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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, art.61 ust.2 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591;  2002r. Nr 23 poz.220. Nr 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984 ), art. 109, art.124 ustawy zadnia 26 listo-
pada 1998 r. o finansach publicznych  ( Dz. U .Nr 155 poz.1014;
1999r. Nr 38 poz.360 i Nr 49 poz.485, Nr 70 poz.778, Nr 110 poz.
1255 oraz z 2000 r. Nr 6 poz.69, Nr 12 poz. 136 i Nr 48 poz.550,
Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251 i Nr 122 poz. 1315 i z 2001 r.
Nr 45 poz.497, Nr 46 poz.499, Nr 88 poz.961.Nr 98 poz. 1070, Nr
100 poz. 1082, Nr 102 poz.1116 , Nr 125 poz. 1368, Nr 145 poz.
1623;  2002r. Nr 41  poz. 363 i 365, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz.
984), oraz art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o og³asza-
niu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
( Dz. U. Nr 62  poz.718; 2001r. Nr 46 poz.499)  -  Rada Miejska w
Baborowie uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Do bud¿etu Gminy Baborów na 2002 rok wprowadza siê
zmiany wykazane w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr III/29/02
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 18 grudnia 2002 r.

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

2. Wprowadzane zmiany nie powoduj¹ zmiany wysoko�ci
bud¿etu.

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

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Jerzy Tomczyk

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr III/29/02

Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 18 grudnia 2002 r.
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Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.1 ustawy z.dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz.1591;2002 r. Nr 23, poz.220. Nr 62, poz.558,Nr 113,
poz. 984 i Nr 214, poz. 1805)- Rada Miejska w Baborowie uchwa-
la, co nastêpuje:

§1.Uchwala siê Statut Gminy Baborów, który stanowi za-
³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2.Trac¹ moc uchwa³y Nr XIII/117/99 z dnia 7 grudnia 1999 r. i
Nr XXVII/228/01 z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwale-
nia Statutu Gminy Baborów.

§3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy.

§4.Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14
dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Jerzy Tomczyk

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/36/03

Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 4 lutego 2003 r.

STATUT
 GMINY BABORÓW

ROZDZIA£  I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.Mieszkañcy Gminy Baborów stanowi¹ wspólnotê sa-
morz¹dow¹.

§ 2.Terytorium Gminy obejmuje obszar o powierzchni
118 km2, w sk³ad którego wchodz¹ miasto Baborów oraz so³ec-
twa: Babice, Boguchwa³ów, Czerwonków, Dzieæmarów, Dzielów,
Ksiê¿e Pole, Raków, Sucha Psina, Su³ków Szczyty i T³ustomosty.

Granice Gminy zaznaczone s¹ na mapie pogl¹dowej sta-
nowi¹cej za³¹cznik nr 1 do Statutu.

§ 3.Gmina pos³uguje siê herbem miasta Baborów.
Herb ten przedstawia dwie postacie kobiece podaj¹ce

sobie rêce w ge�cie powitania. Nad g³owami kobiet ubranych w
suknie i p³aszcze w kolorach czerwonym i b³êkitnym, aureole
�wiêtych. T³o tarczy herbowej ¿ó³te.

Herb szczegó³owo okre�la uchwa³a Rady Miejskiej Nr XXIV/
127/93 z dnia  29 czerwca 1993 r.

§ 4.Barwami Gminy s¹ ¿ó³ty (z³oty), bia³y i niebieski, u³o¿o-
ne w trzech poziomych tej samej szeroko�ci pasach, rozmiesz-
czonych od góry w wymienionej kolejno�ci.

Szczegó³owo wzór flagi Gminy i zakres pos³ugiwania siê
ni¹ okre�la uchwa³a Rady Miejskiej Nr XVI/171/96 z dnia
17 maja 1996 r.

§ 5.1. Organy Gminy mog¹ u¿ywaæ pieczêci urzêdowych
okr¹g³ych zawieraj¹cych po�rodku wizerunek herbu Gminy, a w
otoku napis odpowiadaj¹cy nazwie organu. Wzory pieczêci urzê-
dowych organów Gminy przedstawia za³¹cznik nr 2 do Statutu.

2. Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Baborów.

§ 6.1. W celu wykonywania zadañ Gmina tworzy jednostki
organizacyjne, a tak¿e mo¿e zawieraæ umowy z innymi podmio-
tami, w tym z organizacjami pozarz¹dowymi.

2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi
za³¹cznik nr 3 do Statutu.

ROZDZIA£  II
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

§ 7.Jednostkê pomocnicz¹ stanowi wspólnota mieszkañ-
ców zamieszkuj¹ca dany obszar przy uwzglêdnieniu naturalnych
uwarunkowañ przestrzennych.

§ 8. 1. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
a) so³ectwa,
b) osiedla (obejmuj¹ce obszar miasta Baborów zamiesz-

ka³y przez co najmniej 1000 mieszkañców).
2. Jednostki pomocnicze tworzy Rada Miejska w drodze

uchwa³y, po przeprowadzeniu konsultacji  z mieszkañcami lub z
ich inicjatywy.

3. Konsultacje z mieszkañcami odbywaj¹ siê w formie:
a) zebrañ,
b) przyjmowania zg³oszeñ, uwag, wniosków i opinii do

projektu uchwa³y wy³o¿onego przez okres 60 dni w Urzêdzie.
4. Inicjatywê mieszkañców stanowi wniosek z³o¿ony do

Rady Miejskiej poparty podpisami co  najmniej 1/10 osób po-
siadaj¹cych czynne prawo wyborcze z obszaru obejmuj¹cego
teren tworzonej jednostki pomocniczej.

5. £¹czenie, podzia³ oraz znoszenie jednostek pomocni-
czych odbywa siê w trybie ich tworzenia.

§ 9.1. Granice So³ectw i Osiedli, ich ustrój, zasady korzy-
stania z powierzonego im mienia komunalnego oraz zasady
sprawowania nadzoru nad organami tych jednostek okre�laj¹
nadane im przez Radê Miejsk¹ statuty.

2. Burmistrz Gminy prowadzi rejestr jednostek pomocni-
czych Gminy.

3. Jednostki pomocnicze, którym Rada Miejska przekaza-
³a w zarz¹d mienie komunalne, prowadz¹ gospodarkê finanso-
w¹ w ramach bud¿etu Gminy.

4. Organ wykonawczy jednostki pomocniczej dysponuje
�rodkami wyodrêbnionymi w bud¿ecie dla tej jednostki.

5. Rachunkowo�æ jednostki prowadzi Urz¹d.

ROZDZIA£ III
ORGANIZACJA WEWNÊTRZNA ORAZ TRYB PRACY OR-

GANÓW GMINY

§ 10.Organami Gminy s¹ Rada Miejska oraz Burmistrz
Gminy zwane w dalszej czê�ci Statutu odpowiednio Rad¹ oraz
Burmistrzem.
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Uchwa³a Nr IV/36/03
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 4 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia Satutu Gminy Baborów.
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RADA MIEJSKA

§ 11.1. Rada wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego
i jednego wiceprzewodnicz¹cego.

2. Wybór przewodnicz¹cego nowo wybranej Rady odbywa
siê na pierwszej sesji.

§ 12. 1. Sesje Rady s¹ jawne, od s³ów � co oznacza...� -
Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr PN.III-PK-
0911-1-23/03 z dnia 7 marca 2003 r.

2. Rada mo¿e postanowiæ o wy³¹czeniu jawno�ci obrad.
3. Ograniczenie, o którym mowa w pkt. 2, mo¿e nast¹piæ na

podstawie art. 61 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 13.1. Sesje przygotowuje przewodnicz¹cy wspólnie z wi-
ceprzewodnicz¹cym.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1)  ustalenie projektu porz¹dku obrad, -  Rozstrzygniêcie

nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr PN.III-PK-0911-1-23/03 z
dnia 7 marca 2003 r. w czê�ci  okre�lonej   wyrazem  "projektu",

2)  ustalenie czasu i miejsca obrad,
3)  zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym

projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów projek-
towanego porz¹dku obrad. -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewo-
dy Opolskiego Nr PN.III-PK-0911-1-23/03 z dnia 7 marca 2003 r.  -
w czê�ci  dot. wyrazu  "projektowanego".

§ 14.1. Sesja trwa od otwarcia do zamkniêcia obrad przez
przewodnicz¹cego obrad.

2. Sesja mo¿e sk³adaæ siê z jednego lub kilku posiedzeñ.
3. Na wniosek przewodnicz¹cego obrad lub radnych, Rada

mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w
innym wyznaczonym terminie na drugim posiedzeniu tej samej
sesji.

4. Przerwanie sesji w trybie przewidzianym w pkt. 3 mo¿e
nast¹piæ ze wzglêdu na:

1) niemo¿liwo�æ wyczerpania porz¹dku obrad,
2) konieczno�æ jego rozszerzenia,
3) potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów,
4) inne nieprzewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce Ra-

dzie w³a�ciwe obradowanie lub rozstrzygniêcie spraw.
5. Termin kolejnego posiedzenia w ramach jednej sesji

og³asza ustnie przewodnicz¹cy obrad przed zakoñczeniem pierw-
szego posiedzenia.

§ 15.1. Na ka¿dej sesji Przewodnicz¹cy obrad wyznacza
spo�ród radnych sekretarza obrad, który pomaga mu w prowa-
dzeniu obrad oraz nadzoruje sporz¹dzanie protoko³u.

2. Na pierwszej sesji nowo wybranej Rady sekretarzem
jest radny najm³odszy wiekiem spo�ród obecnych na sesji.

§ 16.Przewodnicz¹cy obrad otwiera sesjê wypowiadaj¹c
formu³ê:

" Otwieram .... sesjê Rady Miejskiej w Baborowie ",
mo¿e przerwaæ sesjê, wypowiadaj¹c s³owa:
" Przerywam obrady .... sesji Rady Miejskiej w Baborowie i

ustalam termin kolejnego posiedzenia na godzinê ....... w
dniu..........",

oraz j¹ wznowiæ s³owami:
" Wznawiam obrady ...... sesji Rady Miejskiej w Baborowie"
a zamyka sesjê wypowiadaj¹c s³owa:
" Zamykam .... sesjê Rady Miejskiej w Baborowie".

§ 17.1. Przed przyst¹pieniem do obrad obowi¹zkiem prze-
wodnicz¹cego jest stwierdzenie liczby radnych uczestnicz¹cych
w sesji na podstawie listy obecno�ci.

2. W przypadku braku quorum przewodnicz¹cy obrad
mo¿e przerwaæ obrady, wyznaczyæ nowy termin posiedzenia tej
samej sesji lub zamkn¹æ sesjê Rady.

§ 18.Przewodnicz¹cy prowadzi obrady sesji zgodnie z
przyjêtym porz¹dkiem, który obejmuje w szczególno�ci:

1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) rozpatrzenie projektów uchwa³ i podjêcie uchwa³ lub

zajêcie stanowiska,
3) informacjê Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach po-

dejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
4) sprawozdanie Burmistrza o podejmowanych dzia³a-

niach w okresie miêdzysesyjnym, w szczególno�ci z wykona-
nia uchwa³ Rady,

5) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,

6) zapytania wnioski i interpelacje radnych.

§ 19.1. Rozpatrywanie projektów uchwa³ realizuje siê w
nastêpuj¹cym porz¹dku:

1) wyst¹pienie sprawozdawcy lub wnioskodawcy,
2) przedstawienie opinii komisji Rady,
3) przedstawienie opinii klubów,
4) zapytania do sprawozdawcy ( wnioskodawcy ),
5) dyskusja radnych,
6) podjêcie uchwa³y.
2. Sprawozdania, opinie lub wnioski komisji przedsta-

wia przewodnicz¹cy komisji albo wyznaczony przez komisjê
radny sprawozdawca.

§ 20.1. Przedmiotem interpelacji mog¹ byæ sprawy bê-
d¹ce zadaniami w³asnymi gminy.

2. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce
z niej pytania.

3. Interpelacje skierowane do Burmistrza sk³ada siê w
formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady; Przewodni-
cz¹cy niezw³ocznie przekazuje interpelacjê adresatowi.

4. Odpowied� na interpelacjê jest udzielana w formie
pisemnej w terminie 21 dni - na rêce Przewodnicz¹cego Rady
i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.

5. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹ radny
interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o
nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.

6. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej sesji Rady.

§ 21.1. Zapytania dotycz¹ bie¿¹cych spraw Gminy, w celu
uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Prze-
wodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.

3. Je�li bezpo�rednia odpowied� na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie
14 dni. Paragraf 20 pkt. 5 i 6 stosuje siê odpowiednio.

§ 22.1. Podczas obrad sesji g³osu udziela przewodni-
cz¹cy obrad w kolejno�ci zg³oszeñ.

2. W uzasadnionych przypadkach przewodnicz¹cy mo¿e
udzieliæ g³osu poza kolejno�ci¹.

3. Pierwszeñstwo zabrania g³osu s³u¿y radnym.
4. W dyskusji zwi¹zanej z porz¹dkiem obrad, przemó-

wienia osób zabieraj¹cych g³os nie mog¹ trwaæ d³u¿ej ni¿
5 minut, chyba ¿e Rada okre�li dla konkretnej debaty inny czas
przemówieñ.

5. W dyskusji nad t¹ sam¹ spraw¹ nie wolno zabieraæ
g³osu wiêcej ni¿ dwa razy. Przemówienia osoby, której prze-
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wodnicz¹cy udzieli³ g³osu po raz drugi w tej samej sprawie, nie
mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ 2 minuty. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e przed-
³u¿yæ mówcy czas przemówienia.

6. Na wniosek radnego przewodnicz¹cy obrad przyjmuje
do protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pi�mie,
lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym niezw³ocznie
Radê.

§ 23.1.   Przewodnicz¹cy obrad mo¿e udzieliæ g³osu poza
kolejno�ci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, a w szcze-
gólno�ci:

1) przerwania, odroczenia lub zamkniêcia sesji,
2) zmiany porz¹dku obrad,
3) odes³ania do komisji,
4) g³osowania bez dyskusji,
5) uchwalenia tajno�ci obrad lub g³osowania, je¿eli prze-

pisy szczególne nie stanowi¹ inaczej,
6) reasumpcji g³osowania,
7) zdjêcia okre�lonego tematu z porz¹dku obrad,
8) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
9) zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
10) ograniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
11) przestrzegania regulaminu obrad,
12) stwierdzenia quorum.
2. Wnioski formalne (za wyj¹tkiem wymienionego w pkt.

12) przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie.

§ 24.Rada mo¿e na sesji wybraæ, w g³osowaniu jawnym,
komisjê uchwa³ i wniosków, której zadaniem jest odnotowanie
zg³aszanych w dyskusji wniosków i po przeanalizowaniu ich za-
proponowanie ostatecznej wersji rozstrzygniêcia sprawy.

§ 25.1. Przewodnicz¹cy zapewnia ³ad i porz¹dek na sesji.
2. Dla zapewnienia zgodnego z porz¹dkiem obrad i spraw-

nego przebiegu sesji  przewodnicz¹cy obrad mo¿e stosowaæ
�rodki porz¹dkowe, a w szczególno�ci:

1) zwróciæ radnemu uwagê na niezgodn¹ z przedmiotem
obrad tre�æ wyst¹pienia,

2) czyniæ uwagi dotycz¹ce czasu trwania wyst¹pieñ,
3) przywo³aæ radnego " do porz¹dku " i " do rzeczy ", gdy

mimo poczynionej uwagi uporczywie nie stosuje siê do zaleceñ,
4) odebraæ radnemu g³os, gdy zak³óca porz¹dek obrad lub

powagê  sesji; odebranie g³osu radnemu mo¿e byæ przedmio-
tem g³osowania.

3. Uprawnienia  przewodnicz¹cego obrad, o których mowa
w pkt. 2,  maj¹ zastosowanie tak¿e do osób uczestnicz¹cych w
sesji nie bêd¹cych radnymi.

4. Zastosowanie wobec radnego �rodków porz¹dkowych
musi byæ odnotowane w protokole sesji.

§ 26. - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-PK-0911-1-23/03 z dnia 7 marca 2003 r.

§ 27.1. Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y mo¿e wyst¹piæ:
1) co najmniej 3 radnych,
2) komisje sta³e i dora�ne Rady,
3) Burmistrz,
4) Przewodnicz¹cy Rady (tylko w sprawach procedural-

nych dotycz¹cych wewnêtrznych spraw Rady oraz nale¿¹cych do
jego kompetencji),

5) kluby radnych,
6) grupa mieszkañców Gminy, posiadaj¹cych zdolno�æ do

czynno�ci prawnych, w liczbie co najmniej 100 osób.
2. Wniosek o podjêcie uchwa³y kieruje siê do Przewodni-

cz¹cego Rady, który nadaje mu dalszy bieg.

§ 28.1. Projekt uchwa³y przygotowuje wnioskodawca.
2. W szczególno�ci przedk³adany projekt powinien zawieraæ:
1) czê�æ nag³ówkow¹ zawieraj¹c¹ nazwê aktu, nazwê or-

ganu od którego pochodzi i przedmiot unormowania (tytu³),
2) podstawê prawn¹ (przepis aktu normatywnego zawie-

raj¹cego upowa¿nienie do podjêcia uchwa³y),
3) przepisy dotycz¹ce przedmiotu uchwa³y ujête w para-

grafy, ustêpy, punkty, litery i tiret w nastêpuj¹cej kolejno�ci:
a) przepisy ogólne (wspólne dla pozosta³ych postano-

wieñ uchwa³y, wyja�nienie pojêæ u¿ytych w uchwale),
b) przepisy szczegó³owe (zawieraj¹ce rozstrzygniêcia

merytoryczne),
c) przepisy przej�ciowe i koñcowe (wskazuj¹ce odpowie-

dzialnych za wykonanie uchwa³y, o wej�ciu w ¿ycie uchwa³y, o
uchyleniu dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisów, o sposobie
og³oszenia uchwa³y i inne),

d) w prawym górnym rogu nad tytu³em oznaczenie " projekt ",
3. Uchwa³a powinna byæ sformu³owana w sposób zrozu-

mia³y, zwiêz³y i logiczny pod wzglêdem jêzykowym.
4. Do projektu uchwa³y powinno byæ do³¹czone uzasad-

nienie podpisane przez wnioskodawcê, opiniê radcy prawnego
Urzêdu, a w przypadkach gdy podjêcie uchwa³y wywo³uje skutki
finansowe tak¿e opiniê Skarbnika Gminy.

5. - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-23/03 z dnia 7 marca 2003 r.

§ 29.1. Uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy obrad.
2. Ka¿da uchwa³a otrzymuje numer sk³adaj¹cy siê  z cyfr

zawieraj¹cych numer rzymski sesji danej kadencji, kolejno�æ
podjêcia oraz dwie ostatnie cyfry roku w którym zosta³a uchwa-
lona.

3. Niezw³ocznie po uchwaleniu, referat organizacyjno -
administracyjny przekazuje uchwa³y Burmistrzowi oraz, gdy
uchwa³a stanowi akt prawa miejscowego, do publikacji w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

4. Podanie tre�ci uchwa³y do publicznej wiadomo�ci na-
le¿y do Burmistrza i polega na wywieszeniu uchwa³y na tablicy
og³oszeñ w Urzêdzie, rozplakatowaniu na terenie Gminy oraz
zamieszczeniu na stronach internetowego serwisu informacyj-
nego Gminy (www.baborow.pl).

§ 30.W sprawach organizacyjnych Rady i sesji, w szcze-
gólno�ci :

1) zmiany porz¹dku obrad sesji,
2) wniosków formalnych i proceduralnych,
3) powo³ania sekretarza sesji i komisji skrutacyjnej,
4) powo³ania komisji uchwa³ i wniosków,
5) zatwierdzenia protoko³u z poprzedniej sesji,
6) - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego

Nr PN.III-PK-0911-1-23/03 z dnia 7 marca 2003 r.

§ 31.W g³osowaniu bior¹ udzia³ tylko radni obecni na sesji.

§ 32.1. Przewodnicz¹cy obrad odpowiada za prawid³owe
policzenie wszystkich g³osów podczas g³osowania.

2. Liczenia g³osów w g³osowaniu jawnym dokonuje se-
kretarz sesji.

§ 33.1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez jedno-
znaczne podniesienie rêki do góry.

2. W g³osowaniu jawnym za g³osy wa¿ne uznaje siê te,
które oddano " za ", " przeciw " oraz " wstrzymuj¹ce siê ".

3. Wynik g³osowania jawnego og³asza bezzw³ocznie prze-
wodnicz¹cy obrad lub sekretarz sesji, co odnotowuje siê w pro-
tokole sesji.
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§ 34.1. G³osowanie tajne przeprowadza trzyosobowa ko-
misja skrutacyjna powo³ana spo�ród radnych w g³osowaniu jaw-
nym, zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart do
g³osowania, opatrzonych pieczêci¹ o tre�ci: " Rada Miejska w
Baborowie ".

3. Komisja skrutacyjna przed rozpoczêciem g³osowania
ustala wzór karty do g³osowania, sposób jej zakre�lenia oraz
metodê obliczania wyników, informuj¹c o tym g³osuj¹cych.

4. Karty do g³osowania radni wrzucaj¹ do uprzednio przy-
gotowanej i zaplombowanej w obecno�ci radnych przez komisjê
skrutacyjn¹ urny.

5. Wyniki tajnego g³osowania og³asza komisja skrutacyjna
na podstawie sporz¹dzonego protoko³u, który wraz z kartami do
g³osowania, zostaje za³¹czony do protoko³u sesji.

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

2. W pierwszej kolejno�ci przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, który mo¿e wykluczyæ
potrzebê g³osowania nad innymi wnioskami.

3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób, prze-
wodnicz¹cy obrad przed przyjêciem zg³oszonej kandydatury, za-
pytuje ka¿dego z kandydatów, czy zgadza siê kandydowaæ, po
otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej wpisuje kandydata na listê
oraz gdy lista zawiera liczbê osób odpowiadaj¹c¹ co najmniej
ilo�ci miejsc do obsadzenia, a dalsze kandydatury nie s¹ ju¿
zg³aszane, poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandyda-
tów i zarz¹dza wybory.

§ 36.1. Ka¿dy z dwóch wniosków przeciwstawnych poddaje
siê pod g³osowanie wy³¹cznie " za ".

Podobnie postêpuje przewodnicz¹cy obrad w przypadku
kilku ró¿nych wniosków w danej sprawie. Ka¿demu radnemu przy-
pada wówczas tylko jeden g³os.

2. Za przyjêty uznaje siê ten wniosek, który uzyska³ wiêksz¹
liczbê g³osów.

§ 37.1. Z ka¿dej sesji Rady sporz¹dza siê odrêbny protokó³.
2. Protoko³y numeruje siê kolejnymi cyframi rzymskimi oraz

dwiema ostatnimi cyframi roku, w którym sesja siê odby³a.  Obo-
wi¹zuje numeracja ci¹g³a od pocz¹tku do koñca ka¿dej kadencji
Rady.

3. Protokó³ z sesji Rady powinien zawieraæ:
1) numer, datê, miejsce oraz czas trwania sesji,
2) stwierdzenie prawomocno�ci obrad oraz wyboru sekre-

tarza obrad,
3) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
4) porz¹dek obrad sesji,
5) stwierdzenie podjêcia uchwa³ Rady, teksty uchwalonych

wniosków, wyniki poszczególnych g³osowañ oraz wykaz osób bio-
r¹cych udzia³ w dyskusji wraz z krótkim streszczeniem ich wyst¹-
pieñ,

6) podpisy przewodnicz¹cego i protokolanta obrad.
4. Do protoko³u za³¹cza siê teksty podjêtych uchwa³ oraz

inne materia³y zwi¹zane z  przedmiotem obrad, a tak¿e listy obec-
no�ci na sesji.

5. Protokó³ z obrad sesji wymaga zatwierdzenia przez Radê
na kolejnej sesji.

6. Radni mog¹ zg³aszaæ uwagi i poprawki do protoko³u,
najpó�niej na dwa dni przed sesj¹, na której ma byæ on zatwier-
dzony.

7. Protokó³ z obrad przechowuje siê w referacie organiza-
cyjno-administracyjnym Urzêdu.

§ 38.1. Warunki techniczne niezbêdne dla prawid³owe-
go przebiegu sesji oraz ³ad i porz¹dek przed i po jej zakoñcze-
niu zapewnia Burmistrz.

2. Obs³ugê techniczn¹ obrad sesji i radnych zapewnia
referat organizacyjno - administracyjny Urzêdu.

PRZEWODNICZ¥CY RADY

§ 39.1. Wybór przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹ce-
go Rady odbywa siê w g³osowaniu tajnym, zgodnie z art. 19
ustawy o samorz¹dzie gminnym.

2. Zg³oszenie kandydatury wymaga uzasadnienia i zgo-
dy kandydata.

3. Kandydaci musz¹ byæ obecni podczas wyborów.
4. Przed przyst¹pieniem do g³osowania kandydaci mog¹

zabraæ g³os dla poparcia swojej kandydatury.

§ 40.1. G³osowanie w sprawie wyboru przewodnicz¹ce-
go i wiceprzewodnicz¹cego Rady odbywa siê przy u¿yciu kart
do g³osowania, na których wpisane s¹ wszystkie prawid³owo
zg³oszone kandydatury w porz¹dku alfabetycznym.

2. W przypadku uzyskania równej, najwiêkszej liczby g³o-
sów przez co najmniej dwóch kandydatów przeprowadza siê
ponowne g³osowanie pomiêdzy kandydatami, którzy tê liczbê
g³osów otrzymali.

3. Je�li ponowne g³osowanie nie przyniesie rozstrzygniê-
cia, wybory powtarza siê od pocz¹tku.

§ 41.1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i
prowadzi jej obrady.

2. Do zadañ Przewodnicz¹cego nale¿y w szczególno�ci:
1)  reprezentowanie Rady na zewn¹trz, informowanie

o wynikach pracy Rady, komisji i radnych,  -  Rozstrzygniêcie
nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr PN.III-PK-0911-1-23/03
z dnia 7 marca 2003 r.  dotycz¹ce wyra¿enia   "reprezento-
wanie  Rady  na zewn¹trz".

2)  koordynowanie dzia³añ komisji Rady , a w szczegól-
no�ci:

a) udzielanie komisjom pomocy w wykonywaniu ich za-
dañ,

b) zapewnienie powi¹zania planów pracy komisji z pro-
gramami i planami pracy Rady,

c) nadzór nad realizacj¹ wniosków komisji oraz wyko-
rzystaniem ich opinii,

d) wnioskowanie do Rady o udzielenie komisji wytycz-
nych lub dokonanie oceny pracy komisji,

3)  ustalanie wraz z Wiceprzewodnicz¹cym porz¹dku ob-
rad sesji,

4)  zapewnienie ochrony praw radnego,
5)  udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu mandatu,
6)  rozdzielanie zadañ miêdzy radnych, gdy przepisy nie

wymagaj¹ uchwa³y Rady,
7) -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-

go Nr PN.III-PK-0911-1-23/03 z dnia 7 marca 2003 r.

3. W przypadku nieobecno�ci Przewodnicz¹cego jego
zadania wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.

KOMISJE  RADY

§ 42. - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-PK-0911-1-23/03 z dnia 7 marca 2003 r.

§ 43.1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) Rewizyjn¹,
2) Bud¿etu i Rozwoju Gospodarczego,
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3) Rolnictwa i Ochrony �rodowiska,
4) O�wiaty, Zdrowia i Porz¹dku Publicznego

§ 44.1. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ radni, z wy-
j¹tkiem Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady, w ³¹cz-
nej liczbie 5 osób.

2. Pozosta³e komisje sta³e Rady nie maj¹ ograniczenia
liczbowego, a ich cz³onków powo³uje siê spo�ród radnych zg³a-
szaj¹cych akces pracy w danej komisji.

3. Przewodnicz¹cego ka¿dej komisji sta³ej, wybiera Rada
na wniosek jej cz³onków

4. Je¿eli komisja nie uzgodni ¿adnego kandydata, lub
przedstawiony kandydat nie uzyska wymaganej wiêkszo�ci g³o-
sów, wnioskodawc¹ kolejnych kandydatów na przewodnicz¹ce-
go Komisji jest Przewodnicz¹cy Rady.

§ 45.1. Komisja Rewizyjna powo³ywana jest przez Radê
do kontroli dzia³alno�ci Burmistrza, gminnych jednostek orga-
nizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy.

2. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu gminy i
przedk³ada Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
terminie do 10 dni od jego otrzymania, sprawozdanie Burmi-
strza wraz z w³asn¹ opini¹ oraz wnioskiem w sprawie udziele-
nia b¹d� nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytu³u.
Wniosek w sprawie absolutorium winien zawieraæ uzasadnie-
nie faktyczne oraz prawne i podlega przed jego rozpatrzeniem
na sesji, zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.

3. Komisja Rewizyjna podejmuje swoje dzia³ania na pod-
stawie zatwierdzonego przez Radê rocznego planu pracy oraz
wykonuje inne zadania zlecone przez Radê w zakresie kontroli,
w szczególno�ci bada skargi z³o¿one na Burmistrza i kierowni-
ków gminnych jednostek organizacyjnych, przedk³adaj¹c Ra-
dzie proponowane rozstrzygniêcie w tej sprawie.

4. Komisja rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³y-
wanych w miarê potrzeb przez jej przewodnicz¹cego.

5. W zwi¹zku z wykonywan¹ dzia³alno�ci¹ Komisja Rewi-
zyjna 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) wystêpowania do Rady z wnioskiem o powo³anie bie-
g³ego rzeczoznawcy b¹d� zlecenia specjalistom dokonania
sprawdzenia danej sytuacji lub konkretnego problemu,

4) przes³uchania �wiadka,
5) dokonania oglêdzin,
6) zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów,
7) ¿¹dania z³o¿enia wyja�nieñ przez strony, których dotyczy

skarga, w zakresie bêd¹cym przedmiotem skargi.
6.Czynno�ci kontrolne Komisja wykonuje w obecno�ci kie-

rownika jednostki lub osoby przez niego upowa¿nionej.
7.Wszystkie czynno�ci kontrolne Komisja przeprowadza

w sk³adzie co najmniej 3 osobowym, w tym przewodnicz¹cy ko-
misji lub jego zastêpca.

8.Do przeprowadzania czynno�ci kontrolnych uprawnia
upowa¿nienie wystawione przez Przewodnicz¹cego Rady w
imieniu Rady.

9.Po zakoñczeniu kontroli Komisja sporz¹dza protokó³
pokontrolny, zawieraj¹cy:

1/ wskazanie miejsca, przedmiotu i terminu kontroli,
2/ opis stwierdzonego stanu faktycznego,
3/ wykaz dokumentów za³¹czonych do protoko³u oraz wy-

kaz pozosta³ych dokumentów na podstawie których Komisja
przedstawi³a wnioski,

4/ wyja�nienia przedstawiciela kontrolowanej jednostki,

5/ wnioski pokontrolne po uwzglêdnieniu lub odrzuceniu
wyja�nieñ, wymagaj¹ce przyjêcia przez Radê.

6/ podpisy cz³onków Komisji oraz osób obecnych pod-
czas kontroli.

§ 46.1. Do kompetencji pozosta³ych komisji sta³ych Rady
nale¿y m. in.:

wnioskowanie, opiniowanie, opracowywanie wstêpnych
za³o¿eñ i projektów metod realizacji w sprawach:

1) Komisja Bud¿etu i Rozwoju Gospodarczego:
a) kszta³towania bud¿etu Gminy i jego realizacji,
b) kszta³towania polityki dochodowej Gminy (pozyskiwa-

nie �rodków finansowych z innych �róde³ w tym z Unii Europej-
skiej),

c) ustalania wysoko�ci stawek czynszów, podatków i op³at,
d) okre�lania kierunków rozwoju gospodarczego Gminy,
e) analizy rynku pracy na terenie Gminy,
f) wspó³pracy z innymi instytucjami maj¹cymi wp³yw na

rozwój gospodarczy Gminy,
g) wniosków o dotacje dla jednostek pozabud¿etowych,
h) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy i jego ewentualnych zmian.
2) Komisja Rolnictwa i Ochrony �rodowiska:
a) kszta³towania bud¿etu Gminy w czê�ci dotycz¹cej do-

chodów z podatku rolnego i wydatków na poprawê infrastruktury
wsi,

b) podzia³u �rodków finansowych gminnego funduszu
ochrony �rodowiska,

c) ochrony gruntów rolnych i le�nych,
d) zmiany klasyfikacji gruntów i przeznaczania gruntów na

cele nierolnicze,
e) poprawy infrastruktury Gminy umo¿liwiaj¹cej realizacjê

ustawy o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku.
f) integracji z Uni¹ Europejsk¹.
3) Komisja O�wiaty, Zdrowia i Porz¹dku Publicznego :
a) funkcjonowania szkó³ podstawowych, gimnazjów, przed-

szkoli i placówek s³u¿by zdrowia oraz dotowanych z bud¿etu gminy
klubów i stowarzyszeñ sportowych,

b) wspó³pracy z instytucjami odpowiedzialnymi za ³ad i
porz¹dek na terenie Gminy,

c) zapobiegania przestêpczo�ci, w szczególno�ci w�ród
dzieci i m³odzie¿y,

d) przepisów prawa gminnego z zakresu ³adu i porz¹dku
publicznego,

e) zmian organizacji ruchu drogowego na terenie Gminy,
f) inwestycji i remontów placówek kulturalno - o�wiato-

wych,
g) wnioskowania do Rady i innych instytucji nadania na-

gród i wyró¿nieñ,
h) kszta³towania bud¿etu Gminy w czê�ci dotycz¹cej wy-

datków w zakresie dzia³ania komisji,

2. Do wspólnych zadañ komisji sta³ych nale¿y tak¿e:
1)opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komi-

sji przez Radê oraz spraw przedk³adanych przez cz³onków komi-
sji i mieszkañców,

2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
3) opiniowanie projektów uchwa³ Rady w zakresie kom-

petencji komisji,
4) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwa³ Rady w

zakresie kompetencji komisji,
5) opiniowanie wniosków mieszkañców w sprawach dzia-

³alno�ci Rady i s³u¿b komunalnych w zakresie kompetencji ko-
misji.
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§ 47.1. Sk³ad osobowy komisji Rada okre�la w uchwale o
jej powo³aniu.

2. Cz³onkowie komisji mog¹ wybraæ zastêpcê przewodni-
cz¹cego, który kieruje pracami komisji w razie niemo¿no�ci wy-
konywania funkcji przez przewodnicz¹cego komisji.

3. Komisje pracuj¹ wed³ug ustalonych przez siebie i przed-
k³adanych Radzie na pocz¹tku roku planów pracy. Rada mo¿e
zleciæ komisjom dokonania w planie pracy stosownej zmiany.

4. Dla wa¿no�ci podejmowanych przez Komisjê czynno-
�ci wymagana jest obecno�æ co najmniej po³owy jej sk³adu.

§ 48.1. Rada mo¿e powo³aæ komisje dora�ne do realizacji
okre�lonych zadañ.

2. Zakres dzia³ania i kompetencje oraz sk³ad osobowy
komisji dora�nych okre�la Rada w uchwale o ich powo³aniu.

3. Przewodnicz¹cego komisji dora�nej wybieraj¹ cz³onko-
wie komisji spo�ród siebie.

KLUBY RADNYCH

§ 49.1. W celu prezentowania wspólnego stanowiska po-
litycznego lub spo³ecznego w kwestiach bêd¹cych przedmio-
tem dzia³ania Gminy, radni mog¹ tworzyæ kluby radnych wed³ug
w³asnego wyboru.

2. Klub powo³uje co najmniej 4 radnych na zasadzie pi-
semnej deklaracji.

3. Radny mo¿e byæ cz³onkiem tylko jednego klubu.
4. Rejestr klubów prowadzi Przewodnicz¹cy Rady.
5. Rejestr klubów jest jawny,
6. Rejestracja klubu nastêpuje na pisemny wniosek zain-

teresowanych zawieraj¹cy:
a) imiona i nazwiska cz³onków,
b) zakres dzia³ania klubu,
c) regulamin klubowy,
d) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego - reprezentanta klu-

bu.
7. Wszelkie zmiany przynale¿no�ci klubowej radnych i za-

kresu dzia³ania klubów winny byæ zg³aszane Przewodnicz¹ce-
mu w terminie do 7 dni od ich zaistnienia.

8. Cz³onkowie danego klubu nie mog¹ tworzyæ pe³nego
sk³adu komisji Rady.

BURMISTRZ GMINY

§ 50.1. Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz.
2. Burmistrz przy pomocy Urzêdu i jednostek gminnych

jednostek organizacyjnych wykonuje uchwa³y Rady i zadania
Gminy okre�lone przepisami prawa.

3. Burmistrz wykonuje funkcjê zgromadzenia wspólników
jednoosobowych spó³ek Gminy.

4. Do zadañ Burmistrza, oprócz wymienionych w ustawy o
samorz¹dzie gminnym nale¿¹ w szczególno�ci:

1) wykonywanie zadañ zleconych i przyjêtych od admini-
stracji rz¹dowej w drodze porozumienia,

2) przedk³adanie wniosków o zwo³anie sesji Rady,
3) przedk³adanie Radzie sprawozdañ z dzia³alno�ci finan-

sowej Gminy,
4) wspó³dzia³anie w interesie Gminy z instytucjami znaj-

duj¹cymi siê na jej terenie,
5) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych po-

zostaj¹cych w strukturze Gminy pe³nomocnictwa do zarz¹dza-
nia mieniem tych jednostek,

6) prowadzenie spraw w zakresie zwyk³ego zarz¹du ma-
j¹tkiem Gminy, zaci¹ganie zobowi¹zañ finansowych do wyso-
ko�ci ustalonej przez Radê,

7) og³aszanie przetargów publicznych,

PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI

§ 51.1. W³a�ciwym w imieniu Rady do nawi¹zania sto-
sunku pracy z Burmistrzem jest Przewodnicz¹cy Rady, na zasa-
dach okre�lonych w odrêbnej uchwale.

2. Burmistrz jest w³a�ciwym do nawi¹zania stosunku pra-
cy z pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w ramach
stosunku pracy na podstawie powo³ania i umowy o pracê.

§ 52.Przed podjêciem pracy,  pracownik zatrudniony na
podstawie wyboru lub powo³ania, sk³ada pisemne �lubowanie
o nastêpuj¹cej tre�ci:

"�lubujê uroczy�cie, ¿e na zajmowanym stanowisku bêdê
s³u¿yæ Pañstwu i spo³eczno�ci lokalnej, przestrzegaæ porz¹dku
prawnego i wykonywaæ sumiennie powierzone mi zadania".

§ 53.1. Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowa-
nie oraz organizuje pracê Urzêdu oraz prowadzi sprawy Gminy
powierzone przez Burmistrza.

2. Skarbnik wykonuje funkcjê g³ównego ksiêgowego bu-
d¿etu. Czynno�ci prawne mog¹ce spowodowaæ powstanie zo-
bowi¹zañ pieniê¿nych wymagaj¹ kontrasygnaty skarbnika.

3. Szczegó³owe zasady podzia³u zadañ i kompetencji po-
miêdzy kierownictwem Urzêdu okre�lone s¹ w Regulaminie
Organizacyjnym Urzêdu.

ROZDZIA£ IV

ZASADY DOSTÊPU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI Z
DOKUMENTÓW WYNIKAJ¥CYCH Z WYKONYWANIA ZADAÑ
PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANY GMINY.

§ 54.Za udostêpnianie obywatelom dokumentów wynika-
j¹cych z wykonywania zadañ publicznych przez Radê Miejsk¹ i
Burmistrza, w tym protoko³ów z posiedzeñ Rady i komisji Rady,
odpowiada Burmistrz.

§ 55.1. Wniosek o udostêpnienie dokumentu, o którym
mowa w § 54, obywatel, zwany dalej wnioskodawc¹, sk³ada na
pi�mie do Burmistrza, okre�laj¹c rodzaj dokumentu i sprawê,
której dotyczy.

2. W przypadku powstania przyczyny, która uniemo¿liwia
z³o¿enie przez wnioskodawcê wniosku na pi�mie, mo¿liwe jest
z³o¿enie wniosku ustnie do protoko³u.

§ 56.Je¿eli wniosek o udostêpnienie dokumentu, o któ-
rym mowa w § 55, sformu³owany jest w sposób uniemo¿liwia-
j¹cy identyfikacjê dokumentu, Burmistrz wyznacza na pi�mie
termin do uzupe³nienia wniosku. Po bezskutecznym up³ywie tego
terminu wniosek pozostawia siê bez realizacji.

§ 57.1. Burmistrz ustala datê oraz miejsce udostêpnienia
dokumentu, o czym pisemnie lub telefonicznie powiadamia wnio-
skodawcê, nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 7 dni od dnia otrzymania
wniosku.

2. Na uzasadnion¹ pro�bê wnioskodawcy Burmistrz ustala
inn¹ datê udostêpnienia, dogodn¹ dla wnioskodawcy.

3. Dokument winien byæ udostêpniony bez zbêdnej zw³o-
ki, nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 30 dni od zg³oszenia wniosku.

§ 58.1. 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, nastê-
puje na pi�mie z podaniem przepisu prawa stanowi¹cego pod-
stawê odmowy, w ci¹gu 14 dni od z³o¿enia wniosku.
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§ 59.1. Je¿eli jest mo¿liwe oddzielenie fragmentów doku-
mentu podlegaj¹cych wy³¹czeniu z udostêpniania z przyczyn, o
których mowa w § 58 ust. 1, udostêpnia siê pozosta³¹ czê�æ
dokumentu.

2. Z przyczyn, o których mowa w § 58 ust. 1, zamiast orygi-
na³u mo¿e byæ udostêpniana kserokopia wykonana z pominiê-
ciem fragmentów objêtych ochron¹.

§ 60.Dokumenty, o których mowa w § 54, s¹ udostêpnia-
ne w obecno�ci pracownika Urzêdu, w jego komórce organiza-
cyjnej lub innym miejscu wskazanym przez Burmistrza, stosow-
nie do postanowieñ § 57 ust. 1.

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

§ 62.1. Udostêpnianie dokumentów, o którym mowa w
§ 54, nie obejmuje sporz¹dzania i wydawania kserokopii b¹d�
odpisów udostêpnionych dokumentów.

2. Wydawanie dokumentów poza miejsce udostêpnienia,
o którym mowa w § 60, jest zabronione.

§ 63.Udostêpnianie dokumentów obywatelom, o którym
mowa w § 54, jest bezp³atne.

§ 64.Burmistrz mo¿e upowa¿niæ pracownika Urzêdu do
podejmowania czynno�ci, o których mowa w niniejszym roz-
dziale, w imieniu Burmistrza.

ROZDZIA£  V
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 65.W celu dokonania zmian w statucie Rada podejmuje
uchwa³ê, w której okre�li tryb wprowadzania poprawek do obo-
wi¹zuj¹cego Statutu oraz powo³a komisjê statutow¹ do opraco-
wania zmian.

Za³¹cznik nr 2
do Statutu Gminy Baborów

WZORY PIECZÊCI URZÊDOWYCH ORGANÓW GMINY

PIECZÊÆ RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
( �rednica 36 mm)

PIECZÊÆ BURMISTRZA GMINY BABORÓW
( �rednica 36 mm)

 Za³¹cznik nr 3
do Statutu Gminy Baborów

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

1. Urz¹d Miejski w Baborowie,
2. Gminny Zespó³ O�wiaty Kultury i Sportu w Baborowie,
3. O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Baborowie,
4. Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Baborowie
5. Publiczna Szko³a Podstawowa im. Marii Curie - Sk³o-

dowskiej w Baborowie
6. Publiczna Szko³a Podstawowa im. Marii Konopnickiej

w T³ustomostach
7. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Baborowie
8. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Baborowie
9. Publiczne Przedszkole w Rakowie
10. Publiczne Przedszkole w Suchej Psinie
11. Publiczne Przedszkole w Su³kowie.
12. Publiczne Przedszkole w T³ustomostach."
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Za³¹cznik nr 1
do Statutu Gminy Baborów
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w zwi¹zku z art. 51 ust. 1
i 2  ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorz¹dzie gminnym (  Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984 ) i w zw. z art. 109, 124 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.
1014,  1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i 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 i Nr 122, poz. 1315;
2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98,
poz. 1070, Nr 100, poz. 1082 i Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz.
1368, Nr 145, poz. 1623,  2002 r. Nr 41, poz.363 i poz. 365, Nr
74,poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 156, poz. 1300)  oraz art. 3 i 4
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek sa-
morz¹du terytorialnego w latach 1999 - 2002 ( Dz. U. Nr 150 poz.
983, Nr 162 poz. 1119; 2000 r. Nr 95, poz. 1041;  2001 r. Nr 39 poz.
459, Nr 55 poz. 574, Nr 145, poz. 1623)- Rada Miejska w Byczynie
uchwala,co nastêpuje:

§ 1. Wprowadziæ zmianê w uchwale Nr XXXII/263/01 z dnia
28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Byczyna
na 2002 rok.

§ 2. Zwiêkszyæ dochody bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                                 o kwotê         18.995 z³
Zwiêkszyæ wydatki bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                                 o kwotê         18.995 z³

§ 3. 1. Wprowadziæ do bud¿etu gminy zwiêkszenie planu
dochodów i wydatków    zadañ w³asnych   o kwotê       18.995 z³ ,

    jak za³¹cznik nr 1.
2. Wprowadziæ do bud¿etu  gminy zmianê planu wydatków

zadañ w³asnych                                      o kwotê      255.840 z³ ,
    jak za³¹cznik nr 2.
3. Wprowadziæ do bud¿etu gminy zmianê planu zadañ in-

westycyjnych                                                   o kwotê      160.000 z³ ,
    jak za³¹cznik nr 3.

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

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy
 Rady Miejskiej w Byczynie

              Józef Lucjan Kêdzia

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr III/23/02

 Rady Miejskiej w Byczynie
 z dnia 13 grudnia 2002 r.

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

I. Zwiêkszyæ  plan dochodów bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                                    o kwotê      18.995 z³
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Uchwa³a Nr III/23/02
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 13 grudnia 2002 r.

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

Dzia³ 020 le�nictwo                    12.000 z³
§ 084 wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adni-

ków maj¹tkowych                                                         12.000 z³

Dzia³ 853 opieka spo³eczna         6.995 z³
§ 203 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-

stwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin ( zwi¹zków
gmin )                                                                        6.995 z³.

II. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                                    o kwotê  18.995 z³

Dzia³ 750 administracja publiczna       12.000 z³
Rozdzia³     75095 pozosta³a dzia³alno�æ     12.000 z³
Wydatki bie¿¹ce       12.000 z³
Dzia³ 853 opieka spo³eczna          6.995 z³
Rozdzia³      85315 dodatki mieszkaniowe       6.995 z³
Wydatki bie¿¹ce         6.995 z³.

        Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr III/23/02

Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 13 grudnia 2002 r.

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

I.Zmniejszyæ plan wydatków bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                                 o kwotê   255.840 z³

Dzia³ 757 obs³uga d³ugu publicznego       95.090 z³
Rozdzia³     75702 obs³uga papierów warto�ciowych,

kredytów i po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego
                                                                     95.090 z³

Wydatki bie¿¹ce                    95.090 z³
Dzia³ 801 o�wiata i wychowanie                160.750 z³
Rozdzia³     80110 gimnazja                  160.000 z³
Wydatki maj¹tkowe                  160.000 z³
Rozdzia³      80146 dokszta³canie i doskonalenie na-

uczycieli                                                   750 z³
Wydatki bie¿¹ce            750 z³.

II . Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                                 o kwotê    255.840 z³

Dzia³ 600 transport i ³¹czno�æ                    27.000 z³
Rozdzia³     60016 drogi publiczne gminne  27.000 z³
wydatki bie¿¹ce        27.000 z³

Dzia³ 710 dzia³alno�æ us³ugowa          3.000 z³
Rozdzia³      71004 plany zagospodarowania prze-

strzennego                                                3.000 z³
wydatki bie¿¹ce          3.000 z³

Dzia³ 750 administracja publiczna        20.000 z³
Rozdzia³     75023 urzêdy gmin ( miast i miast na pra-

wach powiatu )                                                          20.000 z³



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 21 - 1244 -  Poz.518-519

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

                                                                       20.000 z³

Dzia³ 754 bezpieczeñstwo publiczne i ochro-
na przeciwpo¿arowa                                                             5.000 z³

Rozdzia³      75412 ochotnicze stra¿e po¿arne  5.000 z³
Wydatki bie¿¹ce           5.000 z³

Dzia³ 801 o�wiata i wychowanie       171.902 z³
Rozdzia³     80101 szko³y podstawowe       108.873 z³
Wydatki bie¿¹ce                    108.873 z³
W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

                                                           85.171 z³
Rozdzia³     80104 przedszkola przy szko³ach podsta-

wowych                                               13.029 z³
Wydatki bie¿¹ce          13.029 z³
W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

                                                           12.418 z³
Rozdzia³     80110 gimnazja          50.000 z³
Wydatki bie¿¹ce          50.000 z³

W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
                                                           27.000 z³

Dzia³ 853 opieka spo³eczne           2.550 z³
Rozdzia³      85319 o�rodki pomocy spo³ecznej

                                                                         2.550 z³
Wydatki bie¿¹ce           2.550 z³

Dzia³ 854 edukacyjna opieka wychowawcza
                                                           26.388 z³

Rozdzia³      85401 �wietlice szkolne           5.671 z³
Wydatki bie¿¹ce           5.671 z³

W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
                                                             5.560 z³

Rozdzia³      85404 przedszkola         20.717 z³
Wydatki bie¿¹ce         20.717 z³
W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

                                                          14.293 z³

         Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr III/23/02

Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 13 grudnia 2002 r.

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

W poz. 5 za³. " budowa gimnazjum wraz z hal¹ sportow¹"
kwotê                 1.615.308 z³
zastêpuje siê kwot¹                1.455.308 z³
zmniejszenie o                                                        160.000 z³
W poz. "ogó³em" kwotê                2.335.728 z³
zastêpuje siê kwot¹                2.175.728 z³

Na podstawie  art.18 ust.  2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zm.) oraz art. 117 i 124 ust. 1 i 4   ustawy  z dnia  26
listopada 1998 r.  o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155,  poz.
1014 z pó�n. zm.)   -  Rada Gminy Chrz¹stowice uchwala , co
nastêpuje:
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Uchwa³a   Nr   IV / 12 / 2002
Rady   Gminy   Chrz¹stowic

z dnia  12 grudnia 2002r.

w sprawie  korekty bud¿etu  gminy na 2002 rok.

§ 1.Zwiêksza   siê  bud¿et gminy po stronie dochodów
ogó³em                                                                   o kwotê 95.250 z³

· zwiêkszenia                                                            193.750 z³
· zmniejszenia                                                            98.500 z³

D O C H O D Y :

D zia ³ R ozd zia ³ §                N azw a Z w iêkszen ie Z m n iejszen ie

7 00 G o sp oda rka  m iesz ka n iow a - 3 6.200

7 000 5 G o sp oda rka  gr u n ta m i i n ieru c hom o �c ia m i - 3 6.200

0 84 W p ³yw y  z e  sp rz ed a ¿ y  w y ro b ó w  i sk ³a dn ik ó w
m a j¹ tk o w yc h

- 3 6 .2 00

7 56 D och od y  od  o só b  p raw n ych , od  osó b  fizyczny ch

i o d in ny ch  jed n ostek n ie  p o sia d aj¹ cych

o so bow o �c i p raw n ej

1 47 .75 0 4 6.300

7 560 1 W p ³yw y  z  po d a tku  d o ch o d ow ego  o d  osób

f izyc znyc h

- 9 .3 00

0 35 P o d a tek  o d  d z ia ³a ln o �c i  g o sp o da rc ze j  o só b
fiz yc zn yc h ,  o p ³a ca n y w  fo rm ie  k a rty  p o d a tk ow ej

- 9 .3 0 0

7 561 5 W p ³yw y  z  p od atku  ro ln ego , p od a tku  le�n ego ,

p o d atku  o d  czyn n o �c i cyw ilno p raw n ych  o ra z
p o d atkó w  i op ³a t lo ka ln ych  od  osó b  praw ny ch  i

in n yc h jed n o stek o rga nizacyjn ych

1 33 .25 0 -

0 31 P o d a tek  od  n ie ru c h om o �c i 8 9 .1 50 -

0 91 O d se tk i  o d  n ie te rm in ow yc h  w p ³a t z  ty tu ³u

p od a tk ó w  i o p ³a t

4 4 .1 00 -

7 561 6 W p ³yw y  z  p od atku  ro ln ego , p od a tku  le�n ego ,

p o d atku  od  sp ad kó w  i da row izn , pod atku  od

czy n no �ci cyw ilnop raw n ych  oraz  p od a tkó w  i
o p ³a t loka ln y ch  od  o sób  fizyczny ch

1 4.500 3 2.000

0 32 P o d a tek  ro ln y - 3 0 .0 00

0 36 P o d a tek  od  sp ad k ów  i d a ro w izn 1 2 .5 00

0 45 W p ³yw y  z  op ³a ty  a d m in is tra c y jn e j za  c zyn n o�c i
u rzêd o w e

- 2 .0 0 0

0 49 W p ³yw y  z  in n yc h  lok a ln yc h  o p ³a t p ob ie ran yc h

p rzez  jed n o stk i  sa m orz¹ d u  te ry to ria ln eg o  n a

p od sta w ie  od rêb n yc h  u s ta w

2 .0 0 0 -

7 562 1 U d zia ³y  g m in  w  p o da tka ch  stan ow i¹cych

d o chó d  b u d¿etu  p añ stw a

5 .0 00

0 02 P o d a tek  d o ch o d o w y o d  o só b  p ra w n yc h 5 .0 0 0

7 58 R ó¿n e ro zliczenia 4 6.000 1 6.000

7 581 4 R ó¿n e ro zliczenia fin an sow e 4 6.000 1 6.000

0 92 P o zo sta ³e  od se tk i - 1 6 .0 00

0 97 W p ³yw y  z  ró ¿n yc h  d oc h od ów 4 6 .0 00                    -

        R azem : 1 93 .75 0 9 8.500
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§ 2. Zwiêksza  siê bud¿et gminy po stronie wydatków ogó-
³em o kwotê 95.250 z³

· zwiêkszenie       112.250 z³
· zmniejszenia       17.000 z³

WYDATKI:

Dzia³

Rozdzia³   §                  Nazwa Zwiêkszenia Zmniejszenia

750 Administracja publiczna 15.000 15.000

75023 Urzêdy gmin 15.000 15.000

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 7.000

4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne - 8.000

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 10.000 -

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 5.000 -

801 O�wiata i wychowanie 46.771 -

80101 Szko³y podstawowe 24.755 -

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeñ

6.000 -

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.600 -

4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 1.895 -

4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 260 -

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 6.000 -

80110 Gimnazja 18.752 -

3020 Nagrody i wydatki  osobowe nie zaliczane do

wynagrodzeñ

2.000 -

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.700 -

4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 7.162 -

4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 890 -

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.000 -

80114 Zespó³ Ekonomi.-Admin. Szkó³ 3.264 -

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000 -

4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 232 -

4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 32 -

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.000 -

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.000 -

853 Opieka spo³eczna 2.000 2.000

85319 O�rodki pomocy spo³ecznej 2.000 2.000

4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne - 2.000

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.000 -

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.000 -

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 48.479 -

85401 �wietlice szkolne 14.564 -

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.300 -

4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 232 -

4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 32 -

85404 Przedszkola 33.915 -

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19.500 -

4110 Sk³adniki na ubezpieczenia spo³eczne 8.805 -

4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 110 -

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 5.500 -

   Razem: 112.250 17.000

§3.Wykonanie uchwa³y powierza siê  Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Ginter Barucki
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 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591;  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 )
oraz art. 109 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 i Nr 110, poz. 1255;
2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz.
1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315;   2001 r. Nr 45, poz.
497, Nr 46, poz. 499, Nr 88 poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100,
poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 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 ) - Rada Gminy
D¹browa uchwala,    co nastêpuje:

§ 1.Zwiêksza siê bud¿et gminy na rok 2002 po stronie
dochodów i wydatków o kwotê 22.196,- z³otych.

Zwiêkszyæ dochody bud¿etu gminy
Dz. 758 - Ró¿ne rozliczenia          22.196,-
§ 292 - Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa    22.196,-
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Uchwa³a   III/15/02
Rady Gminy D¹browa

z dnia 16 grudnia 2002 r.

w sprawie zwiêkszenia bud¿etu gminy na 2002 rok.

Zwiêkszyæ wydatki bud¿etu gminy
Dz. 600 - Transport i ³¹czno�æ          16.196,-
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne          16.196,-
                          Wydatki bie¿¹ce          16.196,-

Dz. 750 - Administracja publiczna            6.000,-
Rozdz. 75022 - Rady gmin            6.000,-
                          Wydatki bie¿¹ce            6.000,-
Czê�æ rekompensuj¹c¹ subwencji ogólnej z tyt. ulg i zwol-

nieñ ustawowych postanawia siê przeznaczyæ na nastêpuj¹ce
zadania:  "Drogi gminne" ( wycinka starych drzew ) i  "Rady gmin"
( diety radnych ).

§ 2.Wykonanie   uchwa³y   powierza   siê   Wójtowi   Gminy
D¹browa.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Wieczorek

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

§ 1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu      o kwotê   3.945,-z³
z tytu³u:
- czê�ci o�wiatowej subwencji ogólnej (dz. 758)  2.496,-z³
- dotacji celowej otrzymanej z bud¿etu pañstwa na realiza-

cjê    w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (dz. 853), na dodatki   miesz-
kaniowe                                                                                  1.049,-z³

- darowizn (dz. 854)                                                       400,-z³

§ 2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu     o kwotê     3.945,-z³
w tym, na:
- wydatki bie¿¹ce na wynagrodzenia osobowe
  (dz. 801, rozdz. 80101)                                             2.496,-z³
- wydatki bie¿¹ce na wyp³atê dodatków mieszkaniowych
  (dz. 853, rozdz. 85315)                                              1.049,-z³
- wydatki bie¿¹ce (dz. 854, rozdz. 85404)                  400,-z³

Zmniejsza siê wydatki bud¿etu o kwotê       1.250.000,-z³
w tym, na:

- wydatki maj¹tkowe (dz. 900, rozdz. 90001) budowa ka-
nalizacji  sanitarnej wraz z przy³¹czami w miejscowo�ci War³ów

  (I etap) o kwotê                                                     650.000,-z³
- wydatki maj¹tkowe (dz. 801, rozdz. 80101) budowa sali
  gimnastycznej przy budynku Szko³y Podstawowej
  w Dobrodzieniu                                                   350.000,-z³
- wydatki bie¿¹ce (dz. 600, rozdz.6016)             250.000,-z³.

§ 3. Bud¿et po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów                                  12.644.041,51z³
- po stronie wydatków                                   14.342.503,51z³.

§ 4. Zmniejsza siê przychody bud¿etu § 952 - Przychody
z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym

                                                                o kwotê 1.250.000,-z³
Plan przychodów po zmianach wynosi          2.409.831,-z³.

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

Przenie�æ �rodki z dz. 853, rozdz. 85315 - Dodatki miesz-
kaniowe kwotê 22.000,-z³ z wydatków bie¿¹cych na dz. 900, rozdz.
90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg kwotê 12.000,-z³ na wy-
datki bie¿¹ce (remont o�wietlenia), na rozdz. 90095 - Pozosta³a
dzia³alno�æ kwotê 10.000,-z³ na wydatki bie¿¹ce.
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Uchwa³a Nr III/18/02
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 12 grudnia 2002r.

w sprawie wprowadzenia zmian do bud¿etu miasta i gminy Dobrodzieñ na 2002 rok.
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Przenie�æ �rodki z dz. 750 rozdz. 75023 - Urzêdy gmin
kwotê 40.000,-z³ z wydatków bie¿¹cych na dz. 921 rozdz. 92109
- Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby na dotacjê dla instytucji
kultury.

Przenie�æ �rodki w dz. 853 rozdz. 85314zl - Zasi³ki i po-
moc w naturze kwotê 496,-z³ ze sk³adek ZUS na �wiadczenia
spo³eczne.

§ 6.Dokonaæ zmian w wykazie inwestycji
- zmniejszyæ �rodki na zadaniu "Budowa kanalizacji sani-

tarnej wraz z  przy³¹czami w miejscowo�ci War³ów (I etap)
                                                  o kwotê                   650.000,-z³

- zmniejszyæ �rodki na zadaniu "Budowa sali gimnastycz-
nej przy budynku Szko³y Podstawowej w Dobrodzieniu"

                                                      o kwotê              350.000,-z³.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Joachim Kiwic

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

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

Przenie�æ �rodki w dz. 900, rozdz. 90015 - O�wietlenie
ulic, placów i dróg (z zad. zleconych) kwotê 121.842,-z³ w tym: z
wydatków bie¿¹cych kwotê 51.842,-z³, z wydatków maj¹tkowych
kwotê 70.000,-z³ na dz. 900, rozdz. 90015 - O�wietlenie ulic,
placów i dróg ( na zadanie w³asne) kwotê 51.842,-z³ na wydatki
bie¿¹ce, na dz. 900, rozdz. 90003 - Oczyszczanie miasta i gminy
kwotê 40.000,-z³ na wydatki bie¿¹ce, na dz. 900, rozdz. 90095 -
Pozosta³a dzia³alno�æ kwotê 18.000,-z³, na dz. 750, rozdz. 75022
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Uchwa³a Nr  IV/24/02
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

 z dnia 30 grudnia 2002r.

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

- Rady gmin kwotê 3.000,-z³ na wydatki bie¿¹ce, na dz. 754,
rozdz. 75412 - Ochotnicze stra¿e po¿arne kwotê 9.000,-z³ na
wydatki bie¿¹ce.

Przenie�æ �rodki w dz. 801 rozdz. 80101 - Szko³y podsta-
wowe kwotê 13.305,-z³ z wydatków bie¿¹cych z wynagrodzeñ i
pochodnych na wydatki bie¿¹ce. Przenie�æ �rodki w dz. 854 rozdz.
85404 - Przedszkola kwotê 4.385,- z³ z wydatków bie¿¹cych w
tym z wynagrodzeñ i pochodnych kwotê 3.885,-z³, na wydatki
bie¿¹ce kwotê 3.885,- z³ oraz na wynagrodzenia 500,- z³.

Przenie�æ �rodki w dz. 854 rozdz. 85401 - �wietlice szkol-
ne kwotê 1.121,- z³ z wydatków bie¿¹cych z wynagrodzeñ na
wydatki bie¿¹ce kwotê 121,-z³ oraz na dz. 801 rozdz. 80101 -
Szko³y podstawowe kwotê 1.000,- z³ na wydatki bie¿¹ce.

§ 2. Wprowadziæ plan finansowy �rodków specjalnych
przedszkoli,  jak ni¿ej:

Przychody WydatkiDz. Rozdz. Nazwa

Z w i ê k s
z e n i a

Zwiêkszenia

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3.137,- 2.879,-

85404 Przedszkola
W tym:

Wydatki bie¿¹ce

3.137,- 2.879,-

2.879,-

Stan �rodków obrotowych na koniec roku

- 258,-

Suma bilansowa 3.137,- 3.137,-



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 21 - 1248 -    Poz. 522-523

§ 3.Dokonaæ zmian w wykazie inwestycji:
- zmniejszyæ �rodki na zadaniu "Budowa nowych s³upów

�wietlnych   przy drogach, dla których gmina nie jest zarz¹dc¹"
                                                       o kwotê                  70.000,-.

§ 4. Dokonaæ zmian w planie finansowym zak³adu bud¿e-
towego Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Do-
brodzieniu w/g nastêpuj¹cej klasyfikacji:

Przychody Wydatki

Dz. Rozdz. Nazwa Zwiêkszenia Zwiêkszenia
900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 50.000,- 50.000,-

90017 Zak³ady gospodarki komunalnej
- wp³ywy z us³ug

- wydatki bie¿¹ce

50.000,-

50.000,-

-

50.000,-

-

50.000,-

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

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

                                                                                          Przewodnicz¹cy
                                                             Rady Miejskiej

                                                                 Joachim Kiwic

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220/ oraz art. 109, ust. 1, art. 124, ust.1, pkt
2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
/Dz.U. Nr 155, poz. 1014;  1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485,
Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255;  2000 r. Nr 6, poz. 89, 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/  -  Rada Gminy w Domaszowicach uchwala:

§ 1.1) Zwiêkszyæ bud¿et po stronie dochodów
dz.600    rozdz.60016  §633  o kwotê  132.212.46
dz. 758 rozdz. 75805  § 292 o kwotê    53.277.00
dz. 801 rozdz. 80101  § 203 o kwotê    21.515.00
    80110              § 203 o kwotê    13.270.00
    80195  § 201 o kwotê                 4.458.00
dz. 853 rozdz. 85313  § 201 o kwotê      1.346.00
dz. 853 rozdz. 85314  § 201 o kwotê      4.593.00
    85315  § 203 o kwotê                7.585.00
    85316  § 201 o kwotê                3.955.00
dz. 854 rozdz. 85495  § 203 o kwotê      2.013.00
dz. 900 rozdz. 90015  §201 o kwotê    14.672.00
razem 258.896.46
2) Zwiêkszyæ bud¿et po stronie wydatków
dz.600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotê   132,212.46
( modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w

Domaszowicach)
dz.750 rozdz. 75023 § 4300              o kwotê    10.116.00
dz. 801 rozdz. 80101 § 3020              o kwotê      1.287.00
                                        § 4010             o kwotê    15.687.00
                                         § 4110              o kwotê       3.034.00
                                        § 4120             o kwotê       1.512.00
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Uchwa³a Nr II/6/2002
Rady Gminy w Domaszowicach

z dnia 4 grudnia 2002 r.

w sprawie  zmiany uchwa³y Nr XXII/241/01 Rady Gminy Domaszowicach z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwale-
nia bud¿etu gminy na rok 2002.

- podwy¿ka wynagrodzenia nauczycieli w ramach III etapu
reformy o�wiaty

dz. 801 rozdz. 80110 § 3020             o kwotê      1.282,00
                                         § 4010             o kwotê     15.687,00
                                        § 4110             o kwotê       3.034,00
                                         § 4120              o kwotê       1.512,00
sfinansowane od 1 pa�dziernika III etapu systemu wyna-

grodzenia nauczycieli
dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 o kwotê    4.458.00
- odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych dla

nauczycieli, emerytów i rencistów
dz. 853 rozdz. 85313   § 4130            o kwotê        1.346,00
    85314 § 3110            o kwotê        4.593,00
    85315 § 3110            o kwotê      37.496,00
    85316 § 3110            o kwotê         3.955,00
- zasi³ki celowe, rodzinne i pielêgnacyjne oraz dodatki

mieszkaniowe
dz. 854 rozdz. 85495 § 4440   o kwotê      2.013,00
- odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych dla

nauczycieli ,emerytów i rencistów
dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotê      9.000,00

§ 4270 o kwotê      5.672,00
- o�wietlenie dróg publicznych, dla których gmina nie jest

zarz¹dc¹
dz. 921 rozdz. 92109 § 4300 o kwotê      5.000,00
razem                258.896,46.

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

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego

Przewodnicz¹cy Rady
Jan Nowak
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 Na  podstawie  art. 18  ust.  2  pkt   4   ustawy   z   dnia
8  marca  1990 r.  o  samorz¹dzie   gminnym /   t. j.  Dz. U.  z   2001 r.
Nr  142 , poz. 1591 ;  2002 r.  Nr  23 , poz.  220 ,  Nr  62 , poz.  558  ,
Nr  113  ,  poz.  984  i   Nr  153  , poz.  1271   /  oraz  art. 109  i  124
ustawy  z  dnia  26  listopada  1998 r. o  finansach  publicznych
/Dz. U. Nr  155, poz. 1014 , z  1999 r.  Nr  38 , poz. 360 , Nr  49 ,poz.
485 , Nr 70 ,poz.778 ,Nr 110,  poz. 1255 ,   2000 r.  Nr 6 ,  poz. 69,
Nr  12, poz. 136,  Nr 48 , poz.  550 ,  Nr  95 ,  poz. 1041 ,  Nr  119 ,
poz. 1251 , Nr  122, poz. 1315,  2001 r. Nr 45 , poz. 497 , Nr  46 ,
poz. 499  , Nr  88 , poz. 1070 ,  Nr 100 , poz.1082 , Nr 102 , poz.
1116 , Nr 125 , poz. 1368 , Nr 145 , poz. 1623 ; 2002  r.  Nr  41 ,
poz.  363  i 365 , Nr  74 ,  poz.  676,  Nr  113 ,  poz.  984,  Nr  153 ,  poz.
1271   i   Nr  156 ,  poz.  1300  /  -   Rada   Miejska  w   Gogolinie
uchwala  ,  co  nastêpuje:

§    1. W   uchwale  Nr   XXXIV /  262 /  2001   Rady   Miejskiej
w  Gogolinie    z  dnia  29  grudnia   2001r .  w  sprawie   uchwa-
lenia   bud¿etu   gminy  na  2002 rok ,  zmienionej  uchwa³ami
Nr  XXXVI  /278 /  2002    Rady   Miejskiej   w  Gogolinie   z  dnia
23  kwietnia  2002 r  ,  Nr  XXXVII/ 290 /2002   Rady  Miejskiej  w
Gogolinie  z  dnia  28  maja  2002 r . ,  Nr  XL  / 296 /  2002 ,  Nr XL/
298 / 2002  Rady  Miejskiej   w  Gogolinie  z  dnia  2  lipca  2002 r.,
Nr XLI/307/2002/  Rady  Miejskiej   w   Gogolinie   z  dnia
10  wrze�nia   2002 r.   i  Nr  XLII / 314/ 2002   Rady   Miejskiej    w
Gogolinie   z   dnia    8   pa�dziernika   2002  r., wprowadza   siê
nastêpuj¹ce    zmiany  :

1.  Zwiêksza  siê  bud¿et   gminy  po  stronie   dochodów
                                                             w  kwocie  142.717 z³  ,
w  tym  :

Dzia³          756        Dochody   od   osób   prawnych ,  od   osób
fizycznych   o   od   innych   jednostek   nie  posiadaj¹cych

osobowo�ci  prawnej                                  w  kwocie      80.000 z³
                                 w  tym  :
Rozdzia³   75616     Wp³ywy  z  podatku  rolnego , podatku

le�nego  podatku  od  spadków  i  darowizn , podatku  od  czyn-
no�ci  cywilno - prawnych  oraz  podatków   i  op³at  lokalnych  od
osób  fizycznych                                             w  kwocie     30.000 z³

  §   043  Wp³ywy  z  op³aty  targowej   w  kwocie 15.000 z³
 §   045        Wp³ywy  z  op³aty  administracyjnej    za

czynno�ci   urzêdowe                                      w  kwocie     12.000 z³
  §    091        Odsetki  od  nieterminowych  wp³at  z  tytu³u
                podatków  i  op³at                w  kwocie      3.000 z³

Rozdzia³   75619     Wp³ywy   z  ró¿nych   rozliczeñ
                                                                 w kwocie     50.000 z³
 §    046        Wp³ywy  z  op³aty  eksploatacyjnej
                                                                w  kwocie     50.000 z³
Dzia³       758     Ró¿ne   Rozliczenia   w  kwocie    50.804 z³
Rozdzia³    75805    Czê�æ   rekompensuj¹ca  subwencji

ogólnej    dla   gmin                                       w  kwocie    50.804 z³
 §    292        Subwencje  ogólne   z  bud¿etu  pañstwa
                                                                 w  kwocie    50.804 z³

Dzia³          853        Opieka   spo³eczna    w  kwocie    413 z³
Rozdzia³    85395    Pozosta³a   dzia³alno�æ
                                                                 w  kwocie         413 z³

     §     270        �rodki  na  dofinansowanie  w³asnych  zadañ
bie¿¹cych  gmin / zwi¹zków  gmin / , powiatów   zwi¹zków   po-
wiatów / , samorz¹dów  województw ,   pozyskane  z  innych
�róde³                                                                 w  kwocie          413 z³

Dzia³          854       Edukacyjna   opieka  wychowawcza
                                                               w  kwocie     11.500 z³
Rozdzia³    85401   �wietlice  szkolne   w  kwocie  11.500 z³
 §      083       Wp³ywy   z  us³ug          w  kwocie     11.500 z³

2. Zmniejsza   siê   bud¿et    gminy   po  stronie   docho-
dów                                                              w  kwocie   130.804 z³,

w  tym  :

Dzia³          756        Dochody   od   osób   prawnych ,  od
osóbfizycznych   o   od   innych   jednostek   nie posiadaj¹cych
osobowo�ci  prawnej                                  w  kwocie      30.000 z³

Rozdzia³   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                                             w  kwocie     30.000 z³

  §          036       Podatek  od  spadków  i  darowizn
                                                               w  kwocie     30.000 z³

Dzia³       758     Ró¿ne   Rozliczenia   w  kwocie   100.804 z³
Rozdzia³    75814    Ró¿ne   rozliczenia  finansowe
                                                                w  kwocie   100.804 z³
 §       092     Pozosta³e   odsetki       w  kwocie  100.804 z³

3. Zwiêksza  siê   bud¿et   gminy   po  stronie  wydatków
                                                                w  kwocie    11.913 z³,
w  tym  :

Dzia³          853        Opieka   spo³eczna     w  kwocie   413 z³
Rozdzia³    85395    Pozosta³a   dzia³alno�æ
                                                                w  kwocie         413 z³
 wydatki   bie¿¹ce                                 w  kwocie         413 z³

Dzia³          854       Edukacyjna   opieka  wychowawcza
                                                                w  kwocie     11.500 z³
Rozdzia³   85401  �wietlice  szkolne    w  kwocie   11.500 z³
                                wydatki   bie¿¹ce     w  kwocie    11.500 z³

4. Zmniejsza   siê   bud¿et   gminy  po  stronie   wydatków
                                                           w  kwocie      108.024 z³,
w  tym  :

Dzia³         754      Bezpieczeñstwo   publiczne   i    ochrona
przeciwpo¿arowa                                            w  kwocie    20.500 z³

Rozdzia³   75412  Ochotnicze  stra¿e   po¿arne
                                                              w  kwocie      20.000 z³
wydatki   bie¿¹ce                                  w  kwocie       8.000 z³
wydatki   maj¹tkowe                            w  kwocie     12.500 z³
 w  tym  :
§       6050    Wydatki   inwestycyjne  jednostek  bud¿etowych
                                                              w  kwocie     12.500 z³
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Uchwa³a  Nr III / 21 / 2002
Rady   Miejskiej   w  Gogolinie

z  dnia 11 grudnia 2002 r.

w  sprawie  dokonania    zmian   bud¿etu   i   w   bud¿ecie    gminy   na   2002   rok.
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Dzia³    801  O�wiata  i  wychowanie   w  kwocie   64.000 z³
Rozdzia³   80101 Szko³y  podstawowe   w  kwocie 21.000 z³
wydatki  bie¿¹ce                                 w  kwocie      21.000 z³
w  tym  :
§        4010        Wynagrodzenie    osobowe  pracowników
                                                                 w  kwocie      21.000 z³

Rozdzia³    80110    Gimnazja           w  kwocie      43.000 z³
wydatki  bie¿¹ce                               w  kwocie       43.000 z³
§        4010        Wynagrodzenie    osobowe  pracowników
                                                                 w  kwocie      35.000 z³
§        4110        Sk³adki   na  ubezpieczenie  spo³eczne
                                                               w  kwocie        8.000 z³

Dzia³         851        Ochrona   zdrowia    w  kwocie    8.000 z³
Rozdzia³   85154    Przeciwdzia³anie  alkoholizmowi
                                                                  w  kwocie       8.000 z³
wydatki  bie¿¹ce                                  w  kwocie       8.000 z³

Dzia³        853        Opieka   spo³eczna    w  kwocie   4.089 z³
Rozdzia³  85314    Zasi³ki  i  pomoc  w  naturze  oraz  sk³adki

na   ubezpieczenie   spo³eczne                   w  kwocie       4.089 z³
wydatki   bie¿¹ce                                 w  kwocie       4.089 z³
 w  tym  :
 §        4110        Sk³adki   na  ubezpieczenie  spo³eczne
                                                                 w  kwocie       4.089 z³

Dzia³        853        Opieka   spo³eczna  w  kwocie   11.435 z³
Rozdzia³  85334    Pomoc   dla   repatriantów
                                                                w  kwocie     11.435 z³
wydatki   bie¿¹ce                                  w  kwocie     11.435 z³

5.  Zwiêksza  siê  bud¿et   gminy   po  stronie   wydatków
                                                              w  kwocie    108.024 z³
  w  tym  :

Dzia³         754      Bezpieczeñstwo   publiczne   i    ochrona
przeciwpo¿arowa                                            w  kwocie   20.500 z³

Rozdzia³   75412  Ochotnicze  stra¿e   po¿arne
                                                              w  kwocie      20.000 z³
 wydatki   bie¿¹ce                               w  kwocie        2.000 z³
 wydatki   maj¹tkowe                         w  kwocie     18.500 z³
  w  tym  :
  §        6050    Wydatki   inwestycyjne  jednostek  bud¿eto-

wych                                                                 w  kwocie     18.500 z³

Dzia³  801   O�wiata  i  wychowanie  w  kwocie     59.000 z³
 w  tym  :
Rozdzia³   80101  Szko³y  podstawowe w  kwocie  56.700 z³
wydatki  bie¿¹ce                                w  kwocie      56.700 z³
Rozdzia³    80114    Zespo³y  ekonomiczno  -  administracyj-

ne  szkó³                                                          w  kwocie        2.300 z³
wydatki  bie¿¹ce                                 w  kwocie        2.300 z³

Dzia³          854       Edukacyjna   opieka  wychowawcza
                                                                 w  kwocie       5.000 z³
Rozdzia³    85401   �wietlice  szkolne    w  kwocie   5.000 z³
                                wydatki   bie¿¹ce    w  kwocie     5.000 z³

Dzia³         851        Ochrona   zdrowia     w  kwocie   8.000 z³
Rozdzia³   85154    Przeciwdzia³anie  alkoholizmowi
                                                                w  kwocie       8.000 z³
wydatki  bie¿¹ce                                  w  kwocie       8.000 z³

Dzia³        853        Opieka   spo³eczna  w  kwocie   4.089 z³
Rozdzia³  85314    Zasi³ki  i  pomoc  w  naturze  oraz  sk³adki

na  ubezpieczenie   spo³eczne                   w  kwocie        4.089 z³
wydatki   bie¿¹ce                                w  kwocie        4.089 z³

Dzia³        853        Opieka   spo³eczna   w  kwocie  11.435 z³
Rozdzia³  85328    Us³ugi  opiekuñcze  i  specjalistyczne

us³ugi    opiekuñcze                                        w  kwocie      11.435 z³
wydatki  bie¿¹ce                                  w  kwocie      11.435 z³
w  tym  :
§  2820      Dotacja   celowa   z  bud¿etu   na  finansowanie

lub   dofinansowanie   zadañ   zleconych  do  realizacji   stowarzy-
szeniom                                                          w  kwocie      11.435 z³.

§2. Dokonuje  siê  zmiany   w  Gminnym  Programie  Pro-
filaktyki   i  Rozwi¹zywania  Problemów Alkoholowych   na   2002  rok,
zgodnie  z  za³¹cznikiem   nr   1 .

§3. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê    Burmistrzowi
Gogolina .

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gogolinie

Stanis³aw Kurzeja

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr III/19/2002

Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 11 grudnia 2002 r.

Dokonuje siê zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok.

Zmniejsza siê wydatki w zadaniach:
I.  Udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy al-

koholowe pomocy psychospo³ecznej i prawnej, a  w szczegól-
no�ci ochrony przed przemos¹ w rodzinie

 w pkt. 1  -   Porady w szko³ach, przedszkolach oraz w pkt.
konsultacyjnym  -   8.000 z³

                                                          RAZEM:                   8.000 z³

Zwiêksza siê wydatki w zadaniach:
I. Zwiêkszenie dostêpno�ci pomocy terapeutycznej i ra-

habilitacyjnej dla osób uzale¿nionych

w pkt. 2  -  Utrzymanie punktu konsultacyjnego i klubu
samopomocowego                                                                 3.000 z³

w pkt. 3  -  Realizacja porozumienia z Izb¹ Wytrze�wieñ w
Opolu oraz Szpitalem Psychiatrycznym w Branicach      5.000 z³

                                                        -----------------------------------
                                                                   RAZEM:        8.000 z³
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,
z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984) - Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje :

§ 1.Dokonuje siê :
- zmniejszenia dochodów   zgodnie z za³¹cznikiem nr 1
                                                           na kwotê    -   307.388 z³
- zwiêkszenia  dochodów i przychodów zgodnie z za³¹czni-

kiem nr 2                                                     na kwotê        205.010 z³
- zmniejszenia wydatków zgodnie z za³¹cznikem nr 3
                                                           na kwotê      - 130.959 z³
- zwiêkszenia wydatków   zgodnie z za³¹cznikiem nr 4
                                                           na kwotê      +  28.581 z³

§ 2 . Po dokonaniu zmian bud¿et gminy wynosi :

- dochody               26.901.457,94  z³
- przychody              1.199.710,00  z³
- wydatki                26.900.854,94  z³
- rozchody                1.200.313,00  z³ .
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Uchwa³a Nr II /12/02
Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia  11 grudnia   2002 r.

w sprawie zmian bud¿etu gminy na 2002 rok.

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi  Grod-
kowa.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Karol Grzybowski

Za³¹cznik nr 1
                                                      do uchwa³y Nr  II /12 /02

                                          Rady Miejskiej w Grodkowie
                                                       z dnia 11  grudnia  2002 r.

Plan dochodów i przychodów Gminy Grodków na 2002 rok

        zmniejszenia

                                                                                                           w z³otych

w tym:

Dzia³ §
Plan

na 2002 rok

zadania

zlecone

zadania

powierzone

1 2 3 4 5 6

700 Gospodarka mieszkaniowa -50.000 - -

083 WWpp³³yywwyy  zz  uuss³³uugg -50.000 - -

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

jednostek

nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej

-252.237 - -

031 P o d a t e k  o d

n i e r u c h o m o � c i
-121.423

032 P o d a t e k  r o l n y -80.814 - -

050 P o d a t e k  o d  c z y n n o � c i
c y w i l n o p r a w n y c h

-50.000 - -

853 O p i e k a  s p o ³ e c z n a -5.151 - -

244 D o t a c j e  o t r z y m a n e  z

f u n d u s z y  c e l o w y c h  n a

r e a l i z a c j ê  z a d a ñ
b i e ¿ ¹ c y c h  j e d n o s t e k
s e k t o r a  f i n a n s ó w

p u b l i c z n y c h

-5.151 - -

Razem dochody - 307.388 - -
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr II / 12/ 02

                                               Rady Miejskiej w Grodkowie
                                    z dnia 11 grudnia   2002 r.

              zwiêkszenia
                                                                                                               w z³otych

w tym:

Dzia³ §
Plan

na 2002 rok

zadania

zlecone

zadania

powierzone

1 2 3 4 5 6

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

jednostek

nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej

50.000 - -

031 P o d a t e k  o d  � r o d k ó w
t r a n s p o r t o w y c h

50.000 - -

758 Ró¿ne rozliczenia 154.950 - -

292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 154.950 - -

Razem dochody 204.950 - -

955 Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych 60 - -

Razem  dochody i przychody 205.010 - -

Za³¹cznik nr 3
                        do uchwa³y Nr II /12 /02

                                Rady Miejskiej w Grodkowie
                                            z dnia 11 grudnia   2002 r.

zmniejszenia

w z³otych

w tym:

Dzia³ Rozdz.
Plan

na 2002 rok

zadania

zlecone

zadania

powierzone

1 2 3 4 5 6

700 Gospodarka mieszkaniowa -50.000 - -

70004 Ró¿ne jednostki obs³ugi gospodarki
mieszkaniowej

-50.000 - -

- wydatki bie¿¹ce -50.000 - -

853 Opieka spo³eczna -5.151 - -

85323 Pañstwowy Fundusz Kombatantów -5.151 - -

- wydatki bie¿¹ce -5.151 - -

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska -75.808 - -

90015 O � w i e t l e n i e  u l i c
p l a c ó w  i  d r ó g

-75.808 - -

- wydatki bie¿¹ce -75.808 - -

R a z e m   w y d a t k i -130.959 - -

Plan dochodów i przychodów Gminy Grodków
na 2002 rok

Plan wydatków i rozchodów Gminy Grodków
na 2002 rok
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Za³¹cznik nr 4
                                       do uchwa³y Nr II /  12 /02
                                Rady Miejskiej w Grodkowie

                                          z dnia  11 grudnia   2002 r.

zwiêkszenia
                                                                                                                w z³otych

w tym:

Dzia³ Rozdz.
Plan

na 2002 rok

zadania

zlecone

zadania

powierzone

1 2 3 4 5 6

801 O�wiata i wychowanie 28.581 - -

80101 Szko³y podstawowe 28.581 - -

1. wydatki bie¿¹ce

w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

28.581

28.581

- -

R a z e m   w y d a t k i 28.581 - -

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.
1591 ;2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz.558 , Nr 113 , poz. 984 ) oraz
art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych ( Dz. U. Nr 155 , poz. 1014 ;  1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49
poz. 485, Nr 70 , poz. 778 , Nr 110 , poz. 1255 ;  2000 r. Nr 6 , poz.
69 , Nr 12 , poz. 136 , Nr 48, poz. 550 , Nr 95 , poz. 1041, Nr 119,
poz. 1251, Nr 122 , poz. 1315 ; 2001 r. Nr 45 , poz. 497 , Nr 46 ,
poz. 499, Nr 88 , poz. 961 , Nr 98 , poz. 1070 , Nr 102 , po. 1116
, Nr 125 , poz. 1368 , Nr 145 , poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz.
363 i 365 , Nr 74 , poz.676 , Nr 113 , poz. 984 i Nr 153 , poz. 1271
)- Rada Gminy uchwala, co nastêpuje :

§1. Zmniejsza siê wydatki bud¿etowe na 2002 rok :
Dzia³ 900 "Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-

ska"
Rozdzia³ 90015 "O�wietlenie ulic , placów i mostów"
                                                                        o kwotê 13.000 z³
w tym: wydatki bie¿¹ce                             o kwotê 13.000 z³.

§2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etowe na 2002 rok :
Dzia³ 600 "Transport i ³¹czno�æ"
Rozdzia³ 60016 "Drogi publiczne gminne"   o kwotê 13.000 z³
w tym: wydatki bie¿¹ce                              o kwotê 13.000 z³.
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Uchwa³a Nr II/10/02
Rady Gminy Jemielnica

z dnia 9 grudnia 2002 r.

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

§3. Zmienia siê wydatki bie¿¹ce na 2002 rok :
Dzia³ 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elek-

tryczn¹ , gaz i wodê"
Rozdzia³ 40002 "Dostarczanie wody" zwiêkszaj¹c wyna-

grodzenia osobowe pracowników i pochodne:

§4010                                                 o kwotê 1.800 z³
§ 4110                                                 o kwotê   330 z³
§4120                                                  o kwotê     50 z³,

zmniejszaj¹c o kwotê 2.180 z³  pozosta³e wydatki bie¿¹ce .

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§5. Uchwala wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
i wywieszeniu na tablicach og³oszeñ w miejscach publicznych
na terenie Gminy Jemielnica.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Herbert Pyka

Plan wydatków i rozchodów Gminy Grodków
 na 2002 rok
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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 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz..
984 )  oraz art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o 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 102 , poz.
1116 , Nr 125 , poz.1368 , Nr 145 , poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41 ,
poz. 363 i 365 , Nr 74 , poz. 676 , Nr 113 , poz. 984 i Nr 153 ,
poz.1271)  -  Rada Gminy uchwala , co nastêpuje :

§1. Zwiêksza siê dochody bud¿etowe na 2002 rok :
Dzia³ 758 "Ró¿ne rozliczenia"
Rozdzia³ 75001 "Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorz¹du terytorialnego"
§292                                                                o kwotê 4.308 z³.
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Uchwa³a Nr III/21/02
Rady Gminy Jemielnica

z dnia 12 grudnia 2002 r.

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

§2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etowe na 2002 rok :
Dzia³ 801 "O�wiata i wychowanie "
Rozdzia³ 80101 "Szko³y podstawowe"     o kwotê 4.308 z³
w tym: wydatki bie¿¹ce                                o kwotê 4.308 z³
w tym: § 4010                                                 o kwotê 4.308 z³.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
i wywieszeniu na tablicach og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Gminy
i innych miejscach publicznych.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Herbert Pyka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591; 2002 Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558) oraz art. 19 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i
zbiorowym odprowadzaniu �cieków ( Dz. U. Nr 72 poz. 747 )-
Rada Miejska uchwala :

§ 1. Uchwala siê Regulamin zbiorowego dostarczania
wody i odprowadzania �cieków w Gminie Korfantów,  stanowi¹-
cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

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

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

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³o-
szenia.

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów
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Uchwa³a Nr XLII / 276 / 2002
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 6 wrze�nia  2002 r.

w sprawie Regulaminu zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania �cieków w Gminie Korfantów.

Za³¹cznik  nr 1
do uchwa³y Nr XLII/276/2002

Rady Miejskiej
z dnia 6 wrze�nia 2002 r.

REGULAMIN
dostarczania wody i odprowadzania �cieków

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§1.1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrze-
nia w wodê oraz zbiorowego odprowadzania �cieków realizo-
wanego przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Korfantowie ul. Powstañców �l. 8  na terenie gminy Korfan-
tów,  zwanym dalej Zak³adem.

2. Poprzez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê
dzia³alno�æ polegaj¹c¹ na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarcza-
niu wody.

3. Przez zbiorowe odprowadzania �cieków rozumie siê
dzia³alno�æ polegaj¹c¹ na odprowadzaniu i oczyszczaniu �cie-
ków.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 21 - 1255 -     Poz. 528

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

§ 2.Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodnokanalizacyjnych w zakre-
sie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowa-
dzania �cieków na podstawie zawartej umowy, zwanej dalej
Odbiorc¹.

§ 3. Dostarczanie wody lub odprowadzanie �cieków od-
bywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub od-
prowadzaniu �cieków zawartej miêdzy Zak³adem a Odbiorc¹,
która ma charakter umowy cywilno-prawnej.

Rozdzia³ II
Zawieranie umów

§4.1. Zawarcie umowy nastêpuje na pisemny wniosek
osoby, której nieruchomo�æ zosta³a pod³¹czona do sieci.

2. -5. - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-BD-0911-1-82/2002  z dnia 2 pa�dziernika 2002 r.

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

2. Umowa winna dopuszczaæ jej rozwi¹zanie za wypowie-
dzeniem lub za porozumieniem stron.

3. Umowa winna okre�laæ nadto mo¿liwo�æ jej rozwi¹za-
nia w przypadkach okre�lonych przepisami Kodeksu cywilnego
oraz art. 8 ustawy oraz w § 26 niniejszego Regulaminu.

4. Wyga�niêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez
Zak³ad �rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzy-
stanie z us³ug.

§ 6. W umowach dotycz¹cych odprowadzania �cieków
Zak³ad uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia
ministra w³a�ciwego do spraw gospodarki przestrzennej i miesz-
kaniowej, wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

Rozdzia³ III
Obowi¹zki zak³adu

§ 7. 1. -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-BD-0911-1-82/2002  z dnia 2 pa�dziernika 2002 r.

2. Minimaln¹ ilo�æ dostarczanej wody strony winny okre-
�liæ w umowie.

3. Wymagane ci�nienie wody okre�laj¹ przepisy w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki.

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

§ 8. Zak³ad obowi¹zany jest do zapewnienia prawid³owej
eksploatacji posiadanej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz
hydrantów ulicznych.

§ 9. W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej
12 godzin Zak³ad powinien zapewniæ zastêpczy punkt poboru
wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi i poinformowaæ
Odbiorcê o jego lokalizacji.

§ 10. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w
dostawie wody Zak³ad powinien poinformowaæ Odbiorców po-
przez wywieszenie og³oszeñ w miejscowo�ciach co najmniej
na dwa dni przed planowanym terminem.

§ 11.1. Zak³ad zobowi¹zany jest do zainstalowania i utrzy-
mania u Odbiorcy wodomierza g³ównego wraz z zaworem g³ów-
nym.

2. Zawór g³ówny z wodomierzem jest miejscem wydania
rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak równie¿ miejscem
rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.

Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ

§ 12.  - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-BD-0911-1-82/2002  z dnia 2 pa�dziernika 2002 r.

§ 13. - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-BD-0911-1-82/2002  z dnia 2 pa�dziernika 2002 r.

§ 14.  - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-BD-0911-1-82/2002  z dnia 2 pa�dziernika 2002 r.

§ 15. W przypadku awarii wodomierza strony w drodze
umowy ustalaj¹ sposób rozliczenia np:

- na podstawie przeciêtnego zu¿ycia wody z ostatnich trzech
miesiêcy,

- zu¿ycia w analogicznym okresie roku poprzedniego,
- norm zu¿ycia wody.

§ 16. 1. - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-BD-0911-1-82/2002  z dnia 2 pa�dziernika 2002 r.

2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych ilo�æ odprowa-
dzanych �cieków ustala siê jako równ¹ ilo�ci dostarczonej wody.

§ 17.  - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-BD-0911-1-82/2002  z dnia 2 pa�dziernika 2002 r.

§ 18. 1. Strony okre�laj¹ w umowie okres obrachunkowy
oraz skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób
uiszczania op³at.

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

§ 19. Przy rozliczeniu z Odbiorcami, Zak³ad obowi¹zany
jest stosowaæ taryfy zatwierdzone uchwa³¹ Rady Gminy b¹d�
wprowadzone w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 20. Taryfa wymaga og³oszenia w lokalnej prasie, co naj-
mniej na 7 dni przed wej�ciem jej w ¿ycie.

§ 21.1. - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-BD-0911-1-82/2002  z dnia 2 pa�dziernika 2002 r.

2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarcze-
nie wody  i odprowadzanie �cieków.

§ 22.  - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-BD-0911-1-82/2002  z dnia 2 pa�dziernika 2002 r.

Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czenia do sieci

§ 23.1. Przy³¹czenie nieruchomo�ci do sieci wodoci¹go-
wej lub kanalizacyjnej odbywa siê na wniosek uprawnionej oso-
by fizycznej lub prawnej.

2. Zak³ad po rozpatrzeniu wniosku wydaje za odp³atno-
�ci¹ warunki techniczne na przy³¹czenie nieruchomo�ci.
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3. Warunkiem przyst¹pienia do wykonywania robót przy³¹-
czeniowych jest wcze�niejsze uzgodnienie dokumentacji tech-
nicznej z Zak³adem.

4. W³¹czenie przy³¹cza do sieci dokonuje Zak³ad lub inny
Wykonawca dzia³aj¹cy na jego zlecenie  przed podpisaniem
umowy na dostawê wody lub odprowadzanie �cieków.

5. Zak³ad dokona odbioru wykonanego przy³¹cza pod k¹-
tem spe³nienia warunków technicznych.

§ 24. - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-BD-0911-1-82/2002  z dnia 2 pa�dziernika 2002 r.

§ 25. - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-BD-0911-1-82/2002  z dnia 2 pa�dziernika 2002 r.

§ 26.1. £¹czenie wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej
po³¹czonej z sieci¹ zbiorow¹, z innymi �ród³ami dostawy wody
jest zabronione.

2. Zak³ad odmówi przy³¹czenia nieruchomo�ci do sieci
wodoci¹gowej, je¿eli Odbiorca nie dokona³ zupe³nego odciêcia
instalacji wewnêtrznej od innych �róde³ poboru wody.

3. - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-BD-0911-1-82/2002  z dnia 2 pa�dziernika 2002 r.

4. Wszelkie wodomierze poza wodomierzem g³ównym s¹
czê�ci¹ instalacji wewnêtrznej i ich monta¿, utrzymanie i legali-
zacja obci¹¿a eksploatatora instalacji.

5. Instalacja wodoci¹gowa oraz kanalizacyjna powinna
byæ wykonana w sposób spe³niaj¹cy warunki okre�lone w roz-
porz¹dzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie oraz wymogi okre�lone
w Polskiej Normie dotycz¹cej instalacji kanalizacyjnej oraz wo-
doci¹gowej.

Rozdzia³ VI
Obs³uga i prawa Odbiorcy us³ug

§ 27. Zak³ad winien zapewniæ Odbiorcom nale¿yty poziom
us³ugi, w tym zapewniæ sprawn¹ obs³ugê klienta.

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

§ 29. Zak³ad winien reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie na
zg³oszone reklamacje nie d³u¿ej jednak ni¿ w ci¹gu 5 dni.

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

§ 31. O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug
zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania �cieków Zak³ad wi-
nien uprzedziæ Odbiorców przez wywieszenie og³oszeñ na dwa
dni przed planowan¹ przerw¹ w dostawie wody.

Rozdzia³ VII
Prawa Zak³adu

§ 32. Zak³ad odmówi przy³¹czenia do sieci je¿eli przy³¹-
czenie zosta³o wykonane bez uzyskania zgody Zak³adu b¹d�
zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 33. Zak³ad ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na do-
stawê wody lub odprowadzanie �cieków, gdy wnioskodawca
nie spe³ni warunków okre�lonych w art. 6 ustawy.

§ 34. Zak³ad mo¿e odci¹æ dop³yw wody lub zamkn¹æ przy-
³¹cze kanalizacyjne w przypadkach wymienionych w art. 8 ust. 1
ustawy oraz w § 26 Regulaminu.

§ 35. Zak³ad mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umo-
wy na dostawê wody lub odprowadzanie �cieków, je¿eli wnio-
skodawca nie usun¹³ przeszkód bêd¹cych przyczyn¹ zaniecha-
nia �wiadczenia w/w us³ug.

§ 36.  - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-BD-0911-1-82/2002  z dnia 2 pa�dziernika 2002 r.

Rozdzia³ VIII
Obowi¹zki odbiorców us³ug

§ 37. Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w wodê
lub odprowadzania �cieków winien wyst¹piæ z wnioskiem o za-
warcie umowy do Zak³adu wodoci¹gowo-kanalizacyjnego.

§ 38. Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie
wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skut-
kami niskich temperatur, a tak¿e prawid³owe utrzymanie stu-
dzienki czy te¿ pomieszczenia, w którym s¹ zamontowane.

§ 39. Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiasto-
wego powiadomienia Zak³ad o wszelkich stwierdzonych uszko-
dzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego
w tym o zerwaniu plomby.

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

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

§ 42. Dostawca �cieków zobowi¹zany jest do natychmia-
stowego powiadomienia Zak³adu o zrzutach awaryjnych lub
zmianie jako�ci �cieków odbiegaj¹cych od warunków umowy.

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

§ 44. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowaæ wod¹
i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.

Zak³ad wodoci¹gowo-kanalizacyjny zobowi¹zany jest
do bezp³atnego dostarczania niniejszego Regulaminu Od-
biorcom jego us³ugi.
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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; z 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 Dobieszowice  -  Rada Gminy Walce uchwa-
la, co nastêpuje:

§1.Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego wsi Dobieszowice, zwany   w dalszej czê�ci uchwa³y
planem, obejmuj¹cy obszar po³o¿ony w granicach administra-
cyjnych 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
gruntów klasy IV, na które uzyskano zgodê Wojewody Opolskiego.

§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/24/03
Rady Gminy Walce

z dnia 3 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego wsi DOBIESZOWICE.

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 przyrodni-
czego.

§8.Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu okre�lonymi na ry-
sunku 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

(przyrodniczy ci¹g ekologiczny, strefa 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.

§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,
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- 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 dopuszczalna -
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 i 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
dominuj¹cych trwale zwi¹zane z gruntem, w tym zaplecze par-
kingowo - gara¿owe, obiekty gospodarcze zwi¹zane z podsta-
wow¹ funkcj¹ terenu, drobne obiekty us³ugowe jak kioski, stra-
gany, 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�ci dla otoczenia,

14) przestrzeñ publiczna - tereny w obrêbie linii rozgrani-
czaj¹cych placów, skwerów, parków, wydzielonych ci¹gów pie-

szych i innych terenów i urz¹dzeñ powszechnie dostêpnych lub
ustanowionych za powszechnie dostêpne przez w³adze samo-
rz¹dowe 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�laj¹ce
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:

MM  -  tereny mieszkaniowe o zabudowie mieszanej,
jednorodzinnej i zagrodowej / adaptowane i uzupe³niane /  - §12
           MN     -   tereny mieszkaniowe o zabudowie jednorodzinnej
wolno stoj¹ce  / projektowane /                - §13

MW    -   tereny mieszkaniowe o zabudowie wielorodzinnej
             / adaptowane /                                                   - §14

2) Tereny us³ug publicznych i komercyjnych:

UH, UG, UR, UP - tereny us³ug handlu, gastronomii, rze-
mios³a  i us³ug publicznych   - §15

UZ /MN - tereny us³ug zdrowia, opieki spo³ecznej,
us³ug ró¿nych nieuci¹¿liwych i funkcji mieszkaniowej        - §16

UK - tereny i obiekty sakralne   - §17
US - tereny us³ug sportu   - §18
UTM    - tereny us³ug turystyki, rekreacji i rozrywki

z funkcj¹ mieszkaniow¹                                                            - §19
UI - tereny us³ug p-po¿.  - §20.

3) Tereny produkcyjno - sk³adowe:

PP,PU - tereny przemys³owo - wytwórcze   - §21
PU      - tereny rzemios³a wytwórczego i us³ugowego z

zabudow¹   mieszkaniow¹                             - §22
PP, PU,PR,MR - tereny przemys³owo-produkcyjne, rzemio-

s³a   produkcyjno -us³ugowego i obs³ugi rolnictwa  z dopuszcze-
niem siedlisk zagrodowych                                                      - §23

S,UH  - tereny sk³adowo - handlowe   - §24

4) Tereny zieleni:

ZP - tereny parków, skwerów i zadrzewieñ   - §25
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ZC - tereny cmentarzy    - §26
ZI - tereny zieleni izolacyjnej    - §27
RL - tereny lasów   - §28
RLd - tereny dolesieñ   - §29

5) Tereny otwarte:

RP - tereny rolne bez prawa zabudowy siedliskowej- §30
RZ - tereny ³¹k i pastwisk    - §31
RO - tereny upraw ogrodniczych i sadów    - §32
W - tereny wód otwartych    - §33

6) Tereny komunikacji:

KZ - drogi i ulice zbiorcze  ( powiatowe )     - §34 - 35
KL - drogi i ulice lokalne  ( gminne )                - §36
KD - ulice dojazdowe                - §36
TG - drogi gospodarcze                - §37
KS - tereny urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji (parking)- §38
KX - ci¹gi piesze                - §39
KR - �cie¿ki rowerowe   - §39
KK - linia kolejowa  - §40.

7) Pozosta³e ustalenia opisowe planu:

  -  Infrastruktura techniczna        - §41 - 45
- Ochrona �rodowiska kulturowego         - §46 - 47

  - Ochrona �rodowiska przyrodniczego    - §48
  - Przepisy koñcowe        - §49 - 53

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

a) Zasady zagospodarowania terenów:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkanio-
wa mieszana jednorodzinna      i zagrodowa z us³ugami wbudo-
wanymi,

2) dopuszcza siê lokalizacjê  nowej zabudowy jednoro-
dzinnej i zagrodowej na wolnych dzia³kach i w ramach wtórnego
podzia³u terenu pod warunkiem nie naruszania interesów po-
sesji s¹siednich,

3) dopuszcza siê rozbudowê, przebudowê i modernizacjê ist-
niej¹cej zabudowy w sposób zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

4) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ towarzysz¹cych i
sieci infrastruktury technicznej,

5) dopuszcza siê prowadzenie drobnej dzia³alno�ci go-
spodarczej w pomieszczeniach budynków mieszkalnych i go-
spodarczych pod warunkiem nie naruszania interesów posesji
s¹siednich i nie powodowania uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska,

6) dopuszcza siê lokalizacjê us³ug bytowych w budynkach
mieszkalnych i gospodarczych pod warunkami, jak w pkt.5,

7) dopuszcza siê lokalizacjê ogrodów przydomowych, zie-
leni ozdobnej i obiektów ma³ej architektury,

8) dopuszcza siê zmianê funkcji siedlisk zagrodowych na
cele mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz us³ug bytowych i
komercyjnych z zakresu handlu i gastronomii pod warunkiem
nie naruszania interesów posesji s¹siednich,

9) zakazuje siê lokalizowania obiektów produkcyjnych i
us³ugowych mog¹cych powodowaæ uci¹¿liwo�æ dla mieszkañ-
ców s¹siednich posesji i �rodowiska w zakresie nadmiernego
ha³asu, przykrych zapachów i uci¹¿liwej obs³ugi transportowej,

10) zakazuje siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko wg kryteriów okre�lonych w
rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 24 wrze�nia   2002 r.
( Dz.U. Nr 179, poz.1490).

b) Zasady kszta³towania zabudowy:

1) linie zabudowy dla budynków mieszkalnych i gospo-
darczych istniej¹cych na tym terenie - bez zmian,

2) linie zabudowy dla budynków projektowanych - nie mniej
ni¿ 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej pas drogowy,

3) intensywno�æ zabudowy - maksimum 40% powierzch-
ni dzia³ki,

4) wysoko�æ zabudowy mieszkaniowej nowej i przebudo-
wywanej nie mo¿e przekraczaæ  2 kondygnacji nadziemnych plus
u¿ytkowe poddasze,

5) wysoko�æ zabudowy gospodarczej i us³ugowej nowej i
przebudowywanej nie mo¿e przekraczaæ 1,5 kondygnacji nad-
ziemnej,

6) minimalna wielko�ci dzia³ki dla zabudowy mieszkanio-
wej projektowanej - 600 m2,

7) kszta³t bry³y budynków i dachów projektowanej zabudo-
wy nale¿y dostosowaæ do otoczenia,

8) minimalna szeroko�æ frontu dzia³ki projektowanej - 15,0 m ,
9)  w przypadku projektowania us³ug wbudowanych nale¿y za-

pewniæ w granicach dzia³ki minimum 2 miejsca parkingowe,
10)  ogrodzenie dzia³ek - na zasadach obowi¹zuj¹cych

przepisów.

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 kot³owni indywidualnych opar-
tych na paliwach nieuci¹¿liwych dla �rodowiska,

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

5) zaopatrzenie w gaz z butli bezprzewodowych,
6) usuwanie odpadów - gromadzenie  w kontenerach i

wywóz na wysypisko gminne.

§ 13.Na terenach oznaczonych symbolem MN - plan usta-
la nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania  i kszta³to-
wania 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,

3)dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ towarzysz¹cych, w
tym gara¿y wolno stoj¹cych i budynków gospodarczych w spo-
sób zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,

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

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

6)zakazuje siê lokalizowania obiektów us³ugowych i pro-
dukcyjnych powoduj¹cych uci¹¿liwo�æ dla s¹siednich miesz-
kañców i �rodowiska w zakresie nadmiernego ha³asu, przy-
krych zapachów i uci¹¿liwej obs³ugi transportowej.
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b) Zasady kszta³towania zabudowy

1) ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy w odleg³o�ci
6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej pas drogowy,

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

3) ustala siê minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki na 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) wysoko�æ budynków gospodarczych i gara¿y nie mo¿e
przekraczaæ 1,5 kondygnacji nadziemnej,

6) preferowane ustawienie budynku kalenic¹ g³ówn¹ rów-
nolegle do ulicy,

7) kszta³towanie dachów w ró¿nych zespo³ach MN dosto-
sowaæ nale¿y do otoczenia. Plan preferuje dachy spadziste o
k¹tach nachylenia 30 - 450,

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

9) dopuszcza siê ogrodzenia dzia³ek do wysoko�ci 1,5 m ,
10) ustala siê minimalne odleg³o�ci nasadzeñ drzew i

krzewów przy granicy z s¹siadami:
11)    dla drzew i krzewów ozdobnych - 1,0 m ,
12)    dla drzew owocowych - 2,5 m .

b) Zasady wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹:

1) wyposa¿enie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu wiej-
skiego,

2) odprowadzenie �cieków bytowych do projektowanej
kanalizacji sanitarnej, czasowo dopuszcza siê odprowadzanie
�cieków do zbiorników bezodp³ywowych lokalizowanych na dzia³-
kach. Odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej,

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

4) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci elek-
troenergetycznej bez potrzeby jej rozbudowy,

5)  zaopatrzenie w gaz - indywidualnie, z butli bezprzewo-
dowych,

6) usuwanie odpadów sta³ych - gromadzenie w kontene-
rach i wywóz na wysypisko gminne.

§14. 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 adaptacjê parterów na cele us³ugowe,
4) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ towarzysz¹cych, zie-

leni przydomowej, urz¹dzeñ dla dzieci i ma³ej architektury,
5) obowi¹zuje wyposa¿enie terenów w pe³n¹ infrastruktu-

rê techniczn¹ przewidzian¹   w planie dla wsi.

§15. Na terenach oznaczonych symbolami UH,UG,UR,UP
- plan ustala nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania
i kszta³towania zabudowy:

1) przeznaczenie podstawowe - us³ugi komercyjne wol-
no stoj¹ce i wbudowane z zakresu handlu detalicznego, gastro-
nomii i us³ug rzemie�lniczych z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi o
charakterze publicznym,

2) dopuszcza siê rozbudowê, przebudowê i  moderniza-
cjê obiektów istniej¹cych oraz budowê obiektów nowych na po-
siadanych terenach,

3) wysoko�æ obiektów nowych, przebudowywanych i moderni-
zowanych nie mo¿e przekraczaæ 2 kondygnacji nadziemnych,

4) obowi¹zuje linia zabudowy wyznaczona istniej¹c¹ za-
budow¹,

5) dopuszcza siê jako uzupe³niaj¹c¹ funkcjê mieszkaniow¹
dla w³a�cicieli obiektów us³ugowych oraz funkcje us³ug publicznych
( sale zebrañ, sale widowiskowe, siedziby stowarzyszeñ, itp.),

6) obowi¹zuje zapewnienie odpowiedniej do potrzeb licz-
by miejsc parkingowych w granicach w³asnego terenu,

7) obowi¹zuje zasada niepowodowania uci¹¿liwo�ci dla
otaczaj¹cych terenów mieszkaniowych oraz zapewnienia wyso-
kich walorów estetycznych,

8) zakazuje siê podejmowania przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko,

9) obowi¹zuje pe³ne wyposa¿enie techniczne na zasa-
dach przyjêtych dla wsi.

§16. Na terenach oznaczonych symbolem UZ/MN - plan
ustala nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania terenu
i kszta³towania zabudowy:

1) przeznaczenie podstawowe - us³ugi z zakresu opieki
spo³ecznej i zdrowia, us³ugi nieuci¹¿liwe ró¿ne oraz funkcja
mieszkaniowa,

2) dopuszcza siê rozbudowê, przebudowê i modernizacjê
obiektów na cele wymienione w poz.1,

3) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ towarzysz¹cych, zie-
leni parkowej i ma³ej architektury,

4) obowi¹zuje linia zabudowy od strony ulicy G³ównej,
wyznaczona istniej¹c¹ zabudow¹,

5) intensywno�æ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 30%
powierzchni dzia³ki,

6) obowi¹zuje pe³ne wyposa¿enie techniczne przewidzia-
ne dla obszaru wsi.

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

1) przeznaczenie podstawowe - ko�ció³ istniej¹cy, ada-
ptowany   z zagospodarowaniem towarzysz¹cym,

2) dopuszcza siê modernizacjê, przebudowê lub rozbu-
dowê  na warunkach okre�lonych ka¿dorazowo przez Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków,

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

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

1) przeznaczenie podstawowe - urz¹dzenia i obiekty spor-
towe,

2) dopuszcza siê urz¹dzenia towarzysz¹ce oraz drobne
us³ugi komercyjne zwi¹zane  z funkcj¹ terenów,

3) zakazuje siê lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej i pro-
dukcyjnej,

4) obowi¹zuje pe³ne wyposa¿enie terenu w infrastrukturê
techniczn¹ stosownie do funkcji i zagospodarowania terenu.

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

1) przeznaczenie podstawowe - us³ugi turystyki i rozryw-
ki z funkcj¹ mieszkaniow¹ dla w³a�cicieli obiektów,
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2) dopuszcza siê modernizacjê i adaptacjê obiektu miesz-
kalnego o zabudowie pa³acowej na cele hotelowe, gastronomii
i rozrywki pod warunkiem zachowania istniej¹cej formy archi-
tektonicznej budynku,

3) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ towarzysz¹cych, zie-
leni parkowej i ma³ej architektury,

4) zakazuje siê lokalizacji nowej zabudowy mieszkanio-
wej i produkcyjnej,

5) zakazuje siê lokalizacji inwestycji mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ negatywnie na �rodowisko,

6) obowi¹zuje pe³ne wyposa¿enie w infrastrukturê tech-
niczn¹ okre�lon¹ w planie dla ca³ej wsi.

§20. Na terenach oznaczonych symbolem UI  - plan ustala
nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania terenu i kszta³-
towania zabudowy:

1) przeznaczenie podstawowe - remiza p-po¿arowa,
2) obowi¹zuj¹ linie zabudowy wynikaj¹ce ze stanu istnie-

j¹cego,
3) dopuszcza siê modernizacjê w ramach posiadanego

terenu.

§21. Na terenie oznaczonym symbolem PP, PU - plan
ustala nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania terenu
i kszta³towania zabudowy:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny przemys³owo -
wytwórcze,

2) dopuszcza siê lokalizacjê baz budownictwa, sk³adów,
magazynów     i hurtowni, obiektów i zak³adów obs³ugi rolnictwa,
zak³adów produkcji rzemie�lniczej,

3) dopuszcza siê uzupe³niaj¹c¹ funkcjê mieszkaniow¹
wy³¹cznie dla w³a�cicieli usytuowanych na tym terenie przed-
siêbiorstw,

4) ewentualny podzia³ wewnêtrzny terenów winien byæ
poprzedzony zebraniem wniosków od potencjalnych inwesto-
rów, które dadz¹ podstawê do wydzielenia odpowiednich stref
u¿ytkowania terenu,

5) dobór przedsiêwziêæ zapewniaæ winien ich bezkonflik-
towe funkcjonowanie,

6) linia zabudowy od strony ulic KZ nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿ 15,0 m ,

7) od strony terenów istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej
nale¿y wprowadziæ pasy zieleni izolacyjnej,

8) przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko wymagaj¹ oceny ich oddzia³ywania oraz raportu zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,

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

10) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie techniczne terenów we
wszystkie media przewidziane dla wsi. W przypadku wyst¹pie-
nia szkodliwych odpadów p³ynnych plan nak³ada obowi¹zek
ich wstêpnego oczyszczenia przed odprowadzeniem do syste-
mu kanalizacyjnego wsi,

11) obowi¹zuje zapewnienie pe³nej ilo�ci miejsc parkin-
gowych w obrêbie w³asnego terenu.

§22. Na terenie oznaczonym symbolem PU - plan ustala
nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania terenu i kszta³-
towania zabudowy:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny rzemios³a wytwór-
czo -us³ugowego,

2) dopuszcza siê budowê, przebudowê i modernizacjê
przedsiêbiorstw przemys³owych, sk³adowych oraz us³ug byto-
wych i komercyjnych wraz z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,

3) dopuszcza siê jako uzupe³niaj¹c¹ funkcjê mieszkanio-
w¹ wy³¹cznie dla w³a�cicieli przedsiêbiorstw zlokalizowanych
na tym terenie,

4) przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko wymagaj¹ oceny ich oddzia³ywania i sporz¹dzenia ra-
portu o oddzia³ywaniu na �rodowisko zgodnie z obowi¹zuj¹cy-
mi przepisami szczególnymi,

5) obowi¹zuje linia zabudowy od strony ulicy KZ wyzna-
czona istniej¹c¹ zabudow¹,

6) obowi¹zuje zapewnienie odpowiedniej ilo�ci miejsc
parkingowych w obrêbie terenu wydzielonego liniami rozgrani-
czaj¹cymi,

7) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie techniczne we wszystkie
media przewidziane dla wsi.

§23. Na terenie oznaczonym z³o¿onym symbolem
PP,PU,PR,MR - plan ustala nastêpuj¹ce warunki zagospodaro-
wania terenu i kszta³towania zabudowy:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny  przemys³owo -
produkcyjne i obs³ugi rolnictwa,

2) dopuszcza siê lokalizacjê zak³adów przemys³owo-wy-
twórczych, baz budownictwa, zak³adów produkcji zwierzêcej,
zak³adów obs³ugi rolnictwa, zak³adów produkcyjnych rzemie�l-
niczych, a tak¿e siedlisk zabudowy zagrodowej,

3) dobór rodzajów przedsiêwziêæ nie mo¿e powodowaæ
konfliktów wewnêtrznych i wzajemnej uci¹¿liwo�ci,

4) dopuszcza siê, jako uzupe³niaj¹c¹ funkcjê mieszkanio-
w¹ wy³¹cznie dla w³a�cicieli lokalizowanych zak³adów,

5) przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko wymagaj¹ oceny ich oddzia³ywania i sporz¹dzenia ra-
portu o oddzia³ywaniu na �rodowisko zgodnie z obowi¹zuj¹cy-
mi przepisami szczególnymi ( Dz.U. Nr 179, poz.1490 z 2002 r.),

6) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy od strony ulicy KZ wynosi
15,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogê,

7) miejsca parkingowe nale¿y wyznaczyæ w granicach po-
siadanego terenu,

8)  obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie techniczne we wszystkie
media przewidziane dla wsi.  Odpady p³ynne z produkcji prze-
mys³owej i zwierzêcej wymagaj¹ wstêpnego oczyszczenia na
w³asnym terenie.

§24. Na terenach oznaczonych symbolem S,UH - plan
ustala nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania terenu
i kszta³towania zabudowy:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny sk³adowo - han-
dlowe,

2) dopuszcza siê rozbudowê, przebudowê i modernizacjê ist-
niej¹cej zabudowy  i urz¹dzeñ w granicach posiadanego terenu,

3) nakazuje siê ograniczenie uci¹¿liwo�ci dla s¹siaduj¹-
cej zabudowy mieszkaniowej, zapewnienie ³adu przestrzenne-
go i estetyki w zagospodarowaniu ca³ego terenu,

4) dopuszcza siê lokalizacjê dodatkowych funkcji us³ugo-
wych zwi¹zanych   z podstawowym przeznaczeniem terenu,

5) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ towarzysz¹cych, zie-
leni i ma³ej architektury,

6) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy od strony
drogi KZ - 15,0 m od linii rozgraniczaj¹cej pas drogowy,

7) wysoko�æ zabudowy - nieprzekraczalna do 8,0 m od
poziomu do szczytu kalenicy,
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8) intensywno�æ zabudowy nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 70%
powierzchni terenu,

9) zakazuje siê lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, z wy-
j¹tkiem mieszkania dla w³a�ciciela,

10) zakazuje siê lokalizacji inwestycji mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko,

11) obowi¹zuje pe³ne wyposa¿enie w infrastrukturê tech-
niczn¹ na zasadach przewidzianych w planie dla wsi,

12) w granicach dzia³ki zapewniæ odpowiedni¹ do liczby
u¿ytkowników ilo�æ miejsc parkingowych.

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

1) przeznaczenie podstawowe - zieleñ publiczna obej-
muj¹ca skwery, zieleñce i zadrzewienia,

2) dopuszcza siê uzupe³nianie i przekszta³canie kompo-
zycji zieleni,

3) dopuszcza siê przekszta³cenie du¿ej partii terenów zadrze-
wionych przy ulicy Kozielskiej z przeznaczeniem na park wiejski,

4) w obrêbie skwerów w ci¹gu ul. G³ównej stanowi¹cego
centralny ci¹g pieszo - jezdny wsi obowi¹zuje szczególnie sta-
ranne komponowanie zieleni niskiej i wysokiej,

5) dopuszcza siê wprowadzenie stosownie do usytuowa-
nia zieleni urz¹dzenia zabawowe  dla dzieci i obiekty ma³ej ar-
chitektury ,

6) zakazuje siê w obrêbie terenów zieleni lokalizowanie
miejsc postojowych dla pojazdów, z wyj¹tkiem rowerów,

7) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sanitarnych i drob-
nych punktów sprzeda¿y ( prasa, owoce, lody)

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

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

2) dopuszcza siê budowê, rozbudowê cmentarnych obiek-
tów kubaturowych (dom pogrzebowy, kaplice, itp.),

3) dopuszcza siê lokalizacjê punktów sprzeda¿y kwiatów i
innych akcesoriów cmentarnych,

4) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ sanitarnych dla
odwiedzaj¹cych i parking,

5) obowi¹zuje wyposa¿enie terenu w wodê, energiê elek-
tryczn¹ i miejsce sk³adowania odpadów,

6) obowi¹zuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy w strefie
cmentarza, któr¹ plan ustala na 50,0 m od granic ogrodzenia,

7) obowi¹zuje zachowanie g³ównego wej�cia na teren
cmentarza od strony istniej¹cej ulicy dojazdowej.

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

1) przeznaczenie podstawowe - zieleñ izolacyjna,
2) obowi¹zuje utworzenie pasów zieleni izolacyjnej miê-

dzy terenami o konfliktowych b¹d� sprzecznych funkcjach wg
oznaczeñ na rysunku planu.

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

1) przeznaczenie wy³¹czne - tereny lasów i zadrzewieñ,
2) dopuszcza siê mo¿liwo�æ wykorzystywania wiêkszych,

atrakcyjnych partii na cele rekreacyjno -wypoczynkowe, za zgo-
d¹ zarz¹dcy lasów,

3) prowadzenie gospodarki le�nej - na zasadach okre-
�lonych przez zarz¹dcê lasów,

4)  zakazuje siê lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy nie zwi¹-
zanej z gospodark¹ le�n¹,

5) zakazuje siê sk³adowanie odpadów i wylewania nie-
czysto�ci,

6) dopuszcza siê prowadzenie infrastruktury technicznej
na warunkach uzgodnionych  z zarz¹dc¹ lasów.

§29. 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 do zalesienia odpowiadaj¹ce obowi¹zuj¹cym
przepisom  w sprawie zalesiania gruntów rolnych.

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

1) przeznaczenie podstawowe - uprawy rolne,
2) ustala siê zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych, go-

spodarczych i us³ugowych, trwale zwi¹zanych z gruntem,
3) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów zwi¹zanych z pro-

dukcj¹ ro�linn¹ (wiaty, szopy),  bez mo¿liwo�ci lokalizacji no-
wych, samodzielnych siedlisk rolnych,

4) dopuszcza siê zalesienie gruntów rolnych niskich klas,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

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 enklaw zadrzewieñ
i krzewów,

8) ustala siê, ¿e zmiana przeznaczenia podstawowego na
inne funkcje nie zwi¹zane  z rolnictwem mo¿liwa jest wy³¹cznie
w trybie zmiany planu.

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

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

2) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, produkcyj-
nej i us³ugowej trwale zwi¹zanej z gruntem,

3) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów zwi¹zanych z pro-
dukcj¹ ro�linn¹ (wiaty, szopy),  bez prawa budowy nowych sie-
dlisk zagrodowych,

4) dopuszcza siê prowadzenie dróg gospodarczych,
5) dopuszcza siê prowadzenie sieci infrastruktury tech-

nicznej napowietrznej   i podziemnej na zasadach obowi¹zuj¹-
cych przepisów szczególnych,

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

7) dopuszcza siê lokalizacjê wszelkich urz¹dzeñ s³u¿¹-
cych gospodarce wodnej wsi,

8) dopuszcza siê zalesienie terenów u¿ytków zielonych o
niskich klasach bonitacyjnych, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami,

9) obowi¹zuje ochrona i wzbogacanie walorów przyrodni-
czych terenu, w tym ochrona zadrzewieñ i zakrzewieñ �ród³¹ko-
wych i przywodnych,

10) obowi¹zuje zakaz lokalizowania jakichkolwiek sk³a-
dowisk i wysypisk nie zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹,

11) obowi¹zuje zakaz sk³adowania materia³ów i odpadów
mog¹cych mieæ znacz¹cy wp³yw na stan �rodowiska przyrodni-
czego.
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§32.Na terenach oznaczonych symbolem RO  - plan usta-
la nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe - ogrody i sady,
2) zakaz wprowadzania zabudowy mieszkaniowej, produk-

cyjnej, w tym produkcji zwierzêcej i us³ugowej,
3) zakaz u¿ytkowania powoduj¹cego uci¹¿liwo�æ dla s¹-

siaduj¹cej zabudowy  mieszkaniowej,
4) dopuszcza siê lokalizacjê budynków gospodarczych

przynale¿nych dzia³ce siedliskowej,
5) dopuszcza siê zagospodarowanie rekreacyjne w po-

staci oczek wodnych, altan, urz¹dzeñ ma³ej architektury i zieleni
ozdobnej,

6) dopuszcza siê usytuowanie przydomowych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej (zbiorniki oleju opa³owego, itp.).

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

1) przeznaczenie podstawowe - wody otwarte, w tym Po-
tok Ligocki,

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

3) cieki wodne gminne winny mieæ zapewniony dostêp po
obu stronach szeroko�ci 3,0 m pasa po ka¿dej stronie.

Rozdzia³ III
ZASADY  ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI

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

- przebiegu i parametrów technicznych ulic zbiorczych o
klasie dróg powiatowych oraz 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 o klasie dróg gminnych 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,

- przebiegu linii kolejowej Nr 137 relacji Kêdzierzyn-Ko�le
- Nysa.

§35. Na terenach oznaczonych symbolem KZ dotycz¹-
cych ulic zbiorczych w ci¹gach dróg powiatowych oraz dla tych
dróg (droga nr 27 -810 relacji Krapkowice - Twardawa oraz dro-
ga nr 27 - 470 relacji Pokrzywnica - Dobieszowice) 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 usytuowanie 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.

§36. 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 ( KD ) w strefie zamieszkania mo¿e

nie mieæ wyodrêbnionej jezdni i chodników.

§37. Dla terenów oznaczonych symbolem TG dotycz¹-
cych dróg gospodarczych o klasie dróg gminnych ustala siê
nastêpuj¹ce warunki i zasady zagospodarowania terenu:

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

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

Symbolem KS oznaczono parkingi wydzielone i przystanki
autobusowe. Granice parkingów wydzielonych obowi¹zuj¹ wg
ustaleñ na rysunku planu.

§39. Dla terenów ci¹gów pieszych i �cie¿ek rowero-
wych  oznaczonych symbolem KR i KX ustala siê nastêpuj¹ce
warunki i zasady zagospodarowania 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.

§40. Dla terenów oznaczonych symbolem KK plan usta-
la adaptacjê fragmentu linii kolejowej relacji Kêdzierzyn-Ko�le -
Nysa przewidzianej do elektryfikacji.

Rozdzia³ IV
ZASADY  OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ

§41. 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 Hajduki Nyskie - Zdzie-
szowice oraz Ceglana   ( G³ogówek) - Blachownia �l.,

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 ):
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- 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¿y-
teczno�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 przez GPZ ,, Ko�le '',

5) dla obs³ugi obszarów rozwojowych nale¿y zrealizowaæ
nowe stacje transformatorowe  (15/0,4 kV) typu s³upowego lub
murowanego,

6) pod lokalizacjê energetycznych stacji transformatoro-
wych 15/ 0.4 kV nale¿y rezerwowaæ teren o wymiarach 5,0 x 5,0 m,

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 wy-
konaæ 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
zapewniaj¹cy dogodne warunki budowy, bezpieczn¹ eksploata-
cjê 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 wsi wielko�æ zapotrzebo-
wanej mocy oraz problemy zasilania nale¿y rozwi¹zaæ na etapie
za³o¿eñ techniczno - ekonomicznych, przy czym poszczególni
inwestorzy powinni zg³osiæ zapotrzebowanie na moc i okre�liæ
spodziewane zu¿ycie energii elektrycznej.

§42. 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.

§43. 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,

2) docelowo plan przewiduje zmianê no�ników energii ciepl-
nej i oparcie ogrzewania wy³¹cznie na paliwach ekologicznych.

§44. Plan ustala nastêpuj¹ce warunki i zasady zaopa-
trzenia w wodê:

1) zaopatrzenie w wodê dla istniej¹cego i projektowanego
zainwestowania zapewnia   wodoci¹g grupowy w oparciu o ujê-
cie 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.

§45. 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'' z przerzutem przez
rzekê Odrê do oczyszczalni �cieków w mie�cie Zdzieszowice,

2) programuje siê wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z
rur O 0,15 - 0,30 PCV wraz   z lokalnymi pompowniami sieciowymi.

�cieki sprowadzone zostan¹ do programowanej pompowni
D1 wspó³pracuj¹cej   z ruroci¹giem tranzytowym O 90 PE d³ugo�ci
550 mb i przet³aczane do kanalizacji grawitacyjnej wsi Walce.

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
nale¿y gromadziæ w szczelnych zbiornikach i wywoziæ je 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.

Rozdzia³ V
ZASADY OCHRONY �RODOWISKA KULTUROWEGO

§46. Plan ustala nastêpuj¹ce warunki i zasady ochrony
konserwatorskiej zasobów kulturowych:

1)  we wsi Dobieszowice ochronie konserwatorskiej pod-
legaj¹ nastêpuj¹ce zasoby kulturowe:

zabytki nieruchome:

- kapliczka z XIX wieku, po³o¿ona przy ulicy Górnej obok
nr 85, murowana,

- kapliczka z pocz¹tku XX wieku, po³o¿ona po�rodku wsi,
murowana,  nr rejestrowy 2329/94, 5.04.94,

- dom folwarczny z XIX wieku, po³o¿ony przy ulicy Koziel-
skej 10-12, murowany, nr rejestrowy 1619/66,

- spichlerz folwarczny z pierwszej po³owy XIX wieku, muro-
wany, nr rejestrowy 1620/66,

- dom z 1885 roku, po³o¿ony przy ulicy G³ównej 33, murowany,
- dom z koñca XIX wieku, po³o¿ony przy ulicy G³ównej 50,

murowany,
- dom z 1919 roku, po³o¿ony przy ulicy G³ównej 27, murowany,
- dom z koñca XIX wieku , po³o¿ony przy ulicy G³ównej 48,

murowany.

§47. Plan ustala nastêpuj¹ce zasady ochrony warto�ci
kulturowych wsi

1) zachowanie gabarytów i zasadniczych proporcji wyso-
ko�ciowych budynków kszta³tuj¹cych sylwetê wsi,
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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) likwidacji 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

§48. 1) W obrêbie wsi Dobieszowice wystêpuj¹ uwarun-
kowania przyrodnicze o znaczeniu ponadlokalnym, wymagaj¹-
ce wzmo¿onej ochrony. Obejmuj¹ one po³o¿enie wsi    w obsza-
rze wystêpowania zbiornika wód podziemnych GZWP 332 o
nazwie Subniecka Kêdzierzyñsko -G³ubczycka oraz wystêpowa-
nie fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Straduni.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, ustalenia planu we wszyst-
kich paragrafach nakazuj¹ stosowanie zasad zagospodarowa-
nia  minimalizuj¹cych negatywne oddzia³ywanie na otoczenie w
zakresie zanieczyszczeñ wód powierzchniowych i podziemnych,
emisji zanieczyszczeñ do atmosfery, zanieczyszczeñ gleby, ha-
³asu i wibracji oraz promieniowania elektromagnetycznego,

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 §39,

- tereny zieleni i tereny otwarte obejmuj¹ce pola uprawne
i ³¹ki - wg ustaleñ          §28 - 31 ,

3) W zakresie ochrony powietrza plan wprowadza zalecenie
stosowania paliwa ekologicznego i ograniczenia w lokalizowaniu in-
westycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko.

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 granicami 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) Dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego nale¿y kon-
serwowaæ i utrzymywaæ w dobrym stanie technicznym urz¹dze-
nia melioracji podstawowej, d¹¿¹c do jej sukcesywnej modernizacji.

7) W obrêbie terenów zagro¿enia zasiêgiem zalewów wód
powodziowych oznaczonych na  rysunku planu  obowi¹zuj¹  zaka-
zy  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.)

8) W obrêbie lokalnego korytarza ekologicznego rzeki Stra-
duni, którego ma³y fragment wchodzi na obszar wsi Dobieszo-
wice obowi¹zuje �cis³a ochrona warto�ci zasobów i walorów
ekologicznych �rodowiska przyrodniczego, utrzymywanie zdol-
no�ci ekosystemu do odtwarzania zasobów przyrody i swobod-
nej migracji gatunków zwierz¹t. Generalnie obowi¹zuj¹ zasady
gospodarowania i zadrzewiania okre�lone dla ca³ego obszaru
korytarza ekologicznego rzeki Straduni, która w ca³o�ci przebie-
ga poza obszarami wsi Dobieszowice.

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

§49. 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 symbolami PP, PU, UTM - 20%,
2) tereny oznaczone symbolami MM, MN, MW, UT - 10%,
3) tereny oznaczone pozosta³ymi symbolami - 0%.

§50. Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Walce zatwierdzone-
go uchwa³¹ Nr VII/87/91 Rady Gminy Walce z 31 stycznia 1991 r.
og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
Nr 4 z dnia  3 marca 1991 r. - w czê�ci uregulowanej niniejsz¹
uchwa³¹.

§51. W sprawach nie uregulowanych ustaleniami niniej-
szej uchwa³y obowi¹zuj¹ przepisy ustaw szczególnych.

§52. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni.

§53. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Przewodnicz¹cy
 Rady Gminy

                                                                                 Jan Kubicz
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zawarte w dniu 11 lutego 2003 r. w Opolu pomiêdzy Woje-
wództwem Opolskim zwanym dalej "Zleceniodawc¹", repre-
zentowanym przez Zarz¹d Województwa w imieniu, którego dzia³aj¹

1. Ewa Olszewska - Marsza³ek Województwa Opolskiego
2. Ewa Rurynkiewicz - Cz³onek Zarz¹du Województwa

Opolskiego

a  Powiatem Brzeskim, zwanym dalej Zleceniobiorc¹,
reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu w imieniu, którego dzia³aj¹ :

1. Stanis³aw Szypu³a - Starosta Powiatu Brzeskiego
2. Zbys³aw Bil             - Wicestarosta Powiatu Brzeskiego.

Na podstawie art. 93 ust.2 ustawy z dnia 26 pa�dziernika
1982 r. o wychowaniu  w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholi-
zmowi (Dz.U. z 2002 r.  Nr 147, poz. 1231 z pó�n. zm.) zawiera siê
niniejsze Porozumienie.

§ 1. 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy realizacjê za-
dania samorz¹dowego  z zakresu profilaktyki i rozwi¹zywania
problemów alkoholowych pod nazw¹ Utworzenie punktu kon-
sultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie - kwota dotacji 2.800 z³
(dwa tysi¹ce osiemset z³).

2. Zleceniodawca przyznaje Zleceniobiorcy dotacjê bud¿e-
tow¹ w wysoko�ci 2.800 z³ (dwa tysi¹ce osiemset z³) z przezna-
czeniem na realizacjê zadania wymienionego w ust. 1.

§ 2. Podmiotem realizuj¹cym zadanie po stronie Zleceniobior-
cy bêdzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.

§ 3. 1. Przyznane �rodki finansowe mog¹ byæ przeznaczo-
ne na wynagrodzenie za udzielon¹ pomoc psychologiczn¹, te-
rapeutyczn¹ i/lub prawn¹.

2. �rodki pochodz¹ce z dotacji nie mog¹ byæ wykorzysta-
ne przez Zleceniobiorcê na inne cele ni¿ okre�lone w niniej-
szym Porozumieniu.

3. Zleceniobiorca zobowi¹zuje siê do przeprowadzenia
70 godzin pomocy psychologicznej, terapeutycznej i/lub prawnej.

§ 4. Zleceniobiorca wykona zadanie, o którym mowa w § 1
do dnia 30 listopada 2003 roku.

§ 5. Umowa zostaje zawarta na czas okre�lony, tj. do dnia
31 grudnia 2003 r.

§ 6. Zleceniodawca przeka¿e Zleceniobiorcy na realizacjê
zadania, o którym mowa w § 1 dotacjê p³atn¹ do dnia 31 marca
br. na konto Zleceniobiorcy, tj.  BZ WBK Oddzia³ Brzeg
2810902141-0000-0005-5800-0237.

§ 7. Zleceniobiorca zobowi¹zuje siê do :
1. Prowadzenia dokumentacji w sposób umo¿liwiaj¹cy

okresow¹ ocenê wykonania zadania pod wzglêdem rzeczowym
i finansowym.

2. Umo¿liwienia przedstawicielowi Zleceniodawcy bie¿¹-
cego wgl¹du  w dokumentacjê finansow¹ i merytoryczn¹ doty-
cz¹c¹ realizacji zadania, o którym mowa w § 1.

3. Poddania siê kontroli przeprowadzonej przez Zlecenio-
dawcê, w zakresie objêtym Porozumieniem w terminie od mo-
mentu zawarcia niniejszego Porozumienia do 12 miesiêcy po
rozliczeniu zadania.

530

Porozumienie  Nr  4/2003

4. Przekazywania, w terminie 10 dni - na ¿yczenie Zlece-
niodawcy - informacji  o zakresie i sposobie realizacji Porozu-
mienia

5. Usuniêcia w terminie 15 dni, stwierdzonych przez Zle-
ceniodawcê nieprawid³owo�ci na podstawie jego wniosków i
zaleceñ.

§ 8. 1. Zleceniobiorca jest obowi¹zany do przedstawienia
Zleceniodawcy rozliczenia realizacji zadania pod wzglêdem rze-
czowym i finansowym oraz sprawozdania merytorycznego z wy-
konania zadania okre�lonego w § 1 w terminie 14 dni po zakoñ-
czeniu realizacji zadania.

2. Rozliczenie finansowe polega na przekazaniu Zlece-
niodawcy wykazu faktur i rachunków ich kserokopii oraz opisu i
komentarza do w/w materia³ów w terminie 14 dni po zakoñcze-
niu realizacji zadania.

3. Sprawozdanie merytoryczne bêdzie zawieraæ szczegó-
³owe informacje o realizacji zadania, wnioski z realizacji  zada-
nia oraz potwierdzenie udzielenia pomocy.

§ 9. 1. Niewykorzystana czê�æ dotacji podlega zwrotowi
na konto Zleceniodawcy po przedstawieniu koñcowego rozli-
czenia zadania okre�lonego w § 1, nie pó�niej ni¿ do dnia
20 grudnia 2003 r. W przypadku nieterminowego zwrotu niewy-
korzystanej dotacji bêd¹ naliczane ustawowe odsetki.

2. Czê�æ dotacji wykorzystana na inny cel ni¿ okre�lony w
niniejszym Porozumieniu podlega zwrotowi na konto Zlecenio-
dawcy do 14 dni od wezwania do zap³aty wraz z odsetkami prze-
widzianymi dla rozliczeñ podatkowych naliczanymi od dnia nie-
prawid³owego wykorzystania dotacji.

§ 10. 1. W razie niedotrzymania warunków Porozumienia,
a w szczególno�ci naruszenia postanowieñ § 3 Zleceniodawca
mo¿e wypowiedzieæ niniejsze Porozumienie w terminie 30 dni.

2. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane   ze skutkiem na-
tychmiastowym w przypadku :

1. Nieterminowego wykonania zadania okre�lonego w § 1.
2. Nienale¿ytego wykonania niniejszego Porozumienia, a

w szczególno�ci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowa-
nego zadania.

3. Wykorzystania dotacji na inne cele ni¿ okre�lone w ni-
niejszym Porozumieniu.

4. Nie doprowadzenia przez Zleceniobiorcê do usuniêcia
uchybieñ dotycz¹cych realizacji niniejszego Porozumienia w ter-
minie 15 dni od daty wezwania przez Zleceniodawcê.

§ 11. W przypadku nienale¿ytego wykonania niniejszego
Porozumienia lub niewykonania, albo czê�ciowego niewykona-
nia zadania okre�lonego w § 1, Zleceniobiorca zobowi¹zany
jest do zwrotu kwoty dotacji wraz z ustawowymi odsetkami w
czê�ci proporcjonalnej do stopnia niewykonania Porozumienia
w terminie 15 dni od daty jego rozwi¹zania.

§ 12. W sprawach zwi¹zanych z bie¿¹c¹ realizacj¹ niniej-
szego Porozumienia Zleceniodawcê reprezentuje pe³nomoc-
nik Zarz¹du Województwa Opolskiego ds. profilaktyki i rozwi¹zy-
wania problemów alkoholowych.

§ 13. Zleceniobiorca zobowi¹zuje siê do odpowiedniego
stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 14. 1. Zmiany do Porozumienia wymagaj¹ aneksu pod
rygorem niewa¿no�ci.
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2. W sprawach nieregulowanych niniejszym Porozumie-
niem stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o finan-
sach publicznych.

§ 15. Porozumienie spisano w 2 jednobrzmi¹cych egzem-
plarzach, po 1 dla ka¿dej ze stron.

§ 16. Porozumienie obowi¹zuje od dnia podpisania.

§ 17. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

Zleceniobiorca                    Zleceniodawca

Starosta                                                               Marsza³ek Województwa
Stanis³aw Szypu³a                          Ewa Olszewska

Wicestarosta                                   Cz³onek Zarz¹du
Zbys³aw Bil                                      Ewa Rurynkiewicz

zawarte w dniu 17 lutego 2003 r. pomiêdzy Powiatem Kê-
dzierzyñsko-Kozielskim, reprezentowanym przez Zarz¹d Powia-
tu w osobach:

- Józef Gisman  -  Starosta
- Halina Damas-£azowska  -  Wicestarosta,

a Gmin¹ Kêdzierzyn - Ko�le, reprezentowan¹ przez
- Wies³awa F¹farê         - Prezydenta Miasta,
zwan¹ dalej "Przyjmuj¹cym".

Strony postanawiaj¹,  co nastêpuje:

§1. Przyjmuj¹cy przyjmuje do realizacji zadania w³asne
Powiatu obejmuj¹ce organizacjê zawodów sportowych szkó³
ponadgimnazjalnych i szko³y specjalnej oraz Plebiscytu na naj-
lepszego sportowca powiatu.

§2. Zadania o których mowa w § 1 realizowane bêd¹ w
okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2003 r. przez Miejski O�ro-
dek Sportu w Kêdzierzynie - Ko�lu.

§3. 1. Koszt realizacji zadañ, o których mowa w § 1, ustala
siê na kwotê 24.000 z³ (dwadzie�cia czterytysi¹cez³otych).

2. Kwota o, której mowa w pkt. l , zostanie przekazana w
7 ratach pocz¹wszy od 1 marca 2003 r. w terminach do 15 - go
ka¿dego miesi¹ca w sposób nastêpuj¹cy:

III  2003 -   9.900,00 z³
IV  2003-   1.900,00 z³
 V  2003-   1.900,00 z³
VI  2003-   1.900,00 z³
IX  2003 -  2.800,00 z³
 X  2003 -  2.800,00 z³
XI  2003 -  2.800,00 z³
na rachunek Urzêdu Miasta Kêdzierzyna - Ko�la Bank Za-

chodni BWK S.A. I 0/Kêdzierzyn-Ko�le 981090-2183-0000-0005-
6600-0231.
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§4. Przyjmuj¹cy zapewni Przekazuj¹cemu bie¿¹cy wgl¹d
w realizacjê powierzonego zadania upowa¿niaj¹c kierownika
MOS w Kêdzierzynie - Ko�lu do udzielenia,  na wniosek Przeka-
zuj¹cego,  pisemnej informacji oraz udostêpnienia na wniosek
Przekazuj¹cego, prowadzonej ewidencji lub ustalenia innego
sposobu kontroli, umo¿liwiaj¹cego stwierdzenie wykonania za-
dania.

§5. Niewykorzystane �rodki w roku bud¿etowym winny zo-
staæ zwrócone dla Starostwa Powiatowego na rachunek PKO
BP SA. 0/K-Ko�le, nr 81102037141059411423 w terminie do 24
grudnia 2003 roku.

§6. �rodki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem
podlegaj ¹ zwrotowi z ustawowymi odsetkami na konto wskaza-
ne przez przekazuj¹cego.

§7. Zobowi¹zuje siê jednostkê do sk³adania kwartalnych
sprawozdañ Rb - 50,  w terminie do 10-go nastêpuj¹cego po
miesi¹cu sprawozdawczym.

§8.. W sprawach spornych maj¹ zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.

§9. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

§10. Porozumienie sporz¹dzono w 4 egzemplarzach,  po
2 dla ka¿dej ze stron .

Powiat                                    Gmina
Kêdzierzyn-Ko�le                   Kêdzierzyn-Ko�le
Starosta                                  Prezydent
Józef Gisman                        Wies³aw F¹fara

Wicestarosta
Halina Damas-£azowska
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zawarte w dniu 12 lutego 2003 r. w Opolu pomiêdzy Woje-
wództwem Opolskim,  zwanym dalej "Zleceniodawc¹", repre-
zentowanym przez Zarz¹d Województwa w imieniu, którego dzia-
³aj¹ :

1.Ewa Olszewska - Marsza³ek Województwa Opolskiego
2.Ewa Rurynkiewicz - Cz³onek Zarz¹du Województwa Opol-

skiego

a  Powiatem Kêdzierzyñsko-Kozielskim, zwanym dalej
Zleceniobiorc¹, reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu w imie-
niu, którego dzia³aj¹ :

1.Józef Gisman - Starosta Powiatu Kêdzierzyñsko-Ko-
zielskiego

2.Halina Damas-£azowska - Wicestarosta Powiatu Kê-
dzierzyñsko-Kozielskiego

Na podstawie art. 93 ust.2 ustawy z dnia 26 pa�dziernika
1982 r. o wychowaniu  w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholi-
zmowi (Dz.U. z 2002 Nr 147, poz. 1231 z pó�n. zm.) zawiera siê
niniejsze Porozumienie.

§ 1. 1.Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy realizacjê za-
dania samorz¹dowego z zakresu profilaktyki i rozwi¹zywania
problemów alkoholowych pod nazw¹ Punkt konsultacyjno-in-
terwencyjny dla osób i rodzin osób eksperymentuj¹cych ze �rod-
kami psychoaktywnymi - kwota dotacji 3.200 z³ (trzy tysi¹ce dwie-
�cie z³).

2.Zleceniodawca przyznaje Zleceniobiorcy dotacjê bud¿e-
tow¹ w wysoko�ci 3.200 z³ (trzy tysi¹ce dwie�cie z³) z przezna-
czeniem na realizacjê zadania wymienionego w ust. 1.

§ 2. Podmiotem realizuj¹cym zadanie po stronie Zlece-
niobiorcy bêdzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kê-
dzierzynie-Ko�lu.

§ 3. 1.Przyznane �rodki finansowe mog¹ byæ przeznaczo-
ne na wynagrodzenie za przeprowadzenie zajêæ warsztatowych
oraz wynagrodzenie za udzielon¹ pomoc psychologiczn¹ i/lub
terapeutyczn¹.

2. �rodki pochodz¹ce z dotacji nie mog¹ byæ wykorzysta-
ne przez Zleceniobiorcê na inne cele ni¿ okre�lone w niniej-
szym Porozumieniu.

3. Zleceniobiorca zobowi¹zuje siê do przeprowadzenia
80 godzin zajêæ warsztatowych, pomocy psychologicznej i/lub
terapeutycznej.

§ 4. Zleceniobiorca wykona zadanie, o którym mowa w § 1
do dnia 30 listopada 2003 r.

§ 5. Umowa zostaje zawarta na czas okre�lony, tj. do dnia
31 grudnia 2003 r.

§ 6. Zleceniodawca przeka¿e Zleceniobiorcy na realizacjê
zadania, o którym mowa w § 1 dotacjê p³atn¹ do dnia 31 marca
br. na konto Zleceniobiorcy, tj. PKO S.A. I O Kêdzierzyn-Ko�le
12401659-997469-3600-401112-001.

§ 7. Zleceniobiorca zobowi¹zuje siê do :
1.Prowadzenia dokumentacji w sposób umo¿liwiaj¹cy
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okresow¹ ocenê wykonania zadania pod wzglêdem rzeczowym
i finansowym.

2.Umo¿liwienia przedstawicielowi Zleceniodawcy bie¿¹-
cego wgl¹du w dokumentacjê finansow¹ i merytoryczn¹ doty-
cz¹c¹ realizacji zadania, o którym mowa w § 1.

3.Poddania siê kontroli przeprowadzonej przez Zlecenio-
dawcê, w zakresie objêtym Porozumieniem w terminie od mo-
mentu zawarcia niniejszego Porozumienia do 12 miesiêcy po
rozliczeniu zadania.

4.Przekazywania, w terminie 10 dni - na ¿yczenie Zlece-
niodawcy - informacji o zakresie i sposobie realizacji Porozu-
mienia

5.Usuniêcia w terminie 15 dni, stwierdzonych przez Zlece-
niodawcê nieprawid³owo�ci na podstawie jego wniosków i za-
leceñ.

§ 8. 1.Zleceniobiorca jest obowi¹zany do przedstawienia
Zleceniodawcy rozliczenia realizacji zadania pod wzglêdem rze-
czowym i finansowym oraz sprawozdania merytorycznego z wy-
konania zadania okre�lonego w § 1 w terminie 14 dni po zakoñ-
czeniu realizacji zadania.

2.Rozliczenie finansowe polega na przekazaniu Zlecenio-
dawcy wykazu faktur i rachunków ich kserokopii oraz opisu i
komentarza do w/w materia³ów w terminie 14 dni po zakoñcze-
niu realizacji zadania.

3.Sprawozdanie merytoryczne bêdzie zawieraæ szczegó-
³owe informacje o realizacji zadania - w tym ewaluacjê zajêæ
warsztatowych - wnioski z realizacji  zadania oraz potwierdzenie
przeprowadzenia zajêæ i udzielenia pomocy.

§ 9. 1.Niewykorzystana czê�æ dotacji podlega zwrotowi na
konto Zleceniodawcy po przedstawieniu koñcowego rozliczenia
zadania okre�lonego w § 1, nie pó�niej ni¿ do dnia 20 grudnia
2003 r. W przypadku nieterminowego zwrotu niewykorzystanej
dotacji bêd¹ naliczane ustawowe odsetki.

2.Czê�æ dotacji wykorzystana na inny cel ni¿ okre�lony w
niniejszym Porozumieniu podlega zwrotowi na konto Zlecenio-
dawcy do 14 dni od wezwania do zap³aty wraz z odsetkami prze-
widzianymi dla rozliczeñ podatkowych naliczanymi od dnia nie-
prawid³owego wykorzystania dotacji.

§ 10. 1.W razie niedotrzymania warunków Porozumienia,
a w szczególno�ci naruszenia postanowieñ § 3 Zleceniodawca
mo¿e wypowiedzieæ niniejsze Porozumienie w terminie 30 dni.

2.Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane ze skutkiem natych-
miastowym w przypadku :

1/ nieterminowego wykonania zadania okre�lonego w § 1,
2/ nienale¿ytego wykonania niniejszego Porozumienia, a

w szczególno�ci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowa-
nego zadania,

3/ wykorzystania dotacji na inne cele ni¿ okre�lone w ni-
niejszym Porozumieniu,

4/ nie doprowadzenia przez Zleceniobiorcê do usuniêcia
uchybieñ dotycz¹cych realizacji niniejszego Porozumienia w ter-
minie 15 dni od daty wezwania przez Zleceniodawcê.

§ 11. W przypadku nienale¿ytego wykonania niniejszego
Porozumienia lub niewykonania, albo czê�ciowego niewykona-
nia zadania okre�lonego w § 1, Zleceniobiorca zobowi¹zany
jest do zwrotu kwoty dotacji wraz z ustawowymi odsetkami w
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czê�ci proporcjonalnej do stopnia niewykonania Porozumienia
w terminie 15 dni od daty jego rozwi¹zania.

§ 12. W sprawach zwi¹zanych z bie¿¹c¹ realizacj¹ niniej-
szego Porozumienia , Zleceniodawcê reprezentuje pe³nomoc-
nik Zarz¹du Województwa Opolskiego ds. profilaktyki i rozwi¹zy-
wania problemów alkoholowych.

§ 13. Zleceniobiorca zobowi¹zuje siê do odpowiedniego
stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 14. 1.Zmiany do Porozumienia wymagaj¹ aneksu pod
rygorem niewa¿no�ci.

2.W sprawach nie  uregulowanych niniejszym Porozumie-
niem,  stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o finan-
sach publicznych.

§ 15. Porozumienie spisano w 2 jednobrzmi¹cych egzem-
plarzach, po 1 dla ka¿dej ze stron.

§ 16. Porozumienie obowi¹zuje od dnia podpisania.

§ 17. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

Zleceniobiorca                   Zleceniodawca
Starosta                                                         Marsza³ek Województwa
Józef Gisman                                  Ewa Olszewska
Wicestarosta                                   Cz³onek Zarz¹du
Halina Damas-£azowska             Ewa Rurynkiewicz

zawarte w dniu 5 lutego 2003 r.  w Opolu pomiêdzy Woje-
wództwem Opolskim zwanym dalej "Zleceniodawc¹", reprezento-
wanym przez Zarz¹d Województwa w imieniu, którego dzia³aj¹ :

1.Ewa Olszewska - Marsza³ek Województwa Opolskiego
2.Ewa Rurynkiewicz - Cz³onek Zarz¹du Województwa

Opolskiego

a  Powiatem Strzeleckim, zwanym dalej Zleceniobiorc¹,
reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu w imieniu, którego dzia-
³aj¹ :

1. Gerhard Matheja - Starosta Strzelecki
2. Józef  Swaczyna - Wicestarosta Strzelecki.

Na podstawie art. 93 ust.2 ustawy z dnia 26 pa�dziernika
1982 r. o wychowaniu   trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholi-
zmowi (Dz.U. z 2002 Nr 147, poz. 1231 z pó�n. zm.) zawiera siê
niniejsze Porozumienie.

§ 1. 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy realizacjê za-
dañ samorz¹dowych z zakresu profilaktyki i rozwi¹zywania pro-
blemów alkoholowych pod nazw¹:

1/ Rozwój dzia³añ na rzecz promocji oddzia³ywañ profilak-
tycznych wobec pacjentów placówek ochrony zdrowia nadu¿y-
waj¹cych alkoholu oraz przeciwdzia³anie przemocy domowej -
kwota dotacji 2.540 z³ (dwa tysi¹ce piêæset czterdzie�ci z³).

2/ Lokalny system przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie -
zintegrowany model pomocy dziecku i rodzinie w Powiecie Strze-
leckim - kwota dotacji 2.400 z³ (dwa tysi¹ce czterysta z³).

2. Zleceniodawca przyznaje Zleceniobiorcy dotacjê bud¿e-
tow¹ w wysoko�ci 4.940 z³ (cztery tysi¹ce dziewiêæset czterdzie-
�ci z³) z przeznaczeniem na realizacjê zadañ wymienionych w
ust. 1.

§ 2. Podmiotami realizuj¹cymi zadania po stronie Zlece-
niobiorcy bêd¹ :

1. W przypadku zadania 1 - Zespó³ Opieki Zdrowotnej Strzel-
ce Opolskie.

2. W przypadku zadania 2 - Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie  w Strzelcach Opolskich.

§ 3. 1. Przyznane �rodki finansowe mog¹ byæ przeznaczo-
ne na :

1)  w przypadku zadania 1- wynagrodzenie za przeprowa-
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dzenie zajêæ wyk³adowych i warsztatowych oraz za przeprowa-
dzenie badañ przesiewowych wraz z krótk¹ interwencj¹,

2) w przypadku zadania 2 - wynagrodzenie za udzielon¹
pomoc psychologiczn¹, terapeutyczn¹ i/lub prawn¹.

2. �rodki pochodz¹ce z dotacji nie mog¹ byæ wykorzysta-
ne przez Zleceniobiorcê na inne cele ni¿ okre�lone w niniej-
szym Porozumieniu.

1) w przypadku zadania 1/  Zleceniobiorca zobowi¹zuje
siê do przeprowadzenia 6  godzin zajêæ wyk³adowych (stawka
maksymalna  90 z³ za 1 godz.) i 30 godzin zajêæ warsztatowych
(stawka maksymalna 50 z³ za 1 godz.) dla personelu medyczne-
go, 50 badañ przesiewowych i krótkich interwencji dotycz¹cych
pacjentów (stawka maksymalna 10 z³ za badanie z interwencj¹),

2) w przypadku zadania 2 -  Zleceniobiorca zobowi¹zuje
siê do przeprowadzenia 60 godzin pomocy psychologicznej,te-
rapeutycznej  i/lub prawnej.

§ 4. Zleceniobiorca wykona zadania, o których mowa w
§ 1  do dnia 30 listopada 2003 r.

§ 5. Umowa zostaje zawarta na czas okre�lony, tj. do dnia
31 grudnia 2003 r.

§ 6. Zleceniodawca przeka¿e Zleceniobiorcy na realizacjê
zadañ, o których mowa w § 1 dotacjê p³atn¹ do dnia 31 marca br.
na konto Zleceniobiorcy, tj.  BS Le�nica O/Strzelce Op. 89071089-
900007-3601-1.

§ 7. Zleceniobiorca zobowi¹zuje siê do :
1.Prowadzenia dokumentacji w sposób umo¿liwiaj¹cy

okresow¹ ocenê wykonania zadañ pod wzglêdem rzeczowym i
finansowym.

2.Umo¿liwienia przedstawicielowi Zleceniodawcy bie¿¹-
cego wgl¹du w dokumentacjê finansow¹ i merytoryczn¹ doty-
cz¹c¹ realizacji zadañ, o których mowa w § 1.

3.Poddania siê kontroli przeprowadzonej przez Zlecenio-
dawcê, w zakresie objêtym Porozumieniem w terminie od mo-
mentu zawarcia niniejszego Porozumienia do 12 miesiêcy po
rozliczeniu zadañ.

4.Przekazywania, w terminie 10 dni - na ¿yczenie Zlece-
niodawcy - informacji o zakresie i sposobie realizacji Porozu-
mienia.
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5.Usuniêcia w terminie 15 dni, stwierdzonych przez Zle-
ceniodawcê nieprawid³owo�ci na podstawie jego wniosków i
zaleceñ.

§ 8. 1.Zleceniobiorca jest obowi¹zany do przedstawienia
Zleceniodawcy rozliczenia realizacji zadañ pod wzglêdem rze-
czowym i finansowym oraz sprawozdania merytorycznego z wy-
konania zadañ okre�lonych w § 1 w terminie 14 dni po zakoñ-
czeniu realizacji zadañ.

2.Rozliczenie finansowe polega na przekazaniu Zlecenio-
dawcy wykazu faktur i rachunków ich kserokopii oraz opisu i
komentarza do w/w materia³ów w terminie 14 dni po zakoñcze-
niu realizacji zadañ.

3.Sprawozdanie merytoryczne bêdzie zawieraæ szczegó-
³owe informacje o realizacji zadañ - w tym ewaluacjê szkoleñ
ujêtych w zadaniu 1 -  wnioski z realizacji  zadañ oraz potwier-
dzenie przeprowadzenia zajêæ i udzielenia pomocy.

§ 9. 1.Niewykorzystana czê�æ dotacji podlega zwrotowi na
konto Zleceniodawcy po przedstawieniu koñcowego rozliczenia
zadañ okre�lonych w § 1, nie pó�niej ni¿ do dnia 20 grudnia
2003 r. W przypadku nieterminowego zwrotu niewykorzystanej
dotacji bêd¹ naliczane ustawowe odsetki.

2.Czê�æ dotacji wykorzystana na inny cel ni¿ okre�lony w
niniejszym Porozumieniu podlega zwrotowi na konto Zlecenio-
dawcy do 14 dni od wezwania do zap³aty wraz z odsetkami prze-
widzianymi dla rozliczeñ podatkowych naliczanymi od dnia nie-
prawid³owego wykorzystania dotacji.

§ 10. 1.W razie niedotrzymania warunków Porozumienia,
a w szczególno�ci naruszenia postanowieñ § 3 Zleceniodawca
mo¿e wypowiedzieæ niniejsze Porozumienie w terminie 30 dni.

2.Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane   ze skutkiem na-
tychmiastowym w przypadku :

1/ nieterminowego wykonania zadañ okre�lonych w § 1,
2/ nienale¿ytego wykonania niniejszego porozumienia, a

w szczególno�ci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowa-
nych zadañ,

3/ wykorzystania dotacji na inne cele ni¿ okre�lone w ni-
niejszym Porozumieniu,

4/ nie doprowadzenia przez Zleceniobiorcê do usuniêcia
uchybieñ dotycz¹cych realizacji niniejszego Porozumienia w ter-
minie 15 dni od daty wezwania przez Zleceniodawcê.

§ 11. W przypadku nienale¿ytego wykonania niniejszego
Porozumienia lub niewykonania, albo czê�ciowego niewykona-
nia zadañ okre�lonych w § 1, Zleceniobiorca zobowi¹zany jest
do zwrotu kwoty dotacji wraz z ustawowymi odsetkami w czê�ci
proporcjonalnej do stopnia niewykonania Porozumienia  w ter-
minie 15 dni od daty jego rozwi¹zania.

§ 12. W sprawach zwi¹zanych z bie¿¹c¹ realizacj¹ niniej-
szego Porozumienia Zleceniodawcê reprezentuje pe³nomoc-
nik Zarz¹du Województwa Opolskiego ds. profilaktyki i rozwi¹zy-
wania problemów alkoholowych.

§ 13. Zleceniobiorca zobowi¹zuje siê do odpowiedniego
stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 14. 1.Zmiany do Porozumienia wymagaj¹ aneksu pod
rygorem niewa¿no�ci.

2.W sprawach nieregulowanych niniejszym Porozumie-
niem stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o finan-
sach publicznych.

§ 15. Porozumienie spisano w 2 jednobrzmi¹cych egzem-
plarzach, po 1 dla ka¿dej ze stron.

§ 16. Porozumienie obowi¹zuje od dnia podpisania.

§ 17. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

Zleceniobiorca                   Zleceniodawca
Starista                                                                Marsza³ek Województwa
Gerhard Matheja                             Ewa Olszewska

Wicestarosta                                   Cz³onek Zarz¹du
Józef Swaczyna                              Ewa Rurynkiewicz

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 ;  2002 r.  Nr  23  , poz.  220,  Nr 62 , poz.  558 , Nr
113 , poz.  984  , Nr  153 , poz.  1271 / w  zwi¹zku  z  art. 128
ustawy z dnia  26 listopada  1998 r. o  finansach  publicznych
/ Dz. U. Nr 155  poz.  1014 ;  1999 r.  Nr 38 , poz. 360 , Nr 49 , poz.
485 ,  Nr 70, poz. 778  i   Nr 110 ,  poz. 1255;   2000 r.   Nr  6  , poz.
69 ,  Nr 12 ,  poz.136 , Nr  48 ,poz. 550 , Nr  95,  poz. 1041 ,  Nr  119,
poz.  1251   i   Nr  122 ,  poz.  1315;   2001 r.  Nr  45  poz. 497,  Nr
46  poz. 499 , Nr  88  ,  poz. 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  i  Nr  153
, poz. 1271 i  Nr  156 , poz.  1300 /-  Burmistrz   Gogolina  zarz¹dza
,   co  nastêpuje :
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 Zarz¹dzenie  Nr  Or .I -0154 - 2/2002
 Burmistrza    Gogolina

z  dnia  25 listopada   2002  r.

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

§   1. Zwiêksza  siê  bud¿et gminy po  stronie  dochodów
                                                               w  kwocie  101.070 z³
w  tym :
Dzia³    801  O�wiata   i  wychowanie   w  kwocie 13.550 z³
w  tym  :
Rozdzia³    80101 Szko³y   podstawowe  w  kwocie  2.665 z³
    §           203  Dodatki  celowe  otrzymane  z  bud¿etu

pañstwa  na  realizacjê  w³asnych  zadañ  bie¿¹cych   gmin
/  zwi¹zków  gmin   /                                        w   kwocie      2.665 z³

Rozdzia³   80110    Gimnazja             w  kwocie      4.193 z³
    §           203        Dodatki  celowe  otrzymane  z  bud¿etu

pañstwa  na  realizacjê  w³asnych  zadañ   bie¿¹cych   gmin
/  zwi¹zków  gmin   /                               w   kwocie      4.193 z³
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Rozdzia³  80195 Pozosta³a  dzia³alno�æ  w   kwocie     6.692 z³
    §           203        Dodatki  celowe  otrzymane  z  bud¿etu

pañstwa  na  realizacjê  w³asnych  zadañ bie¿¹cych   gmin
/  zwi¹zków  gmin   /                                w   kwocie     6.692 z³

Dzia³           853       Opieka  spo³eczna  w  kwocie   12.845 z³

w   tym  :
Rozdzia³   85313     Sk³adki  na  ubezpieczenie  zdrowotne

op³acane za  osoby   pobieraj¹ce  niektóre  �wiadczenia  z po-
mocy  spo³ecznej                                              w  kwocie     1.500 z³

§         201         Dotacje  celowe  otrzymane  z  bud¿etu
pañstwa  na  realizacjê   zadañ  bie¿¹cych  z  zakresu  admini-
stracji   rz¹dowej    oraz   innych   zadañ   zleconych   gminie
/zwi¹zkom  gmin   /  ustawami                      w  kwocie     1.500 z³

Rozdzia³   85315    Dodatki    mieszkaniowe
                                                                  w  kwocie     2.895 z³
§           203        Dodatki  celowe  otrzymane  z  bud¿etu

pañstwa  na  realizacjê  w³asnych  zadañ  bie¿¹cych   gmin
/  zwi¹zków  gmin   /                                           w   kwocie     2.895 z³

Rozdzia³   85316     Zasi³ki  rodzinne  ,  pielêgnacyjne   i
wychowawcze                                                   w  kwocie     2.150 z³

§         201         Dotacje  celowe  otrzymane  z  bud¿etu
pañstwa  na  realizacjê   zadañ  bie¿¹cych  z  zakresu  admini-
stracji   rz¹dowej    oraz   innych   zadañ   zleconych   gminie
/zwi¹zkom  gmin   /  ustawami                    w  kwocie      2.150 z³

Rozdzia³  85395   Pozosta³a   dzia³alno�æ  w  kwocie      6.300 z³
 §           203        Dodatki  celowe  otrzymane  z  bud¿etu

pañstwa  na  realizacjê  w³asnych  zadañ  bie¿¹cych   gmin
/  zwi¹zków  gmin   /                                           w   kwocie     6.300 z³

Dzia³        854        Edukacyjna   opieka  wychowawcza
                                                                w   kwocie         619 z³
w  tym  :
 Rozdzia³   85495  Pozosta³a   dzia³alno�æ w  kwocie 619 z³
 §           203        Dodatki  celowe  otrzymane  z  bud¿etu

pañstwa  na  realizacjê  w³asnych  zadañ  bie¿¹cych   gmin
/  zwi¹zków  gmin   /                            w   kwocie        619 z³

Dzia³         900      Gospodarka   komunalna  i  ochrona
�rodowiska                                                       w   kwocie  74.056 z³

 w  tym  :
Rozdzia³   90015   O�wietlenie  ulic ,  placów   i  dróg
                                                                  w   kwocie  74.056 z³
 §         201       Dotacje  celowe  otrzymane  z  bud¿etu

pañstwa  na  realizacjê   zadañ  bie¿¹cych  z  zakresu  admini-
stracji    rz¹dowej    oraz   innych   zadañ   zleconych   gminie
/zwi¹zkom  gmin   /  ustawami                       w  kwocie   74.056 z³.

§   2. Zwiêksza  siê  bud¿et gminy po  stronie  wydatków
                                                               w  kwocie  101.070 z³
w  tym :
Dzia³  801    O�wiata   i  wychowanie   w  kwocie   13.550 z³
 w  tym  :
Rozdzia³    80101 Szko³y   podstawowe  w  kwocie  2.665 z³
wydatki   bie¿¹ce                                   w  kwocie     2.665 z³
 w  tym  :
 §        4010      Wynagrodzenia  osobowe   pracowników
                                                                 w  kwocie      2.111 z³
 §        4110      Sk³adki  na  ubezpieczenie  spo³eczne
                                                                 w  kwocie         382 z³
 §        4120      Sk³adki  na  fundusz  pracy
                                                                   w  kwocie           38 z³
Rozdzia³   80110    Gimnazja                w  kwocie      4.193 z³
 wydatki   bie¿¹ce                                 w  kwocie      4.193 z³
 w  tym  :

§        4010      Wynagrodzenia  osobowe   pracowników
                                                                 w  kwocie      3.296 z³
§        4110      Sk³adki  na  ubezpieczenie  spo³eczne
                                                                 w  kwocie         584 z³
§        4120      Sk³adki  na  fundusz  pracy
                                                                  w  kwocie           93 z³
Rozdzia³  80195 Pozosta³a  dzia³alno�æ
                                                                 w   kwocie     6.692 z³
wydatki   bie¿¹ce                               w  kwocie     6.692 z³

Dzia³       853       Opieka  spo³eczna   w  kwocie   12.845 z³
w   tym  :
Rozdzia³   85313     Sk³adki  na  ubezpieczenie  zdrowotne

op³acane  za  osoby   pobieraj¹ce  niektóre  �wiadczenia  z
pomocy  spo³ecznej                                       w  kwocie     1.500 z³

wydatki   bie¿¹ce                                    w  kwocie     1.500 z³
Rozdzia³   85315    Dodatki    mieszkaniowe
                                                                  w  kwocie     2.895 z³
 wydatki   bie¿¹ce                                  w  kwocie     2.895 z³
Rozdzia³   85316     Zasi³ki  rodzinne  ,  pielêgnacyjne   i

wychowawcze                                                    w  kwocie     2.150 z³
 wydatki   bie¿¹ce                                   w  kwocie     2.150 z³
Rozdzia³  85395      Pozosta³a   dzia³alno�æ
                                                                w  kwocie      6.300 z³
  wydatki   bie¿¹ce                                 w  kwocie      6.300 z³

Dzia³        854        Edukacyjna   opieka  wychowawcza
                                                               w   kwocie         619 z³
 w  tym  :
 Rozdzia³  85495  Pozosta³a   dzia³alno�æ w  kwocie  619 z³
wydatki   bie¿¹ce                                    w  kwocie         619 z³

Dzia³         900      Gospodarka   komunalna  i  ochrona
�rodowiska                                                      w   kwocie  74.056 z³

w  tym  :
Rozdzia³   90015   O�wietlenie  ulic ,  placów   i  dróg
                                                                 w   kwocie  74.056 z³
 wydatki   bie¿¹ce                                     w   kwocie  74.056 z³

§    3. Zmniejsza  siê  bud¿et   gminy  po   stronie   docho-
dów                                                                      w  kwocie        419 z³

w  tym :
Dzia³           853       Opieka  spo³eczna     w  kwocie  419 z³
w   tym  :
Rozdzia³   85313     Sk³adki  na  ubezpieczenie  zdrowotne

op³acane  za  osoby   pobieraj¹ce  niektóre  �wiadczenia  z
pomocy  spo³ecznej                                         w  kwocie        419 z³

  §         201         Dotacje  celowe  otrzymane  z  bud¿etu
pañstwa  na  realizacjê   zadañ  bie¿¹cych  z  zakresu  admini-
stracji rz¹dowej    oraz   innych   zadañ   zleconych   gminie
/zwi¹zkom  gmin   /  ustawami                         w  kwocie        419 z³.

§ 4. Zmniejsza  siê  bud¿et  gminy  po   stronie   wydat-
ków                                                                  w  kwocie         419 z³

w  tym :
Dzia³           853       Opieka  spo³eczna     w  kwocie    419 z³
 w   tym  :
Rozdzia³   85313     Sk³adki  na  ubezpieczenie  zdrowotne

op³acane  za  osoby   pobieraj¹ce  niektóre  �wiadczenia  z
pomocy  spo³ecznej                                          w  kwocie        419 z³

 wydatki   bie¿¹ce                                    w  kwocie        419 z³.

§ 5. Zarz¹dzenie   podlega  og³oszeniu   w   Dzienniku   Urzêdo-
wym  Województwa  Opolskiego.

§  6. Zarz¹dzenie   wchodzi   w   ¿ycie    z   dniem   podjêcia .
Burmistrz

Joachim Wojtala


