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Uchwa³a  Nr III/29/2002
Rady Miejskiej w Bia³ej

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku 2002.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz.
1591;  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 /
oraz art. 109 w zwi¹zku z art. 119 oraz 124 i 130 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr
155, poz. 1014; 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70,
poz. 778, Nr 110, poz.1255;  2000 r . Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz.
136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122,
poz.1315; 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 98, poz.
1070, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623;
2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr
156, poz. 1300 /-Rada Miejska w Bia³ej uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê wykaz wydatków, które nie wygasaj¹ z
up³ywem roku 2002, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bia³ej.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach og³oszeñ w
Urzêdzie oraz na tablicach og³oszeñ na terenie gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Joachim Kosz
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nie drukowac
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        Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr III/29/02

                                             Rady Miejskiej w Bia³ej
z dnia 30grudnia 2002 r.

Plan wydatków nie wygasaj¹cych

Lp. Dzia³ Rozdzia³ § Tre�æ Nazwa zadania Kwota

Termin zakoñczenia
zadania

1 2 3 4 5 6 7

I. 710 Dzia³alno�æ us³ugowa 60.704 z³.
1. 71004 Plany zagospodarowania

przestrzennego

22.936 z³.

4300 Zakup us³ug pozosta³ych - opracowanie miejscowego
  planu zagospodarowania

  przestrzennego dla korekty

  ³uku drogi Opole-£¹cznik
  �Krobusz-Lubrza

- opracowanie miejscowego
  planu zagospodarowania

  przestrzennego dla potrzeb

  rozbudowy obiektów OSP
   Rostkowice

13.176 z³.

9.760 z³.

marzec 2003 r.

czerwiec 2003 r.

2. 71014 Opracowania geodezyjne i

kartograficzne

37.768 z³.

4300 Zakup us³ug pozosta³ych - opracowanie dokumentacji
   wraz z kosztorysami na

   modernizacjê drogi
   dojazdowej do pól w
   miejscowo�ci Pogórz

8.000 z³. czerwiec 2003 r.

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

bud¿etowych
 - wykonanie map sytuacyjno-

   wysoko�ciowych pod
   budowê dróg osiedlowych,
   sieci wodoci¹gowej,
   sanitarnej i burzowej na
   osiedle domków
   jednorodzinnych w rejonie

   ulic Opolskiej,
  Kochanowskiego i Szynowic

29.768 z³. maj 2003 r.

II. 801 O�wiata i wychowanie 35.000 z³.
80101 Szko³y podstawowe

4300 Zakup us³ug remontowych prace remontowe w szko³ach
podstawowych

35.000 z³. marzec 2003 r.

Razem 95.704 z³.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2  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 i Nr
113, poz. 984 ) oraz  art. 109, 124 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155
poz. 1014,  1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz.
778 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 i Nr 102, poz. 1116, Nr 106, poz.
1149, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623,  2002 r. Nr 41, poz.
363 i poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 156, poz.
1300)  oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o docho-
dach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999 - 2002
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Uchwa³a Nr IV/30/02
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia  30 grudnia 2002 r.

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

( 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. Zmniejszyæ dochody bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                                  o kwotê         2.560 z³
Zmniejszyæ wydatki bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                              o kwotê         2.560 z³ .
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§ 3. 1. Wprowadziæ do bud¿etu gminy zmniejszenie planu
dochodów i wydatków    zadañ w³asnych   o kwotê         2.560 z³,

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

zadañ w³asnych                                     o kwotê      23.551 z³ ,
    jak za³¹cznik nr 2
3. Wprowadziæ do bud¿etu gminy zmianê planu wydatków

zadañ zleconych     o kwotê          4.432 z³,
      jak za³¹cznik nr 3
4. Wprowadziæ do bud¿etu gminy zmianê planu dotacji

podmiotowych      o kwotê        13.825z³,
    jak za³¹cznik nr 4.

§ 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 IV/30/02

Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 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        4.330 z³

Dzia³ 801 o�wiata i wychowanie            4.105 z³
§ 075 dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników

maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorial-
nego lun innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   1.805 z³

§ 096 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniê¿nej                                                  2.300 z³

Dzia³ 853 opieka spo³eczna               225 z³
§ 069 wp³ywy z ró¿nych op³at               225 z³

II.  Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                                    o kwotê        4.330 z³

Dzia³ 801 o�wiata i wychowanie            4.105 z³
Rozdzia³     80110 gimnazja            4.105 z³
Wydatki bie¿¹ce             4.105 z³

Dzia³ 853 opieka spo³eczna                225 z³
Rozdzia³      85319 o�rodki pomocy spo³ecznej     225 z³
Wydatki bie¿¹ce                225 z³

III. Zmniejszyæ plan dochodów bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                                  o kwotê         6.890 z³

Dzia³ 853 opieka spo³eczna             6.890 z³
§ 270 �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ

bie¿¹cych gmin( zwi¹zków gmin ), powiatów ( zwi¹zków powiatów ),
samorz¹dów województw, pozyskane z innych �róde³              6.890 z³

IV. Zmniejszyæ plan wydatków bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                                   o kwotê       6.890 z³

Dzia³ 853 opieka spo³eczna           6.890 z³
Rozdzia³      85395 pozosta³a dzia³alno�æ          6.890 z³
Wydatki bie¿¹ce           6.890 z³

 Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y  Nr IV/30/02

Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 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           23.551z³

Dzia³ 757 obs³uga d³ugu publicznego           8.000 z³
Rozdzia³     75702 obs³uga papierów warto�ciowych,

kredytów i po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego
                                                8.000 z³

Wydatki bie¿¹ce           8.000 z³
Dzia³ 853 opieka spo³eczna               282 z³
Rozdzia³      85319 o�rodki pomocy spo³ecznej  282 z³
Wydatki bie¿¹ce              282 z³
W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ  282 z³
Dzia³ 900 gospodarka komunalna i ochrona �rodo-

wiska                                                                         1.444 z³
Rozdzia³      90095 pozosta³a dzia³alno�æ         1.444 z³
Wydatki bie¿¹ce           1.444 z³
Dzia³ 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowe-

go                                                           13.825 z³
Rozdzia³      92109 domy i o�rodki kultury, �wietlice i

kluby                                                           13.825 z³
Wydatki bie¿¹ce         13.825 z³
W tym dotacja podmiotowa z bud¿etu otrzymana przez

instytucjê kultury                                              13.825 z³.

II. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                                 o kwotê       23.551 z³
Dzia³ 010 rolnictwo i ³owiectwo               530 z³
Rozdzia³      01010 infrastruktura wodoci¹gowa i sani-

tacyjna wsi                                                                 530 z³
 Wydatki bie¿¹ce               530 z³
  Dzia³ 600 transport i ³¹czno�æ           1.044 z³
Rozdzia³     60016 drogi publiczne gminne      1.044 z³
Wydatki bie¿¹ce           1.044 z³
Dzia³ 710 dzia³alno�æ us³ugowa               300 z³
Rozdzia³     71004 plany zagospodarowania prze-

strzennego                                                    300 z³
Wydatki bie¿¹ce              300 z³
Dzia³ 750 administracja publiczna         18.695 z³
Rozdzia³      75023 urzêdy gmin ( miast i miast na pra-

wach powiatu )                                              13.695 z³
Wydatki bie¿¹ce         13.695 z³
Rozdzia³      75095 pozosta³a dzia³alno�æ          5.000 z³
Wydatki bie¿¹ce           5.000 z³
W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

                                                             5.000 z³
Dzia³ 801 o�wiata i wychowanie           2.700 z³
Rozdzia³     80104 przedszkola przy szko³ach podsta-

wowych                                                 2.700 z³
Wydatki bie¿¹ce           2.700 z³
W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

                                                             2.700 z³
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Dzia³ 853 opieka spo³eczne                 282 z³
Rozdzia³      85319 o�rodki pomocy spo³ecznej     282 z³
Wydatki bie¿¹ce                 282 z³

  Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr IV/30/02

Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

Wprowadziæ do bud¿etu gminy na 2002 rok  zmianê pla-
nu wydatków zadañ zleconych

I. Zmniejszyæ plan wydatków bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                                  o kwotê            4.432 z³
Dzia³ 853 opieka spo³eczna              4.432 z³
Rozdzia³      85314 zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³ad-

ki na ubezpieczenia spo³eczne              4.432 z³
§    4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne         4.432 z³

II. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                                 o kwotê            4.432 z³
Dzia³ 853 opieka spo³eczne              4.432 z³
Rozdzia³      85314 zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³ad-

ki na ubezpieczenia spo³eczne             4.432 z³
§   3110 �wiadczenia spo³eczne             4.432 z³

 Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr  IV/30/02

 Rady Miejskiej w Byczynie
 z dnia 30 grudnia 2002 r.

Wprowadziæ zmianê w za³¹czniku nr 10 do uchwa³y Rady
Miejskiej w Byczynie Nr XXXII/263/01 z dnia 28 grudnia 2001 r.
" Wykaz dotacji podmiotowych z bud¿etu gminy na 2002 rok"

W poz. I "Instytucje kultury"  kwotê                 643.825 z³
zastêpuje siê kwot¹                 630.000 z³
W poz. 1
Dzia³ 921
Rozdzia³ 92109
§ 2550kwotê                643.825 z³
zastêpuje siê kwot¹                 630.000 z³
zwiêkszenie dotacji o 400 z³ - �rodki Rady so³eckiej w Miecho-

wej, zmniejszenie dotacji o 530 z³ - �rodki Rady so³eckiej Pogorza³-
ka, zmniejszenie dotacji z bud¿etu gminy o                             13.695 z³.

W poz. "razem" kwotê                 673.827 z³
zastêpuje siê kwot¹                660.002 z³.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,   pkt 9 lit d  pkt 10 ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr
142 poz. 1591; 2002r. Nr 23 poz.220 i Nr 62 poz.558) oraz art. 69,
109, 110 i 124 ust. 1 i 2,ust. 3 i 4 oraz art.128 ust.2 ustawy z dnia
26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155
poz.1014; 1999r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz.778 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; 2001r.
Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz.499, Nr 88 poz. 961, Nr 98 poz. 1070, Nr
100 poz. 1082, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368 i Nr 145 poz.
1623 ; 2002r. Nr 41 poz. 363 i 365, Nr 74  poz.676, Nr 113, poz.
984 i Nr 153 poz. l271)  -  Rada Gminy Cisek uchwala, co nastê-
puje:

§1. W bud¿ecie Gminy Cisek na rok 2002,  przyjêtym uchwa-
³¹  Rady Gminy Nr XXX/186/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r.:

1. Zmniejsza siê plan wydatków Gminy Cisek
                                                                                      o kwotê 714.090 z³
w tym:
a)Dzia³010Rolnictwo i ³owiectwo              o kwotê      4.100 z³
- Rozdzia³ 01095 Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê      4.100 z³
- wydatki bie¿¹ce                                          o kwotê      4.100 z³
b) Dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i  ochrona przeciw-

po¿arowa                                                                 o kwotê       9.990 z³
- Rozdzia³ 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne  o kwotê       9.990 z³
- wydatki bie¿¹ce                                        o kwotê       9.990 z³
c) Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie       o kwotê     700.000 z³
- Rozdzia³ 80110 Gimnazja                   o kwotê     700.000 z³
- wydatki inwestycyjne (budowa sali sportowej)
                                                                    o kwotê     700.000 z³
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Uchwa³a Nr III/14/2002
Rady Gminy Cisek

z dnia 27 grudnia 2002 r.

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

2. Zwiêksza siê plan wydatków Gminy Cisek
                                                                 o kwotê 14.090 z³
w tym:
a) Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa      o kwotê  2.000 z³
- Rozdzia³ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo-

�ciami                                                                o kwotê       2.000 z³
- wydatki bie¿¹ce                                    o kwotê       2.000 z³
b) Dzia³ 750 Administracja publiczna   o kwotê    2.100 z³
- Rozdzia³ 75047 Pobór podatków       o kwotê       2.100 z³
- wydatki bie¿¹ce                                  o kwotê       2.100 z³

c) Dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-
ciwpo¿arowa                                                     o kwotê       9.990 z³

-Rozdzia³ 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne o kwotê    9.990 z³
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup pompy szlamo-

wej)                                                                    o kwotê      9.990 z³
3. Zmniejsza siê plan przychodów Gminy Cisek
                                                              o kwotê      700.000 z³
w tym:
§ 952 Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek
i kredytów na rynku krajowym           o kwotê     700.000 z³

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Cisek.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicz¹cy Rady
Pawe³ Ryborz
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 Uchwa³a   Nr  V / 22 / 2002
  Rady   Gminy  Chrz¹stowice

 z dnia 27 grudnia 2002 r.

w sprawie  korekty bud¿etu  gminy na 2002 rok.

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

   § 1.  Dokonuje siê zmian w planie wydatków ogó³em
                                                                       o kwotê  7.100 z³ :
· zwiêkszenia        7.100 z³
· zmniejszenia      7.100 z³

Dzia³ Rozdzia³ §                Nazwa Zwiêkszenie
                 z³

Zmniejszenie    z³

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa.

400 400

75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne 400 400

4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki - 400

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
bud¿etowych

                400 -

801 O�wiata i wychowanie 3.000 3.000

80101 Szko³y podstawowe 3.000 3.000

4010 Wynagrodzenia osobowe - 3.000

4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 3.000 -

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3.700 3.700

85401 �wietlice szkolne 500 500

3020 Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczone

do wynagrodzeñ

500 -

4010 Wynagrodzenia osobowe - 500

85404 Przedszkola 3.200 3.200

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do

wynagrodzeñ

3.200 -

4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne - 3.200

Razem: 7.100 7.100

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê  Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Ginter Barucki

Na podstawie art. 34 ust. 5 w zwi¹zku z  art. 5 ustawy z dnia
29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej  (Dz. U. z 1998 r.  Nr
64, poz. 414,    Nr 106, poz. 668,  Nr 117,  poz. 756 i Nr 162, poz.
1118 i 1126,  1999 r.  Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz.  885 i Nr 90, poz.
1001,   2000 r. Nr 12,  poz. 136 i Nr 19, poz. 238,  2001 r. Nr 72,
poz. 748, Nr 88, poz. 961,  Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr
122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792 ; 2003 r. Nr 7, poz. 79) oraz
§ 2 ust. 3 rozporz¹dzenia Rady Ministrów  z dnia 14 stycznia
2003 r. w sprawie  szczegó³owych zasad i trybu  udzielania po-
mocy  w  do¿ywianiu uczniów w 2003 r. (Dz. U.  Nr 13,  poz. 133)
- Rada Gminy Chrz¹stowice uchwala, co nastêpuje:
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Uchwa³a   Nr   VII / 34 / 2003
Rady  Gminy Chrz¹stowice

z dnia   20 marca 2003 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na �wiadczenia  w formie do¿ywiania dzieci w szko³ach.

§ 1. Ustala siê zasady zwrotu wydatków przeznaczonych
na do¿ywianie dzieci    w sto³ówkach szkolnych dla rodzin spe³-
niaj¹cych warunki okre�lone  w art. 3 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej,  je¿eli dochód na osobê w rodzinie
przekracza 200 % kryterium  dochodowego, okre�lonego  zgod-
nie z art. 4 ustawy o pomocy spo³ecznej.

§ 2. Kryteria zwrotu wydatków wymienionych w § 1 okre�la
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Wydatki:
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§ 3. �wiadczeniobiorca obowi¹zany jest do zwrotu otrzy-
manego �wiadczenia jednorazowo.

 § 4. Ponowne  przyznanie �wiadczenia mo¿e nast¹piæ po
ca³kowitej sp³acie otrzymanego wcze�niej �wiadczenia, b¹d�
po odst¹pieniu ¿¹dania jego zwrotu.

§ 5. Pe³nienie funkcji koordynatora  do¿ywiania dzieci  w
gminie powierza siê Kierownikowi O�rodka Pomocy Spo³ecz-
nej w Chrz¹stowicach.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Chrz¹stowice.

§ 7. Traci moc uchwa³a Nr XLII/219/2002 Rady Gminy w
Chrz¹stowicach z dnia 24 stycznia 2002 r.  w sprawie zasad
zwrotu wydatków przeznaczonych na �wiadczenia w formie do-
¿ywiania dzieci w szko³ach.

§ 8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie  po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia  w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Ginter Barucki

Za³¹cznik
 do uchwa³y VII/34/ 2003

Rady Gminy Chrz¹stowice
z dnia   20 marca 2003 r.

Z A S A D Y
zwrotu wydatków przeznaczonych na do¿ywianie

dzieci w szko³ach

Przyjmuje siê kryteria zwrotu wydatków poniesionych na
do¿ywianie dzieci   w sto³ówkach szkolnych nastêpuj¹co:

% dochód na osobê w rodzinie

wg art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej

% zwrot kosztów przez rodzinê liczony

 od kosztu 1 posi³ku

do 200 % bez zwrotu

od 200 % do 230 % 10 % (zwrot rodziny)

od 230 % do 260 % 30 % (zwrot rodziny)

od 260 % do 300 % 50 % (zwrot rodziny)

powy¿ej 300 % 100 % (zwrot rodziny)

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 i Nr 113, poz. 984) oraz
art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014,  1999 r. Nr 38, poz. 360,
Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 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 102, poz. 1116, Nr
125, poz. 1368 i Nr 145, poz.1623 , 2002 r. Nr 41, poz. 363 i  poz.
365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984,  Nr 156, poz. 1300, Nr
200, poz. 1685),  Rada Gminy Dobrzeñ Wielki uchwala, co na-
stêpuje :

§ 1.W uchwale Nr XXX/349/2001 z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2002, zmienionej
uchwa³ami:
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Uchwa³a  Nr  III/ 28 /2002
Rady Gminy Dobrzeñ Wielki

z dnia 28 grudnia  2002 r.

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

1) Nr XXX/355/01 z dnia  20 grudnia 2001r.,
2) Nr XXXII/362/02 z dnia  31 stycznia 2002 r.,
3) Nr XXXIII/373/02 z dnia 21 marca 2002r.,
4) Nr XXXIV/380/02 z dnia 25 kwietnia 2002r.,
5) Nr XXXVI/395/02 z dnia 20 czerwca 2002r.,
6) Nr XXXVIII/407/02  z dnia 22 sierpnia 2002r.,
7) Nr XL/419/02  z dnia 10 pa�dziernika 2002r.
8) Nr I/6/2002 z dnia 18 listopada 2002r.,
9) Nr II/22/2002 z dnia 9 grudnia 2002r.,
dokonuje siê zmian po stronie  dochodów i wydatków

wed³ug za³¹cznika do niniejszej uchwa³y.

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

                                                                                Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Dobrzeñ Wielki

                                                                     Gerard Halama
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr III/28/2002
Rady Gminy Dobrzeñ Wielki

z dnia 28 grudnia2002 r.

Dzia³ Rozdzia³ § Tre�æ Zwiêkszenia Zmniejszenia

Dochody

010  Rolnictwo i ³owiectwo 250,00 0,00

 01022 Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t oraz badania

monitoringowe
250,00 0,00

  069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 250,00  

700   Gospodarka mieszkaniowa 105 000,00 1 000,00

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 105 000,00 1 000,00

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

podobnym charakterze

 1 000,00

  084 Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹tkowych 105 000,00  

750   Administracja publiczna 2 600,00 2 000,00

 75023  Urzêdy gmin 2 600,00 2 000,00

  069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 2 000,00  

  083 Wp³ywy z us³ug 600,00  

  097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów  2 000,00

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

jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej
599 000,00 151 000,00

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

oraz pod. i op³at lokal. od os. prawnych
581 000,00 0,00

  031 Podatek od nieruchomo�ci 461 000,00  

  050 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 120 000,00  

 75616  
Wp³ywy z podatku rolnego, le�nego, od czynno�ci
cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób

fizycznych

15 000,00 151 000,00

  034 Podatek od �rodków transportowych 15 000,00  

  036 Podatek od spadków i darowizn  10 000,00

  050 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych  140 000,00

  056 Zaleg³o�ci z podatków zniesionych  1 000,00

 75619  Wp³ywy z ró¿nych rozliczeñ 3 000,00 0,00

  046 Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej 3 000,00  

758   Ró¿ne rozliczenia 35 000,00 0,00

 75814  Ró¿ne rozliczenia finansowe 35 000,00 0,00

  092 Pozosta³e odsetki 35 000,00  

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 2 400,00 0,00

 90001  Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 2 100,00 0,00

  097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 2 100,00  

 90095  Pozosta³a dzia³alno�æ 300,00 0,00

  083 Wp³ywy z us³ug 300,00  

RAZEM 744 250,00 154 000,00

Wydatki

010   Rolnictwo i ³owiectwo 5 000,00 0,00

 01008  Budowa i utrzymanie urz¹dzeñ melioracji wodnych 5 000,00 0,00

  4300 Zakup pozosta³ych us³ug 5 000,00  

600   Transport i ³¹czno�æ 400 000,00 0,00

 60016  Drogi publiczne i gminne 400 000,00 0,00

  4270 Zakup us³ug remontowych 200 000,00  

  4300 Zakup pozosta³ych us³ug 200 000,00  

700   Gospodarka mieszkaniowa 86 150,00 0,00

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 86 150,00 0,00

  4210 Zakupy materia³ów i wyposa¿enia 60 000,00  

  4300 Zakup pozosta³ych us³ug 20 150,00  

  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 6 000,00  
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801   O �w iata  i w ychow anie 605 123,00 479 450,00

 80101  Szko ³y  Podstw ow e 70 000,00 216 010,00

  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ  30 000,00

  4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników  130 000,00

  4110 Sk ³adki na ubezpieczenie spo³eczne  40 000,00

  4120 Sk ³adki na Fundusz Pracy  10 000,00

  4210 Zakupy m ateria³ów i wyposa¿enia 70 000,00  

  4440 Odpisy na zak ³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych  6 010,00

 80110  G im nazja 245 000,00 211 370,00

  4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników  200 000,00

  4210 Zakupy m ateria³ów i wyposa¿enia 200 000,00  

  4240 Zakup pom ocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 25 000,00  

  4270 Zakup us³ug rem ontowych 20 000,00  

  4440 Odpisy na zak ³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych  11 370,00

 80113  D ow o¿enie uczniów  do szkó³ 10 043,00 0,00

  4300 Zakup pozosta³ych us³ug 10 043,00  

 80114  Zespo ³y  ekonom iczno - adm inistracyjne szkó³ 7 000,00 7 000,00

  4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników  7 000,00

  4300 Zakup pozosta³ych us³ug 7 000,00  

 80120  L icea ogólnokszta ³c¹ce 149 000,00 45 070,00

  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 5 000,00  

  4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników  30 000,00

  4210 Zakupy m ateria³ów i wyposa¿enia 30 000,00  

  4240 Zakup pom ocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 80 000,00  

  4260 Zakup energii  15 000,00

  4270 Zakup us³ug rem ontowych 16 000,00  

  4300 Zakup pozosta³ych us³ug 17 000,00  

  4420 Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne 1 000,00  

  4440 Odpisy na zak ³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych  70,00

 80130  Szko ³y  Zaw odow e 110 580,00 0,00

  4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników 5 000,00  

  4110 Sk ³adki na ubezpieczenie spo³eczne 500,00  

  4210 Zakupy m ateria³ów i wyposa¿enia 50 000,00  

  4240 Zakup pom ocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 15 000,00  

  4270 Zakup us³ug rem ontowych 37 080,00  

  4300 Zakup pozosta³ych us³ug 3 000,00  

 80195  Pozosta ³a  dzia³a lno�æ 13 500,00 0,00

  4210 Zakupy m ateria³ów i wyposa¿enia 12 000,00  

  4300 Zakup pozosta³ych us³ug 1 500,00  

854   E dukacyjna opieka w ychow aw cza 100 010,00 167 683,00

 85401  �w ietlice szkolne 0,00 47 490,00

  4010 W ynagrodzenia osobowe pracowników  30 000,00

  4210 Zakupy m ateria³ów i wyposa¿enia  5 000,00

  4240 Zakup pom ocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek  4 000,00

  4260 Zakup energii  3 000,00

  4300 Zakup pozosta³ych us³ug  2 700,00

  4440 Odpisy na zak ³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych  2 790,00

 85404  Przedszkola 70 000,00 118 240,00

  3020 N agrody i w ydatk i osobow e n ie zaliczone do w ynagrodzeñ  15 000 ,00

  4010 W ynagrodzen ia  osobow e p racow ników  50 000 ,00

  4210 Zakupy m ateria ³ów  i w yposa¿en ia 60 000 ,00  

  4220 Zakup  �rodków  ¿yw no�ci  50 000 ,00

  4240 Zakup  pom ocy naukow ych , dydak tycznych  i k si¹¿ek 10 000 ,00  

  4440 O dpisy na  zak ³adow y fundusz �w iadczeñ  socja lnych  3  240 ,00

 85415  Pom oc m aterialna dla  uczniów 10,00 0,00

  4210 Zakupy m ateria ³ów  i w yposa¿en ia 10,00  

 85495  Pozosta ³a  dzia³alno�æ 30 000,00 1 953,00

  4210 Zakupy m ateria ³ów  i w yposa¿en ia 25 000 ,00  

  4300 Zakup  pozosta ³ych  us³ug 5  000 ,00  

  4440 O dpisy na  zak ³adow y fundusz �w iadczeñ  socja lnych  1  953 ,00

900   G ospodarka kom unalna i ochrona �rodow iska 41 100,00 0,00

 90095  Pozosta ³a  dzia³alno�æ 41 100,00 0,00

  4430 R ó¿ne op ³a ty i sk ³adki 41 100 ,00  

R A ZE M 1 237 383,00 647 133,00
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U. Nr 142, poz. 1591/ 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;  1999r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz.
1255; z 2000 r. Nr 6, poz. 89, Nr 12,poz. 136, Nr 48, poz. 550,
Nr95,poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315; 2001 r. Nr
45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 461, Nr 98, poz. 1070,
Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145,
poz. 1623; 2002 r. Nr 41, poz. 363, 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 271, poz. 156, poz. 1300/-Rada Gminy w
Domaszowicach uchwala:

§ 1. 1. Zwiêkszyæ bud¿et po stronie dochodów:
dz.758 rozdz.75801  §   292 - 3.983
dz.853 rozdz.85395  §   203 - 4.297.

2. Zmniejszyæ bud¿et po stronie dochodów
dz. 853 rozdz. 85313 §   201 - 2.692.

3. Zwiêkszyæ bud¿et o stronie wydatków:
dz. 801 rozdz. 80101 §  4010 - 3.983
dz. 853 rozdz. 85395 §  3110 - 4.297.

4. Zmniejszyæ bud¿et po stronie wydatków:
dz. 853 rozdz. 85313 §   4130 - 2.692.

§ 2. Zmniejszyæ wydatki w bud¿ecie gminy:
dz. 010 rozdz. 01030 § 2850  -  2.700,00
dz. 700 rozdz. 70005 § 4040  -         0,41
dz. 750 rozdz. 75023 § 4210  - 10.000,00
dz. 750 rozdz. 75023 § 4300  - 10.000,00
dz. 750 rozdz. 75056 § 4010  -   9.695,50
dz. 750 rozdz. 75056 § 4110  -   2.233,50
dz. 750 rozdz. 75056 § 4120  -      338,50
dz. 750 rozdz. 75095 § 4300  -  10.000,00
dz. 757 rozdz. 75705 § 8040  -  10.000,00
dz. 754 rozdz. 75412 § 3030  -    2.000,00
dz. 754 rozdz. 75412 § 4410  -       300,00
dz. 801 rozdz. 80113 § 4300  - 10.000,00
dz. 851 rozdz. 85154 § 4210  -   2.200,00
dz. 851 rozdz. 85154 § 4300  -   1.800,00
dz. 853 rozdz. 85314 § 4110  -   6.361,00
dz. 853 rozdz. 85328 § 4300  -   1.779,00
dz. 854 rozdz. 85404 § 4270  -   2.000,00
dz. 854 rozdz. 85404 § 4410  -   1.000,00
dz. 854 rozdz. 85404 § 4430  -   1.000,00
dz. 900 rozdz. 90095 § 4210  -   7.000,00

   90.407,91
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Uchwa³a Nr III/19/02
Rady Gminy w Domaszowicach

z dnia 16 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXII/241/01 Rady Gminy w Domaszowicach w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy
na 2002 rok.

Zwiêkszyæ wydatki w bud¿ecie gminy:

dz. 700 rozdz. 70005 § 4260 -        500,41
dz. 700 rozdz.70005§4210 -        2.500,00
dz. 700 rozdz. 70005 § 4430   -   1.000,00
dz. 750 rozdz. 75022 § 3030   - 10.500,00
dz. 750 rozdz. 75022 § 4210   -      500,00
dz. 750 rozdz. 75023 § 4110   -  11.000,00
dz. 750 rozdz. 75023 § 4120   -    4.000,00
dz. 750 rozdz. 75023 § 4260   -    2.000,00
dz. 750 rozdz. 75023 § 4270   -       500,00
dz. 750 rozdz. 75023 § 4410   -    2.000,00
dz. 750 rozdz. 75047 § 3030   -    1.000,00
dz. 750 rozdz. 75047 § 4300  -        500,00
dz. 750 rozdz. 75056 § 3030  -   11.431,30
dz. 750 rozdz. 75056 § 4210  -        536,20
dz. 750 rozdz. 75056 § 4300  -        300,00
dz. 750 rozdz. 75095 § 4430  -        100,00
dz. 754 rozdz. 75412 § 4300  -     2.000,00
dz. 754 rozdz. 75412 § 4430  -        300,00
dz. 801 rozdz. 80113 § 4010  -     2.500,00
dz. 801 rozdz. 80113 § 4110  -     1.000,00
dz. 801 rozdz. 80113 § 4120  -        400,00
dz. 851 rozdz. 85154 § 3030  -     4.000,00
dz. 853 rozdz. 85314 § 3110  -     6.361,00
dz. 853 rozdz. 85319 § 4210  -     1.779,00
dz. 854 rozdz. 85404 § 4110  -     5.000,00
dz. 854 rozdz. 85404 § 4260  -     3.000,00
dz. 921 rozdz. 92109 § 4300  -     5.000,00
dz. 921 rozdz. 92109 § 4430  -     2.000,00
dz. 926 rozdz. 92605 § 2820  -     8.000,00
dz. 926 rozdz. 92605 § 4260  -        200,00
dz. 926 rozdz. 92605 § 4300  -        500,00

    90.407,91

 § 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

§ 5.Uchwa³a podlega og³oszeniu 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 /  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 ,  1999r.  Nr  38 , poz. 360 , Nr  49 ,poz.
485 , Nr 70 ,poz.778 ,Nr 110,  poz. 1255 ,   2000 r.  Nr 6 ,  poz. 69,
Nr  12, poz. 136,  Nr 48 , poz.  550 ,  Nr  95 ,  poz. 1041, Nr 119,
poz. 1251 , Nr  122, poz. 1315,  2001 r. Nr 45 , poz. 497 , Nr 46,
poz. 499  , Nr  88 , poz. 1070 ,  Nr 100 , poz.1082 , Nr 102 , poz.
1116 , Nr 125 , poz. 1368 , Nr 145 , poz. 1623 ,  2002  r.  Nr  41 ,
poz.  363 , 365  ,  Nr  74 ,  poz.  676 ,  Nr   113 ,  poz.  984 ,  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   2001 r.  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
2002r,  Nr  XLI/307/2002   Rady  Miejskiej   w   Gogolinie   z  dnia
10  wrze�nia   2002 r., Nr  XLII / 314/2002   Rady   Miejskiej   w
Gogolinie   z  dnia   8   pa�dziernika   2002  r. ,   Nr  III /  19 /2002
Rady  Miejskiej  w  Gogolinie  z  dnia   11   grudnia   2002  r ,
wprowadza    siê    nastêpuj¹ce    zmiany  :
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 Uchwa³a  Nr  IV / 24 / 2002
Rady   Miejskiej   w  Gogolinie

 z  dnia  30  grudnia  2002  r.

w  sprawie  dokonania  zmian  bud¿etu na  2002 rok.

1.  Zwiêksza  siê  bud¿et   gminy  po  stronie   dochodów
                                                            w  kwocie    250.000 z³ ,
      w  tym  :

Dzia³          758    Ró¿ne   Rozliczenia   w  kwocie 250.000 z³
Rozdzia³    75801    Czê�æ   o�wiatowa    subwencji   ogólnej  dla

jednostek   samorz¹du  terytorialnego              w  kwocie     250.000 z³
       §          292        Subwencje  ogólne   z  bud¿etu  pañstwa
                                                              w  kwocie     250.000 z³.

2.  Zwiêksza  siê  bud¿et   gminy  po  stronie    wydatków
                                                             w  kwocie    250.000 z³,
     w  tym  :
Dzia³       801      O�wiata   i  wychowanie  w  kwocie     250.000 z³
Rozdzia³   80101    Szko³y   podstawowe    w  kwocie   250.000 z³
                                wydatki   bie¿¹ce    w  kwocie  250.000 z³.

§2. Wykonanie   uchwa³y   powierza  siê   Burmistrzowi
Gogolina .

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gogolinie

Stanis³aw Kurzeja

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,
2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558,  Nr 113 poz.984,  Nr 153
poz.1271) oraz art.109, 118, 124 ust.1  ustawy z dnia 26 listopa-
da 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz.1014, 1999r.
Nr 38 poz.360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz.778, Nr 110 poz.1255,
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, z 2001r. Nr 45 poz.497, Nr 46
poz.499, Nr 88 poz.961, Nr 98 poz.1070, Nr 100 poz.1082, Nr
102 poz.1116, Nr 125 poz.1368 i Nr 145 poz.1623, 2002r. Nr 41
poz.363 i 365, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271,
Nr 156 poz.1300 i Nr 200 poz.1685/  -  Rada Miejska w Gorzowie
�l¹skim uchwala, co nastêpuje :

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

1.  Zwiêksza siê dochody gminy o kwotê      35.915,00 z³.
Dzia³ 010 - Rolnictwo i ³owiectwo                            5.000 z³
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Uchwa³a Nr IV/25/2002
Rady Miejskiej w Gorzowie �l¹skim

z dnia 27 grudnia 2002 r.

w sprawie  zmiany bud¿etu gminy na 2002 rok.

    Rozdz.01022 - Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t
oraz badania   monitoringowe pozosta³o�ci chemicznych i bio-
logicznych  w tkankach zwierz¹t i produktach pochodzenia zwie-
rzêcego                                                                                     5.000 z³

    § 049    - Wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych
przez jednostki   samorz¹du terytorialnego na podstawie odrêb-
nych ustaw / za kolczykowanie zwierz¹t /                           2.000 z³

§ 069  - Wp³ywy z ró¿nych op³at                                 3.000 z³
 /za �wiadectwa miejsca pochodzenia zwierz¹t/

   Dzia³       756 - Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych   jednostek nie posiadaj¹cych osobowo-
�ci prawnej                                                                           30.000 z³

   Rozdz.75615 - Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le-
�nego, podatku od  czynno�ci cywilnoprawnych oraz podatków i
op³at lokalnych  od osób prawnych i innych jednostek organiza-
cyjnych                                                                                    30.000 z³
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§ 031 - Podatek od nieruchomo�ci                       30.000 z³

   Dzia³      853 - Opieka spo³eczna                              915 z³
   Rozdz.85315 - Dodatki mieszkaniowe                    915 z³
   § 203 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjêw³asnych zadañ bie¿¹cych gminy                         915 z³.

2. Po dokonaniu wy¿ej wymienionych zmian dochody
gminy wynosz¹ kwotê                                             9.294.180,22 z³.

§ 2. W § 3 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany :
1. Zwiêksza siê wydatki bud¿etowe          o kwotê 35.915 z³.
    Dzia³       754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona

przeciwpo¿arowa                                                                  35.000 z³
    Rozdz.75412 - Ochotnicze Stra¿e Po¿arne        35.000 z³
         a/  wydatki maj¹tkowe        35.000 z³
   Dzia³       853 - Opieka spo³eczna                              915 z³
   Rozdz.85315 - Dodatki mieszkaniowe                       915 z³
         a/  wydatki bie¿¹ce                    915 z³.

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

3. Po dokonaniu wy¿ej wymienionych zmian wydatki gmi-
ny wynosz¹ kwotê 9.711.980,22 z³.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Roman Neugebauer

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiêkszenia

710

754

801

854

900

 71004

 75412

 80101

 85404

 90001

 90002

 90015

Wydatki
Dzia³alno�æ us³ugowa
Plany zagospodarowania przestrzennego

a/. wydatki bie¿¹ce

Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Ochotnicze Stra¿e Po¿arne
a/. wydatki maj¹tkowe

O�wiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
a/. wydatki bie¿¹ce

Edukacyjna opieka wychowawcza

Przedszkola
a/. wydatki bie¿¹ce

Gospodarka komunalna i  ochrona �rodowiska
Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
a/. wydatki bie¿¹ce
w tym :
- dotacja przedmiotowa dla Zak³adu Us³ug
  Komunalnych w Gorzowie �l.  6.500 z³
  / �cieki/
Gospodarka odpadami

a/.wydatki bie¿¹ce
    w tym :
   - dotacja przedmiotowa dla Zak³adu Us³ug
     Komunalnych w Gorzowie �l.  6.500 z³
     /�mieci /
O�wietlenie ulic, placów i dróg
a/. wydatki bie¿¹ce

   52.000,-
   10.000,-

   10.000,-

   10.000,-

     42.000,-

     42.000,-

     42.000,-

   52.000,-

     5.000,-

     5.000,-
     5.000,-

   24.000,-
   24.000,-

   24.000,-

   10.000,-

   10.000,-
   10.000,-

   13.000,-

     6.500,-

     6.500,-

     6.500,-

     6.500,-
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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) - Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Dokonuje siê :
- zmniejszenia wydatków  zgodnie z za³¹cznikiem nr1 na
                                               kwotê                   214.974,47   z³
- zwiêkszenia wydatków  zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 na
                                              kwotê                   214.974,47   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   III/ 17/2002
Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia  30 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 Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Karol Grzybowski

                                                                             Za³¹cznik nr 1
                                                         do uchwa³y Nr  III/17/2002

                                              Rady Miejskiej w Grodkowie
                               z dnia 30  grudnia  2002 r.

w tym:

Dzia³ Rozdz.
Tre�æ Plan

na 2002 rok
zadania

zlecone

Zadania

powierzone

1 2 3 4 5 6

801 O�wiata i wychowanie 145.844,92 - -

80101 Szko³y podstawowe 21.016,94 - -

wydatki bie¿¹ce 21.016,04 - -

w tym :wynagrodzenia i pochodne 13.266,90 - -

80104 Przedszkola przy szko³ach podstawowych 6.128,69 - -

wydatki bie¿¹ce 6.128,69 - -

w tym :wynagrodzenia i pochodne 4.107,37 - -

80110 Gimnazja 57.337,81 - -

wydatki bie¿¹ce 57.337,81 - -

w tym :wynagrodzenia i pochodne 15.681,39 - -

80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³ 30.620,43 - -

wydatki bie¿¹ce 30.620,43 - -

80114 Zespo³y ekonomiczno-administracyjne szkó³ 16.866,79 - -

wydatki bie¿¹ce 16.866,79 - -

w tym :wynagrodzenia i pochodne 11.823,02 - -

80195 Pozosta³a dzia³alno�æ 13.874,26 - -

wydatki bie¿¹ce 13.874,26 - -

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 69.129,55 - -

85401 �wietlice szkolne 15,79 - -

wydatki bie¿¹ce 15,79 - -

w tym :wynagrodzenia i pochodne 15,79 - -

85404 Przedszkola 69.113,76 - -

wydatki bie¿¹ce 69.113,76 - -

w tym :wynagrodzenia i pochodne 35.883,71 - -

Razem  wydatki 214.974,47 - -

Plan wydatków  Gminy Grodków na 2002 rok
zmniejszenia
w z³otych
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                                                                  Za³¹cznik nr 2
                                                      do Uchwa³y Nr III/17/2002

                                             Rady Miejskiej w Grodkowie
                                                  z dnia  30 grudnia   2002 r.

zwiêkszenia
w z³otych

w tym:

Dzia³ Rozdz.
Tre�æ Plan

na 2002 rok
zadania

zlecone

zadania

powierzone

1 2 3 4 5 6

801 O�wiata i wychowanie 158.571,59 - -

80101 Szko³y podstawowe 132.929,47 - -

wydatki bie¿¹ce 121.993,77 - -

w tym :wynagrodzenia i pochodne 100.490,93 - -

wydatki maj¹tkowe 10.935,70 - -

80110 Gimnazja 25.642,12 - -

wydatki bie¿¹ce 25.642,12 - -

w tym :wynagrodzenia i pochodne 25.642,12 - -

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 56.402,88 - -

85401 �wietlice szkolne 56.402,88 - -

wydatki bie¿¹ce 56.402,88 - -

w tym :wynagrodzenia i pochodne 56.402,88 - -

Razem  wydatki 214.974,47 - -

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. 555, Nr 113 poz. 984)
oraz na podstawie art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych  (Dz. U. Nr 155 poz. 1014;  1999 r. Nr 38
poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778, Nr 110 poz. 1255;
2000r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz.
1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315; 2001 r. Nr 45 poz.
497, Nr 46 poz. 499, Nr 98 poz. 1070, Nr 102 poz. 1116, Nr 125
poz. 1368 i Nr 145 poz. 1623; 2002 r. Nr 41 poz. 363 i poz. 365, Nr
74 poz. 676, Nr 156 poz. 1300, Nr 113 poz.984, Nr 200 poz.
1685) - Rada Miejska w Korfantowie uchwala:
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Uchwa³a Nr III/20/2002
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmian  w wieloletnim programie inwestycyjnym .

§1.Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Nr XLIII/278/2002 Rady Miej-
skiej w Korfantowie z dnia 13 wrze�nia 2002 r. - Wieloletni pro-
gram inwestycyjny na lata 2002 - 2004 otrzymuje nowe brzmie-
nie, jak w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

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

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

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

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów

Plan wydatków  Gminy Grodków na 2002 rok



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 29 - 1627 - Poz. 684-685

Za³¹cznik nr 1do uchwa³y
Nr III/20/2002

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w z³. PLN

�ród³a finansowania

2003 2004 2005L.p. Nazwa zadania Przewidywane nak³ady
Bud¿et gminy Inne Bud¿et gminy Inne Bud¿et gminy Inne

1. Budowa wodoci¹gu II etap Ku�nica Ligocka 900.000 - - 300.000 600.000 - -

2 Wodoci¹g w �cinawie Nyskiej
ul. Jagielnicka i Parkowa

330.000 5.000 - 95.000 - 130.000 100.000

3. Budowa wodoci¹gu Przechód 1.674.000 834.000 840.000 - - - -

4. Budowa wodoci¹gu Niesiebêdowice 200.000 - - 100.000 100.000 - -

5. Budowa wodoci¹gu Myszowice 750.000 7.000 - - 100.000 300.000 343.000

6. Przebudowa SUW Korfantów 265.000 15.000 - 100.000 150.000 - -

7. Budowa przystanku komunikacji publicznej
Korfantów

250.000 200.000 - 50.000 - - -

8. Budowa drogi Borek (stary) 237.000 137.000 - 50.000 50.000 - -

9. Budowa drogi gminnej Puszyna 300.000 17.000 - 133.000 150.000 - -

10. Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfantowie

ul.Wyzwolenia

180.000 60.000 30.000 60.000 30.000 - -

11. Budowa oczyszczalni �cieków
Korfantów PT

150.000 150.000 - - - - -

12. Budowa zaplecza dla OSIR �cinawa Nyska 195.000 195.000 - - - - -

13. Budowa ogrodzenia OSIR Korfantów 145.000 - - 145.000 - - -

14. Wymiana CO � OSP Korfantów 90.000 43.000 - 30.000 17.000 - -

15. Przebudowa remizy OSP �cinawa Ma³a 300.000 - - - - 300.000 -

16. Budowa przystanków autobusowych 36.000 12.000 - 12.000 - 12.000 -

17. Budowa s³upów og³oszeniowych 10.000 - - 5.000 - 5.000 -

18. Zakup sprzêtu i urz¹dzeñ komunalnych 50.000 25.000 - - - 25.000

19. Budowa Gimnazjum Korfantów 11.000.000 1.650.000 - 3.300.000 2.000.000 1.000.000 3.050.000

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca
1990 o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142  poz.
1591; 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 555, Nr 113 poz. 984 )
oraz na podstawie art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych  (Dz.U. Nr 155 poz. 1014; 1999 r. Nr 38
poz. 360, Nr 49 poz. 484, Nr 70 poz. 778, Nr 110 poz. 1255,
2000r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz.
1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315, 2001 r. Nr 45 poz.
497, Nr 46 poz. 499, Nr 98 poz. 1070, Nr 102 poz. 1116, Nr 125
poz. 1368 i Nr 145 poz. 1623,  2002 r. Nr 41 poz. 363 i poz. 365,
Nr 74 poz. 676, Nr 156 poz. 1300, Nr 113 poz.984, Nr 200, poz.
1685) - Rada Miejska w Korfantowie uchwala:

§  1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu o kwotê  104.237,99 z³  w:

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

finansowanie lub   dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicz-
nych                                                       o kwotê 47.337,99 z³otych
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Uchwa³a Nr III/21/2002
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 30 grudnia 2002 r.

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

Dz.  758 Ró¿ne rozliczenia
R  75801 Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla

gmin
§  292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa

         o kwotê 35.000 z³otych

Dz.  801 O�wiata i wychowanie
R  80101 Szko³y podstawowe
§  270 �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ

bie¿¹cych gmin, powiatów, samorz¹dów, województw pozyska-
ne z innych  �róde³                                       o kwotê 21.900 z³otych.

§  2. Zwiêksza siê  wydatki bud¿etu  o kwotê  104.237,99 z³. w:

Dz. 750 Administracja publiczna
R 75023 Urzêdy gmin
§  4300 Zakup us³ug pozosta³ych
                                                         o kwotê 47.337,99 z³otych

Dz.  801 O�wiata i wychowanie
R  80101 Szko³y podstawowe
§  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                               o kwotê 21.900 z³otych

Wieloletni program inwestycyjny na lata 2003 - 2005
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Dz.  854 Edukacyjna  opieka wychowawcza
R  85401 �wietlice szkolne
§  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia o kwotê

          35.000 z³otych.

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

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

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

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów

Na podstawie art. 34 ust. 5 w zwi¹zku z art. 16 ust. 3 usta-
wy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z
1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 75, Nr 162,
poz. 1118 i 1126,  1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90,
poz. 1001, 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238,  2001 r. Nr 72,
poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr
122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792;  2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 44,
poz. 389) i § 2 ust. 3 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14
stycznia 2003 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu udziela-
nia pomocy w do¿ywianiu uczniów w 2003 r. (Dz. U. Nr 13, poz.
133) uchwala siê, co nastêpuje:

    § 1. Uchwa³a okre�la zasady zwrotu wydatków ponie-
sionych na �wiadczenie przyznane w ramach zadañ w³asnych
gminy w zakresie do¿ywiania uczniów szkó³ podstawowych i
gimnazjów dzia³aj¹cych na terenie gminy Le�nica w 2003 roku,
gdy dochód na osobê w rodzinie ucznia przekracza 200% do-
chodu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej.

    2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, podlegaj¹ zwrotowi
w wysoko�ci i terminie okre�lonym w decyzji Kierownika O�rod-
ka Pomocy Spo³ecznej przyznaj¹cej �wiadczenie.

    3. Zwrot wydatków nastêpuje jednorazowo w terminie
do 30 dni od ostatniego dnia korzystania z przyznanego �wiad-
czenia, z zastrze¿eniem ust. 4.

    4. Zwrot wydatków mo¿e byæ dokonany w równych ra-
tach miesiêcznych, p³atnych w okresie nie d³u¿szym ni¿ trzy mie-
si¹ce.
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Uchwa³a  Nr VII/33/2003
Rady Miejskiej w Le�nicy

z dnia 20 marca 2003 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w do¿ywianiu uczniów szkó³ dzia³aj¹cych na terenie
gminy Le�nica w 2003 roku.

    5. Kwotê podlegaj¹c¹ zwrotowi nale¿y wp³aciæ na konto
O�rodka Pomocy Spo³ecznej podane w decyzji, o której mowa
w ust. 2.

§ 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zgodnie
z art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej,
Kierownik O�rodka Pomocy Spo³ecznej mo¿e odst¹piæ od ¿¹-
dania zwrotu wydatków, o których mowa w § 1 ust. 1.

 § 3. W zakresie unormowanym niniejsz¹ uchwa³¹ nie sto-
suje siê przepisów uchwa³y Nr VII/53/99 Rady Miejskiej w Le-
�nicy z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad zwrotu wydat-
ków przeznaczonych na �wiadczenia w formie do¿ywiania dzieci.

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

 § 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Le�nicy.

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Ryszard Froñ
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    Na podstawie art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 13 wrze�nia
1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr
132, poz. 622,  1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, 2000r.
Nr 22, poz. 272, 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800,
2002 r. Nr 113, poz. 984, 2003 r. Nr 7, poz. 78) uchwala siê, co
nastêpuje:

    § 1. Ustala siê nastêpuj¹ce terminy przeprowadzenia
we wszystkich nieruchomo�ciach na terenie gminy Le�nica
obowi¹zkowej deratyzacji:

1) w dniach od 7 kwietnia 2003 r. do 20 kwietnia 2003 r. -
akcja wiosenna;

2) w dniach od 1 wrze�nia 2003 r. do 14 wrze�nia 2003 r.
- akcja jesienna.
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Uchwa³a  Nr VII/35/03
Rady Miejskiej w Le�nicy

z dnia 20 marca 2003 r.

w sprawie przeprowadzenia obowi¹zkowej deratyzacji na terenie gminy Le�nica.

    § 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Le-
�nicy.

    § 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicach og³oszeñ na
terenie gminy Le�nica.

    § 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Ryszard Froñ

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym    (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz.
1591 2002r. Nr 23, poz.220 i Nr 62, poz.558)-Rada Gminy w
Polskiej Cerekwi  u c h w a l a ,  co nastêpuje :

§ 1.Zwiêksza siê bud¿et gminy na rok 2002 o dodatkowe
- dochody  w wysoko�ci  5.710  z³,
- wydatki w wysoko�ci 5.710 z³, zgodnie z za³¹cznikiem

nr 1 do niniejszej uchwa³y.

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

- planu finansowego zadañ zleconych z zakresu admini-
stracji rz¹dowej dokonuje siê zmian w za³¹czniku nr 5 uchwa³y
Rady Gminy Nr XXII/192/2001 z dnia 27grudnia 2001r., jak w
za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr  II/16/2002
Rady  Gminy  w   Polskiej  Cerekwi

z  dnia  6  marca  2002 r.

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

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Leonard Kasper

Za³¹cznik nr1
do uchwa³y

Rady Gminy w Polskiej Cerekwi
z dnia 6 grudnia  2002 r.

Dzia³ Rozdz.  §         Nazwa Zwiêkszenie planu
dochodów

Zwiêkszenie planu
wydatków

853 Opieka spo³eczna 5.710         5.710

85315 Dodatki mieszkaniowe 320 320

203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin) 320

Wydatki bie¿¹ce 320

85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 5.390 5.390

201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê

zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych

zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami         5.390

Wydatki bie¿¹ce 5.390

Razem          5.710 5.710

Zestawienie dodatkowych dochodów, wydatków oraz przy-
chodów zwiêkszaj¹cych  bud¿et gminy na 2002r.
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Uzasadnienie
Na podstawie pisma Opolskiego Urzêdu Wojewódzkie-

go, Wydzia³u Finansów i Bud¿etu w Opolu - Nr RR.VII-Dz-7510-
79/02 z dnia 21.XI.2002r. zwiêkszono plan dochodów  w  dziale
853, rozdziale 85315 § 203 i wydatki w § 3110  o kwotê 320 z³, z
przeznaczeniem na    wyp³atê dodatków mieszkaniowych

- Nr FB.I-ML.-3011-I-69/02 z dnia 15.11.2002r. zwiêkszono
plan dotacji w dz.853  rozdziale 85316  § 201 oraz wydatek w
§ 3110 o kwotê  5.390 z³, �rodki przeznaczono na wyp³atê zasi³-
ków rodzinnych, pielêgnacyjnych i wychowawczych

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y

 Rady Gminy  w Polskiej   Cerekwi
 z dnia  6 grudnia 2002 r.

 Zmiany planu finansowego zadañ zleconych z zakresu
administracji rz¹dowej na 2002 rok prowadzone do za³¹czni-
ka nr 5 uchwa³y RG Nr XXII/192/2001 z dnia 27 grudnia 2001r.

Dzia³ Rozdzia³   §                        Nazwa Zwiêkszenie planu
dochodów

Zwiêkszenie planu
wydatków

 853 Opieka spo³eczna 5.390 5.390

85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 5.390 5.390

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

        5.390

3110 �wiadczenia spo³eczne          5.390

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz.
1591; 2002r. Nr 23, poz.220 i Nr 62, poz. 558) oraz art. 109, 124
ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
/Dz. U. Nr 155, poz.1014, 1999r. Nr 38, poz.360,  Nr 49, poz. 485,
Nr 70, poz.778 i Nr 110, poz.1255, 2000 r. Nr 69, Nr 12, poz. 136,
Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz.1251 i Nr  122,
po.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. 1385 i Nr 145, poz.1623 , 2002r. Nr 41, poz.363 i365, Nr 74,
poz.676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz.1271 ) - Rada Gminy w
Polskiej Cerekwi  u c h w a l a:

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

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

- nak³adów na zadania inwestycyjne dokonuje siê odpo-
wiednie zmiany w za³¹czniku nr 7 do uchwa³y Rady Gminy
Nr XXII/192/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r.,  jak w za³¹czniku nr 2
do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr  II/17/2002
Rady  Gminy   w   Polskiej   Cerekwi

z dnia  6  grudnia  2002 r.

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

§  3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Leonard Kasper
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Dzia³ Rozdzia³ §                        N a z w a

Zmniejszenie planu

wydatków

Zwiêkszenie planu
wydatków

600 Transport i ³¹czno�æ          10.000

60016 Drogi publiczne gminne          10.000

Wydatki bie¿¹ce          10.000

60095 Pozosta³a dzia³alno�æ
Wydatki bie¿¹ce, w tym
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

              185               185

              185

700 Gospodarka mieszkaniowa            8.000

70004 Ró¿ne jednostki obs³ugi gospodarki mieszkaniowej            6.000

Wydatki bie¿¹ce            6.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami            2.000

Wydatki maj¹tkowe            2.000

710 Dzia³alno�æ us³ugowa            8.000

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego            6.000

Wydatki bie¿¹ce            6.000

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne            2.000

Wydatki bie¿¹ce            2.000

750 Administracja publiczna

75023 Urzêdy gmin
Wydatki bie¿¹ce, w tym wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeñ

           5.000

           5.000

           5.000

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne

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

           3.500

           3.500

           6.850

Wydatki maj¹tkowe            3.350

801 O�wiata i wychowanie            5.000

80101 Szko³y podstawowe            5.000

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

         25.000

         25.000

          20.000

80110 Gimnazjum            2.500

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

         25.000

         25.000

          22.500

80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³             2.500

Wydatki bie¿¹ce            2.500

853 Opieka spo³eczna            6.000

85315 Dodatki mieszkaniowe            1.000

Wydatki bie¿¹ce            1.000

85319 O�rodki pomocy spo³ecznej            5.000

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

           5.000
           5.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza            5.000

85401 �wietlice szkolne            5.000

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

           5.000

           5.000

85404 Przedszkola

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

           13.000

           13.000

         13.000

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska           16.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach              200

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

                 80              280

             280

90015 O�wietlenie ulic, placów i  dróg           16.200

Wydatki bie¿¹ce           16.200

Ogó³em           29.000         29.000

Uzasadnienie
W dziale 600 Transport i ³¹czno�æ rozdziale 60016 "Drogi

publiczne gminne", § 4300 zwiêksza siê plan wydatków o kwotê
5.000 z³, z przeznaczeniem na remont dziur w drogach gmin-
nych  oraz § 4210  o kwotê 5.000 z³, z przeznaczeniem na zap³atê
za asfalt dla Rejonu Dróg w G³ubczycach.

W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziale
70004, § 427 zwiêksza siê plan wydatków o 6.000z³ na remont
dachu w budynku komunalnym zniszczonym przez  po¿ar, nato-
miast w rozdziale 70005, § 60006 zwiêksza siê plan o kwotê
2.000 z³ na wykup gruntu pod budynkiem w Polskiej Cerekwi,
Rynek 2 i we wsi Koza, pod �wietlic¹ .

  Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Rady Gminy

                                             w Polskiej Cerekwi
z dnia 6 grudnia 2002r.

Zestawienie  przeniesieñ  wydatków bud¿etowych miê-
dzy dzia³ami i rozdzia³ami w bud¿ecie gminy na  2002 rok
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W dziale 801 "O�wiata i wychowanie", rozdziale 80101
Szko³y podstawowe, zmniejsza siê plan w wynagrodzeniach o
kwotê 25.000 z³  (  20.000 szko³a we Wroninie , 5.000 z³ szko³a w
Polskiej Cerekwi)i kwotê 20.000 z³ przeznacza  na remont bie-
¿¹cy oraz zwiêksza siê plan na wydatki o kwotê 5.000 z³ w dziale
854, rozdziale 85401"�wietlice szkolne" na wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeñ. W rozdziale 85404 "Przedszkola"
zmniejsza siê plan na wynagrodzenia w Przedszkolu we Wroni-
nie o kwotê 7.000 z³ i w Przedszkolu w Polskiej Cerekwi o kwotê
6.000 z³ przeznaczaj¹c na wydatki bie¿¹ce.

W rozdziale 80110 Gimnazja zmniejsza siê plan wydat-
ków na wynagrodzenia o kwotê 25.000 z³ i kwotê 22.500 z³ prze-
znacza na remont sal lekcyjnych oraz zwiêksza siê plan w roz-
dziale 80113 "Dowo¿enie uczniów do szkó³" o kwotê 2.500 z³ na
zakup biletów miesiêcznych dla uczniów szkó³ podstawowych i
gimnazjum.

Zwiêksza siê plan wydatków w dziale 853 Opieka spo-
³eczna, rozdziale 85319 O�rodki pomocy spo³ecznej o kwotê
5.000 z³. z  przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeñ w zwi¹zku z reorganizacj¹ miejsc pracy i w roz-
dziale 85315 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotê 1.000 z³.

 W dziale 900 :Gospodarka komunalna i ochrona wód"
zmniejsza siê plan o kwotê 16.200 z³ w rozdziale 90015 o�wie-
tlenie ulic, zwiêksza siê plan wydatków o kwotê 200 z³ w rozdzia-
le 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" z przezna-
czeniem na koszenie trawy na terenie gminy.

                                                   Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

z dnia 6 grudnia 2002r.

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

W poz. 3  w zadaniu pod nazw¹ "Zakup sprzêtu ga�nicze-
go" zmniejsza siê plan nak³adów o kwotê 3.350 z³.

W poz.12 w zadaniu pod nazw¹ "Wykup gruntów" zwiêk-
sza siê nak³ady planowane o kwotê 2.000 z³.  z przeznaczeniem
na wykup gruntów w Polskiej Cerekwi, Rynek 2, i  we wsi Koza,
grunt pod �wietlic¹ wiejsk¹.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz.
357,  1998 r. Nr 106 poz. 668 i Nr 162 poz. 1118  2000 r. Nr 12
poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 22 poz. 291, Nr 122 poz. 1323, 2001 r.
Nr 111 poz. 1194, Nr 128 poz. 1404, Nr 144, poz. 1615,  2002 r.
Nr 4, poz. 32, Nr 113 poz. 984, Nr 240 poz. 2052) w zwi¹zku z art.
18 ust. 2 pkt 15 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 i Nr 214 poz. 1806) oraz
przepisami rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 maja 2000 r. w sprawie wysoko�ci minimalnych stawek wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania
wysoko�ci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzi-
nê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadañ i
zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych wa-
runków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych
i uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹cych podstawê przyzna-
nia dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zalicza-
nia okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych do dodat-
ku za wys³ugê lat (Dz. U. Nr 39 poz. 455, Nr 100 poz. 1074, z 2001 r. Nr
52 poz. 544, 2002 r. Nr 160, poz. 1323 i 2003 r. Nr 34 poz. 286) Rada
Miejska w Prudniku uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W za³¹czniku do uchwa³y Nr XXIII/304/2000 Rady Miej-
skiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia
regulaminu okre�laj¹cego: wysoko�æ oraz szczegó³owe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków za wys³ugê lat, motywa-
cyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegó³owy spo-
sób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz
za godziny dora�nych zastêpstw, wysoko�æ i warunki wyp³aca-
nia  nagród i innych �wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy
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Uchwa³a  Nr VIII/61/2003
Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 27 marca 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia regulaminu okre�laj¹cego wysoko�æ oraz szczegó³owe warunki przyzna-
wania nauczycielom dodatków za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegó³owy sposób

obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny dora�nych zastêpstw, wysoko�æ i warunki wyp³aca-
nia nagród i innych �wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy oraz wysoko�æ i szczegó³owe zasady przyznawania i

wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

oraz wysoko�æ i szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³aca-
nia nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, zmienionej
uchwa³ami Nr XXVII/364/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. i Nr XL/574/
2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.  Nauczycielom za pracê w warunkach uci¹¿liwych, okre-
�lonych w § 7 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysoko�ci minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania
wysoko�ci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzi-
nê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadañ i
zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warun-
ków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i
uci¹¿liwych warunków pracy, stanowi¹cych podstawê przyzna-
nia dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków
zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹-
cych do dodatku za wys³ugê lat (Dz. U. z 2000 r. Nr 39 poz. 455,
Nr 100 poz. 1074,  2001 r., Nr 52 poz. 544, 2002 r. Nr 160, poz.
1323 i 2003 r. Nr 34 poz. 286) przys³uguje dodatek w wysoko�ci
10% wynagrodzenia zasadniczego".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Prudnika.

§ 3. Przepisy uchwa³y maj¹ zastosowanie do dodatków za pra-
cê w warunkach uci¹¿liwych nale¿nych od dnia 1 stycznia 2003 r.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak
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Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991r.
o systemie o�wiaty ( Dz. U. z 1996r.    Nr 67 , poz. 329 i Nr 106,
poz. 496 ,  1997 r. Nr 28 , poz. 153 i Nr 141 , poz.943 ,  1998r.    Nr
117 , poz.759,  Nr 162 , poz. 1126, 2000 r. Nr12 , poz.136 , Nr 19,
poz.239 , Nr48 , poz.550 , Nr 104, poz.1104 , Nr120 , poz.1268 i
Nr 122 , poz. 1320 ,  2001 r. Nr 111 , poz. 1194 i Nr 144 , poz.
1615, 2002 r. Nr 41 , poz. 362 Nr 113 , poz. 984 , Nr 141 , poz.
1185 , Nr 200 , poz. 1683 ) - Rada Gminy w Turawie uchwala , co
nastêpuje :

 § 1.  Ustala siê plan sieci i granice obwodów publicznych
szkó³ podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez gmi-
nê Turawa z siedzibami i strukturami organizacyjnymi jak ni¿ej :

1. Publiczne Gimnazjum w Turawie, ul. Opolska 47 ,
46-045 Turawa.

Do obwodu szko³y nale¿¹ so³ectwa : Bierdzany , Kad³ub
Turawski , Kotorz Ma³y ,   Kotorz Wielki , Ligota Turawska , Oso-
wiec z przysió³kiem Trzêsina , Rzêdów , Turawa z przysió³kiem
Marsza³ki , Wêgry , Zakrzów Turawski i Zawada.

2. Publiczna Szko³a Podstawowa w Bierdzanach  ul. Szkol-
na 1, 46-046 Ligota Turawska                  kl. I - VI.

Do obwodu szko³y nale¿y so³ectwo Bierdzany.
3. Publiczna Szko³a Podstawowa w Ligocie Turawskiej

ul. G³ówna 32, 46-046 Ligota Turawska  kl. I - VI.
     Do obwodu szko³y nale¿¹ so³ectwa : Kad³ub Turawski ,

Ligota Turawska i Zakrzów Turawski.
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 Uchwa³a  Nr V /43/ 2003
Rady Gminy w Turawie

z dnia  26 lutego  2003r.

w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkó³ podstawowych oraz gimnazjum, prowadzonych
przez gminê Turawa.

4. Publiczna Szko³a Podstawowa w Osowcu, ul. Lipowa 8,
46-023 Osowiec               kl. I - VI
Do obwodu szko³y nale¿¹ so³ectwa : Osowiec z przysió³-

kiem Trzêsina , Rzêdów , Wêgry i Turawa.
5. Publiczna Szko³a Podstawowa w Zawadzie , ul. Kola-

nowska 4, 46-022 Luboszyce   kl. I - VI.
Do obwodu szko³y nale¿¹ so³ectwa : Kotorz Ma³y , Kotorz

Wielki i Zawada.

§ 2. Traci moc Uchwa³a Nr VI/86/99 Rady Gminy w Tura-
wie z dnia 23 kwietnia 1999r. w sprawie ustalenia planu sieci i
granic obwodów publicznych szkó³ podstawowych oraz gimna-
zjum, prowadzonych przez gminê Turawa ( Dz. Urz. Woj. Op.
Nr 30 poz. 167 ).

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Tu-
rawa.

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

§ 5. Uchwa³a wchodzi w  ¿ycie z dniem 1 wrze�nia 2003r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Artur Gallus

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 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/-
Rada Gminy w Walcach uchwala, co nastêpuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Walce.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XX/146/2000 Rady Gminy w
Walcach z dnia 28 wrze�nia 2000 r. w sprawie uchwalenia Sta-
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Uchwa³a Nr VI/31/03
Rady Gminy w Walcach

 z dnia 3 marca 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Walce.

tutu Gminy Walce oraz uchwa³a Nr XXIX/213/01 Rady Gminy w
Walcach z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu
Gminy Walce.

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

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

                                                                       Przewodnicz¹cy
 Rady Gminy

                                                                                      Jan Kubicz
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr VI/31/03

 Rady Gminy w Walcach
z dnia 3 marca 2003r.

STATUT
GMINY WALCE

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Statut okre�la:
1/ ustrój Gminy Walce,
2/ zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jedno-

stek pomocniczych Gminy oraz  udzia³u przewodnicz¹cych tych
jednostek w pracach Rady Gminy,

3/ organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy w
Walcach oraz komisji Rady  Gminy w Walcach,

 4/ tryb pracy Wójta Gminy Walce,
 5/ zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy w Walcach,
 6/ zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady Gminy w

Walcach, jej komisji  i Wójta Gminy Walce oraz korzystanie z nich,
 7/ uprawnienia jednostek pomocniczych do prowadzenia

gospodarki finansowej w  ramach bud¿etu gminy.

§ 2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
 1/ Gminie - nale¿y przez to rozumieæ gminê Walce,
 2/ Radzie -  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy w Walcach,
3/ Komisji - nale¿y przez to rozumieæ Komisje Rady Gminy

w Walcach,
 4/ Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê

Rewizyjn¹ Rady Gminy   w Walcach,
  5/ Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Walce,
  6/ Statucie nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Walce.

ROZDZIA£ II
Gmina

§ 3.    Gmina Walce jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego
samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia pu-
blicznego na swoim terytorium.

§ 4.1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Krapkowickim, w
Województwie Opolskim i  obejmuje obszar 69 km2.

2. Granice terytorialne Gminy okre�la mapa stanowi¹ca
za³¹cznik nr 1 do Statutu.

3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze
so³ectwa.

4. Rejestr jednostek pomocniczych Gminy prowadzi Wójt.

§ 5.1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy
jednostki organizacyjne - wykaz   tych jednostek zawiera za³¹cz-
nik nr 2 do Statutu.

2. Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych prowadzi
Wójt.

§ 6. Herb Gminy ukszta³towany jest w tarczy o kroju zwa-
nym starofrancuskim.

 Na tarczy dzielonej w s³up w prawym z³otym polu pó³ czar-
nego or³a dynastii Henryków  domu Piastów �l¹skich ze srebr-
n¹ przepask¹ przez skrzyd³o i pó³ piersi, z po³ow¹ krzy¿a srebr-
nego na pó³ksiê¿ycu, z czerwonym jêzykiem.

  W polu lewym barwy b³êkitnej (niebieskiej) postaæ
�w. Walentego.

Wzorzec herbu stanowi za³¹cznik nr 3 do Statutu.

§ 7. Flaga Gminy odwzorowuje barwy elementów herbu
tak god³a jak i pola tarczy w uk³adzie czterech pionowych stref o
barwach - czarnej, z³otej, b³êkitnej i srebrnej.

Gdy flaga osadzona jest na drzewcu to zawsze barwa
srebrna musi znajdowaæ siê przy   drzewcu.

       Wzorzec flagi stanowi za³¹cznik nr 4 do Statutu.

§ 8. Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowo�æ Walce.

ROZDZIA£ III
Jednostki pomocnicze Gminy

§ 9.1. W Gminie utworzone s¹ jednostki pomocnicze -
so³ectwa okre�lone w za³¹czniku nr 5 do Statutu.

2. O tworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocni-
czej Gminy, a tak¿e zmiany jej  granic rozstrzyga Rada w drodze
uchwa³y z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:

 1/ inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub znie-
sienia jednostki pomocniczej  mog¹ byæ mieszkañcy obszaru,
który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ albo organy
Gminy,

 2/ utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednost-
ki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, któ-
rych  tryb okre�la Rada odrêbn¹ uchwa³¹,

3/ projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt w
uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

 4/ przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komuni-
kacyjne i wiêzi spo³eczne,

3. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê od-
powiednio ust. 2.

§ 10. Uchwa³y, o jakich mowa w § 9 ust. 2, powinny okre-
�laæ w szczególno�ci:

         1/ obszar,
         2/ granice,
         3/ siedzibê w³adz,
         4/ nazwê jednostki pomocniczej.

§ 11.1. Jednostki pomocnicze mog¹ prowadziæ w³asn¹
gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

2. Jednostki pomocnicze Gminy mog¹ gospodarowaæ
samodzielnie �rodkami  wydzielonymi do ich dyspozycji, prze-
znaczaj¹c te �rodki na realizacjê zadañ  spoczywaj¹cych na tych
jednostkach.

3. Rada mo¿e uchwaliæ za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej,
okre�laj¹cy wydatki jednostek   pomocniczych w uk³adzie dzia-
³ów lub rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.

 4. Jednostki pomocnicze decyduj¹c o przeznaczeniu �rod-
ków o których mowa w ust. 2, obowi¹zane s¹ do przestrzegania
podzia³u wynikaj¹cego z za³¹cznika do bud¿etu Gminy.

5. Jednostki pomocnicze mog¹ podejmowaæ decyzje o
wydatkowaniu �rodków bud¿etowych ka¿dorazowo do kwoty ujê-
tej w uchwale okre�laj¹cej wydatki  jednostki pomocniczej.

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

§ 12. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okre�lonych  w statutach tych jednostek.

 § 13.1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej - so³tys uczestniczy    w sesjach Rady na zaprosze-
nie przewodnicz¹cego Rady.

2. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki po-
mocniczej mo¿e zabieraæ g³os na  sesjach, nie ma jednak pra-
wa do udzia³u w g³osowaniu.
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3. Za udzia³ w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu
wykonawczego jednostki  pomocniczej przys³uguje dieta na za-
sadach okre�lonych przez Radê w odrêbnej uchwale.

ROZDZIA£ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady

§ 14. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.

§ 15.1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje
oraz poprzez Wójta w zakresie,w jakim wykonuje on uchwa³y
Rady.

 2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, któ-
rej sk³adaj¹ sprawozdanie  ze swojej dzia³alno�ci.

§ 16. Wewnêtrzne struktury Rady to:
1. Przewodnicz¹cy.
2. Wiceprzewodnicz¹cy.
3. Komisja Rewizyjna.
4. Komisje stale wymienione w Statucie.
5. Komisje dora�ne do okre�lonych zadañ.

§ 17.1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
 1/ Rewizyjn¹,
2/ Rolnictwa, Ochrony �rodowiska, Porz¹dku Publiczne-

go i Samorz¹du,
 3/ Rozwoju Gospodarczego, Bud¿etu i Mienia Komunal-

nego,
4/ O�wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw So-

cjalnych.
2. Rada okre�la sk³ad osobowy komisji.
3. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 2 komisji sta³ych.
4. Radny mo¿e byæ przewodnicz¹cym tylko jednej komisji.
5. Przewodnicz¹cego Komisji wybiera Rada.
6. W  czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dora�-

ne komisje do wykonywania okre�lonych zadañ okre�laj¹c ich
sk³ad i zakres dzia³ania.

7. Do zadañ sta³ych komisji nale¿y:
a/ opiniowanie pracy administracji gminy w zakresie spraw

do których zosta³a powo³ana,
b/ opiniowanie i rozpatrywanie spraw przed³o¿onych ko-

misji przez Radê, cz³onków  komisji oraz Wójta,
c/ wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ oraz przygo-

towywanie projektów uchwa³ Rady.

§ 18. W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d� wyga�niêcia
mandatu Przewodnicz¹cego  Rady lub jednego z wiceprzewod-
nicz¹cych  przed up³ywem kadencji Rada na swej najbli¿szej
sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.

§ 19.1. Przewodnicz¹cy  oraz wiceprzewodnicz¹cy Rady
koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.

2. Podzia³u zadañ w zakresie o jakim mowa w ust. 1 doko-
nuje przewodnicz¹cy  Rady.

§ 20. Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia wyznaczony
pracownik Urzêdu Gminy.

ROZDZIA£ V
Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady

§ 21.1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej  kompetencji okre�lone w usta-
wie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,  a tak¿e w
przepisach prawnych wykonywanych na podstawie ustaw.

 2. W drodze uchwa³y Rada mo¿e podejmowaæ tak¿e:
a/ deklaracje zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do okre-

�lonego postêpowania,
 b/ o�wiadczenia zawieraj¹ce  stanowisko w okre�lonej

sprawie,
c/ apele zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania ad-

resatów zewnêtrznych  do okre�lonego postêpowania, podjê-
cia inicjatywy czy zadania,

 d/ opinie zawieraj¹ce o�wiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, o�wiadczeñ ma zastoso-

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

2. Przygotowanie sesji

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

2. W sesjach Rady mog¹ uczestniczyæ z g³osem dorad-
czym Wójt, Sekretarz Gminy   i Skarbnik Gminy.

 3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych
kontroli Rady.

4.  O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesji zwyczajnej powiadamia siê radnych najpó�niej na 7 dni
przed terminem obrad listownie lub w inny skuteczny sposób.

5. W razie niedotrzymania terminu o jakim mowa w ust. 4,
Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê  o odroczeniu sesji i wyznaczyæ
nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ
zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad przed   g³o-
sowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.

6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie ob-
rad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomo�ci w spo-
sób zwyczajowo przyjêty.

7. Termin o jakim mowa w ust. 4, rozpoczyna bieg od dnia
nastêpnego po dorêczeniu  powiadomieñ i nie obejmuje dnia
odbywania sesji.

 § 23. Publiczno�æ obserwuj¹ca przebieg sesji, zajmuje
wyznaczone dla niej miejsce.

§ 24.1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek przewodnicz¹cego obrad b¹d� radnego,

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

3.O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1, Rada
mo¿e postanowiæ  w szczególno�ci ze wzglêdu na niemo¿li-
wo�æ wyczerpania porz¹dku obrad  lub konieczno�æ jego roz-
szerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów  lub inne
nieprzewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³a�ci-
we obradowanie lub podjêcie uchwa³.

4.  Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opu�cili obrady przed ich zakoñ-
czeniem odnotowuje siê  w protokole.

§ 25. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach okre-
�lonych przez  Przewodnicz¹cego Rady.

3. Przebieg sesji

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

  § 27.1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecno�ci
co najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
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 2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad gdy liczba
radnych obecnych w miejscu  odbywania posiedzeñ Rady spad-
nie poni¿ej po³owy sk³adu, jednak¿e Rada nie mo¿e  wówczas
podejmowaæ uchwa³.

§ 28. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e
powo³aæ  spo�ród radnych sekretarza obrad i powierzyæ mu pro-
wadzenie listy mówców, rejestrowanie  zg³oszonych wniosków,
obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie  quorum
oraz wykonywanie innych czynno�ci o podobnym charakterze.

§ 29.1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y:

             " Otwieram ......... sesjê Rady Gminy w Walcach.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na

podstawie listy obecno�ci  prawomocno�æ obrad.

 § 30. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia py-
tanie o ewentualny wniosek  w sprawie zmiany porz¹dku obrad.

 § 31. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególno�ci:
1/ przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2/ informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach po-

dejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3/ sprawozdanie z dzia³alno�ci Wójta w okresie miedzy-

sesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4/ rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5/ interpelacje i zapytania radnych,
6/ wolne wnioski i informacje.

 § 32.1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 31 pkt. 3, sk³ada
Wójt lub wyznaczony przez niego zastêpca.

2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisjê.

§ 33.1. Interpelacje i zapytania kierowane s¹ do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasad-

niczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie

stanu faktycznego bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce z
niej pytania.

4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Przewod-
nicz¹cego Rady, który niezw³ocznie przekazuje j¹ adresatowi.

5. Odpowied� na interpelacje jest udzielana w formie pi-
semnej w terminie 21 dni na rêce przewodnicz¹cego Rady i
radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.

6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub w³a�ciwe
rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Wójta.

7. W razie uznania odpowiedzi za niezadawalaj¹c¹, radny
interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ   siê do Przewodnicz¹cego Rady o
nakazanie niezw³ocznego jej uzupe³nienia.

8. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej sesji Rady
w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.

   § 34.1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych pro-
blemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym
stanie faktycznym.

2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewod-
nicz¹cego Rady lub ustnie do protoko³u obrad.

3. Je�li bezpo�rednia odpowied� na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.
Paragraf 33 ust. 5,6,7 stosuje siê odpowiednio.

  § 35.1.  Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug
ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿-
dym z punktów.

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

3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.

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

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

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

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

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

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

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

§ 38.  Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejno-
�ci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególno�ci
dotycz¹cych:

1/ stwierdzenia quorum,
2/ zmiany porz¹dku obrad,
3/ ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów
4/ zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
5/ zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
6/ zarz¹dzenia przerwy,
7/ odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
8/ przeliczenia g³osów,
9/ przestrzegania regulaminu obrad.

 § 39.1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecno�ci
zainteresowanego. Rada mo¿e jednak  postanowiæ inaczej.

 2. Postanowienie ust.1 nie dotyczy przypadków nieuspra-
wiedliwionej nieobecno�ci zainteresowanego na sesji.

§ 40.1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy
Rady zamyka dyskusjê. W razie  potrzeby zarz¹dza przerwê w
celu umo¿liwienia w³a�ciwej komisji lub Wójtowi ustosunko-
wania siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a tak¿e
przygotowanie ewentualnych poprawek w rozpatrywanym doku-
mencie.

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

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

§ 41.1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê wypowiadaj¹c  formu³ê "Zamykam sesjê Rady
Gminy w Walcach".

2. Czas otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
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  § 42.1. Rada zwi¹zana jest z uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ

w drodze odrêbnej uchwa³y.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do

oczywistych omy³ek.

§ 43. Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie ogól-
ne przepisy porz¹dkowe w³a�ciwe dla miejsca, w   którym sesja
siê odbywa.

§ 44. Pracownik Urzêdu Gminy wyznaczony przez Wójta w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady sporz¹dza z ka¿dej sesji
protokó³ oraz prowadzi obs³ugê biurow¹ sesji.

§ 45.1. Protokó³  z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg.

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

czêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê i na-
zwisko przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,

2/ stwierdzenie prawomocno�ci posiedzenia,
3/ imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewen-

tualnym podaniem przyczyn nieobecno�ci,
4/ odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
5/ ustalony porz¹dek obrad,
6/ przebieg obrad, a w szczególno�ci tre�æ wyst¹pieñ albo

ich streszczenie oraz teksty  zg³oszonych, jak równie¿ uchwalo-
nych wniosków i zg³oszonych pisemnie  wniosków, a ponadto
odnotowanie faktów  zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,

7/ przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³o-
sów "za", "przeciw" i "wstrzymuj¹cych "

8/ wskazanie wniesienia  przez radnego zdania odrêbne-
go do tre�ci uchwa³y,

9/ podpis przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹-
cej protokó³.

§ 46.1. W trakcie obrad lub nie pó�niej ni¿ na najbli¿szej
sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do proto-
ko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy
Rady po wys³uchaniu protokolanta.

2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêd-
niony, wnioskodawca mo¿e  wnie�æ sprzeciw do Rady,

3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protoko³u z po-
przedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu o jakim mowa w ust. 2.

§ 47.1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecno�ci radnych
oraz odrêbn¹ listê zaproszonych go�ci, przewodnicz¹cych jed-
nostek pomocniczych gminy, teksty przyjêtych przez   Radê uchwa³,
usprawiedliwienia osób nieobecnych, o�wiadczenia i inne do-
kumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Rady.

2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi naj-
pó�niej w ci¹gu 4 dni od  zakoñczenia sesji.

3. Wyci¹gi z protoko³u sesji oraz kopie uchwa³ Wójt dorê-
cza tym jednostkom    organizacyjnym, które s¹ zobowi¹zane do
okre�lonych dzia³añ z dokumentów tych wynikaj¹cych.

§ 48. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ,
wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje wyznaczony pracownik
Urzêdu Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.

4. Uchwa³y

§ 49.1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z rad-
nych oraz Wójt, chyba ¿e przepisy    prawa stanowi¹ inaczej.

2. Projekt uchwa³y powinien okre�laæ w szczególno�ci:
  1/ tytu³ uchwa³y,
  2/ podstawê prawn¹,
  3/ postanowienia merytoryczne,
  4/ w miarê potrzeby okre�lenie �ród³a finansowania re-

alizacji uchwa³y,
  5/ okre�lenie organu odpowiedzialnego za wykonanie

uchwa³y i z³o¿enie sprawozdania po jej wykonaniu,
   6/ okre�lenie terminu obowi¹zywania lub wej�cie w ¿ycie

uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie

wraz z uzasadnieniem, w  którym nale¿y wskazaæ potrzebê pod-
jêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach jej realizacji.

 4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do zgodno�ci z pra-
wem przez radcê prawnego.

§ 50. Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym zna-
czeniu.

§ 51.1. Ilekroæ przepisy  prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia-
³ania po zaopiniowaniu  jej uchwa³y,   w uzgodnieniu lub w poro-
zumieniu z organami administracji rz¹dowej lub innymi organa-
mi, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk³adany jest projekt
uchwa³y przyjêty przez Radê.

 2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z prze-
pisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt uchwa³y
Rady sporz¹dzony przez Wójta.

§ 52.1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o
ile ustawy nie stanowi¹ inaczej.

2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprze-
wodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.

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

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

5. Procedura g³osowania

§ 54. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

§ 55.1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie
rêki.

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

3. Do przeliczenia g³osów przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.

   4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy
obrad.

§ 56.1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo
Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przepro-
wadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onio-
nym przez siebie przewodnicz¹cym.

2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³oso-
wania obja�nia sposób g³osowania  i przeprowadza je wyczytu-
j¹c kolejno radnych z listy obecno�ci.

3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
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4. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³  podaj¹c wynik g³osowania.

 5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stano-
wi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.

§ 57.1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku
pod g³osowanie, precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹ tre�æ
wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a przejrzysta a
wniosek nie budzi³ w¹tpliwo�ci co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejno�ci przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, je�li mo¿e to wykluczyæ
potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi  wnioskami . Ewentualny
spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy, rozstrzyga
przewodnicz¹cy obrad.

3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów za-
pytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzyma-
niu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniê-
cie listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.

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

§ 58.1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie
uchwa³y w danej sprawie zostanie    zg³oszony wniosek o odrzu-
cenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejno�ci   Rada
g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o
podjêcie uchwa³y.

 2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych pa-
ragrafów lub ustêpów projektu  uchwa³y nastêpuje wed³ug ko-
lejno�ci, z tym, ¿e w pierwszej kolejno�ci    przewodnicz¹cy ob-
rad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub
odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

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

4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek   stosuje siê zasadê okre�lon¹
w § 58 ust. 2.

5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dzaæ g³osowanie ³¹cz-
nie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.

 6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostat-
niej kolejno�ci za przyjêciem  uchwa³y w ca³o�ci ze zmianami
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu   uchwa³y.

7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi  sprzeczno�æ pomiê-
dzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.

6. Komisje Rady

§ 59.1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych Komisji sta-
³ych i zakres zadañ komisji dora�nych okre�la Rada w odrêb-
nych uchwa³ach.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.

§ 60.1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie.

2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pra-
cy stosownych zmian.

§ 61.1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpo-

wiednimi komisjami innych  gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a
nadto z innymi podmiotami, je�li jest to  uzasadnione  przed-
miotem ich dzia³alno�ci.

3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.

4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady
mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie
sprawozdania.

§ 62.1. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji,
lub zastêpca przewodnicz¹cego komisji wybrany przez cz³on-
ków danej komisji.

2. Komisja pracuje na posiedzeniach.
3. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio

przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§ 63.1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do
roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdanie z dzia³alno�ci
komisji.

2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do dora�nych
komisji, zespo³ów powo³anych  przez Radê.

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

7. Radni

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

2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posie-
dzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecno�æ, sk³a-
daj¹c stosowne pisemne wyja�nienie na rêce Przewodnicz¹-
cego Rady lub przewodnicz¹cego komisji.

§ 66.1. Wójt wystawia radnym dokument podpisany przez
Przewodnicz¹cego Rady, w którym  stwierdza siê pe³nienie funk-
cji radnego.

2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezpo�rednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych  z pe³nieniem przez nich funk-
cji radnego.

8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹-
du terytorialnego

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

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

 3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni   wiceprzewodnicz¹cy zainte-
resowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

§ 68.1. Koszty sesji ponosz¹ równomiernie zaintereso-
wane jednostki samorz¹du  terytorialnego, chyba, ¿e radni uczest-
nicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.

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

Rozdzia³ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 69.1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z przewodnicz¹ce-
go, zastêpcy przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków.
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2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej  wybiera Rada.
3. Zastêpcê przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybie-

ra Komisja Rewizyjna  na wniosek Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej.

§ 70. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pra-
cê Komisji Rewizyjnej i prowadzi  jej obrady. W przypadku nie-
obecno�ci Przewodnicz¹cego lub niemo¿no�ci dzia³ania   jego
zadania wykonuje jego Zastêpca.

§ 71.1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹-
czeniu od udzia³u w jej dzia³aniach  w sprawach, w których mo¿e
powstaæ podejrzenie o ich stronniczo�æ lub  interesowno�æ.

 2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego Ko-
misji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje na pi-
�mie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.

3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej de-
cyduje Rada.

4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pi�mie od decyzji   o wy³¹czeniu do Rady w terminie 7 dni
od daty powziêcia wiadomo�ci o tre�ci  tej decyzji.

2. Zasady kontroli

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

- legalno�ci,
- gospodarno�ci,
- rzetelno�ci,
 - celowo�ci.
 2. Komisja Rewizyjna bada w szczególno�ci gospodarkê

finansow¹ kontrolowanych  podmiotów , w tym wykonanie bu-
d¿etu Gminy.

§ 73. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrol-
ne na zlecenie Rady w zakresie  i  w formach wskazanych w
uchwa³ach Rady.

§ 74. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce ro-
dzaje kontroli:

1/ kompleksowe - obejmuj¹ce ca³o�æ dzia³alno�ci kon-
trolowanego podmiotu,

2/ problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu,
stanowi¹ce niewielki fragment w jego dzia³alno�ci,

3/ sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli    zosta³y uwzglêdnione w toku postê-
powania danego podmiotu.

§ 75.1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kom-
pleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzo-
nym przez Radê.

2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadze-
nia kontroli kompleksowej nie objêtej planem o jakim mowa
w ust. 1.

§ 76.1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamie-
rzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególno�ci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawy okre�lo-
nych dzia³añ (kontrola wstêpna).

 2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie,
a tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych
czynno�ci kontrolnych.

 3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie za-
kresu i przedmiotu kontroli.

 4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3,  wykonywa-
ne s¹ niezw³ocznie.

5. Komisja Rewizyjna jest zobowi¹zana do przeprowa-
dzenia kontroli w ka¿dym  przypadku podjêcia takiej decyzji przez
Radê.

Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych jak i kontroli
problemowych oraz sprawdzaj¹cych.

§ 77.1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu fak-
tycznego w zakresie dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu, rze-
telne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alno-
�ci wg kryteriów ustalonych w § 80 ust. 1.

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

3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko co nie
jest sprzeczne z prawem.  Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane
w szczególno�ci: dokumenty, wyniki oglêdzin,   zeznania �wiad-
ków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyja�nienia i o�wiadczenia
kontrolowanych.

3. Tryb kontroli

§ 78.1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Ko-
misji Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê z co najmniej
dwóch cz³onków komisji.

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pi�mie
kierownika zespo³u kontrolnego.

3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ prze-
prowadzane przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.

4. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego
upowa¿nienia wydanego  przez Przewodnicz¹cego Komisji Re-
wizyjnej, okre�laj¹cego kontrolowany podmiot,  zakres kontroli
oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.

5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynno�ci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 4 oraz   dowody
osobiste.

§ 79.1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia   przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocz-
nie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wój-
ta, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.

2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy za-
wiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.

§ 80.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany
jest zapewniæ warunki i �rodki dla prawid³owego przeprowa-
dzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególno�ci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych doku-
menty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz
umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ  kon-
trolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynno�ci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany
jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej pi-
semnego wyja�nienia.

4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego
podmiotu obowi¹zany jest  udzieliæ ustnych i pisemnych wyja-
�nieñ, tak¿e w przypadkach innych ni¿ okre�lone  w ust. 3.

§ 81. Czynno�ci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿li-
wo�ci w dniach oraz godzinach  pracy kontrolowanego podmiotu.



    Województwa Opolskiego Nr 29
Dziennik Urzêdowy

                          Poz. 692- 1640 -

4. Protoko³y kontroli

§ 82.1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kon-
troli w terminie 7 dni od daty jej  zakoñczenia protokó³ pokontrol-
ny, obejmuj¹cy:

  1/ nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
  2/ imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
 3/ daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynno�ci  kontrolnych,
 4/ okre�lenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu

objêtego kontrol¹,
 5/ imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
 6/ przebieg i wynik czynno�ci kontrolnych, a w szczegól-

no�ci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawi-
d³owo�ci w dzia³alno�ci kontrolowanego  podmiotu oraz wska-
zanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte  w protokole.

 7/ datê i miejsce podpisania protoko³u,
 8/ podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika

kontrolowanego podmiotu   lub notatkê o odmowie podpisania
protoko³u z podaniem przyczyny odmowy.

2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu  usuniêcia nieprawid³owo�ci stwier-
dzonych w wyniku kontroli.

§ 83.1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika kontrolowanego  podmiotu jest on obowi¹zany do
z³o¿enia w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyja�nie-
nia jej przyczyn.

2. Wyja�nienia o których mowa w ust. 1, sk³ada siê na
rêce przewodnicz¹cego  Komisji Rewizyjnej.

§ 84.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ
na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli i jej
wyników.

2. Uwagi o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego pod-
miotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.

§ 85. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzem-
plarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u
otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, przewodnicz¹cy Komisji Re-
wizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 86.1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwier-
dzenia plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia ka¿dego roku.

2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1/ terminy odbywania posiedzeñ,
2/ terminy, tematyka kontroli i wykaz jednostek, które zo-

stan¹ poddane kontroli.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ czê�æ planu pracy Komisji Re-

wizyjnej.

§ 87.1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie w terminie do
dnia 31 stycznia ka¿dego roku    roczne sprawozdanie ze swojej
dzia³alno�ci w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
  1/ liczbê, podmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzo-

nych kontroli,
   2/ wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owo�ci wykrytych w

toku kontroli,
   3/ wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
    4/ wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmio-

ty wraz z najwa¿niejszymi  wnioskami wynikaj¹cymi z tych kontroli.
3. Poza przypadkiem okre�lonym w ust. 1, Komisja Rewi-

zyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alno�ci po podjêciu

stosownej uchwa³y Rady, okre�laj¹cej przedmiot  i termin z³o¿e-
nia sprawozdania.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

 § 88.1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych przez jej  Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwier-
dzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.

 2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posie-
dzenia, które nie s¹ objête  zatwierdzonym planem pracy komi-
sji w formie pisemnej.

3. Posiedzenia o jakich mowa w ust. 2, mog¹ byæ zwo³y-
wane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyj-
nej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:

  1/ Przewodnicz¹cego Rady,
  2/ nie mniej ni¿ 5 radnych ,
  3/ nie mniej ni¿ 3 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4.  Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na

jej posiedzenia:
1/ radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2/ osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej

w charakterze bieg³ych  lub ekspertów.
5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ

protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków
komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.

§ 89. Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w obecno�ci  co najmniej po³owy sk³adu komi-
sji w g³osowaniu jawnym.

§ 90. Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.

§ 91.1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii
i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹-
zanym z przedmiotem jej dzia³alno�ci.

       2.  W przypadku gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
�rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonanie wy-
p³aty wynagrodzenia ze �rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy
Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady,
celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce
mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imie-
niu Gminy.

§ 92.1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po
powziêciu stosownych uchwa³  przez wszystkie zainteresowane
komisje, wspó³dzia³aæ w wykonaniu funkcji kontrolnej z innymi
komisjami Rady w zakresie ich w³a�ciwo�ci rzeczowej.

2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególno�ci na wy-
mianie uwag, informacji  i do�wiadczeñ dotycz¹cych dzia³alno-
�ci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.

3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w
sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych  kwalifikacje w
zakresie tematyki objêtej kontrol¹.

4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli
prowadzonej przez Komisjê  Rewizyjn¹ stosuje siê odpowied-
nio przepisy niniejszego rozdzia³u.

5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia-
³ania poszczególnych komisji w celu w³a�ciwego ich ukierunko-
wania, zapewnienia skuteczno�ci dzia³ania oraz  unikania zbêd-
nych kontroli.

§ 93.   Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli oraz
inne organy kontroli.
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Rozdzia³ VII
Zasady dzia³ania klubów radnych

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

§ 95.1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie
w nim udzia³u przez co najmniej  3 radnych.

2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.

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

wodnicz¹cy klubu  jest zobowi¹zany do niezw³ocznego poinfor-
mowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.

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

§ 97.1. Kluby dzia³aj¹c w okresie kadencji Rady. Up³yw
kadencji Rady jest równoznaczny  z rozwi¹zaniem klubów.

 2. Kluby mog¹ ulegaæ wcze�niejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych zwyk³¹ wiêkszo-
�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej po³owy cz³onków klubu.

§ 98. Prace klubu organizuj¹ ich przewodnicz¹cy ,wybie-
rani przez cz³onków klubu.

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

tem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocz-

nego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu
Rady.

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

§ 100.1. Klubom radnych przys³uguj¹ uprawnienia wnio-
skodawcze i opiniodawcze   w zakresie organizacji i trybu dzia³a-
nia Rady.

2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez  swoich przedstawicieli.

§ 101. Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt obo-
wi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakre-
sie niezbêdnym do ich funkcjonowania.

Rozdzia³ VIII
Tryb pracy Wójta

§ 102. Wójt wykonuje:
 1/ uchwa³y Rady,
 2/ jemu przypisane zadania i kompetencje,
 3/ zadania powierzone, o ile ich wykonanie na mocy prze-

pisów obowi¹zuj¹cego  prawa nale¿y do niego,
 4/ inne zadania okre�lone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 103. Wójt uczestniczy w sesjach Rady.

§ 104. Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Wójta na ich
posiedzenie.

§ 105. Zastêpca Wójta przejmuje wykonanie zadañ i kom-
petencji okre�lonych w §§ 102-104 w przypadku uzyskania upo-
wa¿nienia od Wójta.

Rozdzia³ IX
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z doku-

mentów Rady, Komisji i Wójta

§ 106. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okre�lone
w ustawach.

§ 107. Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji podlegaj¹
udostêpnieniu po ich formalnym  przyjêciu, zgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 108.1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udo-
stêpnia siê w pomieszczeniu biurowym pracownika Urzêdu zajmuj¹-
cego siê obs³ug¹ Rady w godzinach pracy Urzêdu Gminy.

 2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu udo-
stêpniane s¹ w Referacie Organizacyjnym Urzêdu w godzinach
pracy Urzêdu Gminy.

§ 109. Realizacja uprawnieñ okre�lonych w §§ 107 i 108
mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie  w Urzêdzie Gminy i w asy�cie
pracownika Urzêdu Gminy.

Rozdzia³  X
Pracownicy samorz¹dowi

§ 110. W Urzêdzie Gminy na podstawie mianowania za-
trudnia siê pracowników na stanowiskach:

 Kierownik Referatu

Rozdzia³  XI
Postanowienia koñcowe

§ 111. W sprawach nie uregulowanych w Statucie, zasto-
sowanie maj¹ ustawy samorz¹dowe.
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Za³¹cznik nr 1
do Statutu Gminy Walce
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                                                                      Za³¹cznik nr 2
                                          do Statutu Gminy Walce

WYKAZ
GMINNYCH  JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

1. O�RODEK POMOCY SPO£ECZNEJ W WALCACH
2. GMINNY O�RODEK KULTURY W WALCACH
3. GMINNA BIBIOTEKA PUBLICZNA W WALCACH
     -  FILIA G.B.P. W BRO¯CU
     -  FILIA G.B.P. W STRADUNI
     -  FILIA G.B.P. W ROZKOCHOWIE
4. PUBLICZNE GIMNAZJUM W WALCACH
5. PUBLICZNA SZKO£A PODSTAWOWA W WALCACH
6. PUBLICZNA SZKO£A PODSTAWOWA W BRO¯CU

7. PUBLICZNA SZKO£A PODSTAWOWA W STRADUNI
     -  ODDZIA£ PRZEDSZKOLNY W STRADUNI
8. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W WALCACH
     -  ODDZIA£ PRZEDSZKOLNY W WALCACH
     -  ODDZIA£ PRZEDSZKOLNY W ROZKOCHOWIE
     -  ODDZIA£ PRZEDSZKOLNY W GROCHOLUBIU
     -  ODDZIA£ PRZEDSZKOLNY W DOBIESZOWICACH
9. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BRO¯CU
     -  ODDZIA£ PRZEDSZKOLNY W KROMO£OWIE
10. GMINNY ZESPÓ£ O�WIATY W WALCACH
11. SAMODZIELNY PUBLICZNY O�RODEK ZDROWIA W

WALCACH
12. ZAK£AD BUD¯ETOWY WODOCI¥GI WIEJSKIE W

WALCACH.
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                                                                       Za³¹cznik nr 5
  do Statutu Gminy Walce

WYKAZ
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - SO£ECTW

GMINY WALCE

1. So³ectwo BRO¯EC
2. So³ectwo ÆWIERCIE
3. So³ectwo DOBIESZOWICE

4. So³ectwo GROCHOLUB
5. So³ectwo KROMO£ÓW z przysió³kiem CZERNIÓW
6. So³ectwo ROZKOCHÓW
7. So³ectwo STRADUNIA
8. So³ectwo WALCE
9. So³ectwo ZABIERZÓW
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Na   podstawie   art. 17   ust. 4   ustawy z  dnia 7  wrze�nia
1991 r. o systemie o�wiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr
106, poz. 496, 1997 r. Nr 28, poz. 153,  Nr 141, poz. 943,1998 r.
Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr
19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz.
1268, Nr 122, poz. 1320, 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz.
1615, 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185
i Nr 200, poz. 1683)-Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co nastê-
puje:

§1. Ustala   siê   plan   sieci   oraz granice obwodów
publicznych szkó³ podstawowych oraz gimnazjum,  prowadzo-
nych przez Gminê Wilków z siedzibami i strukturami organiza-
cyjnymi, jak nastêpuje:

1. Publiczna Szko³a Podstawowa w Bukowiu, ul. Lipowa 54
z klasami l - VI, obejmuj¹ca miejscowo�ci: Barski Dwór, Buko-
wie, Dêbnik, Lubska, M³okicie,Pielgrzymowice, Wojciechów.

2. Zespó³ Szkolno - Przedszkolny w Idzikowicach, w sk³ad
którego wchodz¹:

1) Publiczna Szko³a Podstawowa z klasami l - VI obejmu-
j¹ca miejscowo�ci: Idzikowice, Jakubowice, Krzyków, P¹gów,
Pszeniczna, Wilków;
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Uchwa³a Nr IV/25/03
Rady Gminy w Wilkowie

z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkó³ podstawowych oraz gimnazjum, prowadzo-
nych przez Gminê Wilków.

2) Publiczne Przedszkole dwuoddzia³owe z dzieæmi od 3-
6 lat, obejmuj¹ce miejscowo�ci: Bukowie, Idzikowice, Jakubo-
wice, Krzyków, P¹gów, Pszeniczna.

3. Publiczne Gimnazjum w Wilkowie, ul. D³uga 38 z klasa-
mi l - III, obejmuj¹ce miejscowo�ci: Barski Dwór, Bukowie, Dêb-
nik, Idzikowice, Jakubowice, Krzyków, Lubska, M³okicie, P¹gów,
Pielgrzymowice, Pszeniczna, Wilków, Wojciechów.

§2. Traci moc uchwa³a Nr XVII/96/2000 Rady Gminy w
Wilkowie z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia planu
sieci oraz granic obwodów publicznych szkó³ podstawowych oraz
gimnazjum, prowadzonych przez Gminê Wilków.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Wilków.

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

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia , z moc¹
od 1 wrze�nia 2003 roku.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Dariusz Ku�mierzyk

   Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,
2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz.1271, Nr 214, poz.1806) oraz art.13c ustawy z dnia 15 listo-
pada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz.431,
1994r. Nr 1, poz.3, 1996r. Nr 91, poz.409,1997r. Nr 43, poz.272,
Nr 137, poz.926, 1998 r. Nr 108, poz.681,  2001r. Nr 81, poz.875,
2002r. Nr 200, poz.1680) -Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

 § 1.  Zwalnia siê od podatku rolnego grunty pracowni-
czych ogrodów dzia³kowych,   po³o¿one na terenie gminy, skla-
syfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako u¿ytki rolne.
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Uchwa³a Nr VI/44/03
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

 z dnia 4 marca 2003 r.

 w sprawie zwolnienia od podatku rolnego.

  § 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Zdzie-
szowic.

 § 3. Uchwala podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa   Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.

                                                                                       Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

                                                          Edward Paciorek
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Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592
z pó�n. zm.), zawarte zostaje Porozumienie pomiêdzy:

Zarz¹dem Powiatu Opolskiego, reprezentowanym przez:

1. Henryka Lakwê - Starostê Opolskiego
2. Krzysztofa Wysdaka - Wicestarostê

zwanym dalej "Przekazuj¹cym" a Gmin¹ Ozimek, w imie-
niu której dzia³a :

1. Jan Labus - Burmistrz Ozimka,

zwanym dalej "Przejmuj¹cym", o nastêpuj¹cej tre�ci:

§1. Zarz¹d Powiatu Opolskiego przekazuje, a Gmina Ozi-
mek przejmuje  prowadzenie zadañ z zakresu melioracji szcze-
gó³owych oraz nadzoru i kontroli nad Spó³k¹ Wodn¹ w Ozimku,
wynikaj¹cych z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne
(Dz.U.  Nr 115 poz. 1229 z pó�n. zm.), w tym wydawanie decyzji
administracyjnych w I instancji.

§2.Szczegó³owy zakres przedmiotowy zadañ powierzonych
okre�la za³¹cznik nr 1 do niniejszego Porozumienia, stanowi¹-
cy jego integraln¹ czê�æ.

§3. 1. �rodki finansowe na realizacjê zadañ wynikaj¹cych
z zawartego Porozumienia przekazywane bêd¹ Przejmuj¹cemu
w formie dotacji z bud¿etu Powiatu Opolskiego.

2. Wysoko�æ dotacji ustalono na 2.160,00 z³ i bêdzie ona
corocznie wzrastaæ o wska�nik wzrostu p³ac i wydatków poza-
p³acowych w pañstwowej sferze bud¿etowej w porównaniu do
kwot zaplanowanych w ustawie bud¿etowej za rok ubieg³y.

3. Przekazywanie �rodków finansowych nastêpowaæ bê-
dzie w okresach do 15-go ka¿dego miesi¹ca w wysoko�ci rów-
nej 1/12 kwoty ca³o�ci dotacji na rachunek bankowy Przejmuj¹-
cego w BS Le�nica O/Ozimek nr 89071050-1010-3601 .

§4.Przejmuj¹cy zobowi¹zany jest do wydatkowania przyj-
mowanych �rodków finansowych wy³¹cznie na pokrycie kosztów
zwi¹zanych z wykonywaniem zadañ objêtych Porozumieniem.

§5.Przejmuj¹cy sk³ada Przekazuj¹cemu roczne sprawoz-
danie rzeczowe i finansowe z realizacji powierzonych zadañ w
terminie do 15 stycznia nastêpnego roku po otrzymaniu dotacji.

§6.Przekazuj¹cy nadzorowaæ bêdzie wykonanie zadañ powie-
rzonych Przejmuj¹cemu przez upowa¿nionych pracowników.

§7.1. Ka¿da ze stron ma prawo rozwi¹zania niniejszego
Porozumienia za uprzednim - 3 miesiêcznym okresem wypo-
wiedzenia.

2. Przekazuj¹cy mo¿e rozwi¹zaæ Porozumienie bez zacho-
wania okresu wypowiedzenia,je¿eli Przejmuj¹cy nie wywi¹zuje
siê nale¿ycie z wykonywania zadañ objêtych Porozumieniem.

695

Porozumienie Nr 6/03

z dnia 19 lutego 2003 r.

w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadañ  z zakresu nadzoru nad melioracjami szczegó³owymi
i spó³kami wodnymi.

§8.W przypadku rozwi¹zania Porozumienia w trakcie roku
bud¿etowego, Przejmuj¹cy zobowi¹zany jest do rozliczenia otrzy-
manych �rodków i zwrotu �rodków niewykorzystanych w termi-
nie okre�lonym przez Przekazuj¹cego.

§9.Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaj¹ zachowa-
nia trybu w³a�ciwego dla jego zawarcia.

§10.Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokre�lony.

§11. Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszego Porozumienia
trac¹ moc:

· Porozumienie Nr 4/3/90 z dnia  4 stycznia 1991 r.,
· Porozumienie Nr 46/92 z dnia 30 wrze�nia 1992 r.

§12.Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w dwóch jedno-
brzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

§13.Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

PRZEKAZUJ¥CY: PRZEJMUJ¥CY:

Starosta Opolski Burmistrz Ozimka
Henryk Lakwa                                      Jan Labus

Wicestarosta Opolski
Krzysztof Wysdak

Za³¹cznik nr 1
do Porozumienia Nr 6/03

zawartego w dniu 19 lutego 2003 r.

ZAKRES
przedmiotowy zadañ powierzonych Porozumieniem

z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U.  Nr
115, poz. 1229 z pó�n. zm.):

1. Wydawanie decyzji zatwierdzaj¹cych lub zmieniaj¹cych
statut spó³ki, b¹d� odmawiaj¹cych zatwierdzenia statutu spó³ki
wodnej (art. 165 ust. 3 i 6).

2. Wydawanie decyzji na w³¹czenie zak³adów do spó³ki
wodnej (art. 168).

3. Wnioskowanie do organów spó³ki o konieczno�ci pod-
wy¿szenia wysoko�ci sk³adek wp³acanych na rzecz spó³ki na
dany rok (art. 170 ust. 3).

4. Wydawanie decyzji ustalaj¹cej wysoko�æ i rodzaj �wiad-
czeñ dla osób nie bêd¹cych cz³onkami spó³ki wodnej, a odno-
sz¹cych korzy�ci z jej urz¹dzeñ (art. 171 ust. 2).

5. Nadzorowanie i kontrolowanie dzia³alno�ci spó³ki (art.
178).

6. Uchylanie uchwa³ organów spó³ki wodnej sprzecznych
z prawem lub statutem spó³ki oraz ponowne ich rozpatrywanie
na wniosek spó³ki (art. 179 ust. 2, 3 i 4).



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 29 - 1647 -    Poz. 695-696

7. Wydawanie decyzji o rozwi¹zaniu zarz¹du spó³ki wod-
nej w przypadku powtarzaj¹cych siê naruszeñ prawa przez za-
rz¹d, ustanawianie zarz¹du komisarycznego spó³ki (art. 180 ust.
1 i 3).

8. Wydawanie decyzji o rozwi¹zaniu spó³ki wodnej (art.
181 ust. 2).

9. Wydawanie decyzji wyznaczaj¹cej likwidatora spó³ki
wodnej, ustalaj¹cej jego wynagrodzenie (art. 182 ust. 3 i 5).

10. Wystêpowanie z wnioskiem o wykre�lenie spó³ki wod-
nej z katastru wodnego (art. 184).

11. Ustalanie, w drodze decyzji, proporcjonalnie do korzy-
�ci odnoszonych przez w³a�cicieli gruntu, szczegó³owych zakre-
sów i terminów wykonywania obowi¹zku utrzymania urz¹dzeñ
melioracji wodnych szczegó³owych, stosownie do pozwolenia
wodnoprawnego lub instrukcji utrzymania systemu urz¹dzeñ
melioracji wodnych, w sprawach w których organem w³a�ci-
wym do wydawania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urz¹dzeñ melioracji wodnych szczegó³owych jest Starosta (art.
77 ust. 2 w zwi¹zku z art. 206 ust. 5).

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 pó�n.
zm.), zawarte zostaje Porozumienie pomiêdzy:

Zarz¹dem Powiatu Opolskiego reprezentowanym przez:

1.Henryka Lakwê - Starostê Opolskiego
2.Krzysztofa Wysdaka - Wicestarostê,

zwanym dalej "Przekazuj¹cym"  a  Gmin¹ Turawa w imieniu
której dzia³a:

1.Waldemar Kampa - Wójt Gminy,

zwanym dalej "Przejmuj¹cym",o nastêpuj¹cej tre�ci:

§1. Zarz¹d Powiatu Opolskiego przekazuje, a Gmina Turawa
przejmuje prowadzenie zadañ z zakresu melioracji szczegó³owych oraz
nadzoru i kontroli nad Spó³k¹ Wodn¹ w Turawie, wynikaj¹cych z usta-
wy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115 poz. 1229 z pó�n.
zm.), w tym wydawanie decyzji administracyjnych w I instancji.

§2.Szczegó³owy zakres przedmiotowy zadañ powierzonych
okre�la za³¹cznik nr 1 do niniejszego Porozumienia, stanowi¹cy jego
integraln¹ czê�æ.

§3.1.�rodki finansowe na realizacjê zadañ wynikaj¹cych z za-
wartego Porozumienia przekazywane bêd¹ Przejmuj¹cemu w formie
dotacji z bud¿etu Powiatu Opolskiego.

2.Wysoko�æ dotacji ustalono na 2.160,00 z³ i bêdzie ona corocz-
nie wzrastaæ o wska�nik wzrostu p³ac i wydatków pozap³acowych w
pañstwowej sferze bud¿etowej w porównaniu do kwot zaplanowa-
nych w ustawie bud¿etowej za rok ubieg³y.

3.Przekazywanie �rodków finansowych nastêpowaæ bêdzie w
okresach do 15-go ka¿dego miesi¹ca w wysoko�ci równej 1/12 kwoty
ca³o�ci dotacji na rachunek bankowy Przejmuj¹cego w BS £ubniany
nr 88970004-163819-3601-01 .

§4. Przejmuj¹cy zobowi¹zany jest do wydatkowania przyjmo-
wanych �rodków finansowych wy³¹cznie na pokrycie kosztów zwi¹-
zanych z wykonywaniem zadañ objêtych Porozumieniem.

§5. Przejmuj¹cy sk³ada Przekazuj¹cemu roczne sprawozdanie
rzeczowe i finansowe z realizacji powierzonych zadañ w terminie do
15 stycznia nastêpnego roku po otrzymaniu dotacji.

§6. Przekazuj¹cy nadzorowaæ bêdzie wykonanie zadañ powie-
rzonych Przejmuj¹cemu przez upowa¿nionych pracowników.

§7. 1.Ka¿da ze stron ma prawo rozwi¹zania niniejszego Porozu-
mienia za uprzednim - 3 miesiêcznym okresem wypowiedzenia.

2.Przekazuj¹cy mo¿e rozwi¹zaæ Porozumienie bez zachowania
okresu wypowiedzenia, je¿eli Przejmuj¹cy nie wywi¹zuje siê nale¿ycie
z wykonywania zadañ objêtych Porozumieniem.
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Porozumienie Nr 10/03

z dnia 19 lutego 2003 r.

w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadañ z zakresu nadzoru nad melioracjami szczegó³owymi
i spó³kami wodnymi.

§8. W przypadku rozwi¹zania Porozumienia w trakcie roku bu-
d¿etowego, Przejmuj¹cy zobowi¹zany jest do rozliczenia otrzymanych
�rodków i zwrotu �rodków niewykorzystanych w terminie okre�lonym
przez Przekazuj¹cego.

§9. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaj¹ zachowania trybu
w³a�ciwego dla jego zawarcia.

§10. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokre�lony.

§11. Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszego Porozumienia trac¹ moc:
· Porozumienie Nr 4/6/90 z dnia 4 stycznia 1991 r.
· Porozumienie Nr 34/92 z dnia 10 lipca 1992 r.

§12. Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w dwóch jednobrzmi¹-
cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

§13. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podle-
ga og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

PRZEKAZUJ¥CY:               PRZEJMUJ¥CY:

Starosta Opolski              Burmistrz Ozimka
Henryk Lakwa                             Jan Labus

Wicestarosta Opolski
Krzysztof Wysdak

Za³¹cznik nr 1
do Porozumienia Nr 10/03

zawartego w dniu 19 lutego 2003 r.

ZAKRES
przedmiotowy  zadañ powierzonych Porozumieniem

z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115,
poz. 1229 z pó�n. zm.):

1. Wydawanie decyzji zatwierdzaj¹cych lub zmieniaj¹cych sta-
tut spó³ki b¹d� odmawiaj¹cych zatwierdzenia statutu spó³ki wodnej
(art. 165 ust. 3 i 6).

2. Wydawanie decyzji na w³¹czenie zak³adów do spó³ki wodnej
(art. 168).

3. Wnioskowanie do organów spó³ki o konieczno�ci podwy¿-
szenia wysoko�ci sk³adek wp³acanych na rzecz spó³ki na dany rok
(art. 170 ust. 3).

4. Wydawanie decyzji ustalaj¹cej wysoko�æ i rodzaj �wiadczeñ
dla osób nie bêd¹cych cz³onkami spó³ki wodnej, a odnosz¹cych korzy-
�ci z jej urz¹dzeñ (art. 171 ust. 2).

5. Nadzorowanie i kontrolowanie dzia³alno�ci spó³ki (art. 178).
6. Uchylanie uchwa³ organów spó³ki wodnej sprzecznych z pra-

wem lub statutem spó³ki oraz ponowne ich rozpatrywanie na wniosek
spó³ki (art. 179 ust. 2, 3 i 4).
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7. Wydawanie decyzji o rozwi¹zaniu zarz¹du spó³ki wodnej w
przypadku powtarzaj¹cych siê naruszeñ prawa przez zarz¹d, ustana-
wianie zarz¹du komisarycznego spó³ki (art. 180 ust. 1 i 3).

8. Wydawanie decyzji o rozwi¹zaniu spó³ki wodnej (art. 181 ust. 2).
9. Wydawanie decyzji wyznaczaj¹cej likwidatora spó³ki wodnej,

ustalaj¹cej jego wynagrodzenie (art. 182 ust. 3 i 5).
10. Wystêpowanie z wnioskiem o wykre�lenie spó³ki wodnej z

katastru wodnego (art. 184).

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o
przeciwdzia³aniu narkomanii /Dz.U. z 2003 r. Nr 24 poz. 198/ - zarz¹-
dzam, co nastêpuje:

§1. Ustala siê wielko�æ powierzchni przeznaczonej w woje-
wództwie opolskim pod uprawê maku niskomorfinowego w 2003 roku,
w ilo�ci 50 ha.

697

Rozporz¹dzenie Nr 0151/P/3/2003
WOJEWODY  OPOLSKIEGO

z dnia 11 kwietnia 2003 r.

w sprawie okre�lenia ogólnej powierzchni, przeznaczonej w 2003 roku pod uprawê maku niskomorfinowego na
terenie województwa opolskiego oraz rejonizacji tych upraw.

 Na podstawie art. 35 ust 2i ustawy z dnia 29 listopada  1990 r. o
pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414, Nr 106 poz. 668, Nr
117 poz. 756 ,Nr 162 poz. 1118 i 1126,   z 1999r. Nr 20 poz. 170, Nr 79
poz. 885, Nr 90 poz. 1001, 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 238, 2001
r. Nr 72 poz. 748, Nr 88 poz. 961, Nr 89 poz. 973, Nr 111 poz. 1194, Nr 122
poz. 1349,   Nr 154 poz. 1792, 2003 r. Nr 154 poz. 1792 ) zarz¹dzam, co
nastêpuje :

§ 1. Ustalam miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca
w 2003 roku  w :
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Zarz¹dzenie Nr 7/2003
  Starosty Prudnickiego

 z dnia 28 marca 2003 r.

w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkañca w domach pomocy  spo³ecznej w 2003 roku.

11. Ustalanie, w drodze decyzji, proporcjonalnie do korzy�ci od-
noszonych przez w³a�cicieli gruntu, szczegó³owych zakresów i termi-
nów wykonywania obowi¹zku utrzymania urz¹dzeñ melioracji wod-
nych szczegó³owych, stosownie do pozwolenia wodnoprawnego lub
instrukcji utrzymania systemu urz¹dzeñ melioracji wodnych, w spra-
wach w których organem w³a�ciwym do wydawania pozwolenia wod-
noprawnego na wykonanie urz¹dzeñ melioracji wodnych szczegó³o-
wych jest Starosta (art. 77 ust. 2 w zwi¹zku z art. 206 ust. 5).

Uprawa maku niskomorfinowego  bêdzie prowadzona na terenie
gminy Wo³czyn w miejscowo�ci Brzezinki.

§ 2. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

WOJEWODA OPOLSKI
El¿bieta Rutkowska

1) Domu Pomocy Spo³ecznej w Prudniku w kwocie           1 594,00 z³

2) O�rodku Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej   w Rac³awicach
�l¹skich                                                               w kwocie    1 542,00 z³.

§ 2. Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

§ 3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                Starosta
Romuald Felcenloben


