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Na podstawie art.3 ust.1 w zwi¹zku z art.18 ust.2 pkt.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U.
z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z pó�n. zm.)-  Rada Miejska w Dobro-
dzieniu   uchwala ,  co nastêpuje :

§  1.Uchwala siê Statut Gminy w Dobrodzieniu w brzmie-
niu okre�lonym w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§  2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy w Dobrodzieniu.

§ 3.Traci moc uchwa³a Nr XV/83/96 Rady Miejskiej w Do-
brodzieniu z dnia 17 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statu-
tu Gminy Dobrodzieñ.

§ 4.Uchwa³a podlega og³oszeniu na terenie gminy w spo-
sób zwyczajowo przyjêty oraz w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego.

488

Uchwa³a  Nr   XLII / 267 / 02
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

 z dnia 10 pa�dziernika 2002 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobrodzieñ.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Joachim Kiwic

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XLII/267/02

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia  10 pa�dziernika 2002r.

Statut Gminy Dobrodzieñ

Czê�æ I
Postanowienia ogólne

§ 1.1. Gmina Dobrodzieñ jest wspólnot¹ samorz¹dow¹
osób zamieszka³ych na terenie gminy.

2. Gmina Dobrodzieñ obejmuje obszar 163 km2 . Granice gminy
okre�lone s¹ na planie stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do Statutu.
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§ 2.1. Zadania publiczne nie zastrze¿one ustaw¹ na rzecz
innych podmiotów, Gmina wykonuje we w³asnym imieniu i na
w³asn¹ odpowiedzialno�æ.

2. Siedzib¹ organów gminy jest miasto Dobrodzieñ.
3. Gmina Dobrodzieñ posiada herb, flagê, banner i pie-

czêæ, których wzór  okre�la  za³¹cznik nr 2 do Statutu.

§ 3.1. Do zadañ w³asnych gminy nale¿y zaspokajanie zbio-
rowych potrzeb wspólnoty samorz¹dowej w zakresie okre�lo-
nym w ustawie o samorz¹dzie gminnym i innych ustawach.

2. Gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu admini-
stracji rz¹dowej oraz organizacji wyborów powszechnych i refe-
rendów na podstawie ustaw.

3. Gmina mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu dzia³ania
innych jednostek samorz¹du terytorialnego , a tak¿e powierzaæ
tym jednostkom do wykonywania niektórych ze swoich zadañ
na podstawie zawartych w tym celu porozumieñ.

4. Zadania w³asne i zlecone gmina wykonuje poprzez swoje
organy , a tak¿e utworzone w celu ich wykonania gminne jed-
nostki organizacyjne, których wykaz stanowi za³¹cznik nr 3 do
Statutu.

Czê�æ II
Organy gminy i samorz¹dowe jednostki pomocnicze

§ 4.1. Organem stanowi¹cym i kontrolnym gminy jest Rada
Miejska.

2. Kompetencje Rady Miejskiej okre�laj¹ odrêbne przepi-
sy oraz niniejszy Statut.

§ 5.1. Organem wykonawczym gminy jest Burmistrz.
2. Zadania Burmistrza okre�laj¹ odrêbne przepisy oraz

niniejszy Statut.

§ 6.1. Samorz¹dowymi jednostkami pomocniczymi gmi-
ny s¹ so³ectwa.

2. Granice , zakres dzia³ania so³ectw oraz kompetencje
ich organów okre�laj¹ statuty so³ectw.

3. Rada Miejska mo¿e tworzyæ równie¿ inne samorz¹do-
we jednostki pomocnicze.

Rozdzia³ 1
Rada Miejska

§ 7.Radê Miejsk¹ w liczbie okre�lonej w ustawie o samo-
rz¹dzie gminnym, wybieraj¹ mieszkañcy gminy w wyborach po-
wszechnych, równych i bezpo�rednich w g³osowaniu tajnym.

§ 8.1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Rady Miejskiej nale¿¹ za-
dania zawarte w art. 18 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

2. Rada Miejska kontroluje dzia³alno�æ Burmistrza i pod-
porz¹dkowanych mu jednostek  poprzez Komisjê Rewizyjn¹.

§  9.1. Rada Miejska na pierwszej sesji wybiera ze swego
grona Przewodnicz¹cego oraz 2 Wiceprzewodnicz¹cych.

2. Prawo zg³aszania kandydatów na funkcje przewodni-
cz¹cego i wiceprzewodnicz¹cych przys³uguje ka¿demu radne-
mu.

3. Przewodnicz¹cy organizuje pracê Rady Miejskiej oraz
prowadzi jej obrady.

4. Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych
Rady nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³a-
du Rady w g³osowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów w obecno�ci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
G³osowanie w sprawie odwo³ania przeprowadza Rada Miejska
na nastêpnej sesji, na której zg³oszono wniosek o odwo³anie.

§ 10.1. Prawem i obowi¹zkiem radnego jest aktywny udzia³
w pracach Rady Miejskiej oraz innych instytucji samorz¹dowych,
do których zosta³ wybrany lub desygnowany.

2.Radny ma obowi¹zek sta³ego i aktywnego reprezento-
wania wyborców, brania udzia³u w spotkaniach organizowanych
z w³asnej inicjatywy lub z inicjatywy mieszkañców gminy i prze-
kazywaæ interpelacje, wnioski i zapytania na sesjach Rady Miej-
skiej lub posiedzeniach jej komisji.

§ 11.Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych.

§ 12.Rozwi¹zywanie z radnym stosunku pracy wymaga
uprzedniej zgody Rady Miejskiej.

§ 13.1. Do pomocy w wykonywaniu zadañ Rada Miejska
powo³uje sta³e i dora�ne komisje problemowe. Komisje powo-
³ywane s¹ odrêbnymi uchwa³ami.

2. Szczegó³owe zadania komisji sta³ych okre�la Regula-
min Rady Miejskiej stanowi¹cy, za³¹cznik nr 4 do niniejszego
Statutu.

3. Zakres dzia³ania Komisji Rewizyjnej okre�la Regula-
min, stanowi¹cy za³¹cznik nr 5 do niniejszego Statutu.

4. Dzia³alno�æ komisji Rady Miejskiej koñczy siê z up³y-
wem kadencji Rady Miejskiej.

§ 14.Radnym  przys³uguj¹ diety i zwrot kosztów podró¿y
s³u¿bowych na zasadach ustalonych przez Radê Miejsk¹ w od-
rêbnej uchwale.

§ 15. Z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ mog¹ wystêpowaæ :
    1/  grupa co najmniej 3 radnych,
    2/  komisje Rady Miejskiej,
    3/  Burmistrz,

§ 16.1. Organizacyjn¹ i techniczno-administracyjn¹ obs³u-
gê Rady i  Komisji sprawuje Biuro Rady Miejskiej.

   2.   Biuro Rady Miejskiej dzia³a w ramach struktury orga-
nizacyjnej Urzêdu Miasta i Gminy.

Rozdzia³ 2
Burmistrz

§ 17.Burmistrz wybierany jest przez mieszkañców gminy
w wyborach powszechnych, równych, bezpo�rednich w g³oso-
waniu tajnym.

§ 18.Objêcie obowi¹zków przez Burmistrza nastêpuje z
chwil¹ z³o¿enia wobec Rady Miejskiej �lubowania:  " Obejmuj¹c
urz¹d burmistrza gminy Dobrodzieñ uroczy�cie �lubujê, ¿e do-
chowam wierno�ci prawu, a powierzony mi urz¹d sprawowaæ
bêdê tylko dla dobra publicznego i pomy�lno�ci mieszkañców
gminy". �lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania : "Tak
mi dopomó¿ Bóg".

§ 19.1. Burmistrz pe³ni swoj¹ funkcjê w ramach stosunku
pracy, na podstawie wyboru.

2. Uprawnienia wynikaj¹ce ze stosunku pracy wobec Bur-
mistrza, za wyj¹tkiem ustalania wynagrodzenia wykonuje Prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej

§ 20.1. Do zadañ Burmistrza nale¿y w szczególno�ci :
- reprezentowanie gminy na zewn¹trz,
- nadanie regulaminu organizacyjnego Urzêdowi Miasta i

Gminy,
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- kierowanie bie¿¹cymi sprawami gminy,
- kierowanie prac¹ Urzêdu Miasta i Gminy,
- niezw³oczne og³aszanie bud¿etu gminy i sprawozdania z

jego wykonania,
- wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu

administracji publicznej,
- sk³adanie wniosków do Rady Miejskiej o powo³anie i od-

wo³anie Sekretarza i Skarbnika Gminy,
- podejmowanie czynno�ci w stosunku do pracowników

samorz¹dowych, wynikaj¹cych z ustaw,
- powo³anie zastêpcy Burmistrza w drodze zarz¹dzenia.

2. Burmistrz wykonuje czynno�ci z zakresu prawa pracy
wobec pracowników Urzêdu Miasta i Gminy zatrudnionych na
podstawie :

a/ powo³ania - z Sekretarzem, Skarbnikiem Gminy i Za-
stêpc¹ Burmistrza,

b/ mianowania - z kierownikami referatów i samodzielnych
stanowisk pracy,

c/ umowy o pracê - z pozosta³ymi pracownikami,

§ 21. Burmistrz lub jego zastêpca sk³ada Radzie Miejskiej
na sesji informacjê z jego dzia³alno�ci w okresie miêdzy sesjami.

§ 22.Projekty uchwa³ przedk³adane Radzie Miejskiej przez
Burmistrza mog¹ byæ zaopiniowane przez w³a�ciwe komisje Rady
Miejskiej.

Rozdzia³ 3
Samorz¹dowe jednostki pomocnicze

§ 23.Samorz¹dowe jednostki pomocnicze to so³ectwa w
liczbie 16, a s¹ nimi poza granicami miasta :

-    B³achów
-    Ligota Dobrodzieñska
-    My�lina - Turza
-    Szemrowice
-    War³ów
-    Rzêdowice
-    Kocury - Malichów
-    Klekotna
-    Gos³awice
-    G³ówczyce - Zwóz
-    Bzinica Stara
-    Bzinica Nowa
-    Kolejka
-    Pludry
-    Pietraszów
-    Makowczyce.

 § 24.1. Rada Miejska tworzy so³ectwa po przeprowadze-
niu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy.

2. Projekt podzia³u obszaru gminy na so³ectwa Rada Miej-
ska przedstawia do publicznej konsultacji. W konsultacji mog¹
uczestniczyæ mieszkañcy projektowanych jednostek oraz instytu-
cje i organizacje prowadz¹ce dzia³alno�æ na tym terenie. Okres
konsultacji trwa trzy tygodnie od chwili og³oszenia projektu. Po
up³ywie tego okresu skorygowany projekt zostaje niezw³ocznie
przedstawiony Radzie Miejskiej do zatwierdzenia.

3. Zniesienie lub podzia³ so³ectwa oraz zmiana jego ob-
szaru mo¿e nast¹piæ z wa¿nych powodów z inicjatywy Rady Miej-
skiej lub na wniosek Zebrania Wiejskiego.

Uchwa³y Zebrania Wiejskiego w tych sprawach zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów,  w obecno�ci co najmniej po³owy
uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa. W przy-
padku ró¿nic w opiniach lub negatywnych opinii w³a�ciwych or-

ganów uchwa³odawczych so³ectw, Rada Miejska mo¿e zarz¹-
dziæ przeprowadzenie referendum w�ród mieszkañców zain-
teresowanych so³ectw.

4. Konsultacje, o których mowa w ust.1, s¹ nadzorowane
przez komisjê powo³an¹ w tym celu przez Radê Miejsk¹. Szcze-
gó³owe zasady przeprowadzania konsultacji okre�la odrêbna
uchwa³a.

5. Postanowienia  ust.1 - 4 dotycz¹ równie¿ innych sa-
morz¹dowych jednostek pomocniczych utworzonych przez Radê
Miejsk¹.

§  25.1. Samorz¹dowe jednostki pomocnicze prowadz¹
gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy.

2. Do uprawnieñ jednostek pomocniczych nale¿y:
- opiniowanie w czê�ci dotycz¹cej  so³ectwa , planów

zagospodarowania przestrzennego i innych uchwa³ Rady Miej-
skiej w Dobrodzieniu,

- wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpa-
trzenie spraw , których za³atwianie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa,

- wspó³praca z radnymi z terytorium so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami , dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,

- opiniowanie wniosków o zbycie nieruchomo�ci po³o¿o-
nych na terenie so³ectwa,

- stanowienie w innych sprawach dotycz¹cych so³ectwa
w ramach przepisów ustawowych,

- podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji.

§  26. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów samorz¹do-
wych jednostek pomocniczych sprawuje Rada Miejska.

2. Burmistrz sprawuje bie¿¹c¹ kontrolê, aby mienie ko-
munalne przekazane samorz¹dowym jednostkom, pomocni-
czym nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia, a przekazane
�rodki finansowe wydatkowane zgodnie z przepisami statuto-
wymi tych jednostek.

Czê�æ III
Mienie komunalne i gospodarka finansowa gminy

§ 27.Mieniem komunalnym jest w³asno�æ i inne prawa
maj¹tkowe nale¿¹ce do gminy oraz mienie innych komunal-
nych osób prawnych, w tym przedsiêbiorstw. Organizacyjno -
prawn¹ formê prowadzenia dzia³alno�ci przez te jednostki okre-
�la Rada Miejska.

§ 28.Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkê finan-
sow¹ na podstawie bud¿etu gminy.

Rozdzia³ 4
Mienie komunalne

§ 29.1. Mieniem komunalnym zarz¹dza Burmistrz i inne
podmioty, którym zosta³o takie mienie przekazane.

2. Podmioty posiadaj¹ce osobowo�æ prawn¹ samodziel-
nie decyduj¹ o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania sk³ad-
ników maj¹tkowych w zakresie okre�lonym w aktach praw-
nych o ich utworzeniu oraz w przepisach prawa.

3. Mieniem pozostaj¹cym w zarz¹dzie gminnym jedno-
stek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej
dysponuj¹ kierownicy tych jednostek na podstawie pe³nomoc-
nictwa udzielonego przez Burmistrza. Do czynno�ci przekra-
czaj¹cych zakres pe³nomocnictwa wymagana jest zgoda Bur-
mistrza.
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4. Obowi¹zkiem osób uczestnicz¹cych w zarz¹dzaniu mie-
niem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranno�ci przy
wykonywaniu zarz¹du, zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i
jego ochrona.

Rozdzia³ 5
Gospodarka finansowa gminy

§ 30.1. Bud¿et gminy jest uchwalany na rok bud¿etowy.
2. Projekt bud¿etu gminy przygotowuje Burmistrz, uwzglêd-

niaj¹c zasady prawa bud¿etowego i wskazówki Rady Miejskiej.
3. Projekt bud¿etu gminy wraz z informacj¹ o stanie mie-

nia komunalnego i obja�nieniami Burmistrz przedk³ada Radzie
Miejskiej, a tak¿e przesy³a  do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w terminie okre�lonym ustaw¹.

4. Bud¿et gminy jest uchwalany, a nastêpnie opublikowa-
ny w terminie i w oparciu o zasady okre�lone ustaw¹.

§ 31.Procedurê uchwalania bud¿etu oraz rodzaj i szczegó-
³owo�æ materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych projektowi
okre�la odrêbna uchwa³a.

§ 32.1. Gospodarka finansowa gminy jest jawna.
2. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ gminy odpowia-

da Burmistrz.

§  33. Sprawozdania z realizacji bud¿etu Burmistrz przed-
k³ada Radzie Miejskiej w terminach okre�lonych ustaw¹.

Czê�æ IV
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z doku-

mentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych
przez organy gminy.

§ 34.Za udostêpnianie obywatelom dokumentów wynika-
j¹cych z wykonywania zadañ publicznych przez Radê Miejsk¹, w
tym protoko³ów z posiedzeñ Rady Miejskiej i komisji Rady Miej-
skiej odpowiada Burmistrz Miasta i Gminy.

§ 35.Wniosek o udostêpnienie dokumentu, o którym mowa
w § 33, obywatel zwany dalej wnioskodawc¹, sk³ada na pi�mie
do Burmistrza, okre�laj¹c rodzaj dokumentu i sprawê której do-
tyczy. W przypadku powstania przyczyny, która uniemo¿liwia z³o-
¿enia  przez wnioskodawcê wniosku na pi�mie, mo¿liwe jest
z³o¿enie wniosku ustnie do protoko³u.

§  36.Je¿eli wniosek o udostêpnienie dokumentów , o któ-
rych mowa w § 34, sformu³owany jest w sposób uniemo¿liwia-
j¹cy identyfikacjê dokumentu, Burmistrz wyznacza na pi�mie ter-
min do uzupe³nienia wniosku. Po bezskutecznym up³ywie tego
terminu, wniosek pozostawia siê bez realizacji.

§ 37.1. Burmistrz ustala datê oraz miejsce udostêpnienia do-
kumentu, o czym pisemnie lub telefonicznie powiadamia wniosko-
dawcê, nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

2. Na uzasadnion¹ pro�bê wnioskodawcy, Burmistrz usta-
la inn¹ datê udostêpnienia, dogodn¹ dla wnioskodawcy.

3. Dokument winien byæ udostêpniony bez zbêdnej zw³oki
nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 30 dni od zg³oszenia wniosku.

§ 38.1. Burmistrz odmówi udostêpnienia dokumentu lub
jego fragmentów, je¿eli zawieraj¹ informacje chronione przed
ujawnieniem na podstawie ustaw.

2. Odmowa udostêpnienia , o której mowa w ust.1, na-
stêpuje na pi�mie z podaniem przepisu prawa stanowi¹cego
podstawê odmowy, w ci¹gu 14 dni od z³o¿enia wniosku.

§ 39.Je¿eli jest mo¿liwe oddzielenie fragmentów doku-
mentu podlegaj¹cych wy³¹czeniu z udostêpnienia z przyczyn, o
których mowa w § 37 ust.1, udostêpnia siê pozosta³¹ czê�æ
dokumentu.

Z przyczyn o których mowa w § 37 ust.1, zamiast orygina³u
mo¿e byæ udostêpniona kserokopia z pominiêciem fragmen-
tów objêtych ochron¹.

§ 40.Dokumenty o których mowa w § 33 ,s¹ udostêpnia-
ne w obecno�ci pracowników Urzêdu Miasta i Gminy w Refera-
cie Organizacyjno - Samorz¹dowym Urzêdu Miasta i Gminy lub
innym miejscu wskazanym przez Burmistrza, stosownie do po-
stanowieñ § 37 ust.1.

§ 41.Obywatel mo¿e sporz¹dzaæ notatki i wypisy z udo-
stêpnionych dokumentów.

§ 42.1. Udostêpnianie dokumentów, o których mowa w
§34, nie obejmuje sporz¹dzania  i wydawania kserokopii b¹d�
odpisów udostêpnionych dokumentów.

2. Wydawanie dokumentów poza miejsce udostêpnie-
nia, o których mowa w §40, jest zabronione.

§ 43.Udostêpnianie wnioskodawcom dokumentów, o któ-
rych mowa w § 34, jest bezp³atne.

§ 44.Burmistrz mo¿e upowa¿niæ pracownika Urzêdu Mia-
sta i Gminy do podejmowania czynno�ci, o których mowa w
niniejszym rozdziale, w jego imieniu.

Czê�æ V
Postanowienia koñcowe

§ 45.1. Akty prawa miejscowego, o których mowa w roz-
dziale 4 ustawy o samorz¹dzie gminnym, og³aszane s¹ w spo-
sób wskazany ustaw¹, a ponadto przez wywieszenie na tabli-
cach informacyjnych.

2. Urz¹d Miasta i Gminy prowadzi zbiór przepisów gmin-
nych, który jest dostêpny do powszechnego wgl¹du w jego sie-
dzibie.
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Za³¹cznik nr  2  do Statutu
Gminy Dobrodzieñ

SYMBOLE
samorz¹dowe Miasta i Gminy

DOBRODZIEÑ
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Za³¹cznik nr 3
do Statutu  Gminy Dobrodzieñ

WYKAZ
jednostek organizacyjnych

Miasta  i Gminy w Dobrodzieniu

1.Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Do-
brodzieniu

2.Dobrodzieñski O�rodek Kultury i Sportu
3.Miejsko-Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej
4.Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu
5.Przedszkole Samorz¹dowe w Dobrodzieniu
6.Przedszkole Samorz¹dowe w Szemrowicach
7.Przedszkole Samorz¹dowe w My�linie
8.Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Bzinicy Starej
9.Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Pludrach
10.Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w G³ówczycach
11.Publiczna Szko³a Podstawowa w Dobrodzieniu
12.Publiczna Szko³a Podstawowa w Turzy
13.Publiczna Szko³a Podstawowa w Szemrowicach
14.Zespó³ Ekonomiczno-Administracyjny Szkó³ i Przed-

szkoli w Dobrodzieniu
15.Publiczne Gimnazjum w Dobrodzieniu.

Za³¹cznik nr 4
do Statutu Gminy Dobrodzieñ

Regulamin
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Postanowienia ogólne

§ 1.Regulamin Rady Miejskiej okre�la organizacjê oraz
tryb dzia³ania, sposób obradowania oraz  podejmowania uchwa³
przez Radê Miejsk¹.

§ 2.Rada Miejska jest organem stanowi¹cym i kontrol-
nym z zastrze¿eniem spraw rozstrzyganych w drodze referen-
dum gminnego lub okre�lonych w przepisach szczególnych.

§ 3.1. Rada Miejska obraduje na sesjach Rady zwo³ywa-
nych przez Przewodnicz¹cego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o
samorz¹dzie gminnym .

2. W okresach miêdzy sesjami Rady obraduj¹ komisje.

Pierwsza Sesja Rady Miejskiej

§  4.1. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Miejskiej zwo-
³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji, zgodnie z art.
20 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

§ 5.1. W czasie pierwszej sesji Rady Miejskiej, zanim rad-
ni przyst¹pi¹ do sprawowania mandatu, obowi¹zani s¹ z³o¿yæ
�lubowanie.

2. �lubowanie radnych przyjmuje Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej poprzedniej kadencji. Pod pojêciem " �lubowanie przyj-
muje " rozumie siê, ¿e osoba wyznaczona regulaminem Rady
Miejskiej odczytuje tekst �lubowania ,po czym wymawiaj¹c imiê
i nazwisko ka¿dego radnego, przyjmuje od niego s³owo " �lubu-
jê". �lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania: "Tak mi
dopomó¿ Bóg".

3. Podczas pierwszej sesji Rady Miejskiej radni dokonuj¹
wyboru Przewodnicz¹cego Rady, dwóch Wiceprzewodnicz¹cych
Rady oraz  przyjmuj¹ �lubowanie Burmistrza.

Sesje Rady Miejskiej

§ 6.1. Rada Miejska rozstrzyga w drodze uchwa³ wszystkie
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji okre�lone ustawami i prze-
pisami wykonawczymi z nich wynikaj¹cymi.

2. Rada Miejska wyra¿a w drodze stanowisk opinie, które
s¹ wytycznymi do dzia³añ Burmistrza, wydanymi na podstawie
ogólnej normy kompetencyjnej zawartej w ustawie samorz¹do-
wej i nie mog¹ ograniczaæ uprawnieñ Burmistrza, wynikaj¹cych z
ustaw.

§ 7. 1. Sesje Rady Miejskiej zwo³ywane s¹ w trybie zwy-
czajnym i nadzwyczajnym.

2. Sesje w trybie zwyczajnym zwo³ywane s¹ zgodnie z opra-
cowanym planem pracy Rady.

3. Sesje w trybie nadzwyczajnym zwo³ywane s¹ na pod-
stawie przepisów podanych w art. 20 ust. 3.

§ 8.1. Rada Miejska, na wniosek Przewodnicz¹cego
uchwala roczny plan pracy.

2. Opracowuj¹c projekt planu pracy Rady Miejskiej Prze-
wodnicz¹cy uwzglêdnia tematykê wynikaj¹c¹ z planów pracy
Komisji Rady.

3. Rada Miejska w ka¿dym czasie mo¿e dokonywaæ zmia-
ny i modyfikacji planu pracy.

4. Zmiany i modyfikacje planu pracy nastêpuj¹ w trybie
jego uchwalenia.

Przygotowanie sesji

§  9.1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
proponuj¹c projekt porz¹dku obrad, miejsce, dzieñ i godzinê
rozpoczêcia sesji.

2. O terminie i o miejscu obrad Rady Miejskiej powiada-
mia siê radnych najpó�niej na 7 dni przed terminem obrad za³¹-
czaj¹c projekt porz¹dku obrad, projekty uchwa³ i inne niezbêdne
materia³y potrzebne w czasie obrad sesji.

3. W razie nie dotrzymania warunków, o których mowa w
ust.2, Rada Miejska mo¿e podj¹æ uchwa³ê o prze³o¿eniu sesji i
wyznaczyæ jej nowy termin. Wniosek o prze³o¿eniu terminu sesji
mo¿e byæ zg³oszony przez radnego w formie pisemnej tylko na
pocz¹tku sesji przed przyst¹pieniem do uchwalenia jej porz¹dku.

§ 10.Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w porozumieniu z
Burmistrzem, ustala listê osób zaproszonych na sesjê.

§ 11.Burmistrz zobowi¹zany jest udzieliæ Radzie Miejskiej
wszelkiej pomocy technicznej w organizacji i odbyciu sesji.

Obrady sesji Rady

§ 12.1. Sesje Rady Miejskiej s¹ jawne. Zawiadomienie o
terminie i miejscu sesji podaje siê do publicznej wiadomo�ci
poprzez wywieszenie informacji na tablicy og³oszeñ Urzêdu Mia-
sta i Gminy  oraz poinformowanie so³tysów.

2. Jawno�æ sesji oznacza, ¿e podczas obrad sesji Rady
Miejskiej na sali mog¹ byæ inne osoby ni¿ radni.

3. So³tysi z terenu gminy mog¹ uczestniczyæ w pracach
Rady zg³aszaj¹c wnioski i zapytania bez prawa udzia³u w g³oso-
waniu.

4. Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu osobom nie bê-
d¹cymi radnymi bior¹cymi udzia³ w sesji - po wyczerpaniu za-
sadniczego porz¹dku obrad - w punkcie dotycz¹cym dyskusji.

§ 13.Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej wy³¹cza jawno�æ se-
sji lub jej czê�ci w przypadkach przewidzianych ustaw¹.
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§ 14.Rada Miejska obraduje i podejmuje uchwa³y w obec-
no�ci co najmniej po³owy ustawowej liczby radnych , chyba, ¿e
ustawa stanowi inaczej.

§ 15.1. Sesja Rady Miejskiej odbywa siê na jednym po-
siedzeniu za wyj¹tkiem przypadku wskazanego w ust. 2.

2. Na wniosek Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej lub klu-
bu radnych Rada Miejska mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji,
wyznaczaj¹c termin drugiego posiedzenia tej sesji.

3. Przerwanie sesji mo¿e zarz¹dziæ w szczególno�ci z po-
wodu :

a/  niemo¿liwo�ci wyczerpania porz¹dku obrad sesji,
b/  potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów niezbêd-

nych do podjêcia uchwa³,
c/  stwierdzenie braku quorum.
4. Fakt przerwania obrad sesji oraz przyczynê odnotowuje

siê w protokole sesji.

§ 16.1. Sesje otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej lub Wiceprzewodnicz¹cy.

2. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Prze-
wodnicz¹cego obrad formu³y " Otwieram sesjê Rady Miejskiej
w Dobrodzieniu. Zamkniêcie sesji nastêpuje po wypowiedze-
niu formu³y " Zamykam sesjê Rady Miejskiej w Dobrodzieniu".

3. Przewodnicz¹cy sesji stwierdza na podstawie listy obec-
no�ci prawomocno�æ obrad. W przypadku braku guorum prze-
wodnicz¹cy ustala nowy termin odbycia sesji.

§ 17.1. Przewodnicz¹cy obrad przedstawia porz¹dek ob-
rad sesji Rady Miejskiej.

2. Propozycje zmiany lub uzupe³nienia  porz¹dku obrad
mog¹ wnie�æ radni i Burmistrz.

§ 18.1. Radny mo¿e zg³aszaæ wnioski formalne , meryto-
ryczne i zapytania w czasie trwania sesji, do protoko³u sesji lub
w czasie miêdzy sesjami w formie pisemnej.

2. Odpowiedzi na zapytania oraz sposób za³atwienia wnio-
sku merytorycznego udziela Burmistrz lub osoba przez niego
upowa¿niona w terminie dwóch tygodni. W przypadku rozpatry-
wania wniosku przez Komisjê Rady Miejskiej odpowiedzi na
wniosek udziela Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej najpó�niej na
nastêpnej sesji Rady Miejskiej.

§ 19.1. Porz¹dek obrad sesji winien obejmowaæ spra-
wozdanie Burmistrza z jego bie¿¹cej pracy.

2. Sprawozdanie to sk³ada Burmistrz albo osoba przez
niego wyznaczona.

§ 20.Przewodnicz¹cy prowadzi obrady sesji wed³ug uchwa-
lonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym z
punktów, udzielaj¹c g³osu zgodnie z kolejno�ci¹  zg³oszeñ.

§ 21.1. Przewodnicz¹cy obradom sesji czuwa nad jej
sprawnym przebiegiem, w uzasadnionych przypadkach mo¿e
przywo³aæ mówcê "do rzeczy", a tak¿e, je¿eli zachowanie radne-
go uchybia powadze sesji, mo¿e przywo³aæ go "do porz¹dku"
lub odebraæ g³os, gdy przywo³anie nie odnios³o skutku.

2. Postanowienia ust.1 stosuje siê odpowiednio do osób
spoza sk³adu Rady Miejskiej bior¹cej udzia³ w sesji.

§ 22.Radny mo¿e z³o¿yæ swoje wyst¹pienie na pi�mie do
protoko³u nie wyg³aszaj¹c go na sesji, informuj¹c  radnych o
temacie wyst¹pienia.

§ 23.1. Do wniosków formalnych zaliczamy w szczególno-
�ci wnioski o :

- stwierdzenie quorum,
- wykre�lenie okre�lonego tematu z porz¹dku sesji,
- zakoñczenie dyskusji i podjêcie uchwa³y,
- zamkniêcie listy wniosków lub kandydatów,
- ograniczenie czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
- przestrzeganie regulaminu obrad,
2. Wnioski poddaje siê pod g³osowanie Rady Miejskiej,

przy czym sprawê rozstrzyga zwyk³a wiêkszo�æ g³osów. W przy-
padku równej ilo�ci g³osów "za" i "przeciw" wniosek upada, gdy¿
nie uzyska³ wiêkszo�ci.

§ 24. Za czas trwania sesji uwa¿a siê czas od otwarcia
sesji do jej zakoñczenia.

§ 25. Zmiana tre�ci podjêtych uchwa³ lub ich uchylenie
mo¿e nast¹piæ tylko na zasadach i w trybie ich podjêcia.

§ 26.1. Z ka¿dej sesji Rady Miejskiej sporz¹dzony jest
protokó³, w którym odnotowane s¹ wszystkie istotne rozstrzy-
gniêcia. Ponadto protokó³ w szczególno�ci zawiera :

- numer i datê lub daty odbywania sesji, imiê i nazwisko
Przewodnicz¹cego Rady  i protokolanta,

- stwierdzenie prawomocno�ci obrad,
- imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady Miejskiej,
- uchwalony porz¹dek sesji,
- przebieg obrad, streszczenie wyst¹pieñ, zg³oszone i

uchwalone wnioski oraz zg³oszenie pisemnych wyst¹pieñ,
- przebieg g³osowania z podaniem ilo�ci g³osów,
- podpis przewodnicz¹cego obrad oraz protokolanta.
2. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecno�ci radnych, tek-

sty przyjêtych uchwa³ i stanowisk oraz inne dokumenty z³o¿one
na rêce przewodnicz¹cego w czasie obrad sesji.

3. Protoko³y numeruje siê kolejnymi cyframi rzymskimi
odpowiadaj¹cymi kolejnym numerom sesji danej kadencji Rady
Miejskiej ³amanymi przez dwie ostatnie cyfry roku.

4. Protokó³ z sesji wyk³ada siê do wgl¹du w biurze Rady
Miejskiej oraz w dniu sesji obrad Rady Miejskiej.

5. Radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do
protoko³u przed jego przyjêciem przez sesjê Rady Miejskiej.
Poprawki lub uzupe³nienia wprowadza siê do protoko³u przy bra-
ku sprzeciwu innych cz³onków Rady Miejskiej, w innym przypad-
ku wprowadza siê g³osowanie jawne. Decyduje wiêkszo�æ g³o-
sów.

§ 27.Obs³ugê dzia³alno�ci Rady Miejskiej sprawuje Biuro
Rady Miejskiej.

Uchwa³y i stanowiska Rady Miejskiej

§ 28.Sprawy rozpatrywane na sesjach rozstrzygane s¹ w
drodze uchwa³.

§ 29.Uchwa³y Rady Miejskiej podejmowane s¹ zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, chyba, ¿e przepisy
ustawy stanowi¹ inaczej.

§ 30.Uchwa³y Rady Miejskiej powinny byæ zredagowane w
sposób czytelny i nie budz¹cy w¹tpliwo�ci, a w tre�ci swej za-
wieraæ w szczególno�ci :

a/  numer i datê podjêcia oraz zakres regulacji,
b/  podstawê prawn¹,
c/  rozstrzygniêcie merytoryczne,
d/  okre�lenie organu, któremu powierza siê jej wykonanie,
e/  datê wej�cia uchwa³y w ¿ycie.
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§ 31.Uchwa³ê Rady Miejskiej podpisuje Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej lub jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.

§ 32.Uchwa³y Rady Miejskiej numeruje siê uwzglêdniaj¹c
numer sesji ( cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y oraz
rok podjêcia ( cyframi arabskimi ).

§ 33.1. Uchwa³y ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³, a
ich orygina³y przechowuje siê wraz z protoko³em sesji.

2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê ich adresatom do realiza-
cji i do wiadomo�ci zale¿nie od ich tre�ci.

Komisje Rady Miejskiej

§ 34.Rada Miejska do realizacji  okre�lonych zadañ mo¿e
powo³aæ komisje sta³e.

§ 35.1. Komisje w swojej dzia³alno�ci podlegaj¹ Radzie
Miejskiej przedk³adaj¹c jej plan pracy oraz sprawozdanie z jego
realizacji co najmniej 1 raz w roku na sesji Rady Miejskiej.

2. Plany pracy komisji sk³adaj¹ siê z w³asnych i zleconych
przez Radê Miejsk¹ tematów.

§ 36.1. W celu realizacji swoich zadañ komisje Rady Miej-
skiej mog¹ odbywaæ posiedzenia wspólne.

2. Posiedzeniom wspólnym komisji przewodniczy Przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej lub jego zastêpca.

3. Komisje podejmuj¹ rozstrzygniêcia w formie opinii, wnio-
sków oraz projektów uchwa³ w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, w obecno�ci co najmniej po³owy sk³adu  komi-
sji.

§ 37.Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy lub ich za-
stêpca wybrany spo�ród cz³onków komisji.

Radni

§ 38.1. Radni winni uczestniczyæ czynnie w sesjach Rady
Miejskiej, pracach organów i komisji, do których zostali wybrani.

2. Radni maj¹ obowi¹zek utrzymania sta³ej wiêzi z wybor-
cami poprzez :

- konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady Miej-
skiej,

- propagowanie zamierzeñ i dokonañ Rady Miejskiej,
- informowanie mieszkañców o swojej dzia³alno�ci w Ra-

dzie Miejskiej,
- przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkañ-

ców gminy,
3. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych w oparciu o przyna-

le¿no�æ do organizacji spo³eczno-politycznych lub wspólne zain-
teresowania. Klub radnych nie mo¿e liczyæ mniej ni¿ 4 osoby.

Radny mo¿e nale¿eæ tylko do jednego klubu.

§ 39.Radni maj¹ prawo  domagaæ siê wniesienia pod ob-
rady sesji Rady Miejskiej spraw, które uwa¿aj¹ za spo³ecznie
pilne i uzasadnione, a tak¿e kierowaæ do Burmistrza interpelacje
we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorz¹dowej.

§ 40.1. Radni potwierdz¹ swoj¹ obecno�æ na sesjach i
posiedzeniach komisji podpisem na li�cie obecno�ci.

2. Radny winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecno�æ na
sesji Rady  lub posiedzeniu komisji sk³adaj¹c stosowne wyja-
�nienie Przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej, b¹d� przewodnicz¹-
cemu komisji.

§ 41.Przewodnicz¹cy Rady mo¿e dokonywaæ oceny udzia-
³u radnych w pracach Rady Miejskiej, a w uzasadnionych przy-

padkach zwróciæ uwagê radnym na niedoci¹gniêcia lub uchy-
bienia w ich pracy.

§ 42.1. W przypadku wniosku zak³adu pracy zatrudniaj¹-
cego radnego, o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada Miej-
ska mo¿e powo³aæ komisjê lub zespó³ dla szczegó³owego zba-
dania wszystkich okoliczno�ci sprawy.

2. Komisja lub zespó³ powo³any w trybie ust.1 przedk³a-
da swoje ustalenia i propozycje na pi�mie Przewodnicz¹cemu
Rady Miejskiej.

3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust.1, Rada winna wys³uchaæ radnego.

Tryb g³osowania

§ 43.W g³osowaniu mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie radni.

§ 44.1. G³osowanie odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie przeprowadza przewodnicz¹cy obrad prze-

liczaj¹c g³osy oddane "za", " przeciw" i "wstrzymuj¹ce siê", na-
kazuj¹c odnotowanie wyników g³osowania w protokole.

3. Do przeliczania g³osów przewodnicz¹cy mo¿e wyzna-
czyæ radnych.

4. G³osowanie mo¿na przeprowadziæ przy pomocy urz¹-
dzenia do g³osowania.

5. Wyniki g³osowania og³asza przewodnicz¹cy obrad.

§ 45.1. G³osowanie tajne stosuje siê tylko w przypad-
kach przewidzianych ustaw¹.

2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady Miejskiej, przy czym ka¿dora-
zowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie
przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna z
wybranym spo�ród siebie przewodnicz¹cym komisji.

3. Po przeliczeniu g³osów, przewodnicz¹cy komisji skru-
tacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wyniki g³osowania.

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

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

§ 46.1. Przewodnicz¹cy obrad przed podaniem wniosku
pod g³osowanie, precyzuje i og³asza zebranym proponowan¹
tre�æ w taki sposób, aby jej redakcja by³a przejrzysta, a wnio-
sek nie budzi³ w¹tpliwo�ci co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy poddaje pod
g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, który mo¿e wykluczyæ po-
trzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami.

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

Absolutorium

§ 47.Po przeprowadzeniu dyskusji nad sprawozdaniem,
Rada Miejska w jawnym g³osowaniu decyduje o absolutorium
dla Burmistrza zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, w obecno�ci co
najmniej po³owy sk³adu Rady Miejskiej.

§ 48.Podejmuj¹c uchwa³ê o absolutorium dla Burmistrza,
Rada Miejska bierze pod uwagê prawid³owo�æ realizacji bu-
d¿etu gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków za
rok poprzedni.
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Wspólne sesje Rad Gmin

§ 49.1. Rada Miejska mo¿e odbywaæ wspólne sesje z
innymi Radami Gmin, a w szczególno�ci dla rozpatrzenia i roz-
strzygniêcia ich wspólnych spraw.

2. Wspóln¹ sesjê organizuj¹ Przewodnicz¹cy zaintereso-
wanych Rad Gmin.

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
Przewodnicz¹cy wszystkich Rad Gmin.

§ 50.1. Wspólna sesja  jest prawomocna, gdy uczestniczy
w niej co najmniej po³owa radnych z ka¿dej Rady Gminy.

2. W drodze g³osowania zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, wy-
biera siê przewodnicz¹cego wspólnej sesji.

3. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie Rady
Gmin bior¹ce udzia³ w sesji, chyba, ¿e radni uczestnicz¹cy we
wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.

4. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do
obrad, a je¿eli to nie nast¹pi stosuje siê odpowiednio przepisy
regulaminów Rad, które bior¹ udzia³ we wspólnej sesji.

Za³¹cznik nr 5
do Statutu Gminy w Dobrodzieniu

Regulamin Komisji Rewizyjnej
                       Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

§ 1. Rada Miejska w Dobrodzieniu ustala regulamin Ko-
misji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, zwan¹ w dal-
szej czê�ci "Komisj¹" w poni¿szym brzmieniu.

Status prawny Komisji
1.Komisja ustanowiona zosta³a w oparciu o art.3 i 5 usta-

wy z dnia 8 marca 1990r. o   samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591/.

2.Komisja podlega bezpo�rednio Radzie Miejskiej w Do-
brodzieniu, zwan¹ dalej "Rada" i tylko przed ni¹ odpowiada za
swoj¹ dzia³alno�æ.

3.Komisja, na potrzeby Rady, realizuje na bie¿¹co jej funk-
cjê kontroln¹ oraz opiniodawcz¹ i inicjuj¹c¹.

4.Komisja dzia³a na podstawie ustawy o samorz¹dzie
gminnym, Statutu Gminy i dokonuje kontroli uwzglêdniaj¹c kry-
terium sprawno�ci, gospodarno�ci, rzetelno�ci oaz zgodno�ci
z przepisami prawa.

Zasady dzia³ania Komisji

§ 2.. 1.Komisja podejmuje swoje dzia³ania na podstawie:
1) zatwierdzonego przez Radê rocznego planu pracy,
2) zlecenia udzielonego jej przez Radê.
2.Do przeprowadzenia kontroli uprawnia upowa¿nienie

wystawione przez Przewodnicz¹cego Rady na zlecenie Rady, z
powiadomieniem Burmistrza. Upowa¿nienie to winno zawieraæ
zakres i termin kontroli.

3.Pracami Komisji kieruje jej przewodnicz¹cy lub zastêpca.
4.W zwi¹zku z wykonywan¹ dzia³alno�ci¹ Komisja ma prawo:
1)  wstêpu do pomieszczeñ i innych obiektów jednostki

kontrolowanej,
2) wgl¹du do ksi¹g, rejestrów i innych dokumentów zwi¹-

zanych z  dzia³alno�ci¹ jednostki kontrolowanej,
3) zasiêgania informacji w innych urzêdach i jednostkach

organizacyjnych,
4) wystêpowania do Przewodnicz¹cego Rady z wnioskiem

o powo³anie bieg³ego rzeczoznawcy, b¹d� zlecenia specjalistom do-
konania sprawdzenia danej sytuacji lub konkretnego problemu,

5) przes³uchania �wiadka,

6) dokonania oglêdzin,
7) przyjêcia od w³a�ciwych osób ustnego o�wiadczenia

lub  wyja�nienia,
8) zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów,
9) zwo³ywania narad z pracownikami jednostki kontrolo-

wanej.
5. Z przebiegu prac Komisja sporz¹dza protokó³, który

podpisuj¹ osoby prowadz¹ce kontrolê oraz kierownik i g³ówny
ksiêgowy jednostki kontrolowanej.

6. Protokó³ ujmuje fakty s³u¿¹ce do oceny jednostki kon-
trolowanej, uchybienia i nieprawid³owo�ci, ich przyczyny i skutki,
osoby odpowiedzialne.

7.  Protokó³ ponadto powinien zawieraæ:
1)  nazwê jednostki kontrolowanej oraz dane osobowe

kierownika,
2)  imiona i nazwiska osób kontroluj¹cych,
3)  okre�lenie przedmiotu kontroli,
4)  okre�lenie czasu trwania kontroli,
5)  wykorzystane dowody,
6) ewentualne zastrze¿enia kierownika jednostki kontro-

lowanej lub wyja�nienie omowy podpisu,
7)  wykaz za³¹czników.
8.  Sporz¹dzony protokó³ przekazuje siê Przewodnicz¹ce-

mu Rady wraz z projektem wniosków zmierzaj¹cych do usuniê-
cia stwierdzonych nieprawid³owo�ci, zapobie¿enia im na przy-
sz³o�æ oraz usprawnienia dzia³alno�ci , która by³a przedmiotem
kontroli.

9. Przewodnicz¹cy Komisji wyniki swoich dzia³añ z ka¿do-
razowo przeprowadzonej kontroli przedstawia Radzie na naj-
bli¿szej sesji odbywaj¹cej siê po zakoñczeniu kontroli.

10. Komisja dzia³a tylko kolegialnie. Samodzielnie dzia³a-
nie cz³onka, Komisji mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie na podstawie upo-
wa¿nienia przewodnicz¹cego Komisji.

�rodki oddzia³ywania przys³uguj¹ce Komisji

§ 3.1.  Wnioskowanie w sprawie udzielenia lub nie udzie-
lenia absolutorium dla Burmistrza.

2. Wnioskowanie w sprawie przyjêcia sprawozdania z dzia-
³alno�ci finansowej gminy.

3. Sporz¹dzanie projektów wniosków (zaleceñ) pokontrol-
nych dla Rady w zakresie przeprowadzonej kontroli.

4.  Inicjatywa uchwa³odawcza, a zw³aszcza w zakresie
zmian w Statucie Gminy.

5. Opiniowanie zagadnieñ objêtych dzia³alno�ci¹ Komisji.

Postanowienia koñcowe

§ 4.1. Warunki techniczne kontroli Komisji zapewnia kie-
rownik jednostki kontrolowanej.

2. Przy czynno�ciach kontrolnych ma prawo uczestniczyæ
przedstawiciel jednostki kontrolowanej.

3. Dzia³alno�æ Komisji nie mo¿e naruszaæ obowi¹zuj¹ce-
go w jednostce kontrolowanej porz¹dku pracy, w tym kompeten-
cji organów sprawuj¹cych kontrolê s³u¿bow¹.

4. Osoby kontroluj¹ce obowi¹zuj¹ przepisy bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy, sanitarne oraz o postêpowaniu z informa-
cjami stanowi¹cymi tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹ w jedno-
stce kontrolowanej.
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Na podstawie art.. 18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d i 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 i z 2002r. Nr 23, poz. 220) oraz art.109,110, 116,124
ust. 1 i 2 pkt. 1 i 2 ust. 3 i 4 oraz art.128 ust.2 pkt. 1 i 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155
poz. 104 z 1999 r., Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778,
Nr 110 poz. 1255, z 2000 r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48
poz. 550 i Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251 i Nr 122 poz. 1315,
z 2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz. 961 i Nr 102
poz. 1116)- Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co nastêpuje:

§  1. Zmniejsza siê plan bud¿etu gminy po stronie do-
chodów:

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

maj¹tkowych                                                   o kwotê      3.000,00 z³

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

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

 § 201 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych   gminie      o kwotê        9.280,55 z³

Dzia³  853  -  Opieka Spo³eczna
rozdz. 85313 - Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane

za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia  z pomocy spo³ecznej
 § 201 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zlec. gminie                o kwotê           850,00 z³

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

Dzia³  758  -  Ró¿ne rozliczenia
rozdz. 75801 - Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla

gmin
§ 292 - subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
                                                              o kwotê      48.198,00 z³
Dzia³  801  -  O�wiata i wychowanie
rozdz. 80101 - Szko³y Podstawowe
§ 203 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na reali-

zacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin                 o kwotê   8.714,00 z³
 (III etap systemu wynagradzania nauczycieli)
 rozdz. 80110 - Gimnazja
 § 203 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
                                                            o kwotê        2.050,00 z³
(III etap systemu wynagradzania nauczycieli)
 § 629 - �rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji

gmin, powiatów, samorz¹dów województw   pozyskane z innych
�róde³                                                             o kwotê    50.000,00 z³

rozdz. 80195 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 203 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin.
                                                             o kwotê        2.847,00 z³

489

Uchwa³a Nr  II/6/02
Rady Gminy  Strzeleczki

z dnia  28 listopada  2002 r.

w sprawie zmian bud¿etu gminy na 2002 rok.

Dzia³  010  -  Rolnictwo i ³owiectwo
rozdz. 01022 - Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t oraz

badania monitoringowe pozosta³o�ci chemicznych i biologicznych
w tkankach zwierz¹t i  produktach pochodzenia zwierzêcego

§ 069 - wp³ywy z ró¿nych op³at        o kwotê        4.000,00 z³

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

 rozdz. 75412 - Ochotnicze Sta¿e Po¿arne
 § 097 - wp³ywy z ró¿nych dochodów     o kwotê  350,00 z³

Dzia³  700  -  Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
 § 075 - dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tko-

wych Skarbu Pañstwa jednostek samorz¹du terytorialnego lub
innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych

                                                            o kwotê        3.000,00 z³
Dzia³  756  -  Dochody od osób prawnych, osób fizycznych

i od  innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci   prawnej
rozdz. 75615 - Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�ne-

go,  podatku od czynno�ci cywilno-prawnych oraz  podatku od
osób prawnych i innych jednostek  organizacyjnych

§ 031 - podatek od nieruchomo�ci    o kwotê     5.000,00 z³
rozdz. 75616 - Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego,

podatku od spadków i darowizn, podatku od    czynno�ci cywilno-
prawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych

§ 036 - podatek od spadków i darowizn     o kwotê  6.500,00 z³

Dzia³  853  -  Opieka Spo³eczna
rozdz. 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenia spo³eczne
 § 201 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych  gminie     o kwotê        3.776,00 z³

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

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin   o kwotê   2.188,00 z³
rozdz. 85316 - Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wycho

wawcze
 § 201 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zlec. gminie                o kwotê        3.213,00 z³

Dzia³  854  -  Edukacyjna Opieka Wychowawcza
rozdz. 85495 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 203 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin.
                                                              o kwotê           495,00 z³
Dzia³  900  -  Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-

ska
rozdz. 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg
§ 201 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych  gminie     o kwotê      31.884,00 z³
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Dzia³  921  -  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92195 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 629 - �rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji

gmin, powiatów, samorz¹dów województw  pozyskane z innych
�róde³                                                                o kwotê 50.000,00 z³

 (Dom Spotkañ w Pisarzowicach)

§  3. Zmniejsza siê plan bud¿etu gminy po stronie wydatków:
Dzia³  751  -  Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-

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

ków województw oraz referenda gminne  powiatowe i wojewódz-
kie

§ 3030 - ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
                                                                o kwotê      7.559,05 z³
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia  o kwotê       750,00 z³
§ 4300 - zakup pozosta³ych us³ug   o kwotê          971,50 z³

Dzia³  853  -  Opieka Spo³eczna
rozdz. 85313 - Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³a-

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

§ 3110 - �wiadczenia spo³eczne   o kwotê           850,00 z³

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

Dzia³  010  -  Rolnictwo i ³owiectwo
 rozdz. 01022 - Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t oraz
badania monitoringowe pozosta³o�ci chemicznych i bio-

logicznych w tkankach zwierz¹t i    produktach pochodzenia zwie-
rzêcego

 § 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
                                                             o kwotê       2.000,00 z³
Dzia³  600 -  Transport
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
 § 4270 - zakup us³ug remontowych  o kwotê     1.000,00 z³
Dzia³  754  -  Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-

po¿arowa
rozdz. 75412 - Ochotnicze Sta¿e Po¿arne
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                              o kwotê          350,00 z³
Dzia³  801  -  O�wiata i wychowanie
rozdz. 80101 - Szko³y Podstawowe
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                               o kwotê      6.870,00 z³
§ 4110 - sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
                                                                o kwotê      1.228,00 z³
§ 4120 - sk³adka na fundusz pracy o kwotê         168,00 z³
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia  o kwotê 13.000,00 z³
§ 4300 - zakup pozosta³ych us³ug    o kwotê       5.598,00 z³
§ 4440 - odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ
                   socjalnych                         o kwotê         448,00 z³
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

bud¿etowych                                                 o kwotê    29.600,00 z³
(zakup komputerów -Szko³a Komorniki,Dobra, Rac³awiczki)
rozdz. 80110 - Gimnazja
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                               o kwotê      1.620,00 z³

§ 4110 - sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
                                                                o kwotê         290,00 z³
§ 4120 - sk³adka na fundusz pracy   o kwotê           39,00 z³
§ 4440 - odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                 o kwotê         101,00 z³
§ 6050 - wydatki na inwestycyjne jednostek  bud¿etowych
                                                              o kwotê    50.000,00 z³
 rozdz. 80195 - Pozosta³a dzia³alno�æ
 § 4440 - odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ

socjalnych                                                      o kwotê      2.847,00 z³

Dzia³  851  -  Ochrona zdrowia
 rozdz. 85195 - Pozosta³a dzia³alno�æ
 § 4300 - zakup pozosta³ych us³ug    o kwotê    11.500,00 z³

Dzia³  853  -  Opieka Spo³eczna
rozdz. 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenia spo³eczne
§ 3110 - �wiadczenia spo³eczne    o kwotê       3.776,00 z³
rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 - �wiadczenia spo³eczne    o kwotê       2.188,00 z³
rozdz. 85316 - Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wycho-

wawcze
§ 3110 - �wiadczenia spo³eczne   o kwotê       3.213,00 z³

Dzia³  854  -  Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85495 - Pozosta³a dzia³alno�æ
 § 4440 - odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                 o kwotê         495,00 z³
Dzia³  900  -  Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-

ska
rozdz. 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg
§ 4260 - zakup energii                     o kwotê     26.437,00 z³
§ 4270 - zakup us³ug remontowych  o kwotê      5.447,00 z³

Dzia³  921  -  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92195 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 6050 - wydatki na inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                              o kwotê    51.000,00 z³

§ 5. Planowane dochody bud¿etu gminy po zmianach wy-
nosz¹                                                                        10.240.974,75 z³

Planowane przychody bud¿etu gminy po zmianach wynosz¹
                                                                                        193.826,16 z³
Planowane wydatki bud¿etu gminy po zmianach wynosz¹
                                                                         10.094.590,91 z³
Planowane rozchody bud¿etu gminy po zmianach wynosz¹
                                                                                      340.210,00 z³

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Strzeleczki.

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

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

Przewodnicz¹cy  Rady
                                                                             Walter  Wieja
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Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, 9 i 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z  2001r.
Nr 142, poz. 1591 i z 2002r. Nr 23, poz. 220) i art. 109 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
155 poz.1014 z pó�n.zm. ) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialne-
go w latach 1999 i 2000 (Dz. U. Nr 150 poz.938, Nr 162
poz.1119)-Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co nastêpuje:

§  1. Zmniejsza siê plan bud¿etu gminy po stronie wydatków:
Dzia³  010  -  Rolnictwo i ³owiectwo
rozdz. 01095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                               o kwotê      1.500,00 z³
Dzia³  750  -  Administracja publiczna
rozdz. 75047 - Pobór podatków, op³at i nie podatkowych

nale¿no�ci bud¿etowych
 § 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
                                                                o kwotê      4.600,00 z³
Dzia³  754  -  Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-

po¿arowa
rozdz. 75412 - Ochotnicze Stra¿e Po¿arne  o kwotê        200,00 z³
§ 4260 - zakup energii
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                  o kwotê        600,00 z³
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

bud¿etowych                                                   o kwotê         200,00 z³

Dzia³  801  -  O�wiata i wychowanie
rozdz. 80110 - Gimnazja
§ 4300 - zakup pozosta³ych us³ug     o kwotê      5.750,00 z³
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

bud¿etowych                                                   o kwotê     4.170,00 z³
rozdz. 80146 - Dokszta³canie i doskonalenie zawodowe

nauczycieli
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                o kwotê    14.800,00 z³
§ 4110 - sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne
                                                               o kwotê      4.600,00 z³
§ 4120 - sk³adka na fundusz pracy     o kwotê        600,00 z³

Dzia³  853  -  Opieka Spo³eczna
rozdz. 85319 - Terenowe O�rodki Pomocy Spo³ecznej
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                o kwotê         650,00 z³
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia       o kwotê   70,00 z³
§ 4410 - podró¿e s³u¿bowe krajowe   o kwotê        120,00 z³
rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 2580 - dotacja podmiotowa z bud¿etu dla pozosta³ych
jednostek nie zaliczonych do sektora finansów  publicz-

nych                                                                    o kwotê     2.000,00 z³
Dzia³  854  -  Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85404 - Przedszkola
§ 4440 - odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                 o kwotê      2.189,00 z³
Dzia³  900  -  Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
rozdz. 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia o kwotê  3.000,00 z³
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  Uchwa³a  Nr   II/7/02
Rady Gminy  Strzeleczki

z dnia  28 listopada 2002 r.

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

§ 4270 - zakup us³ug remontowych  o kwotê   2.500,00 z³
§ 4300 - zakup pozosta³ych us³ug   o kwotê        3.000,00 z³

§  2. Zwiêksza siê plan bud¿etu gminy po stronie wydatków
Dzia³  600  -  Transport
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek i zak³adów   bu-

d¿etowych                                                    o kwotê        5.000,00 z³
(opracowanie map na drogi w Rac³awiczkach i w �cigowie)

Dzia³  750  -  Administracja publiczna
rozdz. 75047 - Pobór podatków, op³at i nie podatkowych

nale¿no�ci bud¿etowych
 § 4580 - pozosta³e odsetki            o kwotê       4.600,00 z³

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

rozdz. 75412 - Ochotnicze Stra¿e Po¿arne
§ 3030 - ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
                                                              o kwotê          600,00 z³
§ 4300 - zakup pozosta³ych us³ug o kwotê          400,00 z³

Dzia³  801  -  O�wiata i wychowanie
rozdz. 80110 - Gimnazja
§ 4240 - zakup pomocy naukowych   o kwotê     4.170,00 z³
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                o kwotê      5.750,00 z³
rozdz. 80146 - Dokszta³canie i doskonalenie zawodowe

nauczycieli
§ 4300 - zakup pozosta³ych us³ug   o kwotê     19.000,00 z³
§ 4410 - podró¿e s³u¿bowe krajowe   o kwotê    1.000,00 z³

Dzia³  853  -  Opieka Spo³eczna
rozdz. 85319 - Terenowe O�rodki Pomocy Spo³ecznej
 § 4110 - sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne
                                                               o kwotê         687,00 z³
§ 4120 - sk³adka na fundusz pracy    o kwotê        153,00 z³

Dzia³  854  -  Edukacyjna opieka wychowawcza
         rozdz. 85495 - Pozosta³a dzia³alno�æ
 § 4440 - odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                 o kwotê      2.189,00 z³
Dzia³  921  -  Kultura  i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92109 - Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
§ 2550 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
                                                              o kwotê       2.000,00 z³
rozdz. 92195 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                              o kwotê      1.000,00 z³
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek i zak³adów

bud¿etowych(dom spotkañ w Pisarzowicach)  o kwotê  4.000,00 z³
§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-

wym Województwa Opolskiego.
§  5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady
                                                                           Walter  Wieja
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Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�ñ. zm.)-
Rada Gminy  w Strzeleczkach uchwala, co nastêpuje:

§  1. W uchwale Nr  XLII / 230 / 01  Rady Gminy  Strzeleczki w
§ 7 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany :

1. Plan  przychodów i wydatków zak³adu bud¿etowego otrzy-
muj¹ brzmienie:

przychody                -                600.000,00 z³
wydatki                    -                600.000,00 z³
2. W za³¹czniku  nr 7 do uchwa³y  w kolumnie  " Stan �rodków

obrotowych na pocz¹tek roku"  wynosi   27.500,00 z³.

§  2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§  3.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Opolskiego.

§  4.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia

Przewodnicz¹cy  Rady
                                                              Walter  Wieja
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Uchwa³a  Nr   II/8/02
Rady  Gminy  Strzeleczki

 z dnia  28  listopada  2002 r.

w sprawie  zmiany uchwa³y Nr  XLII / 230 / 01  Rady Gminy  Strzeleczki z   dnia 20  grudnia  2001 r.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. "d" i pkt 10 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591,  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558) art. Art. 109, 115
ust.1 pkt 2 , 116 ust. 1 i 4 i 124 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2, ust. 3 ; art. 128 ust. 2
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (  Dz. U.
Nr 155, poz. 1014,  1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778
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, 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) oraz art.420 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony �rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627, Nr
115, poz. 1229, 2002 r. Nr 74, poz. 676)-  Rada Gminy Tu³owice uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1. Zmienia siê bud¿et gminy Tu³owice na 2001rok, przyjêty
uchwa³¹ Nr XXX/218/01 Rady Gminy Tu³owice z dnia 20 grudnia 2001 r.
w nastêpuj¹cy sposób:

A) Zwiêksza siê dochody bud¿etu:
1. W dziale   756    - Dochody  od osób  prawnych,  od  osób

fizycznych  i od  innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci
prawnej

 rozdziale  75615    -Wp³ywy z podatku rolnego, le�nego i podatku od
czynno�ci cywilnoprawnych oraz podatku i op³at lokalnych od osób praw-
nych i innych jednostek    organizacyjnych

  paragraf   0310   - Podatek od nieruchomo�ci
                                       o kwotê   246.400 z³.

Urealnienie dochodów z podatku od nieruchomo�ci jgu.

2. W dziale   758    - Ró¿ne rozliczenia
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Uchwa³a Nr XXXVI/239/02
Rady Gminy Tu³owice

z dnia 10 pa�dziernika 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy Tu³owice na 2002 rok.

 rozdziale  75805    - Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej
dla gmin

   paragraf   2920   - Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
                                                     o kwotê   19.176 z³.

Pismo Ministra finansów Nr ST 3 - 4820-68/02 z dnia 1pa�dzier-
nika 2002 r.

B) Zwiêksza siê wydatki bud¿etu:

1. W dziale   750     - Administracja publiczna
    rozdziale  75023 - Urzêdy gmin
    paragraf     4410  - Sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne

                                          o kwotê  45.500 z³.

2. W dziale   853    - Opieka spo³eczna
    rozdziale  85315 - Dodatki mieszkaniowe
    paragraf     3110  - �wiadczenia spo³eczne

                                        o kwotê  106.476 z³.

3. W dziale   900     - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska

    rozdziale  90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg
    paragraf    4260  - Zakup energii        o kwotê   1.400 z³.
Na zabezpieczenie planowanych wydatków bud¿etowych ( po

analizie 9 miesiêcy)
4.W dziale   921    - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
    rozdziale  92109 - Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby,
    paragraf     2550  - dotacja podmiotowa z bud¿etu dla in-

stytucji kultury                                                        o kwotê  5.300 z³.
Na odprawê emerytaln¹ pracownika biblioteki.
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5. W dziale   854    -       Edukacyjna opieka wychowawcza
    rozdziale  85404 - Przedszkola
    paragraf     3020 -  nagrody i wydatki osobowe nie za-

liczone do wynagrodzeñ                                       o kwotê  5.300 z³.

paragraf     4010    - wynagrodzenia osobowe pracowni-
ków                                                                      o kwotê  61.300 z³.

paragraf     4410    - Sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne
                                                                    o kwotê  13.850 z³.

paragraf     4120    - Sk³adka na fundusz pracy
                                                                         o kwotê  1.950 z³.

paragraf     4260    -zakup energii            o kwotê  14.400 z³.

paragraf     4270   - zakup us³ug remontowych
                                                                            o kwotê  600 z³.

paragraf     4300     - zakup us³ug pozosta³ych
                                                                         o kwotê  3.000 z³.
Na zabezpieczenie planowanych wydatków do koñca roku

bud¿etowego.

6. W dziale   801     - O�wiata i wychowanie
    rozdziale  80110 - Gimnazja
    paragraf     3020 -  nagrody i wydatki osobowe nie za-

liczone do wynagrodzeñ                                         o kwotê  3.500 z³.

paragraf     4210    - zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                                        o kwotê  1.000 z³.
paragraf     4260    - Zakup energii        o kwotê  1.000 z³.
paragraf     4270    - zakup us³ug remontowych
                                                                       o kwotê  1.000 z³.

Na wniosek Dyrektora Publicznego Gimnazjum po spo-
rz¹dzonej analizie wydatków za 9 miesiêcy 2002 roku.

Ogó³em  zwiêksza siê dochody i wydatki bud¿etu
                                                                   o kwotê  265.576 z³.

 Po dokonaniu zmian w dochodach i wydatkach bud¿et
gminy przedstawia siê nastêpuj¹co:

Dochody                                 6.385.719,47 z³
Zwiêkszenia                             265.576,00 z³
Razem:                                   6.651.295,47 z³
Przychody                                831.950,00 z³
--------------------------------------------------
Ogó³em:                                7.483.245,47 z³
----------------------------------------------------------
Wydatki                                 6.767.669,47 z³
Zwiêkszenia                             265.576,00 z³
                                            -------------------------
Razem:                                 7.033.245,47 z³
----------------------------------------------------------
Rozchody                                450.000,00 z³
                                          ---------------------------
Ogó³em wydatki                 7.483.245,47 z³
i rozchody

C) Dokonuje siê zmian w bud¿ecie w dzia³ach, rozdzia-
³ach i paragrafach w nastêpuj¹cy sposób:

1.  Z dzia³u   700     - Gospodarka mieszkaniowa
    rozdzia³u  70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo-

�ciami

    paragrafu   4300  - Zakup us³ug pozosta³ych
                                                  przenosi siê kwotê   6.000 z³.

  do dzia³u    900    -Gospodarka komunalna i ochrona
�rodowiska

   rozdzia³u  90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg
   paragrafu  4270  - Zakup us³ug remontowych
                                                                         kwotê  - 2.000 z³.

  i do rozdzia³u  90095 -  Pozosta³a dzia³alno�æ
   paragrafu  4530       - Podatek od towarów i us³ug VAT
                                                                          kwotê  - 4.000 z³.

2. Z dzia³u   700     - Gospodarka mieszkaniowa
    rozdzia³u  70005 - Gospodarka gruntami i nierucho-

mo�ciami
    paragrafu   3030  - Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
                                                  przenosi siê kwotê   1.000 z³.

    z dzia³u     750     - Administracja publiczna
    rozdzia³u  75022 - Rady Gmin
    paragrafu   4210  - Zakup materia³ów i wyposa¿enia

                       przenosi siê kwotê   9.000 z³.

   paragrafu   4300  - Zakup us³ug pozosta³ych
                        przenosi siê kwotê   4.700 z³.

    rozdzia³u  75047 - Pobór podatków
    paragrafu   4210  - Zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                   przenosi siê kwotê   4.400 z³.

    rozdzia³u  75095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
    paragrafu   3030  - Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
                                                 przenosi siê  kwotê   7.000 z³.

    z dzia³u     754     - Bezpieczeñstwo publiczne i ochro-
na przeciwpo¿arowa

    rozdzia³u  75414 - Obrona cywilna
    paragrafu   4210  - Zakup materia³ów i wyposa¿enia

                      przenosi siê kwotê   1.500  z³.

  do dzia³u    900    - Gospodarka komunalna i ochrona
�rodowiska

   rozdzia³u  90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg
   paragrafu  4260  - Zakup energii

Powy¿sza zmiana wynika z konieczno�ci przesuniêcia �rod-
ków na  op³acenie faktur za o�wietlenie uliczne (27.600 z³.)

3. Z dzia³u   801     - O�wiata i wychowanie
    rozdzia³u  80110 - Gimnazja
    paragrafu   4040  - dodatkowe wynagrodzenia roczne

                       przenosi siê kwotê   2.907 z³.

 do paragrafu  3020  -  nagrody i wydatki osobowe nie za-
liczone do wynagrodzeñ                                             kwotê   907 z³.

do paragrafu  4210  - zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                               kwotê  1.000 z³.

do paragrafu  4270  - zakup us³ug remontowych
                                                                            kwotê  1.000 z³.

Korekty dokonano na wniosek dyrekcji Publicznego Gim-
nazjum
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4. Z dzia³u   853     - Opieka spo³eczna
    rozdzia³u  85319 - O�rodki Pomocy Spo³ecznej (w³asne)
    paragrafu   4110  - k³adki na ubezpieczenie spo³eczne

                       przenosi siê kwotê   3.400 z³.

i paragrafu   4040  - dodatkowe wynagrodzenia roczne
                          przenosi siê kwotê   560 z³.

 do paragrafu  4010  -  wynagrodzenia osobowe pracow-
ników                                                                           kwotê   2.700 z³.

do paragrafu  4210  - zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                                           kwotê  1.260 z³.

Zmiana w paragrafie 4010 podyktowana jest konieczno-
�ci¹ wyp³aty nagrody jubileuszowej.

5. Z dzia³u   801     - O�wiata i wychowanie
    rozdzia³u  80101 - Szko³y podstawowe
    paragrafu   3020  - nagrody i wydatki osobowe  nie za-

liczone do  wynagrodzeñ przenosi siê                  kwotê   2.000 z³.

do paragrafu  4010  - wynagrodzenia osobowe pracowników

6. Z dzia³u   801     - O�wiata i wychowanie
    rozdzia³u  80101 - Szko³y podstawowe
     paragrafu   4010  -        wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                   przenosi siê kwotê   7.567 z³.

do rozdzia³u  80110 - Gimnazja
paragrafu   4010  -  wynagrodzenia osobowe pracow-

ników

7. Z dzia³u   854     - Edukacyjna opieka wychowawcza
    rozdzia³u  85401 - �wietlice szkolne
    paragrafu   3020  - nagrody i wydatki osobowe nie zali-

czone do wynagrodzeñ  przenosi siê kwotê   2.300 z³.

do paragrafu   4010  - wynagrodzenia osobowe pracowników
Korekty dokonano na wniosek dyrekcji Szko³y Podstawowej.

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

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

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

                                                                                                        Przewodnicz¹cy
                                                                              Rady Gminy

                                                                                Jaros³aw Alama

 Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. "d" i pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591,  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984) art. 109, art. 115 ust.1 pkt 2 , art.116 ust. 1
i 4, art.124 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2, ust. 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (  Dz. U. Nr
155, poz. 1014,  1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70,
poz. 778 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, 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) oraz art.420 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony �rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.
627, Nr 115, poz. 1229,  2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.
984)-  Rada Gminy Tu³owice uchwala, co nastêpuje:

§ 1.Zmienia siê bud¿et gminy Tu³owice na 2002 rok przy-
jêty uchwa³¹ Nr XXX/218/01 Rady Gminy Tu³owice z dnia
20 grudnia 2001 r. w nastêpuj¹cy sposób:

A) Zwiêksza siê dochody bud¿etu:
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Uchwa³a Nr II/14/02
Rady Gminy Tu³owice

z dnia 22 listopada 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy Tu³owice na 2002 rok.

1) W dziale   801    - O�wiata i wychowanie
 rozdziale  80101    - Szko³y podstawowe
 paragraf      2030  - dotacje celowe otrzymane z

bud¿etu pañstwa  na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
                                          o kwotê   20.208 z³.

i rozdziale  80110    - Gimnazja
 paragraf      2030  - dotacje celowe otrzymane z bud¿e-

tu pañstwa   na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
                                                                     o kwotê   12.810 z³.
Pismo Urzêdu Wojewódzkiego w Opolu Nr FB I - ML-3011-

I-48/02 z dnia 10 pa�dziernika 2002 r. - �rodki przeznaczone na
III etap wdra¿ania reformy o�wiatowej.

Ogó³em bud¿et po stronie dochodów zwiêksza siê
                                                                      o kwotê 33.018 z³.

B) Zwiêksza siê wydatki bud¿etu:

1.  W dziale   801     - O�wiata i wychowanie
     rozdziale  80101 - Szko³y podstawowe
    paragraf     4010  - Wynagrodzenia osobowe

pracowników                              o kwotê  15.934 z³.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 20 - 1159 - Poz. 493-494

paragraf     4110  -sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
                                             o kwotê  2.843 z³.

paragraf     4120  - sk³adki na fundusz pracy
                                                o kwotê  391 z³.

paragraf     4440  - odpisy na zak³adowy fundusz �wiad-
czeñ socjalnych                     o kwotê  1.040 z³.

i rozdziale    80110 - Gimnazja
paragraf     4010  - wynagrodzenia osobowe

                                          o kwotê  10.100 z³.
paragraf     4110  - sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne

                                             o kwotê  1.806 z³.
paragraf     4120  - sk³adki na fundusz pracy

                                                o kwotê  297 z³.
paragraf     4440  - odpisy na zak³adowy fundusz �wiad-

czeñ socjalnych                                                         o kwotê  657 z³.

Ogó³em bud¿et po stronie wydatków zwiêksza siê
                                                                     o kwotê  33.018 z³.

 Po dokonaniu zmian w dochodach i wydatkach bud¿et
gminy przedstawia siê nastêpuj¹co:

Dochody                                6.681.311 z³
Zwiêkszenia                               33.018 z³
Razem:                                   6.714.329 z³
Przychody                                 831.950 z³
--------------------------------------------------
Razem przychody
i dochody                                7.546.279 z³

--------------------------------------------------
Wydatki                                   7.063.261 z³
Zwiêkszenia                                33.018 z³
                       --------------------------
Razem:                                    7.096.279 z³
----------------------------------------------------
Rozchody                                   450.000 z³
                                 ---------------------------
Razem wydatki                      7.546.279 z³
i rozchody

C) Dokonuje siê zmiany w ramach jednego dzia³u i
rozdzia³u w paragrafach  w nastêpuj¹cy sposób:

W dziale         900 - Gospodarka komunalna i ochrona
�rodowiska

rozdz.         90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg
z paragrafu   4260 - zakup energii

        przenosi siê kwotê 10.000,-z³.

do dzia³u         750 - Administracja publiczna
rozdzia³u     75023 - Urzêdy gmin
paragrafu       4300 - zakup us³ug pozosta³ych.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

     Przewodnicz¹ca
                                                             Rady Gminy

                                                    Teresa Kucharzak-Juszczyk

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591,
2002 r. Nr.23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153
poz.1271)- Rada Gminy w Turawie uchwala, co nastêpuje:

§ 1.Dokonuje siê przeniesienia planu wydatków w:

                                                         zwiêkszenie   zmniejszenie
Dz.020 LE�NICTWO            20.000
Rozdz.02001 Gospodarka le�na                         20.000
par.4210zakup materia³ów                           3.000
par.4300zakup us³ug pozosta³ych                         17.000
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Uchwa³a  Nr   I/ 6 /2002
Rady Gminy w Turawie

z dnia 14 listopada 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy w 2002 roku.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  30.500

Rozdz.75023 Urzêdy gmin    30.500

par.4010 wynagrodzenia osobowe    10.500
par.4210 zakup materia³ów    10.000
par.4300 zakup us³ug pozosta³ych    10.000

Dz.757 OBS£UGA D£UGU PUBLICZNEGO             20.000
Rozdz.75702 Obs³uga papierów wart., kredytów i po¿yczek j.s.t.

                                                                                        20.000
par.8070 odsetki i dyskonto od krajowych papierów wart.
oraz po¿yczek i kredytów             20.000
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Dz.758 RÓ¯NE ROZLICZENIA                          29.000
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe             29.000
par.4810 rezerwy                          29.000

Dz.853 OPIEKA SPO£ECZNA      18.500
          Rozdz.85315 Dodatki mieszkaniowe      15.000
          par.3110 �wiadczenia spo³eczne                  15.000

Rozdz.85319 O�rodki pomocy spo³ecznej      3.500
            par.4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne        3.500

Dz.900 GOSP. KOMUN. I OCHR. �ROD.     20.000
Rozdz.90095 Pozosta³a dzia³alno�æ       20.000
par.4300  zakup us³ug pozosta³ych               20.000

===================================================================
R A Z E M                                69.000         69.000
===================================================================

UZASADNIENIE
Niewykorzystane �rodki w dziale 020, 757 i 758 przezna-

cza siê na us³ugi komunalne, dodatki mieszkaniowe, sk³adki
na ubezpieczenia spo³eczne w GOPS-ie oraz na zakup opa³u,
op³at pocztowych, telefonicznych i odprawê dla Wójta.

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Turawie.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Artur Gallus

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

§  1.Zwiêksza siê bud¿et miasta i gminy po stronie do-
chodów                                                                w kwocie 8 345 z³

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie             w kwocie 5 365 z³

- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realiza-
cjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin(zwi¹zków gmin)

                                                                      w kwocie  5 365 z³

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                    w kwocie 1 885 z³

- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realiza-
cjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz in-
nych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin)

                                                                       w kwocie 1 885 z³
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Uchwa³a Nr 131/216 /2002
Zarz¹du Miasta i Gminy w Uje�dzie

z dnia 22 pa�dziernika 2002 r.

w sprawie zmian bud¿etu gminy na 2002 rok.

Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w
                                                                           kwocie 1 095 z³

- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realiza-
cjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin(zwi¹zków gmin)

                                                                      w kwocie 1 095 z³.

§  2.Zwiêksza siê bud¿et miasta i gminy po stronie wy-
datków                                                                  w kwocie 8 345 z³

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie             w kwocie 5 365 z³
Rozdzia³ 80195 Pozosta³a dzia³alno�æ w kwocie 5 365 z³
- wydatki bie¿¹ce                                        w kwocie 5 365 z³

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                    w kwocie 1 885 z³
Rozdzia³  85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wycho-

wawcze                                                                   w kwocie 1 885 z³
- wydatki bie¿¹ce                                          w kwocie 1 885 z³

 Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
                                                                       w kwocie 1 095 z³
Rozdzia³ 85495 Pozosta³a dzia³alno�æ w kwocie 1 095 z³
- wydatki bie¿¹ce                                        w kwocie 1 095 z³.

§  3.Uzasadnienie do niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cz-
nik nr 1.

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

Zarz¹d Miasta i Gminy
      Tadeusz  Kauch

                       Rajmund Sus
           Józef Jochem

  Maria  Krupa
           Magdalena Bartodziej
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Zarz¹du

Miasta i Gminy  Ujazd
Nr 131/216/02

z dnia 22 pa�dziernika  2002 r.

Do § 1 Zwiêkszenie planu dochodów w kwocie 8 345 z³

Dzia³ 801  w kwocie 5 365 z³, pismo OUW NR FB. I-ML-
3011-1-47/02 z dnia 10.10.02 o przyznanej kwocie dotacji na
zadania w³asne

Dzia³ 853 w kwocie 1 885 z³, pismo OUW Nr Fb.I-AL.-3011-
I-42/02 z dnia 01.10.02 r. o przyznanej kwocie dotacji na zadania
zlecone

Dzia³ 854  w kwocie 1 095 z³, pismo OUW NR FB. I-ML-
3011-1-47/02 z dnia 10.10.02 o przyznanej kwocie dotacji na
zadania w³asne.

Do § 2 Zwiêkszenie planu wydatków w kwocie 8 345 z³

Dzia³ 801 rozdz. 80195 w kwocie 5 365 z³, zak³adowy fun-
dusz �wiadczeñ socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

Dzia³ 853 rozdz. 85316 w kwocie 1 885 z³, zasi³ki rodzinne,
pielêgnacyjne i wychowawcze                             w kwocie 1 885 z³

Dzia³ 854 rozdz.85495 w kwocie 1 095 z³, zak³adowy fundusz
�wiadczeñ socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

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

§  1.Zwiêksza siê bud¿et miasta i gminy po stronie do-
chodów                                                                    w kwocie 8 684 z³

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                     w kwocie 8 684 z³
- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realiza-

cjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz in-
nych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

                                                                        w kwocie 7 394 z³
- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realiza-

cjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin(zwi¹zków gmin)
                                                                       w kwocie 1 290  z³

§  2.Zwiêksza siê bud¿et miasta i gminy po stronie wy-
datków                                                                     w kwocie 8 684 z³

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                     w kwocie 8 684 z³
Rozdzia³  85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenia spo³eczne                                    w kwocie 7 394 z³
- wydatki bie¿¹ce                                         w kwocie 7 394 z³
Rozdzia³ 85315 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 1 290 z³
- wydatki bie¿¹ce                                        w kwocie 1 290 z³
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Uchwa³a Nr 132/222 /2002
Zarz¹du Miasta i Gminy w Uje�dzie

z dnia 7 listopada 2002 r.

w sprawie zmian bud¿etu gminy na 2002 rok.

§  3.Uzasadnienie do niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cz-
nik nr 1.

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

Zarz¹d Miasta i Gminy
Tadeusz Kauch

         Rajmund    Sus
                     Józef Jochem

             Maria  Krupa
Magdalena Bartodziej

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Zarz¹du Miasta i Gminy  Ujazd

Nr 132/222/02
z dnia 7 listopada 2002 r.

Do § 1 Zwiêkszenie planu dochodów w kwocie 8 684 z³

Dzia³ 853 w kwocie 8 684 z³, pismo OUW Nr Fb.I-AL.-3011-
I- 54/02/02 z dnia 28.10.02 r o przyznanej kwocie dotacji na za-
dania zlecone - 7 394 z³, pismo OUW NR RR.VII-7510-75/02  z dnia
30.10.02 o przyznanej kwocie dotacji na zadania w³asne     - 1 290 z³

Do § 2 Zwiêkszenie planu wydatków w kwocie    8 684 z³

Dzia³ 853 rozdz. 85314 w kwocie 7 394 z³, zasi³ki i pomoc
w naturze

 rozdz. 85315 w kwocie 1290 z³, dodatki mieszkaniowe.
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591;  2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr
153, poz.1271) art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.1014;  1999 r. Nr 38
poz.360, Nr 49, poz.485, Nr 70, poz. 778, Nr 110 poz.1255; 2000 r.
Nr 6, poz.69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz.550, Nr 95 poz.1041,Nr
119, poz.1251, Nr 122, poz.1315,  2001 r. Nr 45, poz.497, Nr 46,
poz.499, Nr 88, poz.961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz.1082, Nr
102 poz.1116, Nr 125 poz.1368 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2002 r.
Nr 41 poz.363 i 365, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 153
poz.1271, Nr 156 poz.1300)  uchwa³y Rady Miejskiej w Uje�dzie
z dnia 29 grudnia 2001 r. Nr XLII/229/2001 w sprawie uchwale-
nia bud¿etu na 2002 rok oraz art.420 w zwi¹zku z art.406 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. -  Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U.
Nr 62 poz.627, Nr 115 poz.1229,  2002 ro.Nr 74, poz.676, Nr 113
poz.984, Nr 153 poz.1271) -Rada Miejska w Uje�dzie uchwala,
co nastêpuje:

§  1.Zwiêksza siê bud¿et miasta i gminy po stronie do-
chodów                                                               w kwocie 152 872 z³

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia                   w kwocie 52 872 z³
Subwencja ogólna                                  w kwocie 52 872 z³
- czê�æ o�wiatowa                                   w kwocie 35 000 z³
- czê�æ rekompensuj¹ca                          w kwocie 17 872 z³

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie         w kwocie 100 000 z³
-  �rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji

gmin(zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów), samo-
rz¹dów województw pozyskane z innych �róde³

                                                                   w kwocie 100 000 z³
§  2. Zmniejsza siê bud¿et miasta i gminy po stronie

dochodów                                                             w kwocie 52 872 z³

Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 40 000 z³
- dochody z maj¹tku gminy   wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów

i sk³adników maj¹tkowych                                 w kwocie 40 000 z³

Dzia³ 750 Administracja publiczna         w kwocie 12 872 z³
Dochody uzyskiwane przez jednostki bud¿etowe
                                                                    w kwocie 12 872 z³
- wp³ywy z ró¿nych op³at                          w kwocie 12 872 z³.

§  3. Zwiêksza siê bud¿et miasta i gminy po stronie
wydatków                                                        w kwocie 100 000 z³

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie         w kwocie 100 000 z³
Rozdzia³ 80110 Gimnazja                    w kwocie 100 000 z³
- wydatki maj¹tkowe                               w kwocie 100 000 z³

§ 4. W za³¹czniku nr 6 do uchwa³y Rady Miejskiej w Uje�-
dzie  z dnia 28 grudnia 2001r. Nr XLII/229/2001 w sprawie uchwa-
lenia bud¿etu gminy na 2002 rok  "Plan przychodów i wydatków
funduszy celowych"- GFO� i GW zmienia siê przez zwiêkszenie
planu przychodów i wydatków                            o kwotê 65 000 z³:
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Uchwa³a Nr II/6/2002
Rady Miejskiej w Uje�dzie

z dnia 28 listopada 2002 r.

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

Przychody - wp³ywy z tytu³u op³at i kar za korzystanie ze
�rodowiska                                                                       -   65 000 z³

Wydatki     -   65 000 z³
w tym:
Realizacja przedsiêwziêæ zwi¹zanych z gospodark¹ od-

padami
- dop³ata do wywozu nieczysto�ci p³ynnych    -    65 000 z³.

§  5.Uzasadnienie do niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cz-
nik nr 1.

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

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

Przewodnicz¹cy
     Piotr Ko³odziej

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr II/6/02

Rady Miejskiej w Uje�dzie
z dnia 28 listopada 2002 r.

Do § 1 Zwiêkszenie planu dochodów w kwocie 152 872 z³

Dzia³ 758 w kwocie 52 872 z³, pismo Ministra Finansów z
dnia 0110.01 Nr ST-4820-68/2002 w sprawie wysoko�ci czê�ci
rekompensuj¹cej subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekom-
pensuj¹cej utracone dochody z tytu³u ulg i zwolnieñ ustawo-
wych /17 872 z³/, pisma Ministra Finansów Nr ST5-4820-101g/
2002 z dnia 23.10.02 , Nr ST5-4820-102g/2002 z 30.10.02 o
zwiêkszeniu kwoty subwencji o�wiatowej /35 000 z³/

Dzia³ 801 w kwocie 100 000 z³ - aneks z dnia 6 listopada
2002 r. do umowy z o dofinansowanie przedsiêwziêcia inwesty-
cyjnego ze �rodków Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Nr 76/
02/31, przesuniêcie kwoty 100 000 z³ z roku 2003.

Do § 2 Zmniejszenie planu dochodów w kwocie 52 872 z³
Dzia³ 700 w kwocie 40 000 z³ /mniejsze wykonanie do-

chodów ze sprzeda¿y dzia³ek ni¿ planowano/
Dzia³ 750 w kwocie 12 872 z³ /mniejsze wykonanie do-

chodów z op³at za materia³y przetargowe/

Do § 3 Zwiêkszenie planu wydatków w kwocie 100 000 z³
Dzia³ 801 rozdz. 80110 w kwocie 100 000 z³, budowa hali

sportowej w gimnazjum

Do § 4 Zwiêkszenie planu przychodów i wydatków w
GFO� i GW w kwocie 65 000 z³

Przychody - w kwocie 65 000 z³, wiêksze przychody z
tytu³u wycinki drzew

Wydatki - w kwocie 65 000 z³, pismo Referatu Gospo-
darki Gruntami, Ochrony �rodowiska , Rolnictwa, Dzia³alno�ci
Gospodarczej z dnia 25.11.2002 r. o przyznanie dodatkowych
�rodków na dop³aty do wywozu nieczysto�ci.
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym    ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.74;
Nr 58, poz.261; Nr 106, poz.496; Nr 132, poz.622;  1997 r. Nr 9,
poz.43; Nr 106, poz.679; Nr 107, poz.686; Nr 113, poz.734 i Nr
123, poz.775;  1998 r. Nr 155, poz.1014; Nr 162, poz.1126;  2000 r.
Nr 26, poz.306; Nr 48, poz.552; Nr 62, poz.718; Nr 88, poz.985;
Nr 91, poz.1009) oraz art. 26 ustawy o zagospodarowaniu prze-
strzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz.139;
Nr 41, poz.412; Nr 111, poz.1279;  2000 r. Nr 12, poz.136; Nr 109,
poz.1157; Nr 120, poz.1268) oraz uchwa³y Rady Gminy Walce
Nr XXIX/211/01 z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie przyst¹pie-
nia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Bro¿ec   -  Rada Gminy Walce uchwala, co
nastêpuje:

§1.Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego wsi Bro¿ec, zwany w dalszej czê�ci uchwa³y pla-
nem, obejmuj¹cy obszar po³o¿ony w granicach administracyj-
nych wsi.

§2.Plan sk³ada siê z uchwa³y zawieraj¹cej ustalenia tek-
stowe oraz za³¹czników graficznych   stanowi¹cych integraln¹
czê�æ uchwa³y:

1) za³¹cznik nr1 w skali 1: 2000, obejmuj¹cy tereny zabu-
dowane wsi wykonany na mapie sytuacyjno - wysoko�ciowej,

2) za³¹cznik nr2 w skali 1: 5000, obejmuj¹cy pozosta³e
tereny w granicach administracyjnych wsi na mapie ewidencji
gruntów.

§3.Za³¹cznikami planu nie podlegaj¹cymi uchwaleniu s¹:
a) prognoza skutków wp³ywu ustaleñ planu na �rodowi-

sko przyrodnicze,
b) dokumentacja uzyskanej zgody na zmianê przeznacze-

nia gruntów rolnych na cele nierolnicze,
c) dokumentacja planistyczna.

§4.Ustalenia planu s¹ spójne z polityk¹ przestrzenn¹ gminy
zawart¹ w ,,Studium uwarunkowañ   i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Walce''.

§5.Na cele rozwojowe wsi  przeznacza siê w planie grunty
rolne klasy V i VI z udzia³em w uzasadnionych przypadkach grun-
tów klasy IV, na które uzyskano zgodê Wojewody Opolskiego.

Fragment gruntów klasy III przeznaczony pod zabudowê
mieszkaniow¹ nie przekracza 0,5 ha i w �wietle obowi¹zuj¹cych
przepisów nie wymaga uzyskiwania zgody.

§6.Realizacja planu odbywaæ siê bêdzie przez okre�lanie
warunków zabudowy  i zagospodarowania przestrzennego te-
renu - dla nowych obiektów oraz modernizacji, przebudowy, roz-
budowy, nadbudowy i zmiany u¿ytkowania obiektów i urz¹dzeñ
istniej¹cych - stosownie do ustaleñ planu.
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Uchwa³a Nr V/23/03
Rady Gminy Walce

z dnia 3 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi BRO¯EC.

Rozdzia³ I
PRZEPISY  OGÓLNE

§7.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ob-
jêty niniejsz¹ uchwa³¹ ustala:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tere-
ny o ró¿nych funkcjach  i ró¿nych  zasadach zagospodarowania,

2) linie rozgraniczaj¹ce ulice i drogi publiczne wraz z urz¹-
dzeniami pomocniczymi,

3) tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz
linie rozgraniczaj¹ce te tereny,

4) granice i zasady zagospodarowania terenów podlega-
j¹cych ochronie,

5) zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, w tym linie zabudowy i ogólne zalecenia
dotycz¹ce charakteru zabudowy,

6) ogólne zasady i warunki podzia³u terenów na dzia³ki
budowlane,

7) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz
linie rozgraniczaj¹ce tereny infrastruktury technicznej,

8) zasady ochrony �rodowiska kulturowego i przyrodniczego.

§8. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu okre�lonymi na
rysunku planu oznaczeniami graficznymi s¹:

1) granice opracowania i obowi¹zywania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu

oznaczone jako obowi¹zuj¹ce,
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu,

oznaczone jako orientacyjne,
4) linie zabudowy okre�lone jako obowi¹zuj¹ce,
5) linie zabudowy okre�lone jako nieprzekraczalne,
6) �ci�le okre�lone linie podzia³ów w³asno�ciowych we-

wnêtrzne,
7) linie podzia³u wewnêtrznego - orientacyjne,
8) symbole okre�laj¹ce przeznaczenie podstawowe tere-

nów,
9) sposób sytuowania budynku i g³ównej kalenicy dla bu-

dynków wskazanych na rysunku planu,
10) obszary i obiekty objête ochron¹ prawn¹ i sanitarn¹

(stanowiska archeologiczne, przyrodniczy ci¹g ekologiczny, stre-
fa cmentarza),

11) przebiegi liniowe infrastruktury wynikaj¹ce ze stanu
istniej¹cego.

Pozosta³e oznaczenia graficzne maj¹ charakter informa-
cyjny b¹d� postulatywny, a ich u�ci�lenie winno nast¹piæ na eta-
pie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
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§9. Wszelka zabudowa i zagospodarowanie obszarów wy-
dzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi pod wzglêdem funkcjonal-
nym i przestrzennym winny spe³niaæ:

- wymagania ³adu przestrzennego w tym wymogi architek-
toniczne i krajobrazowe,

- wymagania ochrony �rodowiska kulturowego,
- wymagania ochrony �rodowiska przyrodniczego, zdro-

wia, bezpieczeñstwa ludzi  i mienia oraz wymagania osób nie-
pe³nosprawnych,

- potrzeby obronno�ci i bezpieczeñstwa pañstwa,
- walory ekonomiczne przestrzeni, prawo w³asno�ci i za-

sady wspó³¿ycia spo³ecznego.

§10.Przyjête w uchwale terminy i okre�lenia nale¿y rozu-
mieæ nastêpuj¹co:

1) teren - obszar funkcjonalny wyznaczony liniami rozgra-
niczaj¹cymi,

2) przeznaczenie podstawowe lub funkcja podstawo-
wa - przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym terenie
wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi,

3) przeznaczenie dopuszczalne lub funkcja dopuszczal-
na - przeznaczenie inne ni¿ podstawowe, uzupe³niaj¹ce lub wzbo-
gacaj¹ce przeznaczenie podstawowe,

4) przeznaczenie tymczasowe - sposób zagospodaro-
wania do czasu realizacji funkcji okre�lonej w planie,

5) przepisy szczególne  -  przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi i normy bran¿owe oraz ograniczenia wynikaj¹ce
z prawomocnych decyzji administracyjnych,

6) us³ugi publiczne - funkcje terenów i obiektów realizo-
wanych ca³kowicie  lub z przewag¹ z funduszy publicznych w
zakresie o�wiaty, kultury, zdrowia i opieki spo³ecznej, sportu i
rekreacji oraz inne o charakterze us³ug ogólnospo³ecznych re-
alizowanych w ramach zadañ w³asnych gminy, powiatu lub za-
dañ wojewódzkich   i rz¹dowych,

7) us³ugi komercyjne - funkcje terenów i obiektów reali-
zowanych ca³kowicie lub   z przewag¹ z funduszy niepublicznych
w zakresie handlu, gastronomii, rzemios³a, instytucji finanso-
wych i ubezpieczeniowych, siedzib partii i stowarzyszeñ, instytu-
cji gospodarczych, obs³ugi komunikacji, itp.,

8) us³ugi z zieleni¹ towarzysz¹c¹ - tereny i obiekty z prze-
wag¹ terenów wolnych, niezabudowanych pe³ni¹cych funkcje
towarzysz¹ce w postaci placów i urz¹dzeñ sportowych zieleni
urz¹dzonej, rekreacji,

9) urz¹dzenia b¹d� funkcje towarzysz¹ce - obiekty tech-
nicznego wyposa¿enia pe³ni¹ce s³u¿ebn¹ rolê wobec funkcji do-
minuj¹cych trwale zwi¹zane z gruntem, w tym zaplecze parkingo-
wo - gara¿owe, obiekty gospodarcze zwi¹zane z podstawow¹
funkcj¹ terenu, drobne obiekty us³ugowe jak kioski, stragany, itp.,

10) intensywno�æ zabudowy - wska�nik wyra¿aj¹cy nie-
przekraczalny, procentowy udzia³ powierzchni zabudowy do po-
wierzchni terenu,

11) mieszkalnictwo lub funkcja mieszkaniowa - tereny i obiekty
przeznaczone na cele mieszkaniowe niezale¿nie od cech zabudowy
dotycz¹ce zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i zagrodowej,

12) rzemios³o produkcyjno - us³ugowe - tereny i obiekty
przeznaczone dla nieprzemys³owego wytwarzania i us³ug wraz z
urz¹dzeniami towarzysz¹cymi, zieleni¹  i dopuszczeniem miesz-
kañ na zasadach okre�lonych w ustaleniach szczegó³owych
uchwa³y, nie stanowi¹ce uci¹¿liwo�ci dla s¹siednich terenów
( stolarstwo, �lusarstwo, piekarnictwo, kamieniarstwo),

13) rzemie�lnicze us³ugi bytowe - obiekty wolno stoj¹ce
i wbudowane pe³ni¹ce us³ugi fryzjerskie, krawieckie, szewskie,
zegarmistrzowskie, optyczne, elektroniczne, fotograficzne, na-
prawy sprzêtu AGD i RTV, odnawianie mieszkañ, administracji,

zarz¹dzania, projektowania, obs³ugi podatkowej, obrotu nieru-
chomo�ciami, itp. nie powoduj¹ce uci¹¿liwo�æ dla otoczenia,

14) przestrzeñ publiczna - tereny w obrêbie linii rozgraniczaj¹-
cych placów, skwerów, parków, wydzielonych ci¹gów pieszych i in-
nych terenów i urz¹dzeñ powszechnie dostêpnych lub ustanowio-
nych za powszechnie dostêpne przez w³adze samorz¹dowe miasta,

15) linie rozgraniczaj¹ce obowi¹zuj¹ce - linie okre�laj¹-
ce obowi¹zuj¹c¹ funkcjê  lub przeznaczenie terenu. Zmiana prze-
biegu linii wymaga zmiany planu,

16) linie rozgraniczaj¹ce orientacyjne - linie okre�laj¹-
ce przeznaczenie terenu mo¿liwe   do uszczegó³owienia na
etapie realizacji planu,

17) linia zabudowy obowi¹zuj¹ca - linia nakazuj¹ca za-
budowê wg ustaleñ rysunku planu,

18) linia zabudowy nieprzekraczalna - linia zakazuj¹ca
sytuowanie wszelkich obiektów bli¿ej krawêdzi jezdni, pasa dro-
gowego lub s¹siedniego terenu oddzielonego lini¹ rozgrani-
czaj¹c¹ obowi¹zuj¹c¹,

19) druga linia zabudowy - linia okre�laj¹ca mo¿liwo�æ
sytuowania drugiego budynku mieszkalnego w g³êbi dzia³ki, na
istniej¹cym siedlisku.

20) dach symetryczny - nale¿y rozumieæ, jako dach o jed-
nakowych k¹tach nachylenia g³ównych po³aci dachowych,

21) elewacja frontowa  - to elewacja budynku po³o¿ona
od strony drogi, placu, otwartej przestrzeni widokowej.

Rozdzia³ II
ZASADY  PRZEZNACZANIA  I  ZAGOSPODAROWANIA

TERENÓW

§11. W planie zastosowano nastêpuj¹ce symbole identy-
fikacyjne okre�laj¹ce przeznaczenie terenów, dla których usta-
lenia tekstowe zawieraj¹ wymienione obok paragrafy uchwa³y:

1) Tereny mieszkaniowe:

MN1     - tereny mieszkaniowe o zabudowie mieszanej, jednoro-
dzinnej    i zagrodowej  /adaptowane i uzupe³niane/                    -  §12

MN2     - tereny mieszkaniowe o zabudowie jednorodzinnej
wolno stoj¹cej    /projektowane/                                             - §13

MR       - tereny mieszkaniowe o zabudowie zagrodowej
                 /projektowane/                                                - §14
MW      - tereny mieszkaniowe o zabudowie wielorodzinnej
                /adaptowane/                                                   - §15

2) Tereny us³ug publicznych i komercyjnych:

UC - tereny us³ug centrotwórczych               - §16
UO - tereny us³ug o�wiaty i wychowania  - §17
UK1 - tereny i obiekty sakralne  - §18
UK2 - tereny us³ug kultury  - §19
US - tereny us³ug sportu  - §20
UT         - tereny us³ug turystyki i rekreacji                   - §21
UH, UG, UR - tereny us³ug handlu, gastronomii i rzemios³a

                                                                             - §22
UZ,UP      - tereny us³ug publicznych (us³ugi medyczne,

opieka spo³eczna,   siedziby stowarzyszeñ, zwi¹zków itp.)

3) Tereny produkcyjno - sk³adowe:

PP  - tereny dzia³alno�ci produkcyjnej               - §23
PS  - tereny sk³adów i magazynów               - §24
PR - tereny dzia³alno�ci produkcyjnej rolniczej - §25
PU - tereny rzemios³a wytwórczego  - §26
PMN - tereny rzemios³a wytwórczego z zabudow¹ miesz-

kaniow¹                                                                              - §27
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4) Tereny zieleni:

ZP - tereny parków i skwerów               - §28
ZC - tereny cmentarzy               - §29
ZI - tereny zieleni izolacyjnej               - §30
RL - tereny lasów   - §31
RLd - tereny dolesieñ  - §32

5) Tereny otwarte:

RP - tereny rolne bez prawa zabudowy siedliskowej  - §33
RZ - tereny ³¹k i pastwisk    - §34
RO - tereny upraw ogrodniczych i sadów    - §35
RE - obszar chronionego ci¹gu ekologicznego - §36
W - tereny wód otwartych    - §37

6) Tereny komunikacji:

KZ - drogi i ulice zbiorcze  ( powiatowe )  - §39
KL - drogi i ulice lokalne  ( gminne )  - §40
KD - ulice dojazdowe               - §40
TG - drogi gospodarcze   - §41
KS         - tereny urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji   - §42
KX - ci¹gi piesze
KR - �cie¿ki rowerowe

7) Pozosta³e ustalenia opisowe planu:

-  Infrastruktura techniczna       - §44 - 48
  -  Ochrona �rodowiska kulturowego       - §49 - 50
  -  Ochrona �rodowiska przyrodniczego               - §51
  -   Przepisy koñcowe       - §52 - 56

§12.Na terenach oznaczonych symbolem MN1 - plan
ustala nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania  i kszta³-
towania zabudowy:

a) Zasady zagospodarowania terenów:
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkanio-

wa mieszana, jednorodzinna i zagrodowa z us³ugami
2) dopuszcza siê uzupe³niaj¹c¹ zabudowê jednorodzinn¹

na terenach wolnych, odpowiadaj¹cym wymogom dzia³ki bu-
dowlanej,

3) dopuszcza siê przebudowê, rozbudowê i modernizacjê
budynków istniej¹cych  w sposób zgodny z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami szczególnymi,

4) dopuszcza siê wtórny podzia³ terenów pod warunkiem
zachowania ogólnych warunków zabudowy okre�lonych w planie,

5) dopuszcza siê lokalizacjê us³ug bytowych wbudowa-
nych nie przekraczaj¹cych 20% powierzchni budynku mieszkalnego,

6) dopuszcza siê przebudowê budynków zabudowy za-
grodowej na cele mieszkalnictwa jednorodzinnego lub us³ug
bytowych i komercyjnych,

7) dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y, budynków gospodar-
czych i ogrodów przydomowych w sposób zgodny z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami szczególnymi,

8) dopuszcza siê lokalizacjê drobnych obiektów us³ugo-
wych w postaci kiosków lub pawilonów pod warunkiem nie po-
wodowania utrudnieñ w funkcjonowaniu terenów, zgodnie z ich
przeznaczeniem w planie,

9) dopuszcza siê na terenach przebudowywanych, po³o-
¿onych w bezpo�rednim s¹siedztwie podstawowego uk³adu dro-
gowego wsi, lokalizacjê parkingów ogólnodostêpnych pod wa-
runkiem zachowania obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych,
w tym nie powodowanie konfliktów z s¹siaduj¹cym terenem
mieszkaniowym,

10)   zakazuje siê lokalizowania nowych siedlisk zabudo-
wy zagrodowej,

11) zakazuje siê lokalizowania obiektów produkcyjnych i
us³ugowych mog¹cych   powodowaæ uci¹¿liwo�æ dla mieszkañ-
ców i �rodowiska w zakresie nadmiernego ha³asu, przykrych
zapachów i uci¹¿liwej obs³ugi transportowej,

b) Zasady kszta³towania zabudowy:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy obowi¹zuj¹ wed³ug
ustaleñ okre�lonych na rysunku planu - nie bli¿ej ni¿ 6,0 m od
linii rozgraniczaj¹cej pas drogowy,

2) wysoko�æ budynków projektowanych nowo realizowa-
nych i przebudowywanych nie mo¿e przekraczaæ 2 kondygnacji
nadziemnych plus u¿ytkowe poddasze,

3) ustala siê jako preferowane stosowanie w budynkach
nowych i przebudowywanych  po³aci dachowych o spadkach 30
- 450 w uk³adzie symetrycznym z dopuszczeniem dachów wielo-
spadowych. We wszystkich przypadkach obowi¹zuje pokrycie
dachu dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym,

4) ustala siê, ¿e tereny zabudowane w³¹cznie z terenami
utwardzonymi jak : doj�cia, dojazdy, parkingi, itp., nie mog¹ prze-
kraczaæ 35% powierzchni dzia³ki,

5) ustala siê minimaln¹ wielko�ci dzia³ek projektowanych
na 800 m2,

6) ustala siê minimaln¹ szeroko�æ dzia³ki: - dla nowej
zabudowy wolno stoj¹cej 15,0 m ,

7) ustala siê, ¿e w przypadku lokalizowania us³ug wbudo-
wanych nale¿y w granicach   dzia³ki wyznaczyæ dodatkowe miej-
sca postojowe w ilo�ci odpowiadaj¹cej charakterowi us³ugi,

8) ustala siê minimalne odleg³o�ci zasadzeñ drzew i krze-
wów przy granicy z s¹siadami:  dla drzew i krzewów ozdobnych
- 1,0 m ; dla drzew owocowych - 2,5 m ,

9) dopuszcza siê stosowanie ogrodzeñ terenu dzia³ki w
sposób zgodny z przepisami szczególnymi,

10) ustala siê, ¿e ka¿da dzia³ka budowlana musi mieæ
zapewniony dostêp do drogi publicznej.

c) Zasady wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹:

1) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu wiej-
skiego,

2) odprowadzenie �cieków bytowych do projektowanej
kanalizacji sanitarnej. Czasowo dopuszcza siê odprowadzenia
�cieków do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych. Odprowa-
dzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej,

3) zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnych kot³owni opar-
tych na paliwach niskoemisyjnych,

4) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci elek-
troenergetycznej,

5) zaopatrzenie w gaz z butli bezprzewodowych,
6) gromadzenie odpadów sta³ych w kontenerach i wywóz

na wysypisko gminne.

§13. Na terenach oznaczonych symbolem MN2 - plan
ustala nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania  i kszta³-
towania zabudowy:

a)  Zasady zagospodarowania terenów:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna projektowana,

2) dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji us³ug bytowych
wbudowanych, nie przekraczaj¹cych 20% powierzchni u¿ytko-
wej budynku mieszkalnego,
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3) dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wolno stoj¹cych i bu-
dynków gospodarczych w sposób zgodny z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami szczególnymi,

4) dopuszcza siê lokalizacjê ogrodów przydomowych i
urz¹dzeñ ma³ej architektury,

5) zakazuje siê lokalizacji siedlisk zagrodowych i produk-
cji zwierzêcej,

6) zakazuje siê wtórnego podzia³u wyznaczonych orienta-
cyjnie dzia³ek i lokalizowania budynków mieszkalnych w drugiej
linii zabudowy,

7) zakazuje siê lokalizowania obiektów us³ugowych i pro-
dukcyjnych powoduj¹cych uci¹¿liwo�æ dla mieszkañców i �ro-
dowiska w zakresie nadmiernego ha³asu, przykrych zapachów i
uci¹¿liwej obs³ugi transportowej.

b) Zasady kszta³towania zabudowy:

1) ustala siê obowi¹zuj¹ce linie zabudowy przedstawione
na rysunku planu w odleg³o�ci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej
pas drogowy,

2) ustala siê minimaln¹ wielko�æ dzia³ki budowlanej na
700 m2,

3) minimalna szeroko�æ frontu dzia³ki  - 18,0 m ,
4) wysoko�æ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekra-

czaæ 2 kondygnacji nadziemnych plus u¿ytkowe poddasze, lecz
nie wiêcej ni¿ 7,5 m od poziomu terenu do okapu dachu,

5) preferowane usytuowanie budynku elewacj¹ frontow¹
do ulicy, dopuszcza siê sytuowanie budynków kalenic¹ prosto-
padle do ulicy,

6) wysoko�æ budynków gospodarczych nie mo¿e przekra-
czaæ 1,5 kondygnacji nadziemnej,

7) preferuje siê dachy spadziste o k¹tach nachylenia 30 -
450 . W zespole oznaczonym symbolem MN2p dopuszcza siê
stosowanie dachów p³askich,

8) intensywno�æ zabudowy ³¹cznie z powierzchni¹ utwar-
dzon¹ jak doj�cia, dojazdy, parkingi - nie mo¿e przekraczaæ 35%
powierzchni dzia³ki,

9) dopuszcza siê ogrodzenia trwa³e dzia³ek o maksymal-
nej wysoko�ci do 1,5 m ,

10) ustala siê minimalne odleg³o�ci usadzeñ drzew i krze-
wów przy granicy z s¹siadami:

-    dla drzew i krzewów ozdobnych - 1,0 m ,
-    dla drzew owocowych - 2,5 m .

c) Zasady wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹:

1) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego,
2) odprowadzenie �cieków bytowych do projektowanej

kanalizacji sanitarnej, czasowo dopuszcza siê odprowadzenia
�cieków do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych. Odprowa-
dzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej,

3) zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnych kot³owni opar-
tych na paliwach niskoemisyjnych,

4) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci elek-
troenergetycznej uzupe³nionej dodatkow¹ stacj¹ transformato-
row¹ zlokalizowan¹ w obrêbie wiêkszych koncentracji nowej
zabudowy mieszkaniowej,

5)  zaopatrzenie w gaz bezprzewodowy,
6) gromadzenie odpadów sta³ych w kontenerach a na-

stêpnie wywóz na wysypisko gminne.

§14.Na terenach oznaczonych symbolem MR - plan usta-
la nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania terenu i
kszta³towania zabudowy:

 a)   Zasady zagospodarowania terenów:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa
projektowana obejmuj¹ca budynki mieszkalne i gospodarcze,

2) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ towarzysz¹cych w
tym gara¿e, miejsca postojowe, urz¹dzenia infrastruktury tech-
nicznej, zieleñ,

3) przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko wymagaj¹ oceny ich oddzia³ywania na �rodowisko i
sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami,

4) ustala siê obowi¹zek wyposa¿enia w infrastrukturê tech-
niczn¹ z zakresu elektroenergetyki, zaopatrzenia w wodê, sieci
kanalizacyjnej  i sieci telefonicznej,

5) do czasu pe³nego skanalizowania wsi dopuszcza siê
odprowadzanie �cieków bytowych i gospodarczych do szczel-
nych zbiorników wybieralnych,

6) zaleca siê stosowanie czynnika grzewczego opartego
na paliwach nieuci¹¿liwych ekologicznych jak gaz, energia elek-
tryczna, oleje opa³owe,

7) odpady sta³e nale¿y gromadziæ w kontenerach i wywo-
ziæ na wysypisko gminne.

 b)  Zasady kszta³towania zabudowy:

1) ustala siê linie zabudowy w odleg³o�ci 15,0 m od linii
pasa drogowego,

2) wielko�æ dzia³ek zagrodowych nale¿y dostosowaæ do
potrzeb inwestorów. Plan zaleca dzia³ki o powierzchni 1200 -
2000 m2,

3) wysoko�æ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekra-
czaæ 2 kondygnacji nadziemnych plus u¿ytkowe poddasze,

4) wysoko�æ budynków gospodarczych nie mo¿e przekra-
czaæ 1,5 kondygnacji nadziemnej,

5) dopuszczalna intensywno�æ zabudowy terenu - 50%
powierzchni dzia³ki,

6) architektura budynków winna byæ dostosowana do za-
budowy otoczenia,

7) zaleca siê dachy spadziste o po³aciach symetrycznych
i dachy wielospadowe. Pokrycie dachów dachówk¹ lub mate-
ria³ami dachówkopodobnymi,

8) w budynkach gospodarczych dopuszcza siê dachy jed-
nospadowe.

c)  Zasady wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹:

   Obowi¹zuj¹ zasady okre�lone  w §12 pkt c.

§15. Na terenach oznaczonych symbolem MW - plan
ustala nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania  i kszta³-
towania zabudowy:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa wielorodzin-
na (istniej¹ca),

2) dopuszcza siê modernizacjê techniczn¹ i funkcjonaln¹,
3) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ towarzysz¹cych, zie-

leni przydomowej i ma³ej architektury,
4) obowi¹zuje wyposa¿enie terenu w pe³n¹ infrastrukturê

techniczn¹ przewidzian¹  w planie dla wsi.

§16. Na terenach oznaczonych symbolem UC - plan usta-
la nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania terenu i
kszta³towania zabudowy:

1) przeznaczenie podstawowe - us³ugi centrotwórcze z
zabudow¹ mieszkaniow¹    i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
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2) zasady zagospodarowania i kszta³towania zabudowy
okre�la obowi¹zuj¹cy nadal miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego czê�ci wsi uchwalony w formie zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wal-
ce -   1 lutego 2001 r., uchwa³¹ Rady Gminy Walce Nr XXIV/173/01.

§17.Na terenach oznaczonych symbolem UO - plan usta-
la nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania terenu i
kszta³towania zabudowy:

 a)  Zasady zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe - us³ugi publiczne z za-
kresu o�wiaty na wydzielonych  dzia³kach z urz¹dzeniami towa-
rzysz¹cymi,

2) dopuszcza siê przebudowê  i modernizacjê na zasa-
dach obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych,

3) dopuszcza siê uzupe³niaj¹ce urz¹dzenia towarzysz¹ce
z zakresu obs³ugi gospodarczej, infrastruktury technicznej, spor-
tu, zieleni, rekreacyjnej, miejsc parkingowych pod warunkiem,
¿e ³¹czna powierzchnia zabudowana nie bêdzie kolidowa³a z
podstawow¹ funkcj¹ terenu,

4) dopuszcza siê mo¿liwo�æ zmiany funkcji o�wiatowej
na inne us³ugi publiczne  z zastrze¿eniem zgodno�ci z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

 b)  Zasady kszta³towania zabudowy:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy w stosunku do ulicy
wyznaczaj¹ istniej¹ce zabudowania,

2) przebudowa i rozbudowa podstawowych budynków
winna zachowywaæ dotychczasow¹ formê architektoniczn¹ i ska-
lê zabudowy.

  c)  Zasady wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹

Obowi¹zuj¹ w ca³o�ci warunki okre�lone dla zabudowy
mieszkaniowej ujête w §12.

§18.Na terenach oznaczonych symbolem UK1 - plan usta-
la nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania i kszta³to-
wania zabudowy:

1) przeznaczenie podstawowe - ko�ció³ istniej¹cy z za-
gospodarowaniem towarzysz¹cym,

2) dopuszcza siê modernizacjê, przebudowê lub rozbu-
dowê na warunkach okre�lonych ka¿dorazowo przez s³u¿bê
konserwatora zabytków,

3) zakazuje siê wtórny podzia³ terenu i lokalizacjê funkcji
obcych.

§19.Na terenach oznaczonych symbolem UK2 - plan usta-
la nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania i kszta³to-
wania zabudowy:

1) przeznaczenie podstawowe  -   muzeum maszyn i
sprzêtu rolniczego z zieleni¹ urz¹dzon¹ i placem rekreacyjnym,

2) obowi¹zuje zachowanie zabytkowego obiektu spichle-
rza przeznaczonego na muzeum na warunkach okre�lonych
przez s³u¿bê konserwatora zabytków,

3) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ towarzy-
sz¹cych dostosowanych architektur¹ do podstawowej funkcji
terenu,

4) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy - 10,0 m od
strony ulicy Reymonta   i Urbana,

5) zaleca siê za³o¿enie pasa zieleni izolacyjnej od strony
terenów przemys³owych (projektowanej olejarni),

6) obowi¹zuje wyposa¿enie terenu w pe³n¹ infrastrukturê
techniczn¹ przewidzian¹ dla wsi.

§20.Na terenach oznaczonych symbolem US - plan usta-
la nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania i kszta³to-
wania zabudowy:

a) Zasady zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny sportowe o cha-
rakterze publicznym ( boisko sportowe, place gier i zabaw ),

2) dopuszcza siê modernizacjê i rozbudowê istniej¹cych
obiektów i urz¹dzeñ na zasadach  obowi¹zuj¹cych przepisów
szczególnych,

3) dopuszcza siê uzupe³nienie o urz¹dzenia towarzysz¹ce
oraz drobne us³ugi komercyjne z zastrze¿eniem zachowania
dominuj¹cej funkcji us³ug sportowych,

4) zaleca siê wzbogacenie zagospodarowania terenów
sportowych o urz¹dzenia towarzysz¹ce, podnosz¹ce ich atrak-
cyjno�æ,

5) obowi¹zuje wyposa¿enie terenu w infrastrukturê tech-
niczn¹ stosown¹ do zagospodarowania u¿ytkowego.

    b)  Zasady kszta³towania zabudowy:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy i g³ówne wej�cia wy-
znacza istniej¹ce zainwestowanie terenów,

2) dopuszcza siê zmiany uzasadnione modernizacj¹ i roz-
budow¹, z zastrze¿eniem zachowania wymogów okre�lonych
dla przyleg³ych ulic.

§21.Na terenach oznaczonych symbolem UT - plan usta-
la nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania terenu i
kszta³towania zabudowy:

a) Zasady zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe - kompleks terenów us³ug
turystyki i rekreacji  o charakterze komercyjnym,

2) ustala siê mo¿liwo�æ realizacji pe³nego wachlarza urz¹-
dzeñ turystyczno - rekreacyjnych, krótkiego pobytu. Program in-
westycyjny obejmowaæ mo¿e motele, pola campingowe, pola
namiotowe, us³ugi gastronomii i handlu, urz¹dzenia wodne oraz
inne us³ugi zwi¹zane z turystyk¹ i wypoczynkiem,

3) obowi¹zuje wyposa¿enie terenu we wszystkie elemen-
ty infrastruktury technicznej oparte na systemowych rozwi¹za-
niach dla wsi,

4) zakazuje siê lokalizacji funkcji mieszkaniowych i pro-
dukcyjnych.

§22.Na terenach oznaczonych symbolem UH,UG,UR,UZ,UP -
plan ustala nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania terenu
i kszta³towania zabudowy:

a) Zasady zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny us³ug komercyj-
nych obejmuj¹ce us³ugi z zakresu   handlu,   gastronomii   i
rzemios³a,   oraz   tereny   us³ug   publicznych  i spo³ecznych
(us³ugi medyczne, pomoc spo³eczna, siedziby stowarzyszeñ,
zwi¹zków itp.),

2) dopuszczalne kierunki przekszta³ceñ - modernizacja,
przebudowa i rozbudowa istniej¹cych obiektów z zachowaniem
wymogów przepisów szczególnych,
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3) dopuszcza siê zmianê funkcji us³ug komercyjnych na
us³ugi publiczne, rozszerzenie wachlarza us³ug komercyjnych
oraz zmianê funkcji us³ugowej na cele mieszkaniowe,

4) dopuszcza siê sytuowanie w granicach terenu wyod-
rêbnionego liniami rozgraniczaj¹cymi urz¹dzeñ towarzysz¹cych
oraz elementów reklamowych,

5) ustala siê obowi¹zek wyznaczenia w granicach terenu
o funkcji us³ugowej niezbêdnej ilo�ci miejsc postojowych dla
samochodów i rowerów,

6) zakazuje siê wprowadzenia funkcji towarzysz¹cych, które
powodowaæ mog¹ konflikty z otoczeniem.

b)  Zasady kszta³towania zabudowy:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczaj¹ obiekty
istniej¹ce,

2) wysoko�æ przebudowywanych i modernizowanych
obiektów nie mo¿e przekraczaæ 2 kondygnacji nadziemnych.

  c)  Zasady wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹:

      Obowi¹zuj¹ w ca³o�ci warunki okre�lone dla zabudo-
wy mieszkaniowej ujête w §12.

§23.Na terenach oznaczonych symbolem PP - plan usta-
la nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania terenu i
kszta³towania zabudowy:

a) Zasady zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny przemys³owo -
wytwórcze,

2) dopuszcza siê lokalizacjê:
- baz budownictwa,
- sk³adów, magazynów i hurtowni,
- obiektów i zak³adów obs³ugi rolnictwa,
- zapleczy administracyjno - technicznych jednostek go-

spodarczych,
- obiektów i urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji, w tym stacji

paliw,
- innych obiektów wytwórczo - sk³adowych i urz¹dzeñ z

zakresu obs³ugi infrastruktury technicznej,
3) zakazuje siê lokalizacji inwestycji o funkcjach sprzecz-

nych lub konfliktowych   z zainwestowaniem przemys³owym ist-
niej¹cym; obiektów produkcji zwierzêcej oraz sk³adowisk mate-
ria³ów i substancji w obiektach niezadaszonych powoduj¹cych
wtórne pylenie, zanieczyszczenie gruntu i zanieczyszczenie wód
gruntowych,

4) przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko wymagaj¹ oceny ich oddzia³ywania i sporz¹dzenia ra-
portu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,

5) obowi¹zuje stosowanie rozwi¹zañ technicznych i tech-
nologicznych ograniczaj¹cych  negatywne oddzia³ywanie na �ro-
dowisko,

6) zakazuje siê ca³kowicie lokalizacji inwestycji szczegól-
nie szkodliwych dla �rodowiska naturalnego i zdrowia ludzi,

7) zakazuje siê lokalizacji wszelkiej zabudowy mieszka-
niowej,

8) dopuszcza siê tymczasowe zagospodarowanie, urz¹-
dzanie i u¿ytkowanie terenów   w sposób zapewniaj¹cy pó�niej-
sze zagospodarowanie zgodne z ustaleniami planu,

9) dopuszcza siê zabudowê us³ugowo - wytwórcz¹ o cha-
rakterze rzemie�lniczym,    oraz us³ugi komercyjne obs³uguj¹ce
jednostki gospodarcze zlokalizowane na terenach przemys³o-
wych,

10) nakazuje siê pe³ne uzbrojenie techniczne terenów we
wszystkie media. W przypadku wyst¹pienia p³ynnych odpadów
nak³ada siê obowi¹zek wstêpnego oczyszczenia przed odpro-
wadzeniem do systemu kanalizacyjnego wsi,

11) nakazuje siê stosowanie urz¹dzeñ izoluj¹cych uci¹¿li-
w¹ dzia³alno�æ wytwórczo - us³ugow¹ w stosunku do terenów
s¹siednich, o funkcjach mieszkaniowych   i us³ugowych w for-
mie ekranów i zieleni izolacyjnej.

b)  Zasady kszta³towania zabudowy:

1) ustala siê linie rozgraniczaj¹ce i linie zabudowy wed³ug
oznaczeñ na rysunku planu, nie bli¿ej ni¿ 10,0 m od linii rozgra-
niczaj¹cych pas drogowy,

2) dopuszcza siê podzia³ wewnêtrzny terenu stosownie
do potrzeb w³a�cicieli i nowych inwestorów,

3) gabaryty i architektura nowej zabudowy winna byæ do-
stosowana do otoczenia,

4) podzia³ wewnêtrzny terenów musi zapewniaæ dostêp
do drogi publicznej,

5) intensywno�æ zainwestowania nie mo¿e przekraczaæ
70% powierzchni posiadanego terenu.

§24.Na terenach oznaczonych symbolem PS - plan usta-
la nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania terenu i
kszta³towania zabudowy:

1) przeznaczenie podstawowe - teren dzia³alno�ci gospo-
darczej z przeznaczeniem pod sk³ady, magazyny i hurtownie,

2) warunki i zasady kszta³towania zabudowy okre�la na-
dal obowi¹zuj¹cy plan miejscowy zagospodarowania prze-
strzennego czê�ci wsi uchwalony 1 lutego 2001r. w formie zmiany
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Walce, uchwa³¹
Rady Gminy Walce Nr XXIV/173/01.

§25.Na terenach oznaczonych symbolem PR - plan usta-
la nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania terenu i
kszta³towania zabudowy:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny przemys³owej pro-
dukcji rolniczej,

2) ustala siê adaptacjê trwa³¹ istniej¹cych przedsiêbiorstw
z mo¿liwo�ci¹ modernizacji, przebudowy i rozbudowy wynikaj¹-
cej z potrzeb inwestorów na zasadach obowi¹zuj¹cych przepi-
sów szczególnych,

3) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy na 10,0 m
od linii rozgraniczaj¹cych pas drogi,

4) nakazuje siê stosowanie technologii produkcyjnych
zapewniaj¹cych sukcesywn¹ ochronê �rodowiska zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,

5) przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodo-
wisko wymagaj¹ opracowania oceny oddzia³ywania na �rodowisko i
sporz¹dzenia raportu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

6) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ towarzysz¹cych,
7) dopuszcza siê lokalizacjê mieszkania dla w³a�ciciela

przedsiêbiorstwa,
8) nakazuje siê pe³ne uzbrojenie techniczne terenu sto-

sowne do prowadzonej dzia³alno�ci produkcyjnej.

§26.Na terenach oznaczonych symbolem PU - plan usta-
la nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania terenu i
kszta³towania zabudowy:

 a)  Zasady zagospodarowania terenów:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny rzemios³a wytwór-
czego i us³ugowego, wymagaj¹cych wydzielonych terenów,
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2) dopuszcza siê zabudowê mieszkaniow¹ wy³¹cznie dla
w³a�cicieli zak³adów,

3) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ towarzysz¹cych z
zakresu obs³ugi administracyjno- socjalnej,

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

5) nakazuje siê pe³ne uzbrojenie techniczne terenu w za-
kresie niezbêdnym   do prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej
w oparciu o system infrastruktury technicznej wsi,

6) nakazuje siê lokalizacjê miejsc postojowych zwi¹za-
nych z prowadzon¹ dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ w obrêbie w³a-
snego terenu.

b)   Zasady kszta³towania zabudowy:

1) ustala siê linie rozgraniczaj¹ce i nieprzekraczaln¹ liniê
zabudowy wed³ug oznaczeñ na rysunku planu - 10,0 m od linii
rozgraniczaj¹cej pas drogowy,

2) ustala siê intensywno�æ zabudowy nie przekraczaj¹c¹
80% powierzchni terenu,

3) gabaryty nowej zabudowy produkcyjnej winny odpowia-
daæ funkcji terenu okre�lonego, jako rzemios³o wytwórcze,

4) dopuszcza siê ogrodzenie pe³ne o wysoko�ci do 2,0 m.

§27. Na terenach oznaczonych symbolem PMN - plan
ustala nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania terenu
i kszta³towania zabudowy:

 a)  Zasady zagospodarowania terenów:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny rzemios³a wytwór-
czego z towarzysz¹c¹ zabudow¹ mieszkaniow¹,

2) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ towarzysz¹cych z
zakresu infrastruktury technicznej, gara¿y i parkingów oraz ziele-
ni przydomowej z ma³¹ architektur¹,

3) zakazuje siê lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ  na �rodowisko,

4) nakazuje siê pe³ne uzbrojenie techniczne i zakaz od-
prowadzania �cieków do gruntu,

5) nakazuje siê stosowanie ekranów izoluj¹cych w sto-
sunku do s¹siaduj¹cych terenów mieszkaniowych i us³ugowych,

6) dopuszcza siê us³ugi komercyjne o charakterze byto-
wym, jako dzia³alno�æ uzupe³niaj¹c¹,

b)   Zasady kszta³towania zabudowy:

1) ustala siê linie rozgraniczaj¹ce i linie zabudowy wed³ug
oznaczeñ na rysunku planu,

2) ustala siê minimaln¹ wielko�æ dzia³ki - 1000,0m2,
3) ustala siê intensywno�æ zabudowy nie przekraczaj¹c¹

70% powierzchni terenu,
4) kszta³towanie zabudowy mieszkaniowej odpowiadaæ

winno warunkom ustalonym  dla terenów MN w §12 niniejszej
uchwa³y,

5) gabaryty zabudowy produkcyjnej winny byæ dostosowa-
ne do skali i charakteru wytwórczo�ci rzemie�lniczej,

6) w granicach wydzielonych wewnêtrznie terenów nale¿y
zapewniæ odpowiedni¹ ilo�æ miejsc postojowych,

7) dopuszcza siê ogrodzenie pe³ne o wysoko�ci do 2,0 m.

§28. Na terenach oznaczonych symbolem ZP - plan usta-
la nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe - zieleñ parkowa, skwery
i inne formy zieleni urz¹dzonej,

2) wszelkie roboty ziemne zwi¹zane z infrastruktur¹ tech-
niczn¹ nale¿y prowadziæ skrajem terenów urz¹dzonych i zadrze-
wionych,

3) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury i
urz¹dzeñ zabawowych  dla dzieci w wiêkszych partiach terenów
zielonych,

4) zakazuje siê lokalizowania miejsc postojowych dla sa-
mochodów,

5) dopuszcza siê miejsca postojowe dla rowerów.

§29.Na terenach oznaczonych symbolem ZC - plan usta-
la nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe i wy³¹czne - cmentarz
czynny z wyznaczon¹ rezerw¹ terenu,

2) dopuszcza siê budowê, rozbudowê obiektów kubaturowych
zwi¹zanych z funkcj¹ terenu (dom pogrzebowy, kaplica, itp.),

3) dopuszcza siê lokalizacjê kiosków z kwiatami i artyku-
³ami cmentarnymi, parkingu, ma³ej architektury i urz¹dzeñ sani-
tarnych dla odwiedzaj¹cych,

4) obowi¹zuje zachowanie ogólnej kompozycji cmentarza
i g³ównych wej�æ oznaczonych na rysunku planu,

5) obowi¹zuje zachowanie strefy ochronnej - 50,0 m od
granicy cmentarza, co oznacza zakaz lokalizacji zabudowy miesz-
kaniowej, produkcyjnej i us³ugowej oraz ujêæ wody w odleg³o�ci
50,0 m od granicy cmentarza,

6) obowi¹zuje wyposa¿enie terenu w sieæ wodoci¹gow¹,
kanalizacyjn¹ i elektryczn¹ oraz miejsc sk³adowania odpadów,

7) obowi¹zuje zachowanie istniej¹cego drzewostanu.

§30. Na terenach oznaczonych symbolem ZI - plan usta-
la nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe - zieleñ izolacyjna,
2) obowi¹zuje zachowanie i utworzenie pasa zieleni wy-

sokiej izoluj¹cej tereny   o funkcjach mieszkaniowych i us³ugo-
wych.

§31. Na terenach oznaczonych symbolem RL  - plan usta-
la nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania:

1) przeznaczenie wy³¹czne - tereny lasów i zadrzewieñ o
charakterze ochronnym   i wodochronnym,

2) dopuszcza siê mo¿liwo�æ wykorzystywania wiêkszych,
atrakcyjnych partii na cele rekreacyjno -wypoczynkowe, za zgo-
d¹ zarz¹dcy lasów,

3) zakazuje siê wszelkiej zabudowy nie zwi¹zanej z go-
spodark¹ le�n¹,

4) zakazuje siê wygradzania terenu oraz dokonywania ca³-
kowitej wycinki drzew,

5) zakazuje siê sk³adowania odpadów i wylewania nie-
czysto�ci.

§32. Na terenach oznaczonych symbolem RLd - plan
ustala obszary przewidziane   do dolesieñ wynikaj¹ce z opraco-
wania granicy polno - le�nej dla wsi oraz obszary zg³oszone
przez w³a�cicieli odpowiadaj¹ce obowi¹zuj¹cym przepisom w
sprawie zalesiania gruntów rolnych.

Plan dopuszcza zalesianie gruntów rolnych na terenach
nie oznaczonych symbolem RLd na podstawie indywidualnych
wniosków w³a�cicieli gruntów, na zasadach i trybie okre�lonych
w przepisach szczególnych.

§33. Na terenach oznaczonych symbolem RP - plan usta-
la nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania:
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1) przeznaczenie podstawowe - uprawy rolne,
2) ustala siê zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych, us³u-

gowych i gospodarczych, w tym obiektów przeznaczonych na
hodowlê zwierz¹t,

3) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów zwi¹zanych z pro-
dukcj¹ ro�linn¹ (wiaty, szopy),

4) dopuszcza siê zalesienie gruntów rolnych niskich klas,
zgodnie z przepisami szczególnymi,

5) dopuszcza siê prowadzenie sieci napowietrznych i pod-
ziemnych infrastruktury  technicznej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami szczególnymi,

6) dopuszcza siê prowadzenie utwardzonych dróg gospo-
darczych,

7) zakazuje siê likwidacji �ródpolnych zadrzewieñ i za-
krzewieñ,

8) zakazuje siê lokalizacji nowych siedlisk zagrodowych,
9) ustala siê, ¿e zmiana przeznaczenia podstawowego

mo¿liwa bêdzie wy³¹cznie w trybie zmiany planu.

§34. Na terenach oznaczonych symbolem RZ - plan usta-
la nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny trwa³ych u¿ytków
zielonych,

2) zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych, gospodarczych
i us³ugowych, trwale zwi¹zanych z gruntem,

3) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów zwi¹zanych z pro-
dukcj¹ ro�linn¹ (wiaty, szopy), roln¹ bez mo¿liwo�ci budowy
nowych, samodzielnych siedlisk zagrodowych,

4) dopuszcza siê prowadzenie utwardzonych dróg gospo-
darczych,

5) dopuszcza siê prowadzenie sieci napowietrznych i pod-
ziemnych infrastruktury  technicznej,

6)  dopuszcza siê lokalizacjê sztucznych zbiorników wod-
nych dla potrzeb rolnictwa,

7) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ s³u¿¹cych gospo-
darce wodnej,

8) obowi¹zuje ochrona i wzbogacanie walorów przyrodni-
czych terenu, w tym ochrona enklaw zadrzewieñ i zakrzewieñ
�ródpolnych i przywodnych,

9) zakaz lokalizowania jakichkolwiek sk³adowisk i wysy-
pisk nie zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹, a tak¿e materia³ów i od-
padów mog¹cych mieæ znacz¹cy wp³yw na stan �rodowiska,

10) dopuszcza siê zalesienia na gruntach u¿ytków zielo-
nych niskich klas, zgodnie  z obowi¹zuj¹cymi przepisami szcze-
gólnymi.

§35. Na terenach oznaczonych symbolem RO  - plan
ustala nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe - ogrody i sady,
2) zakaz zabudowy mieszkaniowej, przemys³owej i  pro-

dukcji zwierzêcej,
3) zakaz u¿ytkowania powoduj¹cego uci¹¿liwo�æ dla s¹-

siaduj¹cej zabudowy  mieszkaniowej,
4) dopuszcza siê lokalizacjê budynków gospodarczych

nieprodukcyjnych przynale¿nych dzia³ce siedliskowej,
5) dopuszcza siê wprowadzenie urz¹dzeñ ma³ej architek-

tury, oczek wodnych, zieleni ozdobnej,
6) dopuszcza siê usytuowanie urz¹dzeñ infrastruktury tech-

nicznej (hydrofory, zbiorniki oleju opa³owego, itp.).

§36. Na terenach oznaczonych symbolem RE  - plan usta-
la nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe - obszar chronionego ci¹-
gu ekologicznego doliny rzeki Swornicy,

2) obowi¹zuje �cis³a ochrona warto�ci, zasobów i walorów
ekologicznych �rodowiska przyrodniczego i krajobrazu oraz utrzy-
manie zdolno�ci ekosystemu do odtwarzania zasobów przyrody,

3) zakaz wprowadzania form u¿ytkowania naruszaj¹cych
równowagê przyrodnicz¹,

4) dopuszcza siê u¿ytkowanie rolnicze bez prawa wzno-
szenia budynków mieszkalnych  i gospodarczych,

5) dopuszcza siê lokalizacjê dróg gospodarczych dla ob-
s³ugi obszaru oraz niezbêdne elementy infrastruktury technicznej,

6) dopuszcza siê lokalizacjê terenowych urz¹dzeñ sportu
i rekreacji o znaczeniu lokalnym ( bez obiektów kubaturowych),

7) wskazane opracowanie szczegó³owej inwentaryzacji
przyrodniczej ca³ego obszaru po³o¿onego w obrêbie wsi Bro-
¿ec, Kramo³ów i Rozkochów oraz programu ochrony     i przeciw-
dzia³ania czynnikom antropopresji i negatywnego wp³ywu go-
spodarowania na �rodowisko.

§37. Na terenach oznaczonych symbolem W  - plan usta-
la nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe - wody otwarte ( rzeka
Swornica),

2) gospodarka na wszystkich wodach winna byæ prowa-
dzona zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,

Rozdzia³ III
ZASADY  ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI

§38. Plan okre�la zasady obs³ugi komunikacyjnej wsi w
zakresie:

- przebiegu i parametrów technicznych ulic zbiorczych o
klasie dróg powiatowych oznaczonych symbolem KZ,

- przebiegu i parametrów technicznych ulic lokalnych i do-
jazdowych o klasie dróg gminnych oraz dróg gminnych, ozna-
czonych symbolami KL i KD,

- przebiegu i parametrów technicznych dróg gospodar-
czych oznaczonych symbolem TG,

- zasad lokalizacji urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji oznaczo-
nych symbolem KS,

- zasad lokalizacji ci¹gów pieszych i �cie¿ek rowerowych
oznaczonych symbolem KR i KX.

§39. Na terenach oznaczonych symbolem KZ dotycz¹-
cych ulic zbiorczych w ci¹gu dróg powiatowych oraz dla tych dróg
(droga nr 27 -810 relacji Krapkowice - Twardawa oraz droga
nr 27 - 210 relacji G³ogówek - ¯u¿ela) ustala siê nastêpuj¹ce
warunki i zasady zagospodarowania terenu:

1) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 20,0 m.
Mo¿e ona ulegaæ zmianie w zale¿no�ci od istniej¹cego

wzd³u¿ niej zainwestowania kubaturowego,
2) jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu po 3,5 m ka¿dy,
3) szeroko�æ ulicy w liniach rozgraniczaj¹cych obejmuje:

jezdniê, pasy zieleni oraz chodniki,
4) dopuszcza siê stosowanie pasa postojowego,
5) dopuszcza siê u¿ytkowanie chodnika bezpo�rednio przy

jezdni lub przy pasie postojowym.

Szeroko�æ chodnika nie powinna byæ mniejsza ni¿ 2,0 m.

Dopuszcza siê zmniejszenie szeroko�ci chodnika do 1,0 m
je¿eli jest on przeznaczony wy³¹cznie do ruchu pieszych.
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§40. Dla terenów oznaczonych symbolem KL i KD doty-
cz¹cych ulic lokalnych  i dojazdowych w ci¹gach dróg gminnych
oraz dla tych dróg ustala siê nastêpuj¹ce warunki i zasady za-
gospodarowania terenu:

1) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych:
KL - 12,0 m,
KD - 10,0 m,
2) szeroko�æ ulic w liniach rozgraniczaj¹cych obejmuje:

jezdniê, pasy zieleni oraz chodniki.
Dopuszcza siê usytuowanie pasa postojowego,
3) chodnik mo¿e byæ usytuowany bezpo�rednio przy jezd-

ni lub przy pasie postojowym.
Ulica klasy dojazdowej w strefie zamieszkania mo¿e nie

mieæ wyodrêbnionej jezdni i chodników.

§41. Dla terenów oznaczonych symbolem TG dotycz¹-
cych dróg gospodarczych ustala siê nastêpuj¹ce warunki i za-
sady zagospodarowania terenu:

1) nie okre�la siê linii rozgraniczaj¹cych,
2) szeroko�æ jezdni - 5,0 m,
3) dopuszcza siê gruntowy, utwardzony charakter jezdni.

§42. Dla terenów oznaczonych symbolem KS dotycz¹-
cych urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji ustala siê nastêpuj¹ce wa-
runki i zasady zagospodarowania terenu:

1) usytuowanie parkingów ogólnodostêpnych, w tym pro-
jektowanego parkingu przy cmentarzu obowi¹zuje wg ustaleñ
na rysunku planu i zapisu tekstowego w §12 pkt. 9 niniejszej
uchwa³y,

2) usytuowanie przystanków autobusowych wynika ze sta-
nu istniej¹cego i nie ma charakteru obligatoryjnego.

§43. Dla terenów ci¹gów pieszych i �cie¿ek rowero-
wych  ustala siê nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodaro-
wania terenu:

1) adaptuje siê istniej¹ce ci¹gi piesze i �cie¿ki rowerowe,
2) dopuszcza siê mo¿liwo�æ usytuowania �cie¿ek rowe-

rowych w drogowych pasach ulicznych przy uwzglêdnieniu na-
stêpuj¹cych warunków:

- odleg³o�æ �cie¿ki rowerowej od krawêdzi jezdni powin-
na wynosiæ 3,5 m,

- dopuszcza siê w wypadkach uzasadnionych warunkami
miejscowymi usytuowanie �cie¿ki rowerowej przy jezdni.

Rozdzia³ IV
ZASADY  OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ

§44. Plan ustala nastêpuj¹ce warunki i zasady zasila-
nia w energiê elektryczn¹ :

1) przewiduje siê adaptacjê dwóch linii energetycznych
wysokiego napiêcia:

- dwutorowej 400 kV relacji Dobrzeñ Wielki - Wielopole,
dotychczas nie w³¹czonej do ruchu,

- dwutorowej 110 kV o torach relacji Krapkowice - Zdzie-
szowice oraz Groszowice - Zdzieszowice,

2) dopuszcza siê mo¿liwo�æ prowadzenia remontów w/w
linii, w³¹cznie z wymian¹ s³upów   wsporczych,

3) w celu ograniczenia negatywnego oddzia³ywania elek-
tromagnetycznego na �rodowisko i zdrowie ludzi wyznacza siê
pas ograniczonego u¿ytkowania - strefê ochronn¹ ( uprawy po-
lowe, zieleñ niska ):

- dla linii 2x 110 kV o szeroko�ci minimum 35,0 m
( 2 x 17,5m ) od osi.

W obszarze tej strefy obowi¹zuje bezwzglêdny zakaz wzno-
szenia jakichkolwiek obiektów i urz¹dzeñ z wy³¹czeniem infra-
struktury technicznej, je�li nie narusza to wymagañ okre�lonych
w odrêbnych przepisach dotycz¹cych sieci najwy¿szych napiêæ,

- dla linii 2x 400 kV o szeroko�ci minimum 70,0 m
( 2 x 35,0 m ) od osi.

      W obszarze tej strefy obowi¹zuje zakaz lokalizacji wszel-
kich obiektów kubaturowych.

       Dla budynków mieszkalnych i u¿yteczno�ci publicznej
obowi¹zuje zakaz lokalizacji w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 60,0m
od osi linii.

Dla linii 2x 400 kV obowi¹zuj¹ dodatkowe, szczegó³owe
uwarunkowania zawarte w uchwale Nr XXX/218/01 Rady Gminy
Walce z dnia 10 wrze�nia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego gminy Walce, opu-
blikowanej w Dzienniku Urzêdowym Woj. Opolskiego Nr 91
poz.761 z dnia 9 pa�dziernika 2001r.

4) zak³ada siê podstawowe zasilanie w energiê elektrycz-
n¹ za po�rednictwem stacji 110/15 kV GPZ ,, Krapkowice'' oraz
pomocniczo za pomoc¹ GPZ ,, Ko�le '',

5) dla obs³ugi obszarów rozwojowych nale¿y zrealizowaæ
stacje transformatorowe  15/0,4 kV, stanowi¹ce obiekty typu s³u-
powego oraz typu murowanego, oznaczone na rysunku planu
symbolem ,, EE'',

6) pod stacje transformatorowe 15/ 0.4 kV nale¿y rezerwo-
waæ teren o wymiarach 5x5m,

7) dla istniej¹cych napowietrznych linii �redniego napiê-
cia dopuszcza siê mo¿liwo�æ ich likwidacji i zast¹pienia liniami
kablowymi - doziemnymi,

8) projektowan¹ sieæ �redniego i niskiego napiêcia nale-
¿y wykonaæ jako kablow¹ doziemn¹ w liniach rozgraniczaj¹cych
dróg i ulic,

9) dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji odcinków linii pro-
wadzonych poza liniami rozgraniczaj¹cymi dróg i ulic - nie koli-
duj¹cych z innymi obiektami i urz¹dzeniami,

10) budowê i monta¿ linii �redniego i niskiego napiêcia
nale¿y prowadziæ zgodnie z normami bran¿owymi w sposób za-
pewniaj¹cy dogodne warunki budowy, bezpieczn¹ eksploatacjê
oraz mo¿liwo�æ dostêpu do linii w ci¹gu ca³ego roku,

11) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z istnie-
j¹cymi liniami elektroenergetycznymi SN i NN, linie te mog¹ byæ
przebudowane przez Zak³ad Energetyczny z chwil¹ przyst¹pie-
nia przez inwestora do realizacji swojego zadania w oparciu o
spisan¹ umowê przy³¹czeniow¹,

12) dla obszarów rozwojowych so³ectwa wielko�æ zapo-
trzebowanej mocy, oraz problemy zasilania nale¿y rozwi¹zaæ na
etapie za³o¿eñ techniczno - ekonomicznych, przy czym poszcze-
gólni inwestorzy powinni zg³osiæ zapotrzebowanie na moc i okre-
�liæ spodziewane zu¿ycie energii elektrycznej.

§45. Plan ustala nastêpuj¹ce warunki i zasady zaopa-
trzenia w gaz :

1) zasilanie w gaz przewodowy mo¿e nast¹piæ w ramach
gazyfikacji gminy Walce  i wykorzystaniu magistrali gazu ziem-
nego wysokoprê¿nego relacji Obrowiec - Racibórz przebiegaj¹-
cej wzd³u¿ zachodniej granicy gminy Walce, przez gminy G³ogó-
wek i Krapkowice.

§46. Plan ustala nastêpuj¹ce warunki i zasady zasila-
nia w ciep³o:

1) na terenie objêtym opracowaniem dopuszcza siê cza-
sowo utrzymanie istniej¹cych form ogrzewania punktowego dla
indywidualnych posesji,
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2) docelowo plan przewiduje zmianê no�ników energii
cieplnej i oparcie ogrzewania wy³¹cznie na paliwach ekologicz-
nych.

§47. Plan ustala nastêpuj¹ce warunki i zasady zaopa-
trzenia w wodê:

1) zaopatrzenie w wodê dla istniej¹cego i projektowane-
go zainwestowania zapewnia    wodoci¹g grupowy w oparciu o
ujêcie i stacjê uzdatniania wody w Rozkochowie,

2) sieæ wodoci¹gowa posiada nowoczesne rozwi¹zania
techniczne, gwarantuj¹ce jej wysok¹ sprawno�æ, zapewniaj¹c
w wodê na cele bytowo - gospodarcze oraz p-po¿.     o w³a�ciwej
jako�ci i wystarczaj¹cej ilo�ci,

3) sieæ wodoci¹gow¹ do projektowanych terenów rozwo-
jowych nale¿y prowadziæ   w liniach rozgraniczaj¹cych ulic.

§48. Plan ustala nastêpuj¹ce warunki i zasady odpro-
wadzania �cieków i sk³adowania odpadów:

1) zak³ada siê utworzenie systemu kanalizacji wsi w ra-
mach zlewni o nazwie ,, Walce- Zdzieszowice'' i przerzutem pod
rzek¹ Odr¹ do oczyszczalni �cieków w mie�cie Zdzieszowice,

2) programuje siê wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z
rur O 0,15 - 0,30 PCV wraz   z lokalnymi przepompowniami
sieciowymi. �cieki sprowadzone zostan¹ do programowanej
pompowni B1 wspó³pracuj¹cej   z ruroci¹giem tranzytowym
O 110 PE d³ugo�ci 2500 mb i przet³aczane do kanalizacji grawi-
tacyjnej wsi Grocholub - wariant I, lub ruroci¹giem tranzytowym
O 110 PE d³ugo�ci 1600 mb do kanalizacji grawitacyjnej wsi
¯u¿ela w gminie Krapkowice - wariant II.

Z ̄ u¿eli pompowni¹ Z1 wspó³pracuj¹c¹ z ruroci¹giem tran-
zytowym O 125 PE d³ugo�ci 2400 mb do kanalizacji grawitacyj-
nej wsi Stradunia.

Powy¿sze warunki i zasady odprowadzania �cieków przy-
jêto wg ,, Koncepcji programowej - wariant zlewnia Walce - Zdzie-
szowice'' wykonanej w Biurze Projektów Wodoci¹gów i Kanali-
zacji ,, NEUSTEIN'' s.c. z 1998 r.,

3) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dla wsi �cieki
gromadzone w szczelnych zbiornikach nale¿y wywoziæ na oczysz-
czalniê �cieków w Zdzieszowicach,

4) zak³ada siê sk³adowanie odpadów bytowych wg obec-
nych zasad, na miêdzygminnym sk³adowisku we wsi Nowe Kot-
kowice w gminie G³ogówek, po uprzednim ich posortowaniu do
pojemników umieszczonych na ka¿dej posesji,

5) plan adaptuje czasowo sk³adowisko gruzu budowla-
nego znajduj¹ce siê na terenie by³ego PGR-u. Docelowo ule-
gnie ono likwidacji, a gruz po przemieleniu wykorzystany bêdzie
dla potrzeb budownictwa.

Rozdzia³ V
ZASADY OCHRONY �RODOWISKA KULTUROWEGO

§49. Plan ustala nastêpuj¹ce warunki i zasady ochrony
konserwatorskiej zasobów kulturowych:

1) we wsi Bro¿ec ochronie konserwatorskiej podlegaj¹
nastêpuj¹ce zasoby kulturowe:

a) zabytki nieruchome
- spichlerz, murowany z kamienia i ceg³y, po³o¿ony w by-

³ym folwarku, przekszta³conym i zniszczonym ,
- ko�ció³ parafialny p.w. Wszystkich �wiêtych z 1779 r.,

murowany, nr rejestru 585/89,
- cmentarz katolicki z 1800 r., po³o¿ony przy drodze do ko-

�cio³a,

- kapliczka z pocz¹tku XX wieku, murowana,
- kapliczka po³o¿ona przy ulicy Reymonta obok nr 38, mu-

rowana,  pocz¹tek XX wieku,
-  kapliczka po³o¿ona przy ulicy Reymonta obok nr 62, mu-

rowana, pocz¹tek XX wieku,

b) stanowiska archeologiczne:

- Bro¿ec, stanowisko nr 1 - po³o¿one na dzia³ce gruntowej
nr 775.  Pradziejowy �lad osadniczy,

- Bro¿ec, stanowisko nr 2 - po³o¿one na dzia³ce gruntowej
nr 361. Punkt osadniczy kultury lendzielskiej,

- Bro¿ec, stanowisko nr 4 - po³o¿one na dzia³ce nr 1036/1.
 Osada �redniowieczna,
- Bro¿ec, stanowisko nr 5 - po³o¿one na dzia³kach grunto-

wych nr 1012/1 i 1014. Osada �redniowieczna,
- Bro¿ec, stanowisko nr 6 - po³o¿one na dzia³kach grunto-

wych nr 129/1, 129/2, 131/1,131/2,132/3 i 133/1.
Osada �redniowieczna,
- Bro¿ec, stanowisko nr 7 - po³o¿one na dzia³ce gruntowej

nr 211.  Pradziejowy �lad osadniczy,
- Bro¿ec, stanowisko nr 8 - po³o¿one na dzia³ce gruntowej

nr 1093.  �redniowieczny �lad osadniczy.

2)  wszelkie prace remontowe, konserwatorskie przy za-
bytkach nieruchomych wymagaj¹  uzgodnieñ i uzyskania zezwo-
lenia wojewódzkich s³u¿b konserwatorskich.

§50. Plan ustala nastêpuj¹ce zasady ochrony warto�ci
kulturowych wsi:

1) zachowanie gabarytów i zasadniczych proporcji wyso-
ko�ciowych budynków kszta³tuj¹cych sylwetê wsi,

2) utrzymanie kompozycji zieleni.
Zakazuje siê:
1) realizacji obiektów wielkokubaturowych i dysharmonij-

nych, naruszaj¹cych kompozycjê   przestrzenn¹ historycznego
uk³adu oraz wprowadzanie obiektów silnie eksponowanych -
dominant lub subdominant,

2) likwidacjê obiektów zabytkowych i objêtych ochron¹ kon-
serwatorsk¹ z wy³¹czeniem przypadków na które wyrazi zgodê
Wojewódzki Konserwator Zabytków,

3) prowadzenia napowietrznych linii przesy³owych.
Nakazuje siê:
Uzgadnianie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

wszelkich dzia³añ mog¹cych oddzia³ywaæ na �rodowisko kultu-
rowe wsi.

 Rozdzia³ VI
ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA �RODOWISKA

PRZYRODNICZEGO

§51. 1) W obrêbie wsi Bro¿ec wystêpuj¹ uwarunkowania
przyrodnicze o znaczeniu ponadlokalnym, wymagajace wzmo-
¿onej ochrony. Obejmuj¹ one po³o¿enie wsi     w obszarze wystê-
powania zbiornika wód podziemnych GZWP 332 o nazwie Sub-
niecka Kêdzierzyñsko -G³ubczycka oraz po³o¿enie wsi w pa�mie
korytarza ekologicznego doliny Swornicy wyró¿niaj¹cego siê
zwiêkszonym potencja³em biologicznym. Maj¹c powy¿sze na
uwadze, ustalenia planu we wszystkich paragrafach nakazuj¹
stosowanie zasad zagospodarowania minimalizuj¹cych nega-
tywne oddzia³ywanie na otoczenie w zakresie zanieczyszczeñ
wód powierzchniowych i podziemnych, emisji zanieczyszczeñ
do atmosfery, zanieczyszczeñ gleby, ha³asu   i wibracji oraz pro-
mieniowania elektromagnetycznego.
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Ustalenia obowi¹zuj¹ce w ci¹gu ekologicznym doliny rze-
ki Swornicy zawarte w §36 planu okre�laj¹ zarys minimalnych
ograniczeñ w sposobie zagospodarowania przyjmuj¹c za³o¿e-
nie, i¿ na tym obszarze obowi¹zuje �ci�le dostosowanie funkcji,
struktury i intensywno�ci zagospodarowania przestrzennego do
uwarunkowañ przyrodniczych.

2) Plan wyznacza obszary ograniczonego u¿ytkowania do
których zalicza:

- tereny stanowi¹ce strefê ochrony sanitarnej wokó³ cmen-
tarza o szeroko�ci 50,0 m, w obrêbie której obowi¹zuje zakaz
zabudowy,

- tereny obejmuj¹ce strefê ograniczonego u¿ytkowania od
linii wysokich napiêæ      400 kV i 110 kV - wg ustaleñ planu w §44,

- tereny zieleni i tereny otwarte obejmuj¹ce pola uprawne
i ³¹ki - wg ustaleñ  §31 - 34 ,

- tereny potencjalnego pasa zalewowego rzeki Swornicy.

3) W zakresie ochrony powietrza plan wprowadza zalece-
nie stosowania paliwa ekologicznego i ograniczenia w lokalizo-
waniu inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowi-
sko.

4) W zakresie ochrony wód podziemnych, wód powierzch-
niowych i gleb plan ustala obowi¹zek odprowadzenia �cieków
do oczyszczalni, zakaz odprowadzania �cieków bezpo�rednio
do gruntu i obowi¹zek gromadzenia nieczysto�ci sta³ych w kon-
tenerach, a nastêpnie wywóz na wysypisko poza obszarem opra-
cowania.

5) W zakresie ochrony przed ha³asem plan ustala nastê-
puj¹ce dopuszczalne poziomy ha³asu powodowane przez ró¿-
ne �ród³a:

a) dla terenów MW,MN

- od �róde³ komunikacji drogowej:

Leg dla dnia ( 600 - 2200 ) - 55 dB ( A )
Leg dla nocy ( 2200 - 600 ) - 45 dB ( A )

- od pozosta³ych �róde³:

Leg dla dnia ( 600 - 2200 ) - 45 dB ( A )
Leg dla nocy ( 2200 - 600 ) - 40 dB ( A )

b) dla terenów MR

- od �róde³ komunikacji drogowej:

Leg dla dnia ( 600 - 2200 ) - 60 dB ( A )
Leg dla nocy ( 2200 - 600 ) - 50 dB ( A )

- od pozosta³ych �róde³:

Leg dla dnia ( 600 - 2200 ) - 50 dB ( A )
Leg dla nocy ( 2200 - 600 ) - 40 dB ( A )

6) W zagospodarowaniu terenów oznaczonych symbolem
W obejmuj¹cych tereny rzeki Swornicy obowi¹zuj¹ przepisy pra-
wa wodnego.

7) Dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego nale¿y kon-
serwowaæ i utrzymywaæ  w dobrym stanie technicznym urz¹dze-
nia melioracji podstawowej, d¹¿¹c   do jej sukcesywnej moder-
nizacji.

8) W obrêbie terenów zagro¿enia zasiêgiem zalewów wód
powodziowych oznaczonych na  rysunku planu,  obowi¹zuj¹
zakazy  okre�lone  w  art.40  i  art.83  ustawy  z  dnia  18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz.U.Nr 115 poz.1229 z pó�n.zm.)

9)  Nale¿y d¹¿yæ do utrzymania istniej¹cych zadrzewieñ
�ródpolnych a tak¿e do  utrzymania i odtworzenia ci¹gów zieleni
przydro¿nej.

Rozdzia³ VII
PRZEPISY KOÑCOWE

§52. 1) Zgodnie z art.10 ust.3 oraz art.36 ust.3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r.  o zagospodarowaniu przestrzennym ustala
siê nastêpuj¹ce stawki procentowe, w stosunku do wzrostu
warto�ci nieruchomo�ci objêtych planem, s³u¿¹ce naliczaniu
jednorazowej op³aty uiszczanej przez w³a�cicieli nieruchomo-
�ci w przypadku ich zbycia w ci¹gu 5-ciu lat od dnia, w którym
ustalenia planu sta³y siê obowi¹zuj¹ce:

1) tereny oznaczone symbolem PP, PU, PS, UT, PMN - 20%,
2) tereny oznaczone symbolem MW, MN1, MN2, MR - 10%,
3) tereny oznaczone pozosta³ymi symbolami    - 0%.

§53. 1) Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólne-
go zagospodarowania przestrzennego gminy Walce uchwalo-
nego przez Radê Gminy Walce 31 stycznia 1991 r., uchwa³¹
Nr VII/87/91 og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego Nr 4 z dnia 3 marca 1991r.  - w czê�ci dotycz¹cej
obszaru wsi Bro¿ec uregulowan¹ niniejsz¹ uchwa³¹,

2) Trac¹ moc ustalenia zawarte w uchwale Nr XI/70/99
Rady Gminy Walce z dnia 30 sierpnia 1999 r.w sprawie zmiany
planu przestrzennego zagospodarowania gminy Walce.

§54. W sprawach nie uregulowanych ustaleniami niniej-
szej uchwa³y, obowi¹zuj¹ przepisy ustaw szczególnych.

§55. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14
dni od jej og³oszenia.

§56. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Przewodnicz¹cy
 Rady Gminy
   Jan Kubicz
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      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , art. 61 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o  samorz¹dzie   gminnym   (Dz.U.  z 1996r. Nr  13
poz. 76 z pó�n.zm.) oraz art. 109, art. 124 i art. 128 ust.2pkt 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 155, poz. 1014 z pó�n.zm.)-Rada Miejska uchwala:

§1.Zwiêkszyæ dochody bud¿etowe oraz zwiêkszyæ  i zmniej-
szyæ wydatki bud¿etowe w ramach  zwiêkszonych dochodów  i
przeniesieñ wydatków miêdzy dzia³ami.

Zwiêksza siê dochody                                          - 169.970 z³
Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa                 -86.000 z³
§ 084 -Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹t-

kowych                                                                                  - 86.000 z³
Dzia³ 758- Ró¿ne rozliczenia                                  - 83.970 z³
§ 092- Pozosta³e odsetki                                        - 30.000 z³
§ 292- Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa  - 53.970 z³
(subwencja rekompensuj¹ca z tytu³u ulg i zwolnieñ po-

datkowych)
Zwiêksza siê wydatki :                                            520.850 z³
Dzia³ 010- Rolnictwo i ³owiectwo                            - 7.550 z³
rozdzia³ 01008- Budowa i utrzymanie urz¹dzeñ melioracji

wodnych                                                                                 - 7.550 z³
wydatki bie¿¹ce: 7.550 z³
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ:       2.030 z³
Dzia³ 758- Ró¿e rozliczenia                                           -100 z³
rozdzia³ 75814-Rózne rozliczenia finansowe            -100 z³
wydatki maj¹tkowe:                                                        100 z³
(objecie akcji ECO S.A. w Opolu zgodnie z uchwa³¹  Rady

Miejskiej w Wo³czynie Nr XLVI/301/2002 z dnia 29.08.2002r.)
Dzia³ 801- O�wiata i wychowanie                      -487.000 z³
rozdzia³ 80101- Szko³y podstawowe-                   248.400 z³
wydatki bie¿¹ce:                                                      248.400 z³
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ:
                                                                                    246.500 z³
rozdzia³ 80104-Przedszkola przy szko³ach podstawowych
                                                                                     -38.600 z³
wydatki bie¿¹ce:                                                        38.600 z³
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ-38.000 z³
rozdzia³ 80110- Gimnazja                                     - 200.000 z³
wydatki bie¿¹ce:                                                         200.000 z³
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
                                                                                 -  149.000 z³
Dzia³ 851- Ochrona zdrowia                                     - 3.000 z³
rozdzia³ 85195- Pozosta³a dzia³alno�æ                   - 3.000 z³
wydatki bie¿¹ce:                                                            3.000 z³
Dzia³ 854- Edukacyjna opieka wychowawcza   -23.200 z³
rozdzia³ 85401-�wietlice szkolne                          - 15.000 z³
wydatki bie¿¹ce;                                                          15.000 z³
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ- 14.700 z³

499

Uchwa³a  Nr XLVII/305/2002
Rady Miejskiej w Wo³czynie

z dnia 10  pa�dziernika 2002r.

w sprawie zmian  bud¿etu gminy Wo³czyn na rok 2002.

rozdzia³ 85404- Przedszkola                                     - 8.200 z³
wydatki bie¿¹ce:                                                            8.200 z³
w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ- 7.700 z³
Zmniejsza siê wydatki:                                            350.880 z³
Dzia³ 757-Obs³uga d³ugu                                      - 310.100 z³
rozdzia³ 75702- Obs³uga papierów warto�ciowych , kredy-

tów i po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego- 310.100 z³
wydatki bie¿¹ce (obs³uga d³ugu)                       - 310.100 z³
Dzia³ 758- Ró¿ne rozliczenia                                 - 19.000 z³
rozdzia³ 75818- Rezerwy ogólne i celowe          - 19.000 z³
wydatki bie¿¹ce- rezerwa ogólna                         - 19.000 z³
Dzia³ 853- Opieka spo³eczna                               - 21.780 z³
rozdzia³ 85395- Pozosta³a dzia³alno�æ                - 21.780 z³
wydatki bie¿¹ce:                                                           21.780 z³
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ: 21.780 z³

§ 2. Zmniejszyæ plan dochodów i wydatków bud¿etowych
zwi¹zanych z realizacj¹ do¿ywiania dzieci by³ych pracowników
zlikwidowanych PPGR ucz¹cych siê w szko³ach podstawowych
i gimnazjum na terenie gminy - �rodki z Agencji W³asno�ci Rol-
nej Skarbu Pañstwa

Zmniejsza siê dochody                                          - 38.342 z³
Dzia³ 853- Opieka spo³eczna                                 - 38.342 z³
§ 270- �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹-

cych gmin (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów) ,
samorz¹dów województw , pozyskane z innych �róde³- 38.342z³

Zmniejsza siê wydatki:                                            38.342 z³
Dzia³ 853- Opieka spo³eczna                                - 38.342 z³
rozdzia³ 85395- Pozosta³a dzia³alno�æ                - 38.342 z³
wydatki bie¿¹ce:                                                           38.342 z³

§ 3. Zwiêkszyæ dochody i wydatki bud¿etowe w zwi¹zku z
ponadplanowymi dochodami z tytu³u op³aty targowej.

Zwiêksza siê dochody                                           - 17.200 z³
Dzia³ 756- Dochody od osób prawnych , od osób fizycz-

nych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych  osobowo�ci
prawnej                                                                              - 17.200 z³

§ 043- Wp³ywy z op³aty targowej                            - 17.200 z³
Zwiêksza siê wydatki:                                               17.200 z³
Dzia³ 750- Administracja publiczna                        - 4.300 z³
rozdzia³- Pobór podatków , op³at i niepodatkowych nale¿-

no�ci bud¿etowych                                                               -4.300 z³
wydatki bie¿¹ce:                                                            4.300 z³
Dzia³ 900- Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-

ska                                                                                       - 12.900 z³
rozdzia³ 90003- Oczyszczanie miast i wsi            - 12.900 z³
wydatki bie¿¹ce:                                                         12.900 z³

§ 4. Zmniejszyæ i zwiêkszyæ plan   wydatków bud¿etowych
jednostek pomocniczych - so³ectw w ramach przeniesieñ miê-
dzy dzia³ami.
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Zmniejsza siê wydatki                                               - 2.219 z³
Dzia³ 600- Transport i ³¹czno�æ                                  -519 z³
rozdzia³ 60016- Drogi publiczne gminne                 - 519 z³
wydatki bie¿¹ce:                                                                 519z³
(so³ectwo Wierzbica Dolna-200 z³, so³ectwo Szum-319 z³)
Dzia³ 900- Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-

ska                                                                                          -1.700 z³
rozdzia³ 90095-Pozosta³a dzia³alno�æ                    -1.700 z³
wydatki bie¿¹ce:                                                           1.700 z³
(so³ectwo Wierzchy)
Zwiêksza siê wydatki                                                 - 2.219 z³
Dzia³ 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                                      - 1.900 z³
rozdzia³ 92109- Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
                                                                                      - 1.900 z³
wydatki bie¿¹ce:                                                            1.900 z³
(so³ectwo Wierzbica Dolna- 200 z³, Wierzchy- 1.700 z³)

Dzia³ 900- Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                                                 -319 z³

rozdzia³ 90095-Pozosta³a dzia³alno�æ                      - 319 z³
wydatki bie¿¹ce:                                                               319 z³
(so³ectwo Szum)

§ 5. Zmieniæ plan przychodów i wydatków zak³adu bud¿e-
towego- zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.

§ 6. Zmieniæ plan �rodków specjalnych,, zgodnie z za³¹cz-
nikami nr 2 i 3.

§ 7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskie-
mu w Wo³czynie.

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

§  9. Uchwa³a podlega og³oszeniu :
1) w miejscach do tego przeznaczonych na terenie gminy
2) w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Jerzy Lech

Przychody Kwota(z³) Wydatki Kwota(z³)

Zwiêksza siê:
Dzia³ 400- Wytwarzanie i

zaopatrywanie w energie elektryczn¹, gaz i wodê

rozdzia³ 40002- Dostarczanie wody

§ 083- wp³ywy z us³ug 220.000

Zwiêksza siê:
Dzia³ 400 � Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹,

gaz i wodê

rozdzia³ 40002-Dostarczanie wody

1.wydatki bie¿¹ce:
2. wydatki maj¹tkowe: (zakup sprzêtu do usuwania awarii)

3.podatek dochodowy

4. stan �rodków obrotowych na 31.12.2002r.

20.000

50.000

19.500

130.500

RAZEM 220.000 RAZEM 220.000

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XLVII/305/2002

Rady  Miejskiej w Wo³czynie
z dnia 10 pa�dziernika 2002r.

Zmiana planu przychodów i wydatków - �rodki specjalne na rok
2002, realizowanych przez  Szko³ê Podstawow¹ w Ro¿nowie

L.p. �ród³o przychodów kwota L.p. Wydatki kwota

1

2.

3.

Stan �rodków obrotowych na dzieñ
01.01.2002r.
Darowizny

Wp³aty  na do¿ywianie

0

2.000

5.200

1.

2.

Wydatki bie¿¹ce
Wzbogacenie oferty edukacyjnej szko³y
Artyku³y ¿ywno�ciowe

2.000
5.200

Razem przychody 7.200 Razem wydatki 7.200

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XLVII/305/2002

Rady  Miejskiej w Wo³czynie
z dnia 10 pa�dziernika 2002r.

Zmiana planu przychodów i wydatków - �rodki specjalne na rok
2002,  realizowanych przez  O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Wo³czynie

L.p. �ród³o przychodów kwota L.p. Wydatki kwota

1.

Stan �rodków obrotowych na dzieñ
01.01.2002r.
Zwiêksza siê
Wp³ywy z us³ug opiekuñczych

0

1.975

1.

Zwiêksza siê
Wydatki bie¿¹ce
Zakupy materia³ów i wyposa¿enia 1.975

Razem 1.975 Razem 1.975

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XLVII/305/2002

Rady Miejskiej w Wo³czynie
z dnia 10pa�dziernika 2002r.

Zmiana planu przychodów i wydatków zak³adu bud¿etowego
na 2002 rok  Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji w Wo³czynie

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr  142, poz.
1591 z pó�n. zm) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia  26 listopa-
da 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155 poz. 1014 z
pó�n. zm) -  Rada Miejska  w Zawadzkiem uchwala, co nastêpu-
je:

§ 1.     Zwiêksza siê dochody bud¿etu gminy na rok 2002
                                                                     o kwotê 12.632,00
w tym:
Dz. 758 Ró¿ne rozliczenia
§ 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
                                                              o kwotê        12.632,00
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Uchwa³a Nr  XXXV/226/02
Rady Miejskiej w  Zawadzkiem

z dnia 10 pa�dziernika 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy.

§ 2.   Zwiêksza siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2002
                                                                    o kwotê  12.632,00
w tym:
Dz. 750 Administracja publiczna o kwotê         2.432,00
Rozdzia³ 75095 Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê   2.432,00
- wydatki bie¿¹ce                               o kwotê         2.432,00
Dz. 801 O�wiata i wychowanie      o kwotê       10.000,00
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe o kwotê    10.000,00
- Wydatki bie¿¹ce                        o kwotê       10.000,00
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotê          200,00
Rozdzia³ 70004 Ró¿ne jednostki obs³ugi gospodarki

mieszkaniowej i komunalnej o kwotê                         200,00
- wydatki bie¿¹ce                                o kwotê            200,00
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§ 3.  Zmniejsza siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2002
                                                                     o kwotê 32.000,00
w tym:
Dz. 600 Transport i ³¹czno�æ     o kwotê              32.000,00
Rozdzia³ 60016 Drogi publiczne gminne
                                                               o kwotê        32.000,00
- wydatki maj¹tkowe                          o kwotê        32.000,00
w tym:
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                             o kwotê       32.000,00

§ 4.  Zwiêksza siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2002
                                                                     o kwotê 32.000,00
w tym:
Dz. 801 O�wiata i wychowanie       o kwotê       20.000,00
Rozdzia³ 80110 Gimnazja                o kwotê       20.000,00
- wydatki bie¿¹ce                                o kwotê       20.000,00
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                               o kwotê         6.000,00
Rozdzia³ 92116 Biblioteki                  o kwotê        6.000,00
- wydatki bie¿¹ce                                 o kwotê         6.000,00
w tym:
§ 2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
                                                                 o kwotê        6.000,00
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport         o kwotê        6.000,00
Rozdzia³ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
                                                                 o kwotê       6.000,00
- wydatki bie¿¹ce                                   o kwotê       6.000,00
w tym:
§ 2820 Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub

dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom
                                                                 o kwotê           6.000,00

§ 5.    Zmienia siê plan zadañ inwestycyjnych na rok 2002,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do uchwa³y Nr XXVIII/187/01 Rady Miej-
skiej z dnia 20 grudnia 2001 r.  w sprawie uchwalenia bud¿etu
gminy na rok 2002 poprzez:

w czê�ci I
poz. 3 budowa drogi na ul. Stawowej w Zawadzkiem plan

zmniejsza siê                                                       o kwotê 32.000,00.

§ 6.   Zmienia siê plan dotacji dla instytucji kultury stano-
wi¹cy za³¹cznik nr 6 do uchwa³y Nr XXVIII/187/01 Rady Miejskiej
z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy
na rok 2002 poprzez zwiêkszenie planu dla Biblioteki Miejskiej
w Zawadzkiem o kwotê 6.000,00 z³.

§ 7.  Zmienia siê plan dotacji podmiotowych dla jednostek
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych stanowi¹cy
za³¹cznik nr 9 do uchwa³y Nr XXVIII/187/01 z dnia 20 grudnia
2001 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2002 po-
przez: poz. 5 Klub Pi³karski Grom Zawadzkie - plan zwiêksza siê

                                                                       o kwotê 6.000,00.

§ 8.Po zmianach bud¿et gminy wynosi:
1. Dochody bud¿etu gminy                            13.689.068,00
w tym:
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rz¹-

dowej zlecone i  powierzone                                      1.324.782,00
- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-

jów alkoholowych                                                            150.000,00

2. Przychody                                                       4.185.048,00
w tym:
- z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
                                                                              4.167.000,00
- przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych (wolne �rodki)
                                                                                    18.048,00

3. Wydatki bud¿etu gminy                               17.594.116,00
w tym:
- wydatki na zadania z zakresu administracji rz¹dowej zle-

cone i powierzone                                                        1.324.782,00
- wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie

rozwi¹zywania problemów alkoholowych                   150.000,00

4. Rozchody                                                           280.000,00
w tym:
- sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
                                                                                  280.000,00

§ 9.     Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
i Gminy Zawadzkie.

§ 10.    Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w dniu podjêcia i wymaga
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

Antoni Zyzik

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia  26 listo-
pada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155 poz. 1014 z
pó�n. zm)  - Zarz¹d Miasta i Gminy Zawadzkie w sk³adzie: Walter
Plank, Henryk Bartoszek, Leon Buczek  uchwala, co nastêpuje:

§ 1.     Zwiêksza siê dochody bud¿etu gminy na rok 2002 r.
                                                                     o kwotê 86.706,00
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Uchwa³a Nr 227/XII/2002
Zarz¹du Miasta i Gminy Zawadzkie

z dnia 21 pa�dziernika 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy na rok 2002.

w tym:
Dz. 801 O�wiata i wychowanie
§ 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realiza-

cjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin              o kwotê         78.822,00
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
§ 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin o kwotê     7.884,00
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§ 2.  Zwiêksza siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2002
                                                                 o kwotê     86.706,00
w tym:
Dz. 801 O�wiata i wychowanie          o kwotê     78.822,00
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe o kwotê     54.197,00
- wydatki bie¿¹ce                                   o kwotê    54.197,00
w tym:
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                  o kwotê    41.451,00
§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                  o kwotê      7.640,00
§ 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy      o kwotê      1.047,00
Rozdzia³ 80110 Gimnazja                    o kwotê    22.037,00
- wydatki bie¿¹ce                                     o kwotê    22.037,00
w tym:
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                  o kwotê    16.730,00
§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                 o kwotê       3.107,00
§ 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy     o kwotê           426,00
Rozdzia³ 80195 Pozosta³¹ dzia³alno�æ o kwotê  2.588,00
- wydatki bie¿¹ce                                         o kwotê         2.588,00
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
                                                                 o kwotê       7.884,00
Rozdzia³ 85401 �wietlice szkolne     o kwotê          770,00
- wydatki bie¿¹ce                                   o kwotê          770,00
w tym:
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                  o kwotê         607,00
  § 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                  o kwotê         108,00
§ 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy      o kwotê  15,00
Rozdzia³ 85495 Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê  7.114,00
- wydatki bie¿¹ce                                    o kwotê     7.114,00

§ 3.Po zmianach bud¿et gminy wynosi:
1. Dochody bud¿etu gminy                            13.767.890,00
w tym:
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rz¹-

dowej zlecone i  powierzone                                     1.324.782,00
- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-

jów alkoholowych                                                            150.000,00

2. Przychody                                                        4.185.048,00
w tym:
- z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
                                                                              4.167.000,00
- przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych (wolne �rodki)
                                                                                    18.048,00

3. Wydatki bud¿etu gminy                               17.672.938,00
w tym:
- wydatki na zadania z zakresu administracji rz¹dowej zle-

cone i powierzone                                                       1.324.782,00
- wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie

rozwi¹zywania problemów alkoholowych                   150.000,00

4. Rozchody                                                            280.000,00
w tym:
- sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
                                                                                  280.000,00
§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w dniu podjêcia i wymaga

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym  Województwa Opolskiego.

 Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Miasta i Gminy

Zawadzkie
Walter Plank

Na podstawie art. 128 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1988r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz 1014 z
pó�n. zm)  -   Zarz¹d Miasta i Gminy Zawadzkie w sk³adzie:
Walter Plank, Henryk Bartoszek, Leon Buczek, Rajnhard Ziaja
uchwala,  co nastêpuje:

§1.Zwiêksza siê dochody bud¿etu gminy na rok 2002
                                                        o kwotê       30 293,00
w tym:
Dz. 853 Opieka Spo³eczna         o kwotê       30 293,00
w tym:
§ 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      24 404,00

§ 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych o kwotê          5 889,00

§2.Zwiêksza siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2002
                                                            o kwotê       30 293,00
w tym:
Dz. 853 Opieka spo³eczna     o kwotê       30 293,00
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Uchwa³a Nr 238/ XII/ 2002
Zarz¹du Miasta i Gminy Zawadzkie

z dnia 12 listopada 2002r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy na rok 2002.

Rozdzia³ 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne o kwotê       24 404,00

-wydatki bie¿¹ce o kwotê       24 404,00
Rozdzia³ 85315 Dodatki mieszkaniowe o kwotê          5 889,00
- wydatki bie¿¹ce o kwotê          5 889,00

§3.Po zmianach bud¿et gminy wynosi:
1.Dochody bud¿etu gminy            13 806 067,00
w tym:
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rz¹-

dowej zlecone i powierzone              1 349 186,00
- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-

jów alkoholowych                 150 000,00
2.Przychody                           4 185 048,00
w tym:
- z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym

                                                                                         4 167 000,00
- przychody z tytu³u innych rozliczeñ (wolne �rodki)

                                                                                               18 048,00
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3.Wydatki bud¿etu gminy                         17 711 115,00
w tym:
- wydatki na zadania z zakresu administracji rz¹dowej zle-

cone i powierzone               1 349 186,00
- wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie

rozwi¹zywania problemów alkoholowych                 150 000,00
4.Rozchody                 280 000,00
w tym:
- sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
                                                                               280 000,00

§4.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w dniu podjêcia i wymaga
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Miasta i Gminy

Zawadzkie
Walter Plank

 Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.4  ustawy  z  dnia  8  marca
1990r. o  samorz¹dzie  gminnym / Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz.
1591;  2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558 / oraz  art.126  ust.1
pkt.1, art.128 ust.1 pkt.1  ustawy  z dnia  26  listopada  1998r. o
finansach  publicznych / Dz.U. Nr 155, poz.1014 ;  1999r. Nr 38,
poz.360, Nr 49, poz.485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz.1255;
2000 r. Nr 6, poz.69, Nr 12, poz.136, Nr 48, poz.550, Nr 95,
poz.1041, Nr 119, poz.1251, Nr 122, poz.1315; 2001 r.Nr 45,
poz.497, Nr 46, poz.499, Nr 88, poz.961,  Nr 98, poz.1070, Nr
100, poz.1082, Nr 102, poz.1116, Nr 125, poz.1368, Nr 145,
poz.1623;  2002 r. Nr 41, poz.363 i 365, Nr 74, poz.676, Nr 113,
poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 156, poz.1300 /  -  Zarz¹d   Miejski
w Zdzieszowicach  uchwala,  co  nastêpuje :

§  1. Zwiêkszyæ  plan  dochodów      o  kwotê :   118.161 z³

w dz.801 - O�wiata  i  wychowanie    o  kwotê :    116.722 z³
rozdz.80101 § 203 - szko³y  podstawowe - dotacja  celowa

z  bud¿etu  pañstwa  na  realizacjê  w³asnych  zadañ  bie¿¹cych
gminy - wdro¿enie  III  etapu  nowego  systemu  wynagradzania
nauczycieli    od  1 pa�dziernika 2002r.     o  kwotê :      70.821 z³

rozdz.80110 § 203 - gimnazjum - dotacja  celowa  z  bu-
d¿etu pañstwa  na  realizacjê  w³asnych  zadañ  bie¿¹cych  gminy
- wdro¿enie  od  1pa�dziernika 2002r. III  etapu  nowego  syste-
mu  wynagradzania   nauczycieli.                   o  kwotê :     37.189 z³

rozdz.80195 § 203 - pozosta³a  dzia³alno�æ - dotacja  celo-
wa  z  bud¿etu   pañstwa  na  realizacjê  w³asnych  zadañ  bie¿¹-
cych  gminy - sfinansowanie  odpisów  na  zak³adowy fundusz
�wiadczeñ  socjalnych  dla  nauczycieli   emerytów  i  rencistów.

                                                                  o  kwotê :      8.712 z³

w dz.854 - Edukacyjna  opieka  wychowawcza
                                                                 o  kwotê :        1.439 z³
rozdz.85401 § 203 - �wietlice  szkolne - dotacja  celowa  z

bud¿etu  pañstwa  na  realizacjê  w³asnych  zadañ bie¿¹cych
gminy - wdro¿enie  od  1pa�dziernika 2002r.  III  etapu  nowego
systemu  wynagradzania   nauczycieli       o  kwotê :       1.439 z³

§  2.  Zwiêkszyæ  plan  wydatków     o  kwotê :   118.161 z³

w dz.801 - O�wiata  i  wychowanie    o  kwotê :    116.722 z³
rozdz.80101 - szko³y  podstawowe   o  kwotê :      70.821 z³

§ 4010 - wynagrodzenie  osobowe  pracowników
                                                              o  kwotê :      56.046 z³
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 Uchwa³a  Nr  292 / 02
Zarz¹du  Miejskiego  w  Zdzieszowicach

z  dnia  25  pa�dziernika  2002r.

w  sprawie  dokonania  zmian  bud¿etu  na  2002 rok  i  uk³adu  wykonawczego.

§ 4110 - sk³adki  na  ubezpieczenie  spo³eczne
                                                              o  kwotê :       10.020 z³
§ 4120 - sk³adki  na  Fundusz  Pracy   o  kwotê :      1.373 z³
§ 4440 - odpis  na  zak³adowy  fundusz  �wiadczeñ   socjal-

nych                                                                  o  kwotê :         3.382 z³

rozdz.80110 - gimnazjum                o  kwotê :       37.189 z³
 § 4010 - wynagrodzenie  osobowe  pracowników
                                                              o  kwotê :       29.119 z³
 § 4110 - sk³adki  na  ubezpieczenie  spo³eczne
                                                               o  kwotê :        5.350 z³
 § 4120 - sk³adki  na  Fundusz  Pracy
                                                               o  kwotê :           708 z³
 § 4440 - odpis  na  zak³adowy  fundusz  �wiadczeñ  so-

cjalnych                                                           o  kwotê :        2.012 z³

rozdz.80195 § 4440 - pozosta³a  dzia³alno�æ - odpis  na
zak³adowy   fundusz  �wiadczeñ  socjalnych  dla    nauczycieli
emerytów  i  rencistów.                                 o  kwotê :        8.712 z³

w dz.854 - Edukacyjna  opieka  wychowawcza
                                                                  o  kwotê :      1.439 z³
rozdz.85401 - �wietlice  szkolne        o  kwotê :      1.439 z³
§ 4010 - wynagrodzenie  osobowe  pracowników
                                                                 o  kwotê :      1.130 z³
§ 4110 - sk³adki  na  ubezpieczenie  spo³eczne
                                                                   o  kwotê :         202 z³
§ 4120 - sk³adki  na  Fundusz  Pracy o  kwotê :           28 z³
§ 4440 - odpis  na  zak³adowy  fundusz  �wiadczeñ  socjal-

nych                                                                     o  kwotê :          79 z³
§  3. Zmiany  dokonane  w  § 1 i 2  powoduj¹  zmiany  w

uk³adzie  wykonawczym bud¿etu :

1.Urz¹d  Miejski

Zwiêkszyæ  plan  dochodów              o  kwotê :    118.161 z³

w dz.801 - O�wiata  i  wychowanie    o  kwotê :    116.722 z³
rozdz.80101 § 203                                o  kwotê :     70.821 z³
rozdz.80110 § 203                                  o  kwotê :     37.189 z³
rozdz.80195 § 203                                  o  kwotê :       8.712 z³

w dz.854 rozdz.85401 § 203               o  kwotê :       1.439 z³
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Zwiêkszyæ  plan  wydatków                o  kwotê :       8.712 z³
w dz.801 rozdz.80195 § 4440
 / sfinansowanie  odpisów  na  zak³adowy  fundusz   �wiad-

czeñ  socjalnych  dla  nauczycieli  emerytów  i rencistów/.

2. Publiczne  Gimnazjum  w  Zdzieszowicach

Zwiêkszyæ  plan  wydatków                 o  kwotê :     37.418 z³

w dz.801 rozdz.80110                         o  kwotê :     37.189 z³
                        § 4010                              o  kwotê :     29.119 z³
                        § 4110                              o  kwotê :       5.350 z³
                       § 4120                            o  kwotê :          708 z³
                       § 4440                             o kwotê :       2.012 z³

w dz.854 rozdz.85401                           o  kwotê :         229 z³
                        § 4010                             o  kwotê :         176 z³
                        § 4110                             o  kwotê :           32 z³
                        § 4120                             o  kwotê :             4 z³
                        § 4440                             o  kwotê :           17 z³

3. Publiczna  Szko³a  Podstawowa  Nr 1

Zwiêkszyæ  plan  wydatków                 o  kwotê :      9.597 z³

w dz.801 rozdz.80101                           o  kwotê :     8.992 z³
                       § 4010                               o  kwotê :     7.090 z³
                        § 4110                                o  kwotê :     1.268 z³
                       § 4120                                o  kwotê :        174 z³
                        § 4440                                 o  kwotê :        460 z³

w dz.854 rozdz.85401                              o  kwotê :       605 z³
                        § 4010                                o  kwotê :       477 z³
                         § 4110                                 o  kwotê :         85 z³
                         § 4120                                 o  kwotê :         12 z³
                         § 4440                                 o  kwotê :         31 z³

4. Publiczna  Szko³a  Podstawowa  Nr 2

Zwiêkszyæ  plan  wydatków                   o  kwotê :  24.553 z³

w dz.801 rozdz.80101                             o  kwotê :  23.948 z³
                       § 4010                                o  kwotê :  18.882 z³
                       § 4110                                o  kwotê :    3.376 z³
                       § 4120                                o  kwotê :        463 z³
                        § 4440                                 o  kwotê :     1.227 z³

w dz.854 rozdz. 85401                             o  kwotê :      605 z³
                         § 4010                                 o  kwotê :      477 z³
                         § 4110                                   o  kwotê :        85 z³
                         § 4120                                  o  kwotê :        12 z³
                         § 4440                                  o  kwotê :        31 z³

5. Publiczna  Szko³a  Podstawowa  Nr 3

Zwiekszyæ  plan  wydatków                   o  kwotê :  19.109 z³
w dz.801 rozdz.80101                             o  kwotê :  19.109 z³
                       § 4010                                 o  kwotê :  15.274 z³
                        § 4110                                  o  kwotê :    2.730 z³
                       § 4120                                 o  kwotê :       373 z³
                       § 4440                                  o  kwotê :       732 z³

6. Publiczna  Szko³a  Podstawowa  w  Januszkowicach

Zwiêkszyæ  plan  wydatków                   o  kwotê :    4.648 z³
w dz.801 rozdz.80101                           o  kwotê :     4.648 z³
                        § 4010                              o  kwotê :     3.664 z³
                        § 4110                                o  kwotê :        655 z³
                       § 4120                               o  kwotê :          90 z³
                       § 4440                               o  kwotê :        239 z³

7. Publiczna  Szko³a  Podstawowa  w  Krêpnej

Zwiêkszyæ  plan  wydatków                      o  kwotê :    4.089 z³
w dz.801 rozdz.80101                              o  kwotê :   4.089 z³
                        § 4010                                 o  kwotê :   3.224 z³
                       § 4110                                 o  kwotê :      576 z³
                       § 4120                                 o  kwotê :        79 z³
                        § 4440                                  o  kwotê :      210 z³

8. Publiczna  Szko³a  Podstawowa  w  Rozwadzy

Zwiêkszyæ  plan  wydatków                    o  kwotê :   4.881 z³
w dz.801 rozdz.80101                               o  kwotê :   4.881 z³
                        § 4010                                   o  kwotê :   3.849 z³
                        § 4110                                   o  kwotê :      688 z³
                       § 4120                                 o  kwotê :        94 z³
                       § 4440                                  o  kwotê :      250 z³

9. Publiczna  Szko³a  Podstawowa  w  ¯yrowej

Zwiêkszyæ  plan   wydatków                   o  kwotê :   5.154 z³
w dz.801 rozdz.80101                             o  kwotê :   5.154 z³
                        § 4010                                o  kwotê :   4.063 z³
                        § 4110                                o kwotê :       727 z³
                        § 4120                                o  kwotê :      100 z³
                         § 4440                                  o  kwotê :      264 z³

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

w z.Burmistrza
Krzysztof Krzywkowski
Zastêpca Burmistrza
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 Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.4  ustawy  z  dnia  8  marca
1990r. o  samorz¹dzie  gminnym / Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz.
1591;  2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558/  oraz  art.126  ust.1
pkt.1, art.128 ust.1 pkt.1  ustawy  z dnia  26  listopada  1998 r. o
finansach  publicznych /  Dz. U. Nr 155, poz.1014 ;  1999r. Nr 38,
poz.360, Nr 49, poz.485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz.1255;  2000r.
Nr 6, poz.69, Nr 12, poz.136, Nr 48, poz.550, Nr 95, poz.1041, Nr
119, poz.1251, Nr 122, poz.1315;  2001r.Nr 45, poz.497, Nr 46,
poz.499, Nr 88, poz.961,  Nr 98, poz.1070, Nr 100, poz.1082, Nr
102, poz.1116, Nr 125, poz.1368, Nr 145, poz.1623;   2002r. Nr
41, poz.363 i 365, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz.1271, Nr 156, poz.1300 /  -  Zarz¹d   Miejski  w Zdzieszowi-
cach  uchwala,  co  nastêpuje :

§  1.  Zwiêkszyæ  plan  dochodów      o  kwotê :    20.726 z³

w dz.853 - Opieka  spo³eczna          o  kwotê :     20.726 z³

rozdz.85314 § 201 - zasi³ki  i  pomoc  w  naturze  oraz
sk³adki  na  ubezpieczenie  spo³eczne - dotacja  celowa   przeka-
zana  z  bud¿etu  pañstwa  na  realizacjê zadañ  bie¿¹cych  z
zakresu  administracji  rz¹dowej oraz  innych  zadañ  zleconych
gminie  ustawami.                                           o  kwotê :      8.197 z³

rozdz.85315 § 203 - dodatki  mieszkaniowe - dotacja  ce-
lowa  przekazana  z  bud¿etu  pañstwa  na  realizacjê  w³asnych
zadañ bie¿¹cych  gminy - dofinansowanie  wyp³aty   dodatków
mieszkaniowych  na  IV  kw. 2002r.                o  kwotê :   12.529 z³

§  2.  Zwiêkszyæ  plan  wydatków       o  kwotê :   20.726 z³

w dz.853 - Opieka  spo³eczna             o  kwotê :    20.726 z³
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 Uchwa³a  Nr 294 / 02
Zarz¹du  Miejskiego  w  Zdzieszowicach

 z  dnia  8  listopada  2002r.

w  sprawie  dokonania  zmian  bud¿etu  na  2002 rok  i  uk³adu  wykonawczego.

rozdz.85314 § 3110 - zasi³ki  i  pomoc  w  naturze  oraz
sk³adki  na    ubezpieczenie  spo³eczne - �wiadczenia   spo³ecz-
ne                                                                          o  kwotê :     8.197 z³

rozdz.85315 § 3110 - dodatki  mieszkaniowe - �wiadcze-
nia   spo³eczne.                                                o  kwotê :   12.529 z³

§  3. Zmiany  dokonane  w  § 1 i § 2  powoduj¹  zmiany  w
uk³adzie  wykonawczym bud¿etu :

1.Urz¹d  Miejski

Zwiêkszyæ  plan  dochodów                o  kwotê :   20.726 z³
w dz.853 - Opieka  spo³eczna                o  kwotê :   20.726 z³
rozdz.85314 § 201                                o  kwotê :     8.197 z³
                  / zasi³ki  i  pomoc  w  naturze /
rozdz.85315 § 203                                  o  kwotê :   12.529 z³
                   / dodatki  mieszkaniowe /

Zwiêkszyæ  plan  wydatków                    o  kwotê :  12.529 z³
w dz.853 rozdz.85315 § 3110
                      / dodatki  mieszkaniowe /

2. Miejsko-Gminny  O�rodek   Pomocy  Spo³ecznej

Zwiêkszyæ  plan  wydatków                   o  kwotê :    8.197 z³
w dz.853 rozdz.85314 § 3110
                / zasi³ki  i  pomoc  w  naturze /

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

                                                                              w z. Burmistrza

           Krzysztof  Krzywkowski
                                                        Zastêpca Burmistrza

 Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.4  ustawy  z  dnia  8  marca
1990r. o  samorz¹dzie  gminnym / Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz.
1591;  2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, 113, poz.984/   oraz
art.126  ust.1 pkt.1, art.128 ust.1 pkt.1  ustawy  z dnia  26  listopa-
da  1998 . o  finansach  publicznych /  Dz. U. Nr 155, poz.1014 ;
1999r. Nr 38, poz.360, Nr 49, poz.485, Nr 70, poz. 778, Nr 110,
poz.1255;  2000r. Nr 6, poz.69, Nr 12, poz.136, Nr 48, poz.550, Nr
95, poz.1041,Nr 119, poz.1251, Nr 122, poz.1315;  2001r.Nr 45,
poz.497, Nr 46, poz.499, Nr 88, poz.961,  Nr 98, poz.1070, Nr
100, poz.1082, Nr 102, poz.1116, Nr 125, poz.1368, Nr 145,
poz.1623;  2002r. Nr 41, poz.363 i 365, Nr 74, poz.676, Nr 113,
poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 156, poz.1300/  -   Zarz¹d   Miejski
w Zdzieszowicach  uchwala ,  co  nastêpuje :
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Uchwa³a Nr  298 / 02
Zarz¹du  Miejskiego  w  Zdzieszowicach

z  dnia  13  listopada  2002r.

w  sprawie  dokonania  zmian  bud¿etu  na  2002 rok  i  uk³adu  wykonawczego.

§  1.  Zmniejszyæ  plan  dochodów    o  kwotê :      4.500 z³

w dz.853 - Opieka  spo³eczna              o  kwotê :       4.500 z³
rozdz.85313 § 201 - sk³adki  na  ubezpieczenie  zdrowotne

op³acane    za  osoby  pobieraj¹ce  niektóre  �wiadczenia   z  pomocy
spo³ecznej - dotacja  celowa przekazana  z  bud¿etu  pañstwa  na
realizacjê zadañ  zleconych  gminie  ustawami   o  kwotê :      4.500 z³

§  2.  Zwiêkszyæ  plan  dochodów      o  kwotê :    17.295 z³

w dz.801 - O�wiata  i  wychowanie     o  kwotê :     16.428 z³
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rozdz.80101 § 203 - szko³y  podstawowe - dotacja  celowa
z  bud¿etu  pañstwa  na  realizacjê  w³asnych   zadañ  bie¿¹cych
gminy - wdro¿enie  III  etapu  nowego  systemu  wynagradzania
nauczycieli                                                     o  kwotê :      11.535 z³

rozdz.80110 § 203 - gimnazjum - dotacja  celowa  z  bu-
d¿etu  pañstwa  na  realizacjê   w³asnych  zadañ   bie¿¹cych
gminy - wdro¿enie  III  etapu  nowego  systemu  wynagradzania
nauczycieli                                                      o  kwotê :        4.893 z³

w dz.854 - Edukacyjna  opieka  wychowawcza   o kwotê :  867 z³
rozdz.85401 § 203 - �wietlice  szkolne - dotacja  celowa  z

bud¿etu  pañstwa  na  realizacjê  w³asnych  zadañ   bie¿¹cych
gminy - wdro¿enie  III  etapu nowego  systemu  wynagradzania
nauczycieli                                                      o  kwotê :          867 z³

§  3. Zmniejszyæ  plan  wydatków      o  kwotê :      4.500 z³

w dz.853 - Opieka  spo³eczna            o  kwotê :       4.500 z³
rozdz.85313 § 4130 - sk³adki  na  ubezpieczenie  zdrowot-

ne  op³acane za  osoby  pobieraj¹ce  niektóre  �wiadczenia   z
pomocy  spo³ecznej - sk³adki  na  ubezpieczenie  zdrowotne.

                                                                  o  kwotê :       4.500 z³

§  4. Zwiêkszyæ  plan  wydatków       o  kwotê :    17.295 z³

w dz.801 - O�wiata  i  wychowanie     o  kwotê :     16.428 z³
rozdz.80101 - szko³y  podstawowe      o  kwotê :     11.535 z³
         § 4010 - wynagrodzenie  osobowe  pracowników
                                                                  o  kwotê :       8.888 z³
         § 4110 - sk³adki  na  ubezpieczenie  spo³eczne
                                                                 o  kwotê :       1.590 z³
         § 4120 - sk³adki  na  Fundusz  Pracy  o  kwotê :         217 z³
        § 4440 - odpis  na  zak³adowy  fundusz  �wiadczeñ

socjalnych                                                          o  kwotê :          840 z³
rozdz.80110 - gimnazjum                     o  kwotê :      4.893 z³
        § 4010 - wynagrodzenia  osobowe  pracowników
                                                                  o  kwotê :      4.061 z³
        § 4110 - sk³adki  na  ubezpieczenie  spo³eczne
                                                                    o  kwotê :        582 z³
         § 4120 - sk³adki  na  Fundusz  Pracy  o  kwotê : 105 z³
       § 4440 - odpis  na  zak³adowy  fundusz  �wiadczeñ

socjalnych                                                            o  kwotê :        145 z³

w dz.854 - Edukacyjna  opieka  wychowawcza o  kwotê :   867 z³
rozdz.85401 - �wietlice  szkolne           o  kwotê :        867 z³
        § 4010 - wynagrodzenie  osobowe  pracowników
                                                                   o  kwotê :        687 z³
        § 4110 - sk³adki  na  ubezpieczenie  spo³eczne
                                                                    o  kwotê :        123 z³
         § 4120 - sk³adki  na  Fundusz  Pracyo  kwotê :    17 z³
       § 4440 - odpis  na  zak³adowy  fundusz  �wiadczeñ

socjalnych                                                            o  kwotê :         40 z³

§  5. Zmiany  dokonane  w  § 1,2,3 i 4  powoduj¹  zmiany  w
uk³adzie  wykonawczym bud¿etu :

1.Urz¹d  Miejski
Zmniejszyæ  plan  dochodów              o  kwotê :     4.500 z³
w dz.853 rozdz.85313 § 201
 / sk³adki  na  ubezpieczenie  zdrowotne/
Zwiêkszyæ  plan  dochodów                 o  kwotê :    17.295 z³
w dz.801 - O�wiata  i  wychowanie    o  kwotê :    16.428 z³
rozdz.80101 § 203                                   o  kwotê :    11.535 z³
rozdz.80110 § 203                                o  kwotê :      4.893 z³

w dz.854 rozdz.85401 § 201               o  kwotê :         867 z³

2. Miejsko-Gminny  O�rodek  Pomocy  Spo³ecznej
Zmniejszyæ  plan  wydatków                    o  kwotê :     4.500 z³
w dz.853 rozdz.85313 § 4130
/ sk³adki  na  ubezpieczenie  zdrowotne /
3.Publiczne  Gimnazjum  w  Zdzieszowicach
Zwiêkszyæ  plan  wydatków                 o  kwotê :      5.568 z³
w dz.801 rozdz.80110                            o  kwotê :       4.893 z³
                        § 4010                             o  kwotê :       4.061 z³
                        § 4110                              o  kwotê :          582 z³
                         § 4120                               o  kwotê :          105 z³
                        § 4440                              o kwotê :          145 z³
w dz.854 rozdz.85401                            o  kwotê :          675 z³
                        § 4010                                o  kwotê :         538 z³
                        § 4110                                o  kwotê :           95 z³
                        § 4120                                o  kwotê :           13 z³
                        § 4440                               o  kwotê :           29 z³
4.Publiczna  Szko³a  Podstawowa  Nr 1
Zwiêkszyæ  plan  wydatków                o  kwotê :       1.515 z³
w dz.801 rozdz.80101                            o  kwotê :       1.419 z³
                        § 4010                              o  kwotê :       1.120 z³
                        § 4110                                o  kwotê :          200 z³
                        § 4120                              o  kwotê :            26 z³
                        § 4440                              o  kwotê :            73 z³
w dz.854 rozdz.85401                           o  kwotê :           96 z³
                        § 4010                              o  kwotê :            74 z³
                        § 4110                             o  kwotê :           14 z³
                        § 4120                             o  kwotê :             2 z³
                        § 4440                             o  kwotê :             6 z³
5.Publiczna  Szko³a  Podstawowa  Nr 2
Zwiêkszyæ  plan  wydatków                 o  kwotê :      3.882 z³
w dz.801 rozdz.80101                          o  kwotê :      3.786 z³
                        § 4010                             o  kwotê :      2.984 z³
                        § 4110                              o  kwotê :         534 z³
                        § 4120                              o  kwotê :           74 z³
                         § 4440                                o  kwotê :         194 z³
w dz.854 rozdz.85401                            o  kwotê :          96 z³
                        § 4010                               o  kwotê :          75 z³
                        § 4110                               o  kwotê :          14 z³
                        § 4120                               o  kwotê :            2 z³
                        § 4440                                o  kwotê :            5 z³
6.Publiczna  Szko³a  Podstawowa  Nr 3
Zwiêkszyæ  plan  wydatków                      o  kwotê :     3.365 z³
w dz.801 rozdz.80101                               o  kwotê :    3.365 z³
                        § 4010                                o  kwotê :    2.445 z³
                        § 4110                                  o  kwotê :       438 z³
                        § 4120                                 o  kwotê :         61 z³
                        § 4440                                 o  kwotê :       421 z³
7.Publiczna  Szko³a  Podstawowa  w  Januszkowicach
Zwiêkszyæ  plan  wydatków                    o  kwotê :           734 z³
w dz.801 rozdz.80101                              o  kwotê :          734 z³
                        § 4010                                o  kwotê :          579 z³
                        § 4110                                o  kwotê :          104 z³
                        § 4120                                o  kwotê :            14 z³
                        § 4440                                o  kwotê :            37 z³
8.Publiczna  Szko³a  Podstawowa  w  Krêpnej
Zwiêkszyæ  plan  wydatków                    o  kwotê :           645 z³
w dz.801 rozdz.80101                              o  kwotê :          645 z³
                        § 4010                                o  kwotê :          509 z³
                        § 4110                                o  kwotê :            91 z³
                        § 4120                                o  kwotê :            12 z³
                        § 4440                                o  kwotê :            33 z³
9.Publiczna  Szko³a  Podstawowa  w  Rozwadzy
Zwiêkszyæ  plan  wydatków                      o  kwotê :         772 z³
w dz.801 rozdz.80101                               o  kwotê :         772 z³
                        § 4010                                 o  kwotê :         608 z³
                        § 4110                                 o  kwotê :         109 z³
                        § 4120                                  o  kwotê :           15 z³
                        § 4440                                 o  kwotê :           40 z³
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10. Publiczna  Szko³a  Podstawowa  w  ¯yrowej
Zwiêkszyæ   plan  wydatków                   o  kwotê :      814 z³
w dz.801 rozdz.80101                               o  kwotê :      814 z³
                       § 4010                                  o  kwotê :     643 z³
                        § 4110                                  o  kwotê :     114 z³
                        § 4120                                 o  kwotê :       15 z³
                        § 4440                                 o  kwotê :       42 z³

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

                                                                           Dieter  Przewdzing

Na podstawie art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 28 wrze�nia
1991r. o lasach (Dz. U.   z 2000r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958,
Nr 120, poz. 1268),  zawarte zostaje Porozumienie pomiêdzy
Starost¹ Oleskim, zwanym dalej "Starost¹", a  Nadle�niczym
Nadle�nictwa Opole,  zwanym dalej "Nadle�niczym",  o nastê-
puj¹cej tre�ci:

§ 1.1. Starosta powierza, a Nadle�niczy przyjmuje obo-
wi¹zek prowadzenia zadañ z zakresu nadzoru nad lasami nie
stanowi¹cymi w³asno�ci Skarbu Pañstwa, w tym wydawanie
decyzji administracyjnych I instancji oraz upomnieñ w zakresie i
na warunkach okre�lonych niniejszym Porozumieniem.

2. Zakres przedmiotowy spraw powierzonych okre�la za-
³¹cznik nr 1 do Porozumienia.

3. Nadle�niczy wykonuje przyjête obowi¹zki zgodnie z za-
sadami organizacyjnymi obowi¹zuj¹cymi w Lasach Pañstwo-
wych.

4. Nadle�niczy zobowi¹zuje siê powierzone mu sprawy
za³atwiaæ zgodnie   z obowi¹zuj¹cym prawem, a w szczególno-
�ci z Kodeksem postêpowania administracyjnego.

§ 2. Integraln¹ czê�ci¹ niniejszego Porozumienia s¹ za-
³¹czniki :

1.Za³¹cznik nr 1 - wykaz spraw powierzonych do prowa-
dzenia.

2.Za³¹cznik nr 2 - zasiêg terytorialny powierzonego nadzoru.
3.Za³¹cznik nr 3 - okre�lenie wysoko�ci stawki za prowa-

dzony nadzór i sposób rozliczania nale¿no�ci.

§ 3.  Starosta zobowi¹zany jest do sk³adania Nadle�ni-
czemu szczegó³owych informacji  o zmianach w ewidencji grun-
tów dotycz¹cych lasów nie stanowi¹cych w³asno�ci Skarbu Pañ-
stwa objêtych niniejszym Porozumieniem.

§ 4.  Nadle�niczy zobowi¹zany jest do sk³adania Staro-
�cie kwartalnych i rocznych sprawozdañ o realizacji zadañ po-
wierzonych wed³ug odrêbnych ustaleñ miêdzy stronami.

§ 5. 1. Starosta nadzoruje wykonanie zadañ powierzonych
przez upowa¿nionych przez siebie pracowników Starostwa.

2. O uchybieniach i nieprawid³owo�ciach w wykonywaniu
powierzonych zadañ Starosta zawiadamia Nadle�niczego, wy-
znaczaj¹c termin ich usuniêcia.
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w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowi¹cymi w³asno�ci Skarbu Pañstwa
nale¿¹cych do w³a�ciwo�ci Starosty Oleskiego

3. Po bezskutecznym up³ywie wyznaczonego terminu, Sta-
rosta mo¿e wypowiedzieæ Porozumienie w czê�ci lub w ca³o�ci.
Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesi¹c .

§ 6. 1. Porozumienie ulega rozwi¹zaniu bez wypowiedze-
nia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zmiany przepi-
sów maj¹cych istotny wp³yw na tre�æ Porozumienia.

2. Ka¿da ze stron mo¿e rozwi¹zaæ Porozumienie za trzy-
miesiêcznym wypowiedzeniem.

3.  Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane w ka¿dym czasie
za zgodn¹ wol¹ stron.

§ 7. Ewentualne spory wynikaj¹ce z realizacji warunków
Porozumienia, bêd¹ rozstrzygane w oparciu o postanowienia
KPA i Kodeksu cywilnego.

§ 8.Porozumienie zostaje zawarte na czas nie okre�lony, z
obowi¹zkiem corocznej aktualizacji za³¹czników nr 2 i 3.

§ 9. Wszelkie zmiany dotycz¹ce niniejszego Porozumienia
wymagaj¹ formy pisemnej.

§ 10.Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszego Porozumienia
traci moc dotychczasowe Porozumienie Nr 1/2001 z dnia
9 marca 2001r. zawarte pomiêdzy Starost¹ Oleskim, a Nadle-
�niczym Nadle�nictwa Krasiejów, dotycz¹ce powierzenia nie-
których spraw zwi¹zanych z nadzorem nad lasami nie stanowi¹-
cymi w³asno�ci Skarbu Pañstwa - w zwi¹zku z likwidacj¹ Nadle-
�nictwa Krasiejów.

§ 11. Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w dwóch jedno-
brzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

§ 12. Porozumienie niniejsze zostaje podpisane w dniu
25 lutego 2003r. z moc¹ obowi¹zywania od 1 stycznia 2003r.

§ 13. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

przyjmuj¹cy               powierzaj¹cy
Nadle�niczy                           Starosta
Zdzis³aw Dzwonnik                                Jan Kus
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Za³¹cznik nr 1
do Porozumienia Nr 1/2003

z dnia 25 lutego 2003 r.

Zakres
przedmiotowy zadañ powierzonych Porozumieniem

obejmuje nastêpuj¹ce sprawy z ustawy z dnia 28 wrze�nia
1991r. o lasach (Dz. U. z 2000r. Nr 56, poz.679 z pó�n. zm.).

1. Z art.9 ust.2 :
ustalenie zadañ dla w³a�cicieli lasów nie stanowi¹cych

w³asno�ci Skarbu Pañstwa  w zakresie:
- zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegaj¹cych

powstawaniu  i rozprzestrzenianiu siê po¿arów,
- zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie po-

jawiaj¹cych siê  i rozprzestrzeniaj¹cych siê organizmów szko-
dliwych,

- ochrony gleby i wód le�nych.
2. Z art.14a ust.3
cechowania drewna pozyskanego w lasach nie stano-

wi¹cych w³asno�ci Skarbu Pañstwa oraz wystawianie w³a�ci-
cielom lasów dokumentów stwierdzaj¹cych legalno�æ pozyska-
nia drewna.

3. Z art.19 ust.3
ustalenia zadañ z zakresu gospodarki le�nej dla w³a�ci-

cieli lasów rozdrobnionych   o pow. do 10 ha nie stanowi¹cych
w³asno�ci Skarbu Pañstwa na podstawie otrzymanej inwenta-
ryzacji stanu lasu.

4. Z art.24
wydawanie nakazów w sprawach:
- ponownego wprowadzania ro�linno�ci le�nej,
- przebudowy drzewostanu,
- pielêgnowania i ochrony lasu, w tym:
a) usuwania drzew opanowanych przez organizmy szko-

dliwe,  a tak¿e z³omów i wywrotów,
b) zabiegów pielêgnacyjnych ro�linno�ci le�nej (upraw

le�nych)  w wieku do 10 lat,
c) zabiegów w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej.

Za³¹cznik nr 2
 do Porozumienia Nr 1/2003

z dnia 25 lutego 2003r.

Terytorialny zasiêg dzia³ania Nadle�nictwa Opole  na
terenie powiatu Oleskiego w zakresie nadzoru nad lasami

nie stanowi¹cymi w³asno�ci Skarbu Pañstwa.

Gmina Zêbowice powierzchnia lasów objêtych nadzorem
                                                                                    689,90 ha
w tym wie� Knieja       14,82 ha
           wie� £¹ka          9,80 ha
           wie� Osiecko          4,05 ha
           wie� Prusków           0,78 ha
           wie� Radawie           27,42 ha
           wie� Siedliska         18,17 ha
           wie� Zêbowice        119,31 ha
           wie� Kad³ub Wolny 474,57 ha
           wie� Poczo³ków         20,98 ha.

Za³¹cznik nr 3
 do Porozumienia Nr 1/2003

z dnia 25 lutego 2003 r.

1. Powierzchniê lasów nie stanowi¹cych w³asno�ci Skar-
bu Pañstwa po³o¿onych na terenie powiatu oleskiego (w rozbi-
ciu na gminy i obrêby ewidencyjne - za³. nr 2 ) objêtych Porozu-
mieniem jw. Ustala siê wed³ug stanu na dzieñ 31 grudzieñ roku
poprzedzaj¹cego, na podstawie powszechnej ewidencji gruntów.

2. Ustala siê roczn¹ stawkê rycza³tow¹ na prowadzenie
spraw zwi¹zanych z nadzorem,   w wysoko�ci : 11,70 z³/1 ha
powierzchni lasu pocz¹wszy od dnia 1 stycznia 2003r.   do dnia
31 grudnia 2003r.

3. Rozliczenie nale¿no�ci za I kwarta³ nast¹pi do 15 kwiet-
nia, nastêpnych do 15 dnia drugiego miesi¹ca nastêpnego
kwarta³u, a za IV kwarta³ do dnia 15 stycznia roku nastêpnego.

do  Porozumienia  Nr 2/2001 z dnia 9  marca 2001r.,  za-
wartego pomiêdzy Starost¹ Oleskim a Nadle�niczym Nadle-
�nictwa Kluczbork w sprawie powierzenia  niektórych spraw z
zakresu nadzoru nad lasami nie stanowi¹cymi w³asno�ci Skar-
bu Pañstwa, nale¿¹cych do w³a�ciwo�ci Starosty Oleskiego

§1.  Na podstawie § 9 w zwi¹zku z § 2  Porozumienia
Nr 2/2001 z dnia 9 marca 2001r.  w sprawie powierzenia niektó-
rych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowi¹cymi
w³asno�ci Skarbu Pañstwa, zawartego pomiêdzy Starost¹ Ole-
skim   a Nadle�niczym Nadle�nictwa Kluczbork,  strony Porozu-
mienia wprowadzaj¹ zmianê do tre�ci za³¹cznika nr 3,  stano-
wi¹cego integraln¹ czê�æ Porozumienia w ten sposób, ¿e:

1. W za³¹czniku nr 3 do Porozumienia pozostawiæ  do-
tychczasow¹ roczn¹ wysoko�æ stawki rycza³towej w kwo-
cie  11,70 z³/1ha,  okre�lon¹ Aneksem    z dnia 10  kwietnia  2002r.

§2.  Aneks sporz¹dzono w 2 jednobrzmi¹cych egzempla-
rzach,  po jednym dla ka¿dej ze stron.

§3.  Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia  2003 roku.

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

            Przyjmuj¹cy                                                                  Powierzaj¹cy
        Nadle�niczy                                                Starosta
         Pawe³ Pyp³acz                                            Jan Kus
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do  Porozumienia  Nr 4/2001 z dnia 9 marca 2001r.,  za-
wartego pomiêdzy Starost¹ Oleskim a Nadle�niczym Nadle-
�nictwa Lubliniec w sprawie  powierzenia  niektórych spraw z
zakresu nadzoru nad lasami nie stanowi¹cymi w³asno�ci Skar-
bu Pañstwa, nale¿¹cych do w³a�ciwo�ci Starosty Oleskiego.

§1.  Na podstawie § 9 w zwi¹zku z § 2  Porozumienia
Nr 4/2001 z dnia 9  marca 2001r.   w sprawie powierzenia niektó-
rych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowi¹cymi
w³asno�ci Skarbu Pañstwa, zawartego pomiêdzy Starost¹ Ole-
skim  a Nadle�niczym Nadle�nictwa Lubliniec, strony Porozu-
mienia wprowadzaj¹ zmianê do tre�ci za³¹cznika nr 3,  stano-
wi¹cego integraln¹ czê�æ tego Porozumienia w ten sposób, ¿e:

1. W za³¹czniku nr 3 do Porozumienia pozostawiæ  do-
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tychczasow¹ roczn¹ wysoko�æ stawki rycza³towej w kwo-
cie  11,70 z³/1ha,  okre�lon¹ Aneksem  z dnia 1  kwietnia
2002r.

§2.  Aneks sporz¹dzono w 2 jednobrzmi¹cych egzempla-
rzach,  po jednym dla ka¿dej ze stron.

§3.  Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia  2003 roku.

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

  Przyjmuj¹cy                                                      Powierzaj¹cy
 Nadle�niczy                                                       Starosta
  Miros³aw Brawer                                                Jan Kus

do  Porozumienia  Nr 3/2001 z dnia 9  marca 2001r.,  za-
wartego pomiêdzy Starost¹ Oleskim a Nadle�niczym Nadle-
�nictwa Olesno w sprawie  powierzenia  niektórych spraw z
zakresu nadzoru nad lasami nie stanowi¹cymi w³asno�ci Skar-
bu Pañstwa, nale¿¹cych do w³a�ciwo�ci Starosty Oleskiego.

§1.  Na podstawie § 9 w zwi¹zku z §2  Porozumienia
Nr 3/2001 z dnia 9  marca 2001r.   w sprawie powierzenia niektó-
rych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowi¹cymi
w³asno�ci Skarbu Pañstwa,  zawartego pomiêdzy Starost¹ Ole-
skim a Nadle�niczym Nadle�nictwa Olesno, strony  Porozu-
mienia wprowadzaj¹ zmianê do tre�ci za³¹cznika nr 3,  stano-
wi¹cego integraln¹ czê�æ Porozumienia w ten sposób, ¿e:
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1. W za³¹czniku nr 3 do Porozumienia pozostawiæ  do-
tychczasow¹ roczn¹ wysoko�æ stawki rycza³towej w kwo-
cie  11,70 z³/1ha,  okre�lon¹ Aneksem   z dnia 10  kwietnia
2002r.

§2.  Aneks sporz¹dzono w 2 jednobrzmi¹cych egzempla-
rzach,  po jednym dla ka¿dej ze stron.

§3.  Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem  1 stycznia  2003 roku.

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

Przyjmuj¹cy                                                                  Powierzaj¹cy
Nadle�niczy                                                                  Starosta
Edward Rosó³                                                                Jan Kus

Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.-
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wo-
jewództw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160 poz.1060;  2001 r. Nr
45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971, oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) podaje siê do publicznej
wiadomo�ci wyniki g³osowania i wyniki wyborów uzupe³niaj¹-
cych do Rady Miejskiej w Kietrzu.

I. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadzono w Okrêgu Wy-
borczym Nr 6. Liczba osób    uprawnionych do g³osowania wy-
nosi³a 484. W g³osowaniu wziê³o udzia³ (osoby,  którym wydano
karty do g³osowania ) 200 wyborców, co stanowi 41,32 % upraw-
nionych   do g³osowania.

    Ogólna liczba g³osów oddanych w wyborach 200.
     G³osów wa¿nych oddano 194 , to  jest   97,00 %  ogól-

nej liczby g³osów oddanych.
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 Komisarza Wyborczego w Opolu II

z dnia 3 marca  2003 r.

o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w  Kietrzu, przeprowadzonych w dniu  2 marca  2003 r.

 G³osów niewa¿nych oddano 6, to jest 3,00 % ogólnej licz-
by g³osów oddanych.

 G³osowanie przeprowadzono w 1 obwodzie g³osowania.
 II. Wyniki wyborów w Okrêgu s¹ nastêpuj¹ce:
Okrêg wyborczy Nr 6  obejmuj¹cy 1 mandat, w którym

wybierany by³ 1 radny.
 A. Wybory odby³y siê.
 B. G³osowanie przeprowadzono.
 C. Ogólna liczba g³osów oddanych 200
 D. G³osów wa¿nych oddano              194
 E. Radn¹  zosta³a  wybrana:
 z listy Nr 3 Komitet Wyborczy Wyborców Janiny Pilch
            PILCH  Janina
F. W okrêgu wszystkie mandaty zosta³y obsadzone.

    Komisarz Wyborczy
         Tadeusz Dominczyk
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Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wo-
jewództw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160 poz.1060 z 2001 r. Nr
45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971, oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) podaje siê do publicznej
wiadomo�ci wyniki g³osowania i wyniki wyborów uzupe³niaj¹-
cych do Rady Miejskiej w Praszce.

I. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadzono w Okrêgu Wy-
borczym Nr 1. Liczba osób  uprawnionych do g³osowania wyno-
si³a  2270.  W g³osowaniu wziê³o udzia³ (osoby,   którym wydano
karty do g³osowania ) 301 wyborców, co stanowi 13,26 % upraw-
nionych   do g³osowania.

   Ogólna liczba g³osów oddanych w wyborach 301.
  G³osów wa¿nych oddano 298, to jest 99,00 % ogólnej

liczby g³osów oddanych.
  G³osów niewa¿nych oddano 3, to jest 1,00 % ogólnej

liczby g³osów oddanych.
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 Komisarza Wyborczego w Opolu I

z dnia 3 marca 2003 r.

o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Praszce, przeprowadzonych w dniu 2 marca  2003 r.

Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wo-
jewództw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160 poz.1060 z 2001 r. Nr
45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971, oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) podaje siê do publicznej
wiadomo�ci wyniki g³osowania i wyniki wyborów uzupe³niaj¹-
cych do Rady Miejskiej w Wo³czynie.

I. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadzono w Okrêgu Wy-
borczym Nr 3. Liczba osób  uprawnionych do g³osowania wyno-
si³a 1067. W g³osowaniu wziê³o udzia³ (osoby,   którym wydano
karty do g³osowania ) 132 wyborców, co stanowi 12,37 % upraw-
nionych  do g³osowania.

   Ogólna liczba g³osów oddanych w wyborach 132
     G³osów wa¿nych oddano 132, to jest 100,00 % ogólnej

liczby g³osów oddanych.
     G³osów niewa¿nych oddano 0, to jest  0,00 % ogólnej

liczby g³osów oddanych.

G³osowanie przeprowadzono w 2 obwodach  g³osowa-
nia.

II. Wyniki wyborów w okrêgu s¹ nastêpuj¹ce:
Okrêg wyborczy Nr 1 obejmuj¹cy 3 mandaty, w którym

wybierany by³ 1 radny.
 A. Wybory odby³y siê.
 B. G³osowanie przeprowadzono.
 C. Ogólna liczba g³osów oddany 301
 D. G³osów wa¿nych odd              298
 E. Radnym zosta³ wybrany:
  z listy Nr 5 KWW  JAROS£AWA TKACZYÑSKIEGO
            TKACZYÑSKI  Jaros³aw
F. W okrêgu wszystkie mandaty zosta³y obsadzone.

                Komisarz Wyborczy
                         Ryszard  Janowski
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o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Wo³czynie, przeprowadzonych w dniu  2 marca  2003 r.

 G³osowanie przeprowadzono w 1 obwodzie g³osowania.

II.  Wyniki wyborów w  okrêgu s¹ nastêpuj¹ce:
Okrêg wyborczy Nr 3 obejmuj¹cy 1 mandat, w którym

wybierany by³ 1 radny.
 A. Wybory odby³y siê.
 B. G³osowanie przeprowadzono.
 C. Ogólna liczba g³osów oddanych 132
 D. G³osów wa¿nych oddano              132
 E. Radnym zosta³ wybrany:
 z listy Nr 2  KWW  "Ludowcy"
            BURY Stanis³aw
 F. W okrêgu wszystkie mandaty zosta³y obsadzone.

   Komisarz Wyborczy
         Ryszard  Janowski
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Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591;  2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr
153, poz.1271) art.128 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014;  1999 r.
Nr 38 poz.360, Nr 49, poz.485, Nr 70, poz. 778, Nr 110 poz.1255;
2000 r. Nr 6, poz.69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz.550, Nr 95 poz.1041,
Nr 119, poz.1251, Nr 122, poz.1315, 2001 r. Nr 45, poz.497, Nr
46, poz.499, Nr 88, poz.961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz.1082,
Nr 102 poz.1116, Nr 125 poz.1368 i Nr 145, poz.1623 oraz z
2002 r. Nr 41 poz.363 i 365, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr
153, poz.1271,Nr 156, poz.1300) -  Burmistrz Miasta i Gminy
Ujazd zarz¹dza,  co nastêpuje:

§  1. Zwiêksza siê bud¿et miasta i gminy po stronie do-
chodów                                                                  w kwocie 53 496 z³

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie      w kwocie    5 079 z³
- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realiza-

cjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin( zwi¹zków gmin )
                                                                        w kwocie 5 079 z³

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                    w kwocie 4 364 z³
     -  dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na re-

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

                                                                       w kwocie 4 115 z³
     -  dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na re-

alizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych  gmin ( zwi¹zków gmin )
                                                                           w kwocie 249 z³

Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
                                                                      w kwocie 248 z³
     -  dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na re-

alizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych  gmin ( zwi¹zków gmin )
                                                                           w kwocie 248 z³

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                     w kwocie 43 805 z³

     -  dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na re-
alizacjê  zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ( zwi¹zkom gmin )  ustawami

                                                                     w kwocie 43 805 z³
§  2. Zwiêksza siê bud¿et miasta i gminy po stronie wy-

datków                                                               w kwocie  53 496 z³
Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie     w kwocie     5 079 z³
Rozdzia³ 80101Szko³y podstawowe       w kwocie 1 587 z³
- wynagrodzenia i pochodne                    w kwocie 1 392 z³
- wydatki bie¿¹ce                                           w kwocie 195 z³
Rozdzia³ 80195 Pozosta³a dzia³alno�æ w kwocie 3 492 z³
- wydatki bie¿¹ce                                        w kwocie 3 492 z³

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                     w kwocie 4 364 z³
Rozdzia³ 85313 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³a-

cane za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy spo-
³ecznej                                                                        w kwocie 200 z³

- wydatki bie¿¹ce                                           w kwocie 200 z³
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Burmistrza Miasta i Gminy Ujazd

z dnia 29 listopada 2002 r.

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

Rozdzia³ 85315 Dodatki mieszkaniowe   w kwocie 249 z³
- wydatki bie¿¹ce                                           w kwocie 249 z³
Rozdzia³ 85316  Zasi³ki rodzinne pielêgnacyjne i wycho-

wawcze                                                                    w kwocie 3 915 z³
- wydatki bie¿¹ce                                          w kwocie 3 915 z³

Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
                                                                                       w kwocie 248 z³
Rozdzia³ 85495 Pozosta³a dzia³alno�æ      w kwocie 248 z³
- wydatki bie¿¹ce                                           w kwocie 248 z³

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                      w kwocie 43 805 z³

Rozdzia³ 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg
                                                                    w kwocie 43 805 z³
- wydatki bie¿¹ce                                     w kwocie 43 805 z³

§  3. Zmniejsza siê bud¿et miasta i gminy po stronie
wydatków                                                          w kwocie 45 200 z³

Dzia³ 700 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
                                                                        w kwocie 200 z³
Rozdzia³ 70095 Pozosta³a dzia³alno�æ      w kwocie 200 z³
- wydatki bie¿¹ce                                             w kwocie 200 z³

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie          w kwocie 45 000 z³
Rozdzia³ 80110  Gimnazja                     w kwocie 35 000 z³
- wydatki bie¿¹ce                                      w kwocie 35 000 z³
Rozdzia³ 80146 Dokszta³canie i doskonalenie zawodowe

nauczycieli                                                           w kwocie 10 000 z³
- wydatki bie¿¹ce                                       w kwocie 10 000 z³

§  4. Zwiêksza siê bud¿et miasta i gminy po stronie wy-
datków                                                                   w kwocie 45 200 z³

Rozdzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 200 z³
Rozdzia³ 70005 Pozosta³a dzia³alno�æ      w kwocie 200 z³
- wydatki bie¿¹ce                                           w kwocie 200 z³

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie          w kwocie 45 000 z³
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe       w kwocie 35 000 z³
- wydatki bie¿¹ce                                      w kwocie 35 000 z³

§  5. Uzasadnienie do niniejszego zarz¹dzenia stanowi
za³¹cznik nr 1.

§  6. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i pod-
lega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Burmistrz
Miasta i Gminy Ujazd

Tadeusz Kauch
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Za³¹cznik nr 1
do  zarz¹dzenia  Burmistrza Nr  0154/3/02

z dnia 29 listopada 2002 r.

Do § 1  Zwiêkszenie planu dochodów w kwocie 53 496 z³
Dzia³ 801w kwocie 5 079 z³, pismo OUW  Nr FB.I-ML-3011-I-61/
02 z 8.11.02r., w sprawie dotacji na sfinansowanie wdra¿ania III
etapu wynagrodzeñ nauczycieli  (1 587 z³), pismo OUW z dnia
14.11.02r. Nr FB I - MB-3011-I/66/02 w sprawie dotacji na pokry-
cie wydatków prac komisji kwalifikacyjnej ( 150 z³), pismo OUW
z dnia 14.11.02r. Nr RB I-MB-3011-I/65/02 w sprawie dotacji na
fundusz �wiadczeñ socjalnych dla nauczycieli emerytów(3 342 z³)

Dzia³ 853 w kwocie 4 364 z³ pismo OUW  Nr FB.I-ML-
3011-I-58/02 z 06.11.02r., w sprawie dotacji na sk³adki na ubez-
pieczenia zdrowotne( 200 z³), pismo OUW Nr RR.VII-DZ-7510-
79/02 z dnia 21.11.02r. o dotacji na dodatki mieszkaniowe (249 z³),
pismo OUW  Nr FB.I-ML-3011-I-69/02 z 15.11.02r., w sprawie
dotacji na zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze(3 915 z³)

Dzia³ 854 w kwocie 248 z³ (pismo OUW z dnia 14.11.02r.
Nr RB I-MB-3011-I/65/02 w sprawie dotacji na fundusz �wiad-
czeñ socjalnych dla nauczycieli emerytów (248 z³)

Dzia³ 900 w kwocie 43 805 z³ (pismo OUW z dnia 13.11.02r.
Nr RB I-ML-3011-I/63/02 w sprawie dotacji o�wietlenie ulic dla
których gmina nie jest zarz¹dc¹ (43 805 z³)

Do §  2 Zwiêkszenie planu wydatków w kwocie  53 496 z³
Dzia³ 801 rozdz.80101 w kwocie 1 587 z³, zwiêkszenie

planu wynagrodzeñ i pochodnych
Dzia³ 801 rozdz.80195 w kwocie 3 492 z³, ZF�� dla na-

uczycieli emerytów
Dzia³ 853 rozdz. 85313 w kwocie 200 z³, sk³adki zdrowotne
Dzia³ 853 rozdz. 85315 w kwocie 249 z³, dodatki miesz-

kaniowe
Dzia³ 853 rozdz. 85316 w kwocie 3 915 z³, zasi³ki rodzin-

ne pielêgnacyjne i wychowawcze
Dzia³ 854 rozdz. 85495 w kwocie 248 z³, ZF�S dla na-

uczycieli emerytów
Dzia³ 900 rozdz. 90015 w kwocie 43 805 z³, energia i

konserwacja o�wietlenia ulicznego

Do § 3 Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 45 200 z³
Dzia³ 700 rozdz. 70095 w kwocie 200 z³, pismo RGG, O�,

R, DzG o zmniejszenie planu na op³atach
Dzia³ 801 rozdz.80110 w kwocie 35 000 z³, pismo Dyrek-

tora Gimnazjum o nadwy¿ce �rodków na wydatkach bie¿¹cych
Dzia³ 801 rozdz. 80146 w kwocie 10 000 z³, pismo Dyrek-

tora GZO o zmniejszenie planu wydatków w kwocie 10 000 z³

Do §  4 Zwiêkszenie planu wydatków w kwocie 45 200 z³
Dzia³ 700 rozdz. 70005 w kwocie 200 z³, pismo RGG, O�, R,

DzG o zwiêkszeniu  planu wydatków na opracowania geodezyjne
Dzia³ 801 rozdz. 80101w kwocie 45 000 z³, pismo GZO i

Dyrektorów szkó³ w Uje�dzie i Olszowej o dodatkowe �rodki na
zakup oleju opalowego, mebli, programów komputerowych.

     Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. [Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pó�n. zm.] -Bur-
mistrz Miasta i Gminy Zawadzkie zarz¹dza, co nastêpuje:

§ 1.1) Zwiêksza siê dochody bud¿etu gminy na rok 2002
                                                                      o kwotê 47.415,00
w tym:
Dz. 801 O�wiata i wychowanie
§ 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych             o kwotê     4.333,00
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
§ 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin o kwotê    1.609,00
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska

§ 201 Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminom ustawami o kwotê  41.473,00

2) Zmniejsza siê dochody bud¿etu gminy na rok 2002
                                                                     o kwotê  10.500,00
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Zarz¹dzenie Burmistrza Nr 2/XIII/2002

z dnia 22 listopada 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy na rok 2002.

w tym:
Dz. 853 Opieka spo³eczna
§ 201 Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminom ustawami o kwotê 10.500,00

§ 2.1) Zwiêksza siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2002
                                                                     o kwotê 47.415,00
w tym:
Dz. 801 O�wiata i wychowanie      o kwotê         4.333,00
Rozdzia³ 80195 Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê  4.333,00
- wydatki bie¿¹ce                         o kwotê         4.333,00
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
                                                      o kwotê         1.609,00
Rozdzia³ 85495 Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê  1.609,00
- wydatki bie¿¹ce                         o kwotê         1.609,00
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                         o kwotê       41.473,00
Rozdzia³ 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg
                                                          o kwotê       41.473,00
- wydatki bie¿¹ce                           o kwotê       41.473,00
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2) Zmniejsza siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2002
                                                                     o kwotê  10.500,00

w tym:
Dz. 853 Opieka spo³eczna              o kwotê       10.500,00
Rozdzia³ 85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wycho-

wawcze                                                          o kwotê       10.500,00
- wydatki bie¿¹ce                               o kwotê       10.500,00

§ 3. Po zmianach bud¿et gminy wynosi:
1. Dochody bud¿etu gminy                            13.842.982,00
w tym:
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rz¹dowej

zlecone i  powierzone                                                                                                        1.380.159,00
- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-

jów alkoholowych                                                             150.000,00

2.Przychody                                                           4.185.048,00
w tym:
- z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
                                                                               4.167.000,00

- przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych (wolne �rod-
ki)                                                                                            18.048,00

3. Wydatki bud¿etu gminy                               17.748.030,00
w tym:
- wydatki na zadania z zakresu administracji rz¹dowej zle-

cone i powierzone                                                        1.380.159,00
- wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie

rozwi¹zywania problemów alkoholowych                     150.000,00

4.Rozchody                                                             280.000,00
w tym:
- sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
                                                                                  280.000,00

§ 4.   Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie w dniu podjêcia i wyma-
ga og³oszenia  w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Burmistrz
Miasta i Gminy Zawadzkie

Werner Ma³ek

Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.4  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 /
oraz  art.126  ust.1 pkt.1, art.128 ust.1 pkt.1  ustawy  z dnia  26
listopada  1998r. o  finansach  publicznych / Dz. U. Nr 155,
poz.1014 ;  1999r. Nr 38, poz.360, Nr 49, poz.485, Nr 70, poz.
778, Nr 110, poz.1255;  2000r. Nr 6, poz.69, Nr 12, poz.136, Nr
48, poz.550, Nr 95, poz.1041,Nr 119, poz.1251, Nr 122, poz.1315;
2001r.Nr 45, poz.497, Nr 46, poz.499, Nr 88, poz.961, Nr 98,
poz.1070, Nr 100, poz.1082, Nr 102, poz.1116, Nr 125, poz.1368,
Nr 145, poz.1623;  2002r. Nr 41, poz.363 i 365, Nr 74, poz.676,
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 156, poz.1300 /  - Bur-
mistrz  Zdzieszowic  postanawia :

§  1.Zwiêkszyæ  plan  dochodów         o  kwotê :   77.986 z³

w dz.801 - O�wiata  i  wychowanie       o  kwotê :      4.952 z³
rozdz.80195 § 203 - pozosta³a  dzia³alno�æ - dotacja  celo-

wa   otrzymana  z  bud¿etu  pañstwa  na  realizacjê  zadañ
bie¿¹cych  gminy - sfinansowanie  odpisów   na  zak³adowy
fundusz  �wiadczeñ  socjalnych  dla   nauczycieli  emerytów  i
rencistów.                                                          o  kwotê :      4.952 z³

w dz.853 - Opieka  spo³eczna                 o  kwotê :    2.813 z³
rozdz.85315 § 203 - dodatki  mieszkaniowe - dotacja  ce-

lowa   celowa  otrzymana  z  bud¿etu  pañstwa  na  realizacjê
zadañ  bie¿¹cych  gminy -  dofinansowanie  dodatków  za  III
kw.2002r.                                                              o  kwotê :    2.813 z³

w dz.900 - Gospodarka  komunalna  i  ochrona  �rodowi-
ska                                                                       o  kwotê :   70.221 z³

rozdz.90015 § 201 - o�wietlenie  ulic, placów i  dróg -
dotacja   celowa  otrzymana  z  bud¿etu  pañstwa  na
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Z A R Z ¥ D Z E N I E   Nr 20/ 02
Burmistrza   Zdzieszowic

 z  dnia  28  listopada  2002r.

w  sprawie  dokonania  zmian  bud¿etu  na  2002 rok  i  uk³adu  wykonawczego

realizacjê  zadañ  bie¿¹cych  z  zakresu   administracji  rz¹dowej  oraz
innych  zadañ zleconych  gminie  ustawami.        o  kwotê :  70.221 z³

§  2. Zmniejszyæ  plan  dochodów       o  kwotê :    1.600 z³

w dz.853 - Opieka  spo³eczna             o  kwotê :     1.600 z³
rozdz.85316 § 201 - zasi³ki  rodzinne, pielêgnacyjne

i  wychowawcze - dotacja  celowa  przekazywana    z  bud¿etu
pañstwa  na  realizacjê  zadañ  bie¿¹cych  z  zakresu  administra-
cji  rz¹dowej  oraz  innych    zadañ  zleconych  gminie  ustawami.

                                                                    o  kwotê :    1.600 z³

§  3.  Zwiêkszyæ  plan  wydatków       o  kwotê :   77.986 z³

w dz.801 - O�wiata  i  wychowanie      o  kwotê :      4.952 z³
rozdz.80195 § 4440 - pozosta³a  dzia³alno�æ - odpis  na

zak³adowy   fundusz  �wiadczeñ  socjalnych  dla   nauczycieli
emerytów  i  rencistów.                                   o  kwotê :      4.952 z³

w dz.853 - Opieka  spo³eczna                o  kwotê :     2.813 z³
rozdz.85315 § 3110 - dodatki  mieszkaniowe - �wiadcze-

nia  spo³eczne                                                  o  kwotê :     2.813 z³

w dz.900 - Gospodarka  komunalna  i  ochrona  �rodowi-
ska                                                                     o  kwotê :    70.221 z³

rozdz.90015 § 4260 - o�wietlenie  ulic, placów  i  dróg -
zakup  energii - zadanie  zlecone                  o  kwotê :   70.221 z³

§  4. Zmniejszyæ  plan  wydatków       o  kwotê :     1.600 z³

w dz.853 - Opieka  spo³eczna             o  kwotê :      1.600 z³
rozdz.85316 § 3110 - zasi³ki  rodzinne, pielêgnacyjne i

wychowawcze - �wiadczenia  spo³eczne    o  kwotê :       1.600 z³
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§  5.    Zmiany  dokonane  w  § 1, 2,3 i 4  powoduj¹  zmiany
w  uk³adzie  wykonawczym bud¿etu:

1.Urz¹d  Miejski

Zwiêkszyæ  plan  dochodów                o  kwotê :     77.986 z³

w dz.801 rozdz.80195 § 203              o  kwotê :      4.952 z³
w dz.853 rozdz.85315 § 203                o  kwotê :      2.813 z³
w dz.900 rozdz.90015 § 201               o  kwotê :    70.221 z³

Zmniejszyæ plan  dochodów                 o  kwotê :       1.600 z³
w dz.853 rozdz.85316 § 201

Zwiêkszyæ  plan  wydatków                o  kwotê :       77.986 z³

w dz.801 rozdz.80195 § 4440              o  kwotê :        4.952 z³
w dz.853 rozdz.85315 § 3110              o  kwotê :        2.813 z³
w dz.900 rozdz.90015 § 4260             o  kwotê :      70.221 z³
     / zadania  zlecone /

2. Miejsko-Gminny  O�rodek  Pomocy  Spo³ecznej

Zmniejszyæ  plan  wydatków                 o  kwotê :      1.600 z³
w dz.853 rozdz.85316 § 3110

§  6.   Zarz¹dzenie  wchodzi  w  ¿ycie  z  dniem  podjêcia  i
podlega  og³oszeniu  w  Dzienniku Urzêdowym  Województwa
Opolskiego.

                                                                                                      Burmistrz
                                                                           Dieter  Przewdzing


