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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591;  2002r. Nr
23 poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr  113 poz. 984) oraz art. 109, art. 124
ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1988r.o finansach publicznych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 155, poz. 1014; 1999r. Nr 38, poz. 360, Nr 49  poz. 485, Nr
70  poz. 778, Nr 110, poz. 1255; 2000r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr
48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122  poz. 1315;
2001 r.  Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz.
1070 , Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145,
poz. 1623; 2002 r. Nr 41, poz. 363 i poz. 365, Nr 113, poz. 984), Rada
Gminy Bierawa uchwala, co  nastêpuje:

§ 1.W bud¿ecie gminy uchwalonym uchwa³¹ Nr XXXII/ 286/2001
Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2001r. wprowadza siê nastêpu-
j¹ce zmiany:

I. Zmniejsza siê wydatki bud¿etu gminy   o kwotê       15.807 z³
1. W dziale   600           Transport i ³¹czno�æ
rozdz.  60016       Drogi publiczne gminne           o kwotê      15.700 z³
§       6050            wydatki inwestycyjne jednostek bud�.
                                                                      o kwotê     15.700 z³
2.  W dziale   750         Administracja Publiczna
rozdz. 75095              Pozosta³a dzia³alno�æ              o kwotê      107 z³
§       4300            zakup us³ug pozosta³ych       o kwotê   107 z³

II. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu gminy   o kwotê        15.807 z³
1. W dziale  600     Transport i ³¹czno�æ
   rozdz.    60016     Drogi publiczne gminne            o kwotê     5.700 z³
§                6060      wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
                                bud¿etowych             o kwotê         5.700 z³
2. W   dziale      750       Administracja Publiczna
           rozdz.   Pozosta³a dzia³alno�æ        o kwotê           107 z³
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Uchwa³a Nr IV/18/2002
Rady Gminy Bierawa

z dnia 30 grudnia 2002 r.

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

§        4210      zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                                          o kwotê     107 z³
3 .W   dziale   900   Gospodarka komunalna i ochrona �ród.
          rozdz.  90015    O�wietlenie ulic, placów i dróg
                                                                o kwotê        10.000 z³
§        6050                 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿et,
                                                                     o kwotê   10.000 z³.

III. Zwiêksza siê dochody bud¿etu gminy
1. W dziale   600 Transport i ³¹czno�æ
          rozdz.   60016 Drogi publiczne gminne
                                                                o kwotê 299.675,77z³
 §      626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finanso-

wanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwe-
stycyjnych jedn. sektora finansów publ.         o kwotê 299.675,77 z³

IV. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu gminy

1. W dziale 600 Transport i ³¹czno�æ
rozdz. 60016 Drogi Publiczne gminne            o kwotê 299.675,77 z³

§ 6050 wydatki inwest.jedn.bud¿et.        o kwotê 299.675,77z³

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿yciez dniem podjêcia i podlega og³o-
szeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew ¯muda
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Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.159, 2002r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 127 poz.
1089,   Nr  153 poz. 1271) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopa-
da 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 ,
1999r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 489, Nr 70 poz. 778, 2000r. Nr
6 poz. Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119
poz. 1251, Nr 122 poz. 1315; 2001r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr
88 poz. 961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100 poz. 1082, Nr 102 poz. 1116, Nr
125 poz. 1368)- Rada Gminy Branice uchwala, co nastêpuje:

§1. Zwiêksza siê plan dochodów o kwotê   -  10.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem  nr 1 do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr IV/20/02
Rady Gminy Branice

z dnia 20 grudnia 2002 r.

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

§2. Zwiêksza siê plan wydatków o kwotê   -  10.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Bra-
nice.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Branice

Zdzis³aw Telega

Za³¹cznik  nr 1
do uchwa³y Nr IV/20/02

Rady Gminy Branice
z dnia 20 grudnia 2002 r.

Za³¹cznik  nr 2
do uchwa³y Nr IV/20/02

Rady Gminy Branice
z dnia 20 grudnia 2002 r.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591,  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84,  Nr 200, poz. 1683) -  Rada Miejska w
Byczynie uchwala , co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr III/20/02 Rady Miejskiej w Byczynie z
dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek
podatku od nieruchomo�ci ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 134,
poz. 1956 )  w § 1 pkt 1) lit. c) otrzymuje brzmienie " pozosta³ych -
0,15 z³ od  1 m2 powierzchni" .
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Uchwa³a Nr VI/52/03
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 28 marca 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Byczyny.

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

                            Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
 w Byczynie

    Józef Lucjan Kêdzia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.  o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591,  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych ( Dz. U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683) - Rada Miejska w Byczy-
nie uchwala ,co nastêpuje:

§ 1. 1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci:
1) stodo³y lub ich czê�ci i budynki inwentarskie  lub ich

czê�ci z wyj¹tkiem zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci go-
spodarczej innej ni¿ dzia³alno�æ rolnicza lub le�na,

2) grunty oraz przynale¿ne do nich budowle, budynki lub ich
czê�ci, bêd¹ce nowymi    inwestycjami, które s¹ zwi¹zane z   pro-
wadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej innej ni¿ dzia³alno�æ rol-
nicza lub le�na, przy czym nowymi inwestycjami s¹ inwestycje
polegaj¹ce na budowie nowego przedsiêbiorstwa oraz rozbudo-
wie istniej¹cego przedsiêbiorstwa.

W odniesieniu do gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alno�ci gospodarczej zwolnienie dotyczy tylko tej jego czê-
�ci, która odpowiada powierzchni zabudowy nowo wybudowa-
nego obiektu lub powierzchni zabudowy dobudowanej czê�ci,

3) nowo wybudowane budynki mieszkalne, w tym budynki
jednorodzinne i wielorodzinne, lub ich nowo wybudowane czê�ci
przeznaczone na cele mieszkalne.

2. Zwolnienie przys³uguje w nastêpuj¹cych okresach:
1) w przypadku nowej inwestycji obejmuj¹cej budowê lub

rozbudowê przedsiêbiorstwa -  na okres dwóch lat podatkowych

nastêpuj¹cych po roku, w którym budowa zosta³a zakoñczona
albo w którym rozpoczêto u¿ytkowanie budynku, budowli lub
jego czê�ci przed ostatecznym wykoñczeniem,

2) w § 1 ust. 1 pkt 3 - w odniesieniu do budynków jedno-
rodzinnych na okres dwóch lat, a w odniesieniu do budynków
wielorodzinnych na okres piêciu lat, nastêpuj¹cych po roku, w
którym budowa zosta³a zakoñczona albo w którym rozpoczêto
u¿ytkowanie budynku lub jego czê�ci przed ostatecznym wy-
koñczeniem.

3.Zwolnienie od podatku od nieruchomo�ci w przypad-
kach, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 2, przys³uguje pod warun-
kiem, ¿e przez ca³y okres zwolnienia na nieruchomo�ci nim
objêtej, bêdzie prowadzona dzia³alno�æ gospodarcza.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi By-
czyny.

§ 3. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Byczynie Nr XIX/
154/96 z dnia 26 sierpnia 1996r. w sprawie zwolnieñ od podat-
ku od nieruchomo�ci.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie14
dni od dnia og³oszenia.

   Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Byczynie

    Józef Lucjan Kêdzia
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Uchwa³a Nr VI/53/03
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 28 marca 2003 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomo�ci.
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 214, poz. 1806) oraz
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683)  - Rada
Gminy Dobrzeñ Wielki uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/43/2003 z dnia 20 lutego 2003 r. w
sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków
transportowych wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
"8. od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równowa¿ne z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rol-
nego, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopusz-
czaln¹ masê ca³kowit¹ :

a) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 t a poni¿ej 18 t:
- o liczbie osi - jedna 300 z³.

b) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 18 t a poni¿ej 33 t:
- o liczbie osi - jedna 350 z³.
- o liczbie osi - dwie 550 z³.

  - o liczbie osi - trzy 600 z³.
c) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 33 t a poni¿ej 38 t:
- o liczbie osi - jedna 400 z³.

  - o liczbie osi - dwie 750 z³.
- o liczbie osi - trzy 800 z³.

d) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 38 t
- o liczbie osi - jedna 450 z³.

  - o liczbie osi - dwie            1000 z³.
- o liczbie osi - trzy            1050 z³.
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Uchwa³a Nr V/52/2003
Rady Gminy Dobrzeñ Wielki

z dnia 27 marca 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych.

2) § 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
"9. od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia z

wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowa-
dzon¹ przez podatnika podatku rolnego, które ³¹cznie z pojaz-
dem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ :

a) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 t, a poni¿ej 18 t:
- o liczbie osi - jedna 500 z³,

b) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 18 t, a poni¿ej 33 t:
- o liczbie osi - jedna 550 z³,
- o liczbie osi - dwie 750 z³,

  - o liczbie osi - trzy 850 z³,
c) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 33 t, a poni¿ej 38 t:
- o liczbie osi - jedna 600 z³,

  - o liczbie osi - dwie            1150 z³,
- o liczbie osi - trzy            1200 z³,

d) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 38 t:
- o liczbie osi - jedna 650 z³,

  - o liczbie osi - dwie            1500 z³,
- o liczbie osi - trzy            1550 z³.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskie-
go.

Przewodnicz¹cy
 Rady Gminy

       Gerard Halama

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 / oraz
art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014; 1999 r. Nr 38 poz.360, Nr 49 poz.
485, Nr 70 poz.778 i Nr 110 poz. 1255; 2000 r. Nr 6 poz.69, Nr 12
poz. 136, Nr 48 poz.550. Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251 i Nr
122 poz. 1315; 2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz.499, Nr 88
poz.961. Nr 98 poz. 1070, Nr 100 poz. 1082, Nr 102 poz.1116,  Nr
106 poz.1149, 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,
Nr 156 poz.l300,  Nr 200 poz.1685/ a nadto art.l3 pkt 2 ustawy z
dnia 2 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych /Dz. U. Nr 62 poz. 718/ - Rada Miej-
ska uchwala, co nastêpuje :
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Uchwa³a Nr IV/31/2002
Rady Miejskiej w G³ubczycach

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie na 2002 rok.

§1.  Zwiêkszyæ dochody                                       270.000 z³,
Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa           270.000 z³,
Rozdzia³ 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo-

�ciami                                                                                  270.000 z³,
§ 075 - Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tko-

wych                                                                                     270.000 z³.

§2.  Zmniejszyæ wydatki                                            33.000 z³.
Dzia³ 010 - Rolnictwo i ³owiectwo                            3.000 z³,
Rozdzia³ 01010 - Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyj-

na wsi                                                                                     3.000 z³,
- wydatki maj¹tkowe /wodoci¹g Krasne Pole - Opawice/
                                                                                       3.000 z³.
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Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa                30.000 z³,
Rozdzia³ 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�cia-

mi                                                                                             30.000 z³,
- wydatki bie¿¹ce                                                         30.000 z³.

§3.   Zwiêkszyæ wydatki                                            303.000 z³.

Dzia³ 010 - Rolnictwo i ³owiectwo                              3.000 z³,
Rozdzia³ 01010 - Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna

wsi                                                                                               3.000 z³,
- wydatki maj¹tkowe /wodoci¹g  Zopowy Osiedle/    3.000 z³.

Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ                               30.000 z³,
Rozdzia³ 60016 - Drogi publiczne gminne             30.000 z³,
- wydatki bie¿¹ce                                                          30.000 z³,

Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa            270.000 z³,
Rozdzia³ 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo-

�ciami                                                                               270.000 z³,
- wydatki bie¿¹ce                                                  270.000 z³.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Og³oszenie nast¹pi przez rozplakatowanie obwieszczeñ

w miejscach publicznych i na tablicy informacyjnej Urzêdu oraz
og³oszenie w prasie lokalnej a nadto w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Edward Wo³oszyn

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591,2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113  poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002r.
Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683) art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30
pa�dziernika 2002r. o podatku le�nym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682)
oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431,  1994r. Nr 1, poz. 3, 1996r. Nr 91,
poz. 409, 1997 r.  Nr43 poz. 272, Nr 137, poz. 926, 1998 r. Nr 108,
poz. 681 , 2001 r. Nr 81, poz. 875,2002r. Nr 200, poz. 1680) - Rada
Miejska w G³ogówku uchwala, co nastêpuje:

   §1. W uchwale Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Gtogówku
z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie powo³ania inkasentów podat-
ków pobieranych w formie ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego,
w za³¹czniku do uchwa³y - wykazie inkasentów dokonuje siê na-
stêpuj¹cych zmian:

a) odwo³uje siê inkasentów podatków pobieranych w for-
mie ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego:
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Uchwa³a Nr V/59/2003
Rady Miejskiej w G³ogówku

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie powo³ania inkasentów podatków pobieranych w  formie ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego.

- Jerzy Strzoda we wsi B³a¿ejowice
- El¿bieta Ciep³uch we wsi Kazimierz
- Mariusz Wdowikowski we wsi Szonów
- Krzysztof Barton we wsi Wróblin,
b) powo³uje siê inkasentów podatków pobieranych
w formie ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego:
- Renata Manieta we wsi B³a¿ejowice
- Bogus³awa Hoszowska we wsi Kazimierz
- Zdzis³awa Kotwica we wsi Szonów
- Maria Barton we wsi Wróblin
- Waltrauda Bia³as we wsi Twardawa.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³o-
gówka.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Marek Pelka
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Na podstawie art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz.
84, Nr 200 poz. 1683) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ustêp 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 214, poz. 1806) -Rada Miejska w G³ogówku
uchwala,  co nastêpuje:

§1. W uchwale Nr XXVI/217/2001 Rady Miejskiej G³ogów-
ka z dnia 28 maja 2001r. w sprawie op³at targowych na terenie
miasta i gminy G³ogówek, § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w wysoko�ci 70 %
pobranej i rozliczonej op³aty targowej.

2. Na inkasenta op³aty targowej wyznacza siê Ludowy Klub
Sportowy Rolnik Biedrzychowice.
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Uchwa³a Nr V/62/2003
Rady Miejskiej w G³ogówku

z dnia 31 marca 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie op³at targowych na terenie miasta i gminy G³ogówek.

3. Inkasent zobowi¹zany jest wp³aciæ do kasy lub na ra-
chunek bankowy Urzêdu Miejskiego w G³ogówku pobrane op³a-
ty targowe, najpó�niej nastêpnego dnia po ich zainkasowaniu.

§2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³o-
gówka.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Marek Pelka

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 z
pó�n. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt.5 ustawy     o samorz¹dzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm. ) oraz w zwi¹zku     z
uchwa³¹  Rady Miejskiej w Kolonowskiem   Nr XXXIV/201/02   z
dnia 19 stycznia 2002 r. -  Rada Miejska w Kolonowskiem  uchwa-
la,  co nastêpuje:

§ 1.  Uchwala siê zmianê miejscowego  planu  zagospo-
darowania przestrzennego Nr 1 dla czê�ci miasta Kolonowskie
oraz zmianê miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzen-
nego Nr MG 2, okre�laj¹cego granicê polno-le�n¹ oraz tereny
do zalesienia dla miasta i gminy Kolonowskie, na dzia³ce grun-
towej Nr 1339.

§ 2. 1. Zmiana miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego Nr 1 dla czê�ci miasta Kolonowskie  oraz zmia-
na miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego
Nr MG 2, okre�laj¹cego granicê polno-le�n¹ oraz tereny do za-
lesienia dla miasta i gminy   Kolonowskie sk³ada siê z:

1) ustaleñ planu zawartych w uchwale,
2) rysunku planu na mapie w skali 1: 500, stanowi¹cego

za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2.Przedmiotem planu s¹ ustalenia  dotycz¹ce przezna-

czenia terenów, sposobu ich zagospodarowania wraz z infra-
struktur¹ , okre�lone  w art. 10  ust. 1  w punktach 1-10 wymie-
nionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie
wynikaj¹cym  z okre�lonych planem rodzaju funkcji terenu.

730

Uchwa³a Nr V/26/03
Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 20 marca 2003 r.

w sprawie  zmiany miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego Nr 1 dla czê�ci miasta Kolonowskie
 oraz zmiany miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego Nr MG 2, okre�laj¹cego granicê polno-le�n¹

oraz tereny do zalesienia dla miasta i gminy Kolonowskie.

3.Celem opracowania planu, wymienionego w ust. 1 jest
przeznaczenie dzia³ki gruntowej   nr 1339 i ustalenie zasad jej
zagospodarowania jej na cele przemys³u, us³ug rzemios³a us³ug
obecnie niesprecyzowanych dla potrzeb zak³adu przemys³owe-
go " Packprofil "     sp. z o.o. lub dla innego u¿ytkownika.

§ 3.  Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y  jest
mowa o:

1. planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia dla terenów,
o których mowa w § 1   uchwa³y;

2. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej;

3. rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
na mapie w skali 1: 500 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y;

4. przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce  przepisy ustaw wraz  z aktami wykonawczymi,
normy bran¿owe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami
wynikaj¹ce z prawomocnych decyzji administracyjnych;

5. przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia terenu, które powinno przewa¿aæ na
danym terenie lub dzia³ce, okre�lonego symbolem literowym
i wyznaczonego obowi¹zuj¹cymi lub orientacyjnymi liniami roz-
graniczaj¹cymi na rysunku planu;

6. przeznaczeniu towarzysz¹cym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia terenu   innego ni¿ podstawowe, któ-
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re uzupe³nia lub wzbogaca funkcjê danego terenu lub obiektu   i mo¿e
byæ okre�lone symbolem literowym i liniami  wewnêtrznego podzia³u;

7. przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia terenu zbli¿onego do podstawowe-
go, które zastêpuje lub uzupe³nia podstawow¹ funkcjê terenu,
nie zmieniaj¹c jego podstawowej charakterystyki w zakresie
u¿ytkowania terenu, infrastruktury, komunikacji oraz  oddzia³y-
wania na otoczenie;

8. urz¹dzeniach budowlanych - nale¿y przez to rozumieæ
urz¹dzenia techniczne zapewniaj¹ce mo¿liwo�æ u¿ytkowania
obiektu lub terenu zgodnie z jego przeznaczeniem, takie jak:
sieci, przy³¹cza i urz¹dzenia instalacyjne, w tym urz¹dzenia
oczyszczania  i gromadzenia �cieków, przejazdy, ogrodzenia,
parkingi i place postojowe, place pod �mietniki;

9. przestrzeni  publicznej - nale¿y przez to rozumieæ tere-
ny w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych  ulicy i placu z zawrotnic¹
oraz ci¹gu pieszego;

10. przemy�le i rzemio�le produkcyjnym- nale¿y przez to
rozumieæ budynek, zespó³ budynków lub teren przeznaczone do
wykonywania funkcji wytwórczej lub przetwórczej;

11. us³ugach - nale¿y przez to rozumieæ ogólnodostêpny
budynek u¿yteczno�ci publicznej, zespó³ takich budynków lub
teren przeznaczony do wykonywania funkcji: handlu,   rzemios³a,
administracji oraz innych podobnych funkcji;

12. powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y przez to
rozumieæ grunt  rodzimy pokryty ro�linno�ci¹ oraz wodê po-
wierzchniow¹ na terenie;

13. odleg³o�ciach i strefach ograniczeñ zabudowy - na-
le¿y przez to rozumieæ  ograniczenia  wywo³ane obecno�ci¹ lub
dzia³aniem istniej¹cych i planowanych funkcji terenu, urz¹dzeñ
i sieci technicznych, wymagaj¹cych zachowania  odleg³o�ci od
innych funkcji lub terenów  stosownie do wymaganych  standar-
dów technicznych, b¹d� nie powodowania lub unikniêcia zagro-
¿eñ i uci¹¿liwo�ci ;

14. zagro¿eniach i uci¹¿liwo�ciach - nale¿y przez to rozu-
mieæ zjawiska fizyczne lub stany przekraczaj¹ce standardy okre-
�lone w przepisach odrêbnych, a w szczególno�ci szkodliwe
promieniowanie i oddzia³ywanie pól elektromagnetycznych, ha-
³as, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gruntu lub wód, zale-
wanie wodami;

15. �rodowisku - rozumie siê przez to ogó³ elementów
przyrodniczych, w tym tak¿e przekszta³conych w wyniku dzia³al-
no�ci cz³owieka, a w szczególno�ci  powierzchniê ziemi, kopali-
ny, wody, powietrze, zwierzêta i ro�liny, krajobraz oraz klimat;

16. znacz¹cym oddzia³ywaniu na �rodowisko - nale¿y
przez to rozumieæ oddzia³ywania przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, które wymagaj¹    sporz¹-
dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko oraz oddzia³ywa-
nia rodzaju przedsiêwziêæ, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia
raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko mo¿e byæ wymagany;

17. walorach krajobrazowych  i kulturowych �rodowi-
ska - rozumie siê przez to warto�ci ekologiczne, estetyczne, wi-
dokowe i kulturowe terenu i zwi¹zanych z nim elementów przy-
rodniczych, ukszta³towanych przez si³y przyrody lub w wyniku dzia-
³alno�ci cz³owieka.

§ 4.  PRZEZNACZENIE TERENÓW

1. Pp   - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe  - teren
planowanego przemys³u i rzemios³a produkcyjnego wraz z urz¹-
dzeniami budowlanymi;  jako przeznaczenie dopuszczalne - te-
ren planowanych sk³adów, magazynów, hurtowni oraz baz i us³ug
budowlanych wraz z urz¹dzeniami budowlanymi.

2. U - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - teren
planowanych us³ug wraz  z urz¹dzeniami  budowlanymi:

a) us³ugi rzemios³a - oznaczone symbolem UR p,
b) us³ugi niesprecyzowane, które nie powoduj¹ znacz¹-

cego wp³ywu na �rodowisko - oznaczone symbolem UX p.

3. Na terenach  tych, wyszczególnionych w pkt 1 i 2:
1) w przypadku konieczno�ci dokonania wewnêtrznych

podzia³ów nieruchomo�ci, w tym wydzielenia dzia³ek gruntu pod
drogi publiczne, dla których plan nie okre�la zasad podzia³u -
uzale¿nia siê ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu od przed³o¿enia przez wnioskodawcê koncepcji za-
gospodarowania terenu, opracowanej wg. ustalonego planem
przeznaczenia podstawowego i towarzysz¹cego, w granicach
uzgodnionych przez gminny organ d.s. architektoniczno-budow-
lanych, w zakresie okre�lajacym:

a) sposób inwestowania, program i charakterystykê tech-
niczn¹ inwestycji i etapy realizacji,

b) projektowany uk³ad funkcjonalny zagospodarowania
terenu z usytuowaniem budynków i urz¹dzeñ budowlanych;

c)  rozwi¹zanie wewnêtrznej komunikacji ko³owej i pie-
szej, dróg po¿arowych, placów postojowych  wi¹¿¹cych siê z
uk³adem komunikacyjnym na terenie 18 P oraz zieleñ,

d) zasady obs³ugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej,
e) planowane  podzia³y terenu i granice dzia³ek budowlanych;

2) planowane przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ
na �rodowisko winny byæ poddane procedurze ocen oddzia³ywania
na �rodowisko na podstawie przepisów szczególnych;

3) zagro¿enia i uci¹¿liwo�ci wynikaj¹ce z przeznaczenia i
u¿ytkowania terenu musz¹ siê ograniczaæ do w³asnej dzia³ki
inwestora;

4) ustala siê zakaz lokalizacji zak³adów produkcyjnych o
wodoch³onnym procesie produkcji;

5) realizacjê nowych obiektów nale¿y poprzedziæ wyposa-
¿eniem terenu w urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne w³¹-
czone do systemów komunalnych oraz odpowiednie do potrzeb
urz¹dzenia do neutralizacji �cieków;

6) parkingi lub gara¿e nale¿y lokalizowaæ na terenie dzia³-
ki, na której obiekt bêdzie wznoszony, w ilo�ciach okre�lonych w
§ 7  ust. 3  pkt  1 i 2;

7) rozwi¹zanie wewnêtrznej komunikacji ko³owej w obrê-
bie terenu powinno umo¿liwiaæ  parkowanie pojazdów osobo-
wych i ciê¿arowych oraz wjazd i wyjazd samochodów przodem;

8) zakazuje siê realizacji budynków mieszkalnych, z wyj¹t-
kiem pojedynczych mieszkañ wbudowanych ( dla w³a�ciciela
lub osób dozoruj¹cych obiekt ), dopuszczonych  na podstawie
przepisów szczególnych,  dla których nie wymaga siê  uwzglêd-
nienia standardów ochrony �rodowiska,  w³a�ciwych dla tere-
nów o funkcji mieszkaniowej;

9) nakazuje siê zachowanie istniej¹cych warto�ciowych
drzew i zespo³ów zadrzewieñ szczególnie w strefie przylegaj¹-
cej do lasu na s¹siedniej dzia³ce, stosownie do ustaleñ
§ 5 pkt  5  uchwa³y.

§ 5.  LOKALNE WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£-
TOWANIA ZABUDOWY   I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Zaleca siê stosowaæ wysoko�æ planowanych budyn-
ków przemys³owych i us³ugowych nie wiêksz¹  ni¿ 3 kondygna-
cje nadziemne i nie wiêcej ni¿ 12,0 m chyba, ¿e wzglêdy techno-
logiczne uzasadniaæ bêd¹ zastosowanie wiêkszej wysoko�ci.

2. Ustala siê  wysoko�æ planowanych budynków towa-
rzysz¹cych: administracyjnych i socjalnych nie wiêksz¹ ni¿
3 kondygnacje i do 12,0 m wysoko�ci, a wysoko�æ budynków
gospodarczych i gara¿y  nie wiêksz¹ ni¿ 1 kondygnacja o gaba-
rycie dostosowanym do funkcji budynku i rodzaju pojazdów.

3. Intensywno�æ zabudowania i utwardzenia  terenu w gra-
nicach opracowania planu okre�la siê do  70 %  (w tym: budyn-
ki, nawierzchnie utwardzone, doj�cia, dojazdy i parkingi, tarasy i
trwa³e urz¹dzenia rekreacyjne), pozosta³¹ czê�æ terenu nale¿y
u¿ytkowaæ jako czynn¹ biologicznie;
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4. Nieprzekraczalne linie zabudowy oraz odleg³o�ci i stre-
fy ograniczenia zabudowy zosta³y okre�lone na rysunku planu,
stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

5. Lokalizacjê zabudowy i elementów zagospodarowania
terenu nale¿y dokonaæ po przeprowadzeniu inwentaryzacji ist-
niej¹cego zadrzewienia i analizie mo¿liwo�ci skutecznego za-
chowania oraz  ochrony istniej¹cego drzewostanu przy plano-
wanym zainwestowaniu terenów.

§ 6.  SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW

1. Na obszarze planu nale¿y stosowaæ zasady ochrony
zasobów wodnych G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
nr 333 Opole-Zawadzkie, okre�lone w przepisach szczególnych
i decyzjach administracyjnych.

2. Okre�la siê podstawowe odleg³o�ci budynków i bu-
dowli od granicy lasu, które mog¹ ulegaæ zmniejszeniu lub zwiêk-
szeniu stosownie do odpowiednich obliczeñ i rozwi¹zañ projek-
towych wykonanych w oparciu o ustalenia przepisów szczegól-
nych:

1) 12,0 m dla budynków zaliczonych do kategorii zagro¿e-
nia ludzi,

2) 12,0 - 30,0  m dla budynków produkcyjnych i magazyno-
wych,  placów sk³adowych w zale¿no�ci od gêsto�ci obci¹¿enia
ogniowego Q, zawartego w granicach od 1000 - 4000 MJ /m2.

3. Ustala siê minimalne odleg³o�ci od linii i terenów kole-
jowych, okre�lone w aktualnych przepisach szczególnych, które
nie mog¹ byæ mniejsze od:

1) 10,0 m od granicy terenów kolejowych i 20,0 m od osi
skrajnego toru dla usytuowania budynków,

2) 15,0 m od osi skrajnego dla lokalizacji drzew,
3) 4,0 m od granicy terenów kolejowych dla prowadzenia

robót podziemnych, w strefie 4,0-20,0 m od granicy terenów
kolejowych roboty podziemne winny byæ uzgadniane   z PKP.

4. W trakcie  realizacji planu nale¿y stosowaæ obowi¹zuj¹-
ce w danym czasie przepisy szczególne;

5. Wymogi dotycz¹ce ograniczenia skutków oddzia³ywa-
nia realizacji ustaleñ planu na �rodowisko okre�la siê w spo-
sób nastêpuj¹cy:

1) w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem
obowi¹zuje zasada stosowania paliwa proekologicznego dla
celów grzewczych i  bytowych zgodnie  z zapisem § 8 ust. 4
niniejszej uchwa³y p.t. " Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury
technicznej";

2) w zakresie gospodarki �ciekowej:
a) zakazuje wprowadzania �cieków do ziemi i wód po-

wierzchniowych,
b) gospodarka �ciekami komunalnymi, technologicznymi

oraz �ciekami pochodz¹cymi z wód opadowych i roztopowych,
zgodnie z ustaleniem § 8 ust. 2   i 3  niniejszej uchwa³y;

3) w zakresie gospodarki odpadami ustala siê:
a) wymóg prowadzenia zorganizowanej selektywnej zbiórki

odpadów komunalnych, czasowego ich gromadzenia  oraz wy-
wóz ich na sk³adowisko komunalne poza obszarem opracowa-
nia planu;

b) obowi¹zek zbierania odpadów technologicznych w urz¹-
dzeniach i miejscach s³u¿¹cych do ich bezpiecznego magazy-
nowania w celu recyklingu b¹d� wywozu;

c) zapobieganie lub ograniczenie powstawania odpadów
technologicznych oraz ich gospodarcze wykorzystanie zgodnie z
zasadami okre�lonymi w przepisach szczególnych;

d) zakaz sk³adowania wszelkich odpadów na obszarze
planu;

4) w zakresie zachowania i ochrony istniej¹cego ukszta³-
towania powierzchni ziemi :

a) nakazuje siê ograniczyæ do minimum prace niwelacyj-
ne zwi¹zane z budow¹  i rozbudow¹ obiektów budowlanych,
b¹d� zagospodarowaniem terenu wokó³ nich;

b) zakazuje siê wykonywanie prac ziemnych trwale znie-
kszta³caj¹cych rze�bê na pozosta³ym terenie.

6. W zakresie ochrony przed ha³asem ustala siê obowi¹-
zek zachowania dopuszczalnych poziomów ha³asu zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

7. Przy dokonywaniu nowych nasadzeñ drzew i krzewów
zaleca siê stosowaæ gatunki pochodzenia rodzimego w³a�ciwe
dla lokalnego siedliska.

8. Na terenie opracowania planu obowi¹zuj¹ dopuszczal-
ne warto�ci stê¿eñ zanieczyszczeñ w powietrzu atmosferycznym
okre�lone aktualnie obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

§ 7.  ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

1. Ustala siê teren przestrzeni publicznej w zakresie ko-
munikacji, obejmuj¹cy wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi pas
ulicy i ci¹gu pieszego oraz okre�la parametry techniczne sto-
sownie do klasyfikacji funkcjonalnej ulicy:

1) KD - ulica klasy dojazdowej uk³adu obs³uguj¹cego,
szeroko�æ w liniach rozgraniczenia -           10,0 m,
2)  KX - ci¹g pieszy, szeroko�æ w liniach rozgraniczenia
                                                                               2,0 - 3,0 m.

2. Teren ulicy - KD w liniach rozgraniczaj¹cych, przeznacza
siê pod funkcje komunikacyjne drogi gminnej, takie jak:

1) ruch ko³owy i postój pojazdów ( jezdnie, wjazdy na te-
ren, zawrotnica ),

2) ruch pieszy i ruch rowerowy( chodniki ),
3) lokalizacja w sposób nie ograniczaj¹cy bezpieczeñstwa

ruchu:
a) obiektów in¿ynierskich oraz urz¹dzeñ technicznych zwi¹-

zanych   z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,
b) komunalnych urz¹dzeñ budowlanych nie zwi¹zanych z

ruchem pojazdów  i pieszych, dopuszczonych na warunkach
okre�lonych w przepisach szczególnych.

3. Teren ci¹gu pieszego  KX w liniach rozgraniczaj¹cych
przeznacza siê na ruch pieszy i ruch rowerowy.

4. (KP) - ustala siê jako przeznaczenie towarzysz¹ce  -
teren parkingu samochodowego dla terenów przemys³u i us³ug
-  P p, UR p, UX p wraz z dojazdami  i zieleni¹.

Na terenie tym:
1) zakazuje siê lokalizacji zabudowy kubaturowej,
2) zaleca siê urz¹dzenie zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej.

5. Ustala siê minimalne ilo�ci miejsc parkingowych w
obrêbie terenu (KP) w ilo�ciach wynikaj¹cych ze wska�ników
obs³ugi motoryzacji:

1) dla terenów  zabudowy us³ugowej oznaczonej symbo-
lami:, UR p,  UX p:

2-3 stanowiska / 100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug,

2) dla terenów zabudowy przemys³owej i rzemios³a pro-
dukcyjnego oznaczonej symbolem  Pp:

a) 2 -3 stanowisk / 10 zatrudnionych i klientów,
b) ilo�æ wynikaj¹ca z potrzeb technologicznych dla trans-

portu dostawczego   i ciê¿arowego.
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§ 8.  ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

1. W zakresie zaopatrzenia w wodê dla celów bytowych,
us³ugowych oraz ochrony przeciwpo¿arowej ustala siê nastê-
puj¹ce zasady:

1) zaopatrzenie w wodê dla celów bytowych z istniej¹cej
sieci komunalnej  istniej¹cej  poza obszarem opracowania ni-
niejszego planu,

2) zaopatrzenie w wodê technologiczn¹ i przeciwpo¿arow¹
z istniej¹cych ujêæ zak³adowych poza obszarem opracowania
niniejszego planu,

3) sieci wodoci¹gowe winny byæ prowadzone w liniach roz-
graniczenia ulicy KD oraz dróg wewnêtrznych, zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami szczególnymi, z uwzglêdnieniem warunków
dostêpno�ci wody dla  celów przeciwpo¿arowych.

2. W zakresie odprowadzenia �cieków komunalnych usta-
la siê nastêpuj¹ce wymogi:

1) docelowe odprowadzenie �cieków do planowanej ko-
munalnej oczyszczalni �cieków poza obszarem opracowania ni-
niejszego planu,

2) przej�ciowe, do czasu realizacji zasady pkt 1,  odprowa-
dzenie �cieków do lokalnej oczyszczalni na terenie opracowania
planu,

3) prowadzenie planowanej sieci kanalizacyjnej  w liniach
rozgraniczenia ulicy KD oraz dróg wewnêtrznych,

4) mo¿liwo�æ odprowadzenia �cieków technologicznych  do
kanalizacji miejskiej lub lokalnej komunalnej oczyszczalni pod
warunkiem doprowadzenia ich sk³adu do parametrów �cieków
komunalnych.

3. W zakresie  odprowadzenia wód opadowych i rozto-
powych ustala siê poni¿sze zasady:

1) odprowadzenie wód opadowych lub  roztopowych do
planowanej krytej kanalizacji deszczowej,

2) prowadzenie kanalizacji deszczowej  w liniach rozgrani-
czenia ulicy i dróg wewnêtrznych,

3) do czasu budowy kanalizacji deszczowej dopuszcza siê
odprowadzenie �cieków pochodz¹cych z opadów i roztopów, po
ich uprzednim oczyszczeniu w odstojnikach szlamowych, pia-
skownikach i separatorach na w³asny teren nieutwardzony lub
do okolicznych odbiorników po uzgodnieniu z ich w³a�cicielami,
na warunkach okre�lonych w przepisach szczególnych.

 4. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o:
1) ustala siê zasadê doprowadzenia ciep³a z istniej¹cej

kot³owni  zak³adu "Packprofil";
2) dopuszcza siê alternatywnie stosowanie niskoemisyj-

nych �róde³ ciep³a opalanych gazem, olejem opa³owym lub ener-
gi¹ elektryczn¹;

3) dopuszcza siê stosowanie wysokosprawnych �róde³ cie-
p³a opalanych paliwem sta³ym, w oparciu o charakterystykê wp³y-
wu na �rodowisko przyjêtej technologii, zapewniaj¹cej nie prze-
kraczanie dopuszczalnych standardów emisyjnych okre�lonych
w przepisach szczególnych;

4) plan nie dopuszcza na terenach  us³ug i ulicy dojazdo-
wej KD prowadzenia sieci cieplnych na powierzchni i powy¿ej
poziomu terenu, natomiast nie okre�la warunków i nie ogranicza
sposobu  prowadzenia sieci uzbrojenia i instalacji technologicz-
nych na terenie funkcji przemys³owej planu.

5. W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ ustala siê:
1) system zasilania elektroenergetycznego terenu plano-

wanego dla potrzeb rozbudowy zak³adu " Packprofil" sp. z o.o.
oparty na istniej¹cej stacji transformatorowej o nazwie " Tektura "
zlokalizowanej  na terenie oznaczonym symbolem  18 P  poza
granicami planu ( istniej¹cy zak³ad "Packprofil" z o.o.), na zasa-
dach okre�lonych przez Zak³ad Energetyczny w warunkach przy-
³¹czenia;

2) w zale¿no�ci od wielko�ci zapotrzebowanej mocy do-
stawa energii bêdzie mog³a siê odbywaæ z istniej¹cej stacji
transformatorowej " Tektura" , wzglêdnie z sieci �redniego na-
piêcia poprzez wybudowanie nowej stacji transformatorowej
15/0,4 kV, zlokalizowanej na  terenie objêtym planem;

3) zasilanie wymienionej w pkt 1 stacji dwustronne: z
rozdzielni sieciowej " RS Kolonowskie" oraz  z linii �redniego
napiêcia relacji Kolonowskie-Zawadzkie;

4) zasadê prowadzenia sieci niskiego napiêcia jako -
kablowej;

5) w przypadku zmiany u¿ytkownika terenu zasilanie no-
wych obiektów bêdzie mo¿liwe po wybudowaniu na terenie
objêtym planem nowej stacji transformatorowej wraz  z sieci¹
�redniego i niskiego napiêcia, po ustaleniu warunków zasila-
nia i odbioru energii z Zak³adem Energetycznym.

6. W zakresie telekomunikacji ustala siê:
1) przebieg sieci ³¹czno�ci w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy,
2) prowadzenie planowanej sieci teletechnicznej w ka-

nalizacji kablowej oraz jako doziemnej;
3) w³¹czenie planowanej sieci teletechnicznej do istnie-

j¹cej sieci znajduj¹cej siê po za obszarem planu.
7. Usuwanie odpadów wg ustaleñ § 6  ust. 5  pkt 3.

§ 9. OCHRONA WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH I KUL-
TUROWYCH �RODOWISKA

1. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziem-
nych znalezisk archeologicznych nale¿y:

a) powiadomiæ o znalezisku S³u¿bê Ochrony Zabytków,
Oddzia³ Wojewódzki w Opolu,

b) przeprowadziæ ratownicze badania archeologiczne przez
specjalistyczne placówki na podstawie odrêbnego zezwolenia Opol-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.

2. Nale¿y zachowaæ istniej¹cy starodrzew, a w przypadku
stwierdzenia stanowisk ro�lin rzadkich i chronionych nale¿y
chroniæ je przed zniszczeniem.

§ 10.  Tereny planowane do przeznaczenia okre�lonego
planem mog¹ byæ u¿ytkowane w sposób dotychczasowy, pod
warunkiem udostêpnienia gruntów dla realizacji dojazdów i
uzbrojenia wynikaj¹cych z ustaleñ planu.

§ 11.  W granicach planu okre�lonych w § 1 trac¹ moc
obowi¹zuj¹c¹ ustalenia:

1. miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzen-
nego Nr 1 dla czê�ci miasta Kolonowskie - uchwalonego
uchwa³¹ Nr XXXII/171/97 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z
dnia 29 sierpnia 1997 r.

2. miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzen-
nego Nr MG 2, okre�laj¹cego granicê polno-le�n¹ oraz tereny
do zalesienia dla miasta i gminy Kolonowskie - uchwalonego
uchwa³¹ Nr XXXIX/215/98 Rady Miejskiej w Kolonowskiem
z dnia 27 kwietnia 1998 r.

§ 12. Plan  ustala stawkê procentow¹ od wzrostu warto-
�ci nieruchomo�ci w zwi¹zku z jego uchwaleniem, s³u¿¹c¹ na-
liczeniu i pobraniu jednorazowej op³aty nale¿nej od w³a�cicie-
la nieruchomo�ci dla gminy Kolonowskie  przy zbyciu nieru-
chomo�ci  -  20 %.

§ 13. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi Kolonowskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kolonowskiem

Herbert Wac³awczyk
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     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591/, art., art. 109, 111, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych /Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz.1014 z pó�n.
zm./, Rada Miejska w Kolonowskiem u c h w a l a :

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

zwiêksza siê dochody bud¿etu          o kwotê    164 800 z³
w tym:
w dziale 010 Rolnictwo i ³owiectwo
rozdz. 01022 Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t oraz

badania monitoringowe pozosta³o�ci chemicznych i biologicz-
nych w tkankach zwierz¹t i produktach pochodzenia zwierzêcego

 § 069  Wp³ywy z ró¿nych op³at                  o kwotê      500 z³
w dziale 700  Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
§ 075 Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tko-

wych Skarbu Pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego
oraz innych umów o podobnym charakterze   o kwotê     5 700 z³

§ 084 Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników    maj¹t-
kowych                                                                 o kwotê       17 000 z³

§ 091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków
i op³at                                      o kwotê             400 z³
w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75023 Urzêdy gmin
            § 083 Wp³ywy z us³ug                 o kwotê         6 000 z³
w dziale 756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-

nych i od  innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci praw-
nej

rozdz. 75601 Wp³ywy z podatku dochodowego od osób
fizycznych

§ 091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków
i op³at                                        o kwotê        3 000 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 organizacyjnych

§ 050 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych  o kwotê  6 500 z³
§ 091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków
i op³at                                       o kwotê         4 300 z³
rozdz. 75616 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego,

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

 § 031 Podatek od nieruchomo�ci  o kwotê      100 000 z³
§ 034 Podatek od �rodków transportowych o kwotê 5 400 z³
§ 043 Wp³ywy z op³aty targowej           o kwotê         4 000 z³
§ 091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków
i op³at                                      o kwotê          4 000 z³
w dziale 758 Ró¿ne rozliczenia
rozdz. 75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe
§ 092 Pozosta³e odsetki                      o kwotê          5 000 z³
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85404 Przedszkola
            § 083 Wp³ywy z us³ug                 o kwotê          3 000 z³
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Uchwa³a Nr III/14/02
Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 30 grudnia 2002 r.

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

zmniejsza siê dochody bud¿etu          o kwotê      170 445 z³
w tym:
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
§ 047 Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie
             nieruchomo�ci                           o kwotê          3 000 z³
§ 083 Wp³ywy z us³ug                           o kwotê            900 z³
§ 270 �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹-

cych gmin, powiatów, samorz¹dów województw, pozyskane      z
innych �róde³                                                    o kwotê        12 200 z³

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75023 Urzêdy gmin
§ 069 Wp³ywy z ró¿nych op³at            o kwotê          6 000 z³
w dziale 756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i

od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej
rozdz. 76501 Wp³ywy z podatku dochodowego od osób

fizycznych
§ 035 Podatek od dzia³alno�ci gospodarczej osób fizycz-

nych,  op³acany w formie karty podatkowej   o kwotê         9 000 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 organizacyjnych

§ 031 Podatek od nieruchomo�ci        o kwotê       64 000 z³
§ 032 Podatek rolny                             o kwotê         1 000 z³
§ 033 Podatek le�ny                               o kwotê         2 000 z³
§ 034 Podatek od �rodków transportowych    o kwotê 1 000 z³
rozdz. 75616 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego,

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

§ 036 Podatek od spadków i darowizn    o kwotê    5 000 z³
§ 037 Podatek od posiadania psów      o kwotê       1 000 z³
§ 045 Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynno�ci
           urzêdowe                                     o kwotê          2 000 z³
rozdz. 75618 Wp³ywy z op³aty skarbowej
§ 041 Wp³ywy z op³aty skarbowej       o kwotê        45 000 z³
rozdz. 75621 Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych

dochód bud¿etu pañstwa
§ 002 Podatek dochodowy od osób prawnych
                                                               o kwotê         12 700 z³
w dziale 851 Ochrona zdrowia
rozdz. 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
§ 048 Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
                                                               o kwotê           5 645 z³

zwiêksza siê wydatki bud¿etu          o kwotê          7 804 z³
w tym:
w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75023 Urzêdy gmin
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane  do wy-

nagrodzeñ                                                         o kwotê               52 z³
§ 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia   o kwotê 3 600 z³
w dziale 853 Opieka spo³eczna
rozdz. 85319 O�rodki pomocy spo³ecznej
§ 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia   o kwotê 1 650 z³
rozdz. 85319 O�rodki pomocy spo³ecznej - zadania zlecone
§ 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia    o kwotê        2 z³
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w dziale 926 Kultura fizyczna i sport
rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
§ 2580 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek  nie

zaliczanych do sektora finansów publicznych    o kwotê    2 500 z³

zmniejsza siê wydatki bud¿etu        o kwotê         13 449 z³
w tym:
w dziale 758 Ró¿ne rozliczenia
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe
            § 4810 Rezerwy                       o kwotê           3 652 z³
w dziale 851 Ochrona zdrowia
rozdz. 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
 § 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia  o kwotê 5 645 z³
w dziale 853 Opieka spo³eczna
rozdz. 85319 O�rodki pomocy spo³ecznej
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotê1650 z³
rozdz. 85319 O�rodki pomocy spo³ecznej - zadania zlecone
 § 4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki           o kwotê                  2 z³
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych         o kwotê          2 500 z³.

§ 2.Wprowadza siê zmiany do uchwa³y Rady Miejskiej w
sprawie uchwalenia bud¿etu na 2002 rok Gminy Kolonowskie:
Nr XXXIII/199/01 z dnia 28 grudnia 2001r. oraz zmieniaj¹cych
bud¿et: Nr XXXV/203/02 z dnia 28 lutego 2002r., Nr XL/232/02 z
dnia 12 wrze�nia 2002r. , Nr XLI/233/02 z dnia 10 pa�dzierni-
ka 2002 r.:

- w za³¹czniku Nr 5a - w poz. przychody ogó³em kwotê
"1 000 z³" zamienia siê na kwotê "2 223 z³", z tego wp³ywy ze
sprzeda¿y us³ug i materia³ów kwotê "1 000 z³" zamienia siê na
kwotê "2 223 z³", razem suma bilansowa kwota "1 517 z³" zosta-
je zast¹piona kwot¹ "2 553 z³", w poz. zu¿ycie materia³ów i us³ug
kwotê "1 517 z³" zastêpuje siê kwot¹ " 207 z³" oraz w poz. stan
�rodków obrotowych na koniec roku kwotê "0" zastêpuje siê
kwot¹ "2 346 z³";

- w za³¹czniku Nr 5b - w poz. przychody ogó³em kwotê
"4 830 z³" zamienia siê na kwotê "6 068 z³", z tego pozosta³e
przychody kwotê "4 830 z³" zamienia siê na kwotê "6 068 z³", w
poz. razem suma bilansowa kwotê "4 831 z³" zastêpuje siê kwot¹
"6 069 z³", w poz. rozchody ogó³em kwotê "4 831 z³" zastêpuje siê
kwot¹ "4 265 z³",

 w poz. zu¿ycie materia³ów i us³ug kwotê "4 831 z³" zastê-
puje siê kwot¹ "4 265 z³" oraz w poz. stan �rodków obrotowych
na koniec roku kwotê "0" zastêpuje siê kwot¹  "1 804 z³";

- w za³¹czniku Nr 5d - w poz. przychody ogó³em kwotê
" 11 000 z³" zastêpuje siê kwot¹ "11 664 z³", z tego wp³ywy ze
sprzeda¿y us³ug i materia³ów kwotê "11 000 z³" zamienia siê
kwot¹ "11 664 z³", w poz. rozchody ogó³em kwotê "11 000 z³"
zastêpuje siê kwot¹ "11 663 z³", w poz. zu¿ycie materia³ów i us³ug

kwotê "11 000 z³" zastêpuje siê kwot¹ "11 663 z³" oraz w poz. stan
�rodków obrotowych na koniec roku kwotê "0" zastêpuje siê
kwot¹ "1 z³";

- w za³¹czniku Nr 5e - w poz. przychody ze sprzeda¿y us³ug
kwotê "55 334 z³"

zastêpuje siê kwot¹ "51 422 z³", wprowadza siê poz. wp³y-
wy z ró¿nych dochodów kwot¹ "446 z³", pozosta³e przychody kwotê
"17 905 z³" zastêpuje siê kwot¹ "21 371 z³", w poz. rozchody
ogó³em kwotê "84 332 z³" zastêpuje siê kwot¹ "77 253 z³, w poz.
zu¿ycie materia³ów i us³ug kwotê "84 332 z³" zastêpuje siê kwot¹
"77 253 z³" oraz w poz. stan �rodków obrotowych na koniec roku
kwotê "4 878 z³" zastêpuje siê kwot¹ "11 957 z³";

- w za³¹czniku Nr 7 - plan dotacji - w dziale 926 Kultura
fizyczna i sport, rozdzia³ 92605  Zadania w zakresie kultury fizycz-
nej i sportu, § 2580 - Dotacje podmiotowe z bud¿etu dla jedno-
stek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotê
"73 950 z³" zastêpuje siê kwot¹ "76 450 z³".

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

- dochody ogó³em wynosz¹                                    7 118 852,56 z³
  w tym:
  dochody w³asne                                                       6 538 851,03 z³
  dochody - zadania zlecone                                       575 901,53 z³
  dochody - zadania powierzone                                    4 100,00 z³
- przychody                                                                       520 486,00 z³
   w tym:
   nadwy¿ka z lat ubieg³ych                                         179 946,00 z³
   wolne �rodki                                                                340 540,00 z³
ogó³em bud¿et wynosi                                             7 639 338,56 z³

- wydatki ogó³em wynosz¹                                       7 525 818,56 z³
  w tym:
  wydatki w³asne                                                          6 945 817,03 z³
  wydatki - zadania zlecone                                          575 901,53 z³
   wydatki - zadania powierzone                                      4 100,00 z³
- rozchody                                                                         113 520,00 z³
ogó³em bud¿et wynosi                                              7 639 338,56 z³

Rezerwa wynosi                                                                      0.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi  Gmi-
ny Kolonowskie.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Herbert Wac³awczyk

Na podstawie art.34 ust.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, Nr 162 poz.1118, poz. 1126, 1999 r. Nr 20 poz. 170, Nr 79
poz.885, Nr 90 poz. 1001, 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 238, 2001r.
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/ -  Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
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Uchwa³a Nr IV/26/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 12 marca 2003 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na �wiadczenia przyznane w ramach zadañ w³asnych gminy w
odniesieniu do ¿ywienia uczniów.

§ 1. 1. �wiadczenie w formie gor¹cego posi³ku przyznaje
siê na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, ro-
dziców zastêpczych, a tak¿e dyrektora szko³y, wychowawcy kla-
sy, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgod¹ przedsta-
wiciela ustawowego lub rodziców zastêpczych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sk³ada siê do O�rod-
ka Pomocy Spo³ecznej.
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3. Kierownik O�rodka Pomocy Spo³ecznej na podstawie
wywiadu �rodowiskowego ustala sytuacjê rodziny.

4. Kierownik O�rodka Pomocy Spo³ecznej w drodze decy-
zji administracyjnej ka¿dorazowo okre�la sposób i miejsce re-
alizacji zwrotu kosztów �wiadczenia.

5. �wiadczenie przyznane rodzinie, w której dochód prze-
kracza 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 4
ust.1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej,
podlega zwrotowi.

6. W uzasadnionych przypadkach Kierownik O�rodka Po-
mocy Spo³ecznej mo¿e odst¹piæ od ¿¹dania zwrotu czê�ci lub
ca³o�ci kosztów przyznanego �wiadczenia oraz ustaliæ okres
zwolnienia. Przez uzasadnione przypadki nale¿y rozumieæ w
szczególno�ci zdarzenia losowe, klêski ¿ywio³owe, wzmo¿one
wydatki na leczenie, trudn¹ sytuacjê ¿yciow¹.

7. Okres zwolnienia z odp³atno�ci powinien byæ uzale¿-
niony od sytuacji, z powodu której nast¹pi³o zwolnienie z odp³at-
no�ci.

§ 2.1. Miesiêczna nale¿no�æ z tytu³u odp³atno�ci za posi³ki
jest wp³acana na konto O�rodka Pomocy Spo³ecznej za po�red-
nictwem szko³y, w której uczeñ otrzymuje posi³ek.

2. Nale¿no�æ mo¿e byæ wp³acana równie¿ bezpo�rednio
na konto bankowe O�rodka Pomocy Spo³ecznej.

3. Nale¿no�æ, o której mowa w ust. 1 i 2 winna byæ uisz-
czana z do³u w terminie do 15 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym udzielono pomocy w formie do¿ywiania
uczniów.

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

§ 4. Traci moc :
Uchwa³a Nr XXXVIII/235/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. w

sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na �wiadcze-
nia przyznane w ramach zadañ w³asnych gminy, w odniesieniu
do ¿ywienia uczniów.

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

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

Przewodnicz¹cy
 Jan Oleksów

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrze�nia 2001r.
- Prawo farmaceutyczne, (Dz. U. Nr 126 poz. 138, z pó�n. zm.) -
Zarz¹d Powiatu Krapkowickiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê rozk³ad godzin pracy aptek ogólnodostêp-
nych na terenie Powiatu Krapkowickiego na 2003 r., stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Staro�cie Krapko-
wickiemu.
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Uchwa³a Nr 525/2002
Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego

z dnia 27 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia rozk³adu godzin pracy aptek ogólnodostêpnych na 2003 rok.

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

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.

Podpisy cz³onków Zarz¹du:
Joachim Czernek

Albert Macha
Jerzy Sochor
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Na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach   i op³atach lokalnych / Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, Nr 200, poz. 1683/  art. 6b ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym /Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431;  1994r.
Nr 1 poz. 3;  1996 r. Nr 91 poz. 409;  1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 137
poz. 926;  1998 r. Nr 108 poz. 681; 2001 r. Nr 81 poz. 875;   2002r.
Nr 200, poz. 1680/ art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 pa�dziernika
2002 r. o podatku le�nym /Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr
216, poz. 1826/ oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 poz. 926 z pó�n. zm./ w zw.
z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;  2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806 / -  Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala,  co nastê-
puje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/2002 Rady Gminy Lasowice Wiel-
kie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zarz¹dzenia poboru
podatków od nieruchomo�ci, rolnego, le�nego, od psów oraz
op³aty targowej w drodze inkasa, okre�lenia inkasentów i wyso-
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 Uchwa³a Nr  VI/ 57 / 2003
 Rady Gminy Lasowice Wielkie

  z dnia 26 marca 2003 r.

         w sprawie zmiany uchwa³y Nr III/15/2002 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 grudnia 2002 r.  w sprawie
zarz¹dzenia poboru podatków od nieruchomo�ci, rolnego, le�nego, od psów oraz op³aty targowej w drodze inkasa,

okre�lenia inkasentów i wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso.

ko�ci wynagrodzenia za inkaso, wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany.

  § 1 otrzymuje brzmienie:
" § 1. 1. Zarz¹dza pobór podatków od nieruchomo�ci, rol-

nego, le�nego od psów oraz op³aty   targowej w drodze inkasa.
    2. Okre�la inkasentów w osobach so³tysów oraz kasy

Urzêdu Gminy z zastrze¿eniem ust. 3.
 3. W so³ectwie Szumirad okre�la inkasenta w osobie Pana

Henryka Strzelczyka.
4. Okre�la wysoko�æ wynagrodzenia za inkaso w wysoko-

�ci 8% pobranej kwoty."

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Józef Szymoszek

Na podstawie art. 4 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,  2000 r. Nr 22,
poz. 272,  2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800,  2002 r.
Nr 113, poz. 984 , 2003r. Nr 7, poz. 78), po zasiêgniêciu opinii
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Namy-
s³owie uchwala,  co nastêpuje:

§ 1. 1. Uchwala siê szczegó³owe zasady utrzymania czy-
sto�ci i porz¹dku na terenie Gminy Namys³ów,  zwane "Regula-
minem".

2.Regulamin utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie
Gminy Namys³ów stanowi za³¹cznik do uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XXX/320/97 Rady Miejskiej w
Namys³owie z dnia 20 czerwca 1997 r. w sprawie szczegó³o-
wych zasad utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie gminy
Namys³ów.
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Uchwa³a Nr V/40/03
Rady Miejskiej w Namys³owie

z dnia 13 marca 2003 r.

w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czysto�ci i porz¹dku  na terenie Gminy Namys³ów.

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

Przewodnicz¹ca Rady
Teresa Ceglecka-Zielonka

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/40/03

Rady Miejskiej w Namys³owie
z dnia 13 marca 2003 r.

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTO�CI I PORZ¥DKU

NA TERENIE GMINY NAMYS£ÓW

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czysto�ci i porz¹dku na tere-
nie Gminy Namys³ów, zwany dalej Regulaminem, ustala szcze-
gó³owe wymagania i warunki utrzymania czysto�ci i porz¹dku
na terenie nieruchomo�ci znajduj¹cych siê w gminie.
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§ 2.Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
1) gminnej jednostce organizacyjnej - rozumie siê przez

to Zak³ad Wodoci¹gów i Us³ug Komunalnych "Ekowod" Sp. z o.o.,
2) podmiotach uprawnionych - rozumie siê przez to

gminn¹ jednostkê organizacyjn¹ lub przedsiêbiorców posiada-
j¹cych zezwolenie na prowadzenie dzia³alno�ci w zakresie   od-
bierania odpadów komunalnych od w³a�cicieli nieruchomo�ci
lub w zakresie opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i trans-
portu nieczysto�ci ciek³ych,

3) w³a�cicielach nieruchomo�ci, nieczysto�ciach ciek³ych
i zbiornikach bezodp³ywowych - rozumie siê przez to odpowied-
nio w³a�cicieli nieruchomo�ci, nieczysto�ci ciek³e i zbiorniki
bezodp³ywowe okre�lone przepisami ustawy o utrzymaniu czy-
sto�ci   i porz¹dku w gminach,

4) odpadach komunalnych - rozumie siê przez to odpady
komunalne okre�lone przepisami ustawy o odpadach,

5) zwierzêtach domowych i zwierzêtach gospodarskich -
rozumie siê przez to odpowiednio zwierzêta domowe i zwierzêta
gospodarskie okre�lone przepisami ustawy o ochronie zwie-
rz¹t.

Rozdzia³ 2
Wymagania w zakresie prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 3. W³a�ciciele nieruchomo�ci zobowi¹zani s¹ do pro-
wadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ukierun-
kowanej na segregacjê papieru i tektury, tworzyw sztucznych
i puszek metalowych oraz szk³a.

§ 4. 1. Na terenach zabudowy wielorodzinnej wyselek-
cjonowane odpady nale¿y gromadziæ  w pojemnikach:

1) w kolorze niebieskim - do segregacji papieru i tektury,
2) w kolorze ¿ó³tym - do segregacji tworzyw sztucznych i

puszek metalowych,
3) w kolorze czerwonym - do segregacji szk³a.

2. Na terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej
wyselekcjonowane odpady nale¿y gromadziæ w workach poli-
propylenowych w tych samych kolorach, jak powy¿sze po-
jemniki.

§ 5. Wywóz odpadów pochodz¹cych ze zbiórki selektyw-
nej prowadzi bezp³atnie gminna jednostka organizacyjna, nie
rzadziej ni¿:

1) na terenie miasta - raz na dwa tygodnie,
2) na terenach wiejskich - raz w miesi¹cu.

Rozdzia³ 3
Wymagania w zakresie
uprz¹tania b³ota, �niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ.

§ 6. 1. W³a�ciciele nieruchomo�ci zobowi¹zani s¹ do
niezw³ocznego uprz¹tania b³ota, �niegu, lodu i innych zanieczysz-
czeñ z chodników po³o¿onych bezpo�rednio wzd³u¿ nierucho-
mo�ci oraz innych czê�ci nieruchomo�ci s³u¿¹cych do u¿ytku
publicznego.

2. Obowi¹zek uprz¹tania chodnika i innych czê�ci nieru-
chomo�ci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego ze �niegu i lodu po-
winien byæ realizowany przez:

1) odgarniêcie w miejsce nie powoduj¹ce zak³óceñ w
ruchu pieszych lub pojazdów,

2) podjêcie dzia³añ likwiduj¹cych lub co najmniej ograni-
czaj¹cych �lisko�æ, przy czym materia³y u¿yte do tych celów na-
le¿y uprz¹tn¹æ niezw³ocznie po ustaniu przyczyn jego zastoso-
wania.

§ 7. Zebrane zanieczyszczenia nale¿y gromadziæ w urz¹-
dzeniach do tego przeznaczonych lub w miejscu nie utrudniaj¹-
cym ruchu.

Rozdzia³ 4
Wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów sa-

mochodowych

§ 8. 1.Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami
mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie pod warunkiem nie zanieczysz-
czania �rodowiska i odprowadzania powstaj¹cych �cieków do
kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodp³ywowego.

2. Zabrania siê odprowadzania powstaj¹cych �cieków do
ziemi lub cieków i zbiorników wodnych.

§ 9. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztata-
mi samochodowymi mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie pod warun-
kiem nie zanieczyszczania �rodowiska i gromadzenia powsta-
j¹cych odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych.

Rozdzia³ 5
Rodzaje urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpa-

dów komunalnych oraz wymagania dotycz¹ce ich rozmiesz-
czania i utrzymywania

§ 10. 1. Odpady komunalne na terenie nieruchomo�ci
nale¿y zbieraæ wy³¹cznie do urz¹dzeñ dostosowanych do me-
chanicznego wywozu, tj. pojemników o pojemno�ciach  110,
120, 240, 360 i 1100 litrów oraz kontenerów KP-7.

2. W sytuacjach wyj¹tkowego krótkotrwa³ego zwiêkszenia
ilo�ci odpadów komunalnych dozwolone jest ich gromadzenie
w szczelnych workach foliowych.

3. Odpady komunalne wielkogabarytowe nale¿y groma-
dziæ w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomo�ci, w spo-
sób nie utrudniaj¹cy korzystania z nieruchomo�ci przez osoby
do tego uprawnione.

§ 11.Liczba i pojemno�æ urz¹dzeñ powinna gwarantowaæ
ci¹g³o�æ zbierania odpadów powstaj¹cych na terenie nierucho-
mo�ci.

§ 12. Rozmieszczenie urz¹dzeñ do zbierania odpadów
nale¿y ustaliæ z podmiotem uprawnionym i powinno byæ zgodne
z obowi¹zuj¹cymi warunkami technicznymi oraz nie mo¿e po-
wodowaæ nadmiernych uci¹¿liwo�ci i utrudnieñ dla mieszkañ-
ców nieruchomo�ci lub osób trzecich.

§ 13. W³a�ciciele nieruchomo�ci zobowi¹zani s¹ utrzymy-
waæ miejsce ustawienia urz¹dzeñ do zbierania odpadów w czy-
sto�ci i porz¹dku.

§ 14. Do zbierania odpadów komunalnych na drogach
publicznych stosuje siê urz¹dzenia rozmieszczone w rejonach
intensywnego natê¿enia ruchu pieszych, których rodzaj oraz usy-
tuowanie ustala indywidualnie Burmistrz Namys³owa.

§ 15. Urz¹dzenia do zbierania odpadów nale¿y utrzymy-
waæ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i tech-
nicznym poprzez ich okresowe mycie i dezynfekowanie oraz pod-
dawanie bie¿¹cym naprawom.

§ 16. Zabrania siê spalania jakichkolwiek odpadów w urz¹-
dzeniach do ich zbierania, w tym tak¿e odpadów ro�linnych.
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Rozdzia³ 6
Czêstotliwo�æ i sposoby pozbywania siê odpadów ko-

munalnych i nieczysto�ci ciek³ych

§ 17. 1. Odpady komunalne z terenu nieruchomo�ci oraz
terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego nale¿y usuwaæ
wy³¹cznie za pomoc¹ podmiotu uprawnionego tak czêsto, aby
urz¹dzenia do ich zbierania nie przepe³nia³y siê, a odpady nie
musia³y byæ dodatkowo zbierane obok nich, jednak nie rzadziej
ni¿:

1) w centrum miasta oraz na terenach zabudowy wielo-
rodzinnej - raz  w tygodniu,

2) na pozosta³ym obszarze miasta - raz na dwa tygodnie,
3) na terenach wiejskich - raz w miesi¹cu.

2. Odpady wielkogabarytowe z terenu nieruchomo�ci na-
le¿y usuwaæ niezw³ocznie, w terminach uzgodnionych z pod-
miotem uprawnionym.

3. Miejscem usuwania odpadów komunalnych jest sk³a-
dowisko odpadów w Ziemie³owicach.

§ 18. 1. Nieczysto�ci ciek³e z terenu nieruchomo�ci oraz
terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego, nie wyposa¿o-
nych w sieæ kanalizacyjn¹, nale¿y usuwaæ wy³¹cznie za pomoc¹
podmiotu uprawnionego tak czêsto, aby zbiorniki bezodp³ywo-
we do ich gromadzenia nie przepe³nia³y siê, jednak nie rzadziej
ni¿ raz w miesi¹cu.

2.Miejscem usuwania nieczysto�ci ciek³ych jest miejska
oczyszczalnia �cieków  w Namys³owie.

§ 19. Termin przechowywania dokumentów, tj. umów i do-
wodów uiszczania nale¿no�ci za korzystanie z us³ug wykonywa-
nych przez podmioty uprawnione, ustala siê na okres dwóch lat.

Rozdzia³ 7
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe

§ 20. Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe zobowi¹zane
s¹ do sprawowania w³a�ciwej opieki nad nimi, maj¹cej na celu
ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwo�ci¹ dla ludzi oraz przed
zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego u¿ytku.

§ 21. Zabrania siê:
1) pozostawiania zwierz¹t domowych bez nadzoru, je¿eli

nie s¹ one nale¿ycie uwi¹zane lub nie znajduj¹ siê w pomiesz-
czeniu zamkniêtym lub na terenie ogrodzonym w sposób unie-
mo¿liwiaj¹cy ich samodzielne wydostanie siê,

2) wprowadzania zwierz¹t do piaskownic i placów zabaw,
3) dopuszczania do uszkadzania lub niszczenia przez zwie-

rzêta ro�linno�ci na terenach przeznaczonych do u¿ytku publicz-
nego,

4) szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w któ-
rych mog¹ staæ siê niebezpieczne dla ludzi i zwierz¹t.

§ 22. Na tereny u¿ytku publicznego psy mog¹ byæ wypro-
wadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwo-
lone wy³¹cznie poza tymi terenami i dodatkowo w miejscach
ma³o uczêszczanych przez ludzi, pod warunkiem, ¿e pies ma
kaganiec, a w³a�ciciel lub opiekun ma mo¿liwo�æ sprawowa-
nia bezpo�redniej kontroli nad jego zachowaniem.

§ 23.W³a�ciciel lub opiekun zwierz¹t domowych zobowi¹-
zany jest do niezw³ocznego usuwania spowodowanych przez
nie zanieczyszczeñ z pomieszczeñ i terenów u¿ytku publiczne-
go, w tym z klatek schodowych, chodników, ulic, skwerów, zie-
leñców, parków itp.

Rozdzia³ 8
Warunki utrzymywania zwierz¹t gospodarskich
na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej

§ 24. 1. Wprowadza siê ca³kowity zakaz chowu i utrzymy-
wania zwierz¹t gospodarskich na terenie miasta w obrêbie na-
stêpuj¹cych ulic: Armii Krajowej, Bohaterów Warszawy do wylo-
tu Pi³sudskiego, Chrobrego, Dubois, Dworcowej, Fortecznej,
Harcerskiej, Jagielloñskiej, Komuny Paryskiej, Ko�cielnej, Kra-
kowskiej, Obroñców Pokoju, Partyzantów, Piastowskiej, Pi³sud-
skiego do wylotu Partyzantów, Placu Powstañców �l¹skich, Pla-
cu Wolno�ci, Pocztowej, Podwala, Rynku, Sikorskiego, Skwerze
Ks. Kardyna³a Wyszyñskiego, Staszica, Szkolnej, Wa³ów Jana III,
Waryñskiego, Wojska Polskiego, Wróblewskiego i 3 Maja oraz
w nieruchomo�ciach o zabudowie wielorodzinnej.

2. Na pozosta³ym obszarze miasta mog¹ byæ utrzymywa-
ne tylko dla potrzeb konsumpcyjnych w³a�ciciela nieruchomo-
�ci takie zwierzêta gospodarskie, jak drób i ptactwo, w pomiesz-
czeniach poza budynkiem mieszkalnym oraz pod warunkiem
przestrzegania zasad okre�lonych w Regulaminie.

§ 25. Prowadz¹cy hodowlê zwierz¹t gospodarskich jest
zobowi¹zany:

1) zapewniæ gromadzenie i usuwanie powstaj¹cych od-
padów i nieczysto�ci w sposób zgodny z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami,

2) nie dopuszczaæ do zanieczyszczania terenu nierucho-
mo�ci oraz �rodowiska,

3) nie dopuszczaæ do powstawania wobec innych osób
zamieszkuj¹cych na nieruchomo�ci lub nieruchomo�ciach s¹-
siednich, uci¹¿liwo�ci w postaci ha³asu, odorów itp.

Rozdzia³ 9
Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji i termi-

ny jej przeprowadzania

§ 26. Obowi¹zkowej deratyzacji podlega ca³y obszar gminy.

§ 27. 1. Wyznacza siê nastêpuj¹ce terminy przeprowadza-
nia deratyzacji:

1) wiosenny - w dniach 15-30 kwietnia ka¿dego roku,
2) jesienny - w dniach 15-31 pa�dziernika ka¿dego roku.

2. W przypadkach uzasadnionych stanem zagro¿enia sa-
nitarnego, dodatkowe terminy przeprowadzania deratyzacji po-
dane zostan¹ do publicznej wiadomo�ci w drodze obwieszczenia.

§ 28. Do przeprowadzania deratyzacji zobowi¹zani s¹ w³a-
�ciciele nieruchomo�ci.

Rozdzia³ 10
Postanowienia koñcowe

§ 29. Zmiany do Regulaminu mog¹ byæ wprowadzane w
trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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Na podstawie art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148)
- Rada Miasta Opola uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Wstrzymuje siê w 2003 roku wykonanie wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹-
dzeñ kanalizacyjnych na lata 2003 - 2006, przyjêtego uchwa³¹
Nr LXV/766/02 Rady Miasta Opola z dnia 19 wrze�nia 2002 r.

736

Uchwa³a Nr X/66/03
Rady Miasta Opola

z dnia 13 marca 2003 r.

w sprawie wstrzymania wykonania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ
kanalizacyjnych na lata 2003 - 2006.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Opola.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Ryszard Ciecierski

Na podstawie art.10 ust.1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. Nr 9
poz.31, Nr 101 poz. 414, Nr 116 poz.502; 1992 r., Nr 21 poz. 66,
Nr 94 poz. 467; 1993r.  Nr 121 poz. 540, 1994r.  Nr 123 poz. 600,
Nr 132 poz. 675, 1995r. Nr 147 poz.715,  1996r.  Nr 149 poz. 704,
Nr 91 pz.409, 1997r.  Nr 5 poz. 24, Nr 24, Nr 123 poz.760, Nr 121
poz. 770, Nr 107 poz. 669, Nr 143 poz.956 , 1996r.  Nr 106
poz.668, Nr146 poz. 954, Nr 150 poz. 963, Nr 160 poz. 1058,
1999 r. Nr 96 poz.1129, 2000 r. Nr  88 poz.983, Nr 95 poz.1041,
Nr 105 poz.1115, 2002 r.  Nr 200 poz.1638) oraz art. 18 ust. 2  pkt
8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorz¹dzie gminnym ( Dz.
U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591z pó�n. zm.)- Rada Gminy w Pokoju
uchwala, co nastêpuje:

§ 1 .W uchwale Nr II/13/02 Rady Gminy w Pokoju z dnia 29
listopada 2002 r. w sprawie okre�lenia stawek podatku od �rod-
ków transportowych i zwolnieñ w tym podatku na 2003 rok:

w § 1 pkt 2 p.pkt a dodaæ zapis:
"o liczbie osi cztery i wiêcej                 - 1.830,-''
w § 1 pkt 2 p.pkt b dodaæ zapis:
"o liczbie osi - dwie                             - 2.000,-''
w § 1 pkt 2 p.pkt c dodaæ zapis:
"o liczbie osi - trzy                               - 2.200,-''
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Uchwa³a Nr  V/52/2003
Rady Gminy w Pokoju

z dnia  10 marca 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr II/13/02 Rady Gminy w Pokoju z dnia 29 listopada 2002  r. dotycz¹cej okre�lenia
wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku na rok 2003.

w § 1 pkt 5 dodaæ p.pkt "d" o brzmieniu:
"od 12 ton do 36 ton
   o liczbie osi - trzy                              - 1.780,-''
w § 1 pkt 6 dodaæ pkt "d" o brzmieniu:
"od 12 ton do 36 ton
   o liczbie osi - trzy                              - 1.800,-''
w § 1 pkt 8 p.pkt a dodaæ zapis o brzmieniu:
"o liczbie osi - dwie                             - 1.030,-
  o liczbie osi - trzy                               - 1.040,-''
w p.pkt b dodaæ zapis o brzmieniu:
"o liczbie osi -  trzy                           - 1.430"
w p.pkt c dodaæ zapis o brzmieniu:
"o liczbie osi jeden                            - 1.700".

Pozosta³e zapisy wy¿ej wymienionej uchwa³y pozostaj¹
bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Pokój.

§ 3. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
stwierdzi³o niewa¿no�æ w tej czê�ci uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Jacek Gos³awski
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1) oraz art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 141, poz. 1591;  2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr
113, poz. 984) -  Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1.Przyjmuje siê Statut Gminy Prószków, stanowi¹cy za-
³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2.Traci moc uchwa³a Nr XVI/177/2000 Rady Gminy w
Prószkowie z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Prószków i Nr XXX/282/2001 Rady Gminy Prósz-
ków  z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
Prószków oraz uchwa³a Nr I/3/2002 Rady Gminy Prószków z
dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie przyjêcia zmian w  Statucie
Gminy Prószków i Nr I/4/2002 Rady Gminy Prószków z dnia
14 listopada 2002 r. w sprawie przyjêcia jednolitego tekstu Sta-
tutu Gminy Prószków.

§ 3. Uchwa³a podlega publikacji na tablicy og³oszeñ w
budynku Urzêdu Gminy w Prószkowie oraz w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Klaudia Lakwa

Za³¹cznik do
uchwa³y Nr V/41 /2003
Rady Gminy Prószków

z dnia 10 marca 2003 r.

 STATUT GMINY PRÓSZKÓW
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gmina obejmuje terytorium o powierzchni 12.064 km2,
której granice zakre�lone zosta³y na mapie stanowi¹cej za³¹cz-
nik nr 1 do Statutu.

§ 2. 1. Herbem Gminy Prószków jest wizerunek okre�lony
w za³¹czniku nr 2 do niniejszego Statutu.

2. Flag¹ Gminy jest wizerunek okre�lony w za³¹czniku nr 3
do Statutu.

3. Pieczêci¹ urzêdow¹ Gminy jest metalowa, t³oczona pie-
czêæ okr¹g³a, zawieraj¹ca po�rodku herb Gminy ,a w otoku na-
pis odpowiadaj¹cy nazwie Gminy.

4. Herb i flaga s¹ znakami chronionymi.
5. Zgodê na u¿ywanie herbu i flagi wyra¿a Rada Gminy.

§ 3. Siedzib¹ organów Gminy jest wie� Prószków, ul.Opol-
ska 17.
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Uchwa³a Nr V/41  /2003
Rady Gminy Prószków

z dnia 10 marca 2003 r.

w sprawie przyjêcia Statutu Gminy Prószków.

§ 4. 1. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy stanowi
za³¹cznik nr 4 do niniejszego Statutu.

§ 5. 1. Udostêpnianie obywatelom dokumentów wynika-
j¹cych z wykonywania zadañ publicznych odbywa siê na ich
wniosek z³o¿ony w Sekretariacie Urzêdu Gminy, ze wskazaniem
dokumentu oraz zakresu ¿¹danych informacji.

2. Dokumenty, które mog¹ byæ udostêpnione niezw³ocz-
nie s¹ udostêpnione bez pisemnego wniosku.

3. Pozosta³e dokumenty udostêpnia siê bez zbêdnej zw³oki,
nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.

4. W razie niemo¿no�ci za³atwienia wniosku o udostêp-
nienie dokumentu w terminie okre�lonym w ust. 4, termin ten
mo¿e ulec przed³u¿eniu do 21 dni.

5. O ka¿dym przypadku niemo¿no�ci za³atwienia wniosku
w terminie okre�lonym w ust. 3, Wójt obowi¹zany jest w tym
terminie zawiadomiæ obywatela sk³adaj¹cego wniosek, poda-
j¹c przyczynê zw³oki i wskazuj¹c nowy termin za³atwienia wnio-
sku.

6. Odmowa udostêpnienia dokumentu nastêpuje - zgod-
nie z ustaw¹ z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o dostêpie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) -  w formie decyzji, wydanej
przez Wójta.

7. W przypadku pozytywnego za³atwienia wniosku, Wójt
zawiadamia na pi�mie o miejscu i czasie, w którym zostan¹
udostêpnione dokumenty.

8. Dokumenty udostêpniane s¹ w budynku Urzêdu Gminy
w Prószkowie przez upowa¿nionego przez Wójta pracownika.

9. Korzystanie przez obywatela z udostêpnionych mu do-
kumentów jest bezp³atne.

REFERENDUM GMINNE

§ 6. 1. W sprawach wa¿nych dla Gminy, wspólnota samo-
rz¹dowa mo¿e podj¹æ rozstrzygniêcie w drodze referendum gmin-
nego.

RADA GMINY

§ 7.Rada Gminy sk³ada siê z 15 radnych.

  § 8.Rada Gminy wybiera ze swego grona Przewodnicz¹-
cego i Wiceprzewodnicz¹cego.

§ 9. Ka¿d¹ nieobecno�æ w obradach Rady Gminy i Komi-
sjach sta³ych, radny powinien usprawiedliwiaæ przed Przewod-
nicz¹cym Rady Gminy lub przewodnicz¹cym Komisji.

§ 10. 1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
2. Klub radnych musi liczyæ co najmniej 6 radnych.
3. Powstanie klubu radnych podlega zg³oszeniu Przewod-

nicz¹cemu Rady Gminy, który dokonuje wpisu klubu do rejestru
klubów radnych. W zg³oszeniu podaje siê nazwê klubu i jego
sk³ad. Ka¿da zmiana w sk³adzie klubu wymaga zg³oszenia i
wpisania do rejestru klubu radnych.
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4. Kluby radnych dzia³aj¹ na postawie w³asnych regula-
minów , które nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.

5. Stanowisko klubu radnych mo¿e byæ prezentowane na
sesji Rady Gminy.

6. Dzia³alno�æ klubów radnych nie mo¿e obci¹¿aæ bud¿e-
tu Gminy.

SESJE RADY GMINY

§ 11. Sesja Rady Gminy mo¿e sk³adaæ siê z jednego lub
kilku posiedzeñ.

§ 12. 1. Sesje przygotowuje i zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady
Gminy , ustalaj¹c porz¹dek obrad , miejsce , dzieñ oraz godzinê
rozpoczêcia sesji.

2. O terminie i miejscu sesji zwyczajnej zawiadamia siê
radnych co najmniej na 7 dni przed ustalonym terminem obrad,
wysy³aj¹c zawiadomienia zawieraj¹ce informacje o miejscu i
czasie rozpoczêcia obrad , porz¹dek sesji oraz projekty uchwa³
i niezbêdne materia³y zwi¹zane z tematyka sesji.

3. Przedk³adany projekt uchwa³y powinien zawieraæ w
szczególno�ci:

a) czê�æ nag³ówkow¹ zawieraj¹c¹ nazwê aktu , datê wy-
dania , nazwê organu , od którego pochodzi i przedmiot unor-
mowania ( tytu³);

b) podstawê prawn¹ (przepisy aktów normatywnych za-
wieraj¹cych upowa¿nienie do podjêcia uchwa³y);

c) przepisy dotycz¹ce przedmiotu uchwa³y ujête w para-
graf , ustêpy i podpunkty w nastêpuj¹cej kolejno�ci:

- przepisy ogólne (wspólne dla pozosta³ych postanowieñ
uchwa³y , wyja�nienie pojêæ u¿ytych w uchwale);

- przepisy szczegó³owe ( zawieraj¹ce rozstrzygniêcia me-
rytoryczne);

- przepisy przej�ciowe i koñcowe ( wskazuj¹ce odpowie-
dzialnych za wykonanie uchwa³y , o wej�ciu w ¿ycie uchwa³y , o
uchyleniu dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisów , o sposobie
og³oszenia uchwa³y i inne);

- w prawym górnym rogu nad tytu³em oznaczenie "projekt
z dnia" oraz numer druku nadany przez Biuro Rady Gminy.

4. Do projektu uchwa³y do³¹cza siê uzasadnienie podpi-
sane przez wnioskodawcê, opiniê radcy prawnego Urzêdu Gminy,
a w przypadkach, gdy podjêcie uchwa³y wywo³uje skutki finan-
sowe, tak¿e opiniê Skarbnika Gminy.

5. W razie nie zachowania terminów, o których mowa w
ust. 2, na wniosek radnych, Rada mo¿e postanowiæ o odrocze-
niu sesji. Wniosek o odroczenie sesji powinien byæ zg³oszony
po otwarciu sesji Rady Gminy, a przed odczytaniem porz¹dku
obrad. W takim przypadku Przewodnicz¹cy Rady Gminy doko-
nuje ponownego zwo³ania sesji.

§ 13. 1. Przewodnicz¹cy Rady Gminy zawiadamia miesz-
kañców Gminy o terminie sesji , miejscu i porz¹dku obrad w
sposób zwyczajowo przyjêty , w terminie 7 dni przed sesj¹.

2. Szczegó³ow¹ listê zaproszonych go�ci na sesjê ustala
ka¿dorazowo Przewodnicz¹cy Rady Gminy.

§ 14. 1.   Sesje Rady Gminy s¹ jawne.
2. W miejscu obrad Rady nale¿y zapewniæ miejsca dla

radnych, osób zaproszonych oraz  publiczno�ci.

§ 15. 1. Z zastrze¿eniem wyj¹tków przewidzianych w usta-
wie o samorz¹dzie gminnym, sesjê Rady Gminy otwiera i obra-
dy prowadzi Przewodnicz¹cy albo Wiceprzewodnicz¹cy Rady,
zwany dalej "przewodnicz¹cym".

2. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Prze-
wodnicz¹cego s³ów: "Otwieram sesjê Rady Gminy Prószków".

3. Przewodnicz¹cy mo¿e powo³aæ z grona radnych sekre-
tarza sesji.

4. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy sprawdza na pod-
stawie listy obecno�ci prawomocno�æ obrad , a w przypadku
braku quorum (ustawowo wymaganej do podjêcia uchwa³ licz-
by radnych obecnych na sesji) podejmuje decyzjê o przerwaniu
sesji.

5. Z wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ
ka¿dy z radnych oraz Wójt.

§ 16. 1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug
ustalonego porz¹dku.

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

3. W trakcie sesji Przewodnicz¹cy udziela g³osu w spra-
wie zg³oszenia wniosków o charakterze formalnym, których
przedmiotem mog¹ byæ sprawy:

a) stwierdzenie quorum;
b) zakoñczenie dyskusji;
c) zamkniêcie listy mówców;
d) ograniczenie czasu wyst¹pieñ.
4. Przewodnicz¹cy poddaje wniosek okre�lony w ust. 3

pod g³osowanie , które przebiega w sposób jawny, zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów.

§ 17. 1. Rada podejmuje rozstrzygniêcia w formie uchwa³
w sprawach rozpatrywanych na sesji.

2. Uchwa³y Rady s¹ odrêbnymi dokumentami z wyj¹tkiem
uchwa³ o charakterze proceduralnym, które s¹ odnotowywane
w protokole sesji.

§ 18. 1. Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y przez Radê Gminy
mog¹ wystêpowaæ poszczególni radni, komisje rady, kluby rad-
nych oraz Wójt.

2. Wykonanie inicjatywy uchwa³odawczej koordynuje prze-
wodnicz¹cy Rady Gminy oraz Wójt, podejmuj¹c w tym celu dzia-
³ania niezbêdne do prawid³owego przygotowania projektu, w
szczególno�ci zapewniaj¹ce zaopiniowanie go przez w³a�ciwe
komisje Rady.

§ 19. 1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez pod-
niesienie rêki. Za g³osy wa¿ne uznaje siê te  które oddano "za" ,
"przeciw" oraz  "wstrzymujê siê".

2. G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy Rady,
ka¿dorazowo sprawdzaj¹c czy g³osowanie odbywa siê w obec-
no�ci wymaganej liczby radnych.

3. W przypadku równej liczby g³osów dokonuje siê po-
nownego g³osowania lub projekt uchwa³y poddaje siê pod ob-
rady najbli¿szej sesji.

§ 20. 1. W przypadku ustawowego wymogu tajnego g³o-
sowania, Rada Gminy ustala ka¿dorazowo sposób g³osowania
z uwzglêdnieniem zasad, o których mowa w ust. 2,  3 i 4.

2. G³osowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna,
wybrana na sesji spo�ród radnych w g³osowaniu jawnym.

3. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³oso-
wania, obja�nia sposób g³osowania i sprawdza, czy g³osowa-
nie odbywa siê w obecno�ci wymaganej liczby radnych.

4. Komisja Skrutacyjna przeprowadza g³osowanie wyczy-
tuj¹c kolejno radnych z listy obecno�ci. Radni g³osuj¹ za pomo-
c¹ kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady. Za g³osy wa¿ne uznaje
siê te, które oddano w sposób ustalony dla danego g³osowa-
nia.
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5. Po obliczeniu g³osów, przewodnicz¹cy Komisji Skruta-
cyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wyniki g³osowania.

§ 21. 1. Uchwa³a Rady Gminy stanowi¹c odrêbny doku-
ment, o którym mowa w § 17 ust. 2, powinna zawieraæ:

a) kolejny numer sk³adaj¹cy siê z numeru uchwa³y we-
d³ug kolejno�ci podjêcia i roku podjêcia;

b) datê podjêcia i tytu³ ;
c) podstawê prawn¹ ;
d) okre�lenie zadañ;
e) w przypadku uchwa³y dotycz¹cej zobowi¹zañ finanso-

wych - wskazanie �róde³ dochodów, z których zobowi¹zania zo-
stan¹ pokryte;

f) okre�lenie organów odpowiedzialnych za wykonanie
uchwa³y oraz organów sprawuj¹cych nadzór nad jej realizacj¹;

g) termin wej�cia w ¿ycie uchwa³y oraz ewentualnie czas
jej obowi¹zywania.

2. Podjête przez Radê uchwa³y podlegaj¹ sprawdzeniu
pod wzglêdem formalno - prawnym przez radcê prawnego Urzê-
du Gminy.

3. Uchwa³y podpisuje Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewod-
nicz¹cy Rady, który przewodniczy³ obradom.

4. Orygina³y uchwa³ ewidencjonuje siê i  przechowuje wraz
z protoko³em sesji.

5. W przypadku gdy uchwa³a tak stanowi, Biuro Rady Gminy
przekazuje uchwa³ê do opublikowania w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

6. Podanie tre�ci uchwa³y do publicznej wiadomo�ci po-
lega na rozplakatowaniu obwieszczeñ lub wywieszeniu na tabli-
cy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy i nale¿y do obowi¹zku Wójta.

§ 22. 1. W koñcowej czê�ci ka¿dej sesji przewiduje siê
zg³aszanie pisemnych wniosków, interpelacji oraz zapytañ rad-
nych.

2. Radni sk³adaj¹ wnioski, interpelacje oraz zapytania w
istotnych sprawach zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ Rady Gminy oraz
Wójta.

3. W miarê mo¿liwo�ci, a zw³aszcza w zale¿no�ci od cha-
rakteru sprawy bêd¹cej przedmiotem wniosku , interpelacji oraz
zapytania przewodnicz¹cy Komisji, Wójt lub wyznaczona przez
niego osoba udziela odpowiedzi pod koniec sesji lub na na-
stêpnej sesji.

4. Na wniosek radnego Rada mo¿e w³¹czyæ sprawê roz-
patrzenia odpowiedzi na jego wniosek, interpelacjê oraz zapyta-
nia do porz¹dku obrad sesji.

5. Radny mo¿e z³o¿yæ wniosek , interpelacjê oraz zapyta-
nie na pi�mie wraz z wnioskiem o przedstawienie jego stanowi-
ska na sesji przez innego radnego w razie jego nieobecno�ci.

§ 23. 1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym prze-
biegiem sesji i przestrzeganiem porz¹dku obrad,

2. W przypadku stwierdzenia, ¿e radny w swoim wyst¹pie-
niu wyra�nie odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie prze-
kracza przeznaczony dla niego czas , Przewodnicz¹cy mo¿e zwró-
ciæ mu uwagê , a nastêpnie odebraæ mu g³os.

3. Je¿eli zachowanie radnego, w drastyczny sposób za-
k³óca porz¹dek obrad, b¹d� uchybia powadze sesji, Przewodni-
cz¹cy zwraca mu uwagê. Po bezskutecznym zwróceniu uwagi
Przewodnicz¹cy mo¿e odebraæ radnemu g³os.

§ 24. 1. W ramach realizacji porz¹dku obrad Przewodni-
cz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu zaproszonym na sesje osobom
spoza grona radnych.

2. Przepisy § 23 ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
uczestnicz¹cych w sesji osób spoza grona radnych.

§ 25. 1. Z zastrze¿eniem ust. 2 i 3 sesja Rady Gminy odby-
wa siê na jednym posiedzeniu.

2. Na wniosek Przewodnicz¹cego albo radnych obecnych
na sesji ,Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynu-
owaniu obrad w innym ustalonym przez przewodnicz¹cego ter-
minie w ramach tej samej sesji, a w szczególno�ci z powodu:

a) niemo¿no�ci rozpatrzenia na jednym posiedzeniu spraw
przewidzianych w porz¹dku obrad;

b) nie przewidzianych przeszkód uniemo¿liwiaj¹cych Ra-
dzie Gminy obradowanie , b¹d� rozstrzyganie spraw.

3. Przewodnicz¹cy Rady podejmuje decyzjê o przerwaniu
sesji w przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad ,
wyznaczaj¹c jednocze�nie termin kolejnego posiedzenia w ra-
mach sesji lub przewidywany termin jego zwo³ania.

4. Fakt przerwania sesji oraz jego przyczyny odnotowuje
siê w protokole sesji.

§ 26. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
koñczy sesjê , wypowiadaj¹c s³owa "zamykam sesjê Rady Gminy
Prószków ".

2. Przepis ust. 1 dotyczy równie¿ sesji , która objê³a wiêcej
ni¿ jedno posiedzenie.

§ 27. Wójt zapewnia warunki organizacyjne niezbêdne dla
prawid³owej pracy Rady Gminy na sesji  dotycz¹ce zw³aszcza
miejsca obrad oraz bezpieczeñstwa radnych i innych uczestni-
ków sesji ,a tak¿e porz¹dku po jej zakoñczeniu.

§ 28. 1. Z ka¿dej sesji Rady Gminy sporz¹dza siê protokó³
na pi�mie, stanowi¹cy urzêdowy zapis przebiegu sesji oraz na-
granie magnetofonowe obrad.

2. Protokó³ powinien zawieraæ:
a) numer , datê i miejsce posiedzenia;
b) liczbê radnych obecnych na posiedzeniu;
c) stwierdzenie nieobecno�ci radnych (usprawiedliwio-

nych i nieusprawiedliwionych);
d) stwierdzenie prawomocno�ci posiedzenia;
e) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego posie-

dzenia;
f) ustalony porz¹dek obrad;
g) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz

tekst zg³oszonych i uchwalonych wniosków;
h) przebieg g³osowania nad rozstrzygniêciami Rady oraz

numery i tytu³y uchwa³ wraz ze stwierdzeniem obecno�ci usta-
wowo wymaganej liczby radnych podczas g³osowania, poda-
niem trybu g³osowania i liczby oddanych g³osów "za" , "przeciw",
"wstrzymujê siê";

i) czas trwania posiedzenia;
j) podpisy Przewodnicz¹cego i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
3. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecno�ci radnych oraz

podjête przez Radê uchwa³y oraz inne dokumenty stanowi¹ce
przedmiot obrad sesji, które stanowi¹ integraln¹ czê�æ protoko³u.

4. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi , a uchwa³y
cyframi arabskimi. Nowa numeracja rozpoczyna siê z pocz¹t-
kiem kadencji Rady Gminy.

5. Protokó³ wyk³ada siê do wgl¹du radnych w siedzibie
Rady przed terminem sesji oraz na sesji.

6. Protokó³ jest przyjmowany przez Radê na nastêpnej
sesji w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, w obec-
no�ci co najmniej po³owy sk³adu Rady.

KOMISJE RADY GMINY

§ 29. 1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e, usta-
laj¹c ich sk³ad osobowy:

a) Komisja Rewizyjna;
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b) Komisja Bud¿etu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpie-
czeñstwa Publicznego;

c) Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej ,Ochrony �ro-
dowiska, Rzemios³a i Handlu;

d) Komisja O�wiaty, Zdrowia ,Spraw Socjalnych i Obywa-
telskich.

§ 30. Z zastrze¿eniem § 33 do zadañ komisji sta³ych nale¿y :
a) rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych

komisji przez Radê Gminy, Wójta oraz spraw przedk³adanych
przez cz³onków komisji;

b) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹;
c) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwa³ Rady,

zgodnie z planem pracy komisji;
d) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków mieszkañców

Gminy dotycz¹cych zakresu kompetencji komisji w sprawach
dzia³alno�ci Rady, Wójta oraz Urzêdu Gminy i innych instytucji
dzia³aj¹cych na terenie Gminy,

e) opracowanie podstawowych kierunków dzia³añ, pro-
gramów oraz koordynacja planów pracy Rady;

f) wspó³dzia³anie z jednostkami i organizacjami zajmuj¹-
cymi siê sprawami nale¿¹cymi do zakresu dzia³ania Komisji.

§ 31. Komisje przeprowadzaj¹ kontrole wed³ug zasad okre-
�lonych w §§ 37 - 45 Statutu.

§ 32. 1. Ka¿dy radny powinien byæ cz³onkiem jednej komi-
sji sta³ej , nie wiêcej ni¿ dwóch komisji.

2. Rada okre�la sk³ad osobowy komisji i powo³uje jej prze-
wodnicz¹cego.

3. W trakcie kadencji Rada mo¿e zmieniæ sk³ad osobowy
i przewodnicz¹cego Komisji.

§ 33. Rada mo¿e na wniosek radnych, Wójta  powo³aæ do
okre�lonych zadañ komisje dora�ne, ustalaj¹c ka¿dorazowo ich
przedmiot dzia³ania i sk³ad osobowy.

§ 34.1. Przewodnicz¹cy komisji zwo³uje posiedzenia i usta-
la porz¹dek obrad. Posiedzenia odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.

2. Posiedzenia komisji s¹ prawomocne, gdy uczestniczy
w nich co najmniej po³owa sk³adu komisji.

3. Posiedzenia komisji prowadzi przewodnicz¹cy komisji
lub jego zastêpca.

4. Komisje mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
5. Komisje sk³adaj¹ na sesji Rady Gminy coroczne spra-

wozdania ze swojej dzia³alno�ci.

§ 35. 1. Komisje do realizacji zadañ o charakterze  kom-
pleksowym, nale¿¹cych do w³a�ciwo�ci kilku komisji powinny
odbywaæ wspólnie posiedzenia oraz uchwalaæ wspólnie wnio-
ski i opinie.

2. Komisje mog¹ inicjowaæ i podejmowaæ wspó³pracê z
odpowiednimi komisjami innych rad gmin, a tak¿e organizacja-
mi spo³ecznymi i zawodowymi.

3. Komisje do wykonania swych zadañ mog¹ zasiêgaæ
opinii specjalistów przez siebie wybranych, za zgod¹ Rady Gminy.

ZASADY I TRYB DZIA£ANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

§ 36. Sk³ad Komisji Rewizyjnej liczy 3 cz³onków .

  § 37. 1. Komisja pracuje wed³ug rocznych planów pracy,
zatwierdzonych przez Radê.

2. Rada Gminy mo¿e zleciæ Komisji przeprowadzenie kon-
troli dora�nej.

3. Rada, zlecaj¹c Komisji przeprowadzenie kontroli do-
ra�nej, okre�la szczegó³owo zakres i przedmiot kontroli oraz ter-
min jej przeprowadzenia.

§ 38. Komisja przeprowadza kontrole w szczególno�ci w
oparciu o nastêpuj¹ce kryteria:

a) legalno�ci;
b) gospodarno�ci;
c) rzetelno�ci;
d) celowo�ci.

 § 39. 1. Kontrolê przeprowadza zespó³ kontroluj¹cy w sk³a-
dzie okre�lonym uchwa³¹ Komisji.

2. W sk³ad zespo³u kontroluj¹cego mog¹ wchodziæ cz³on-
kowie innych sta³ych komisji Rady Gminy.

3. W uchwale komisji okre�la siê jednostkê objêt¹ kon-
trol¹ i szczegó³owy zakres kontroli.

4. Uchwa³a Komisji stanowi upowa¿nienie do dzia³ania w
jej imieniu i podlega okazaniu w kontrolowanej jednostce przed
podjêciem czynno�ci kontrolnej.

§ 40. Przewodnicz¹cy Komisji zawiadamia Wójta lub kie-
rownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadzenia
kontroli co najmniej 7 dni przed terminem kontroli.

§ 41. W zwi¹zku z wykonywan¹ dzia³alno�ci¹, zespó³ kon-
troluj¹cy upowa¿niony jest do:

1) wstêpu do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanej jed-
nostki;

2) wgl¹du do akt i dokumentów zwi¹zanych z prowadzon¹
kontrol¹ , z wyj¹tkiem spraw objêtych tajemnic¹  pañstwow¹;

3) ¿¹dania od kierownika kontrolowanej jednostki ustnych
i pisemnych wyja�nieñ w sprawach dotycz¹cych przedmiotu
kontroli;

4) przyjmowania o�wiadczeñ od pracowników kontrolo-
wanej jednostki;

5) wystêpowania z wnioskiem do Rady o powo³anie bie-
g³ego do zbadania spraw bêd¹cych przedmiotem kontroli.

§ 42. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowi¹za-
ny do zapewnienia zespo³owi kontroluj¹cemu warunków loka-
lowych i technicznych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

2. Podczas dokonywania czynno�ci kontrolnych , zespó³
kontroluj¹cy jest zobowi¹zany do    przestrzegania :

a) przepisów o bezpieczeñstwie i higienie pracy obowi¹-
zuj¹cych na terenie kontrolowanej jednostki;

b) przepisów o postêpowaniu z informacjami zawieraj¹-
cymi tajemnicê pañstwa i s³u¿bow¹ , w zakresie obowi¹zuj¹-
cym w kontrolowanej jednostce.

1. Dzia³alno�æ zespo³u kontroluj¹cego nie mo¿e naruszaæ
porz¹dku pracy obowi¹zuj¹cego w kontrolowanej jednostce.

§ 43. 1. Z przebiegu kontroli zespó³ sporz¹dza protokó³,
który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zespo³u oraz kierownik kon-
trolowanej jednostki.

Protokó³ powinien zawieraæ:
a) nazwê kontrolowanej jednostki oraz g³ówne dane oso-

bowe kierownika;
b) imiona i nazwiska cz³onków zespo³u kontroluj¹cego;
c) okre�lenie zakresu i metody kontroli oraz podstawy prawnej;
d) czas trwania kontroli;
e) opis stanu faktycznego stwierdzonego przez zespó³;
f) ewentualne zastrze¿enia kierownika jednostki kontrolo-

wanej;
g) wykaz za³¹czników.
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2. Protokó³ sporz¹dza siê w czterech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki
kontrolowanej , drugi Pzewodnicz¹cy Rady Gminy , trzeci Wójt , a
czwarty pozostaje w aktach Komisji.

3. Zespó³ kontroluj¹cy przedk³ada Komisji propozycje za-
leceñ i wniosków pokontrolnych.

§ 44.1. Komisja w terminie 30 dni od daty zakoñczenia
kontroli formu³uje zalecenia i wnioski w sprawie:

a) usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owo�ci ;
b) wyci¹gniêcia przez kierownika jednostki konsekwencji

s³u¿bowych wobec winnych nieprawid³owo�ci;
c) ewentualnego skierowania sprawy do pañstwowych

organów kontroli , nadzoru i �cigania.
2. Zalecenia i wnioski ,o których mowa w ust. 1 Komisja

kieruje do Rady , celem uzyskania zatwierdzenia, a nastêpnie
do Wójta i kierownika jednostki kontrolowanej.

3. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowi¹zany
zawiadomiæ w terminie nie d³u¿szym ni¿ 10 dni, Komisjê i prze-
wodnicz¹cego Rady Gminy o sposobie realizacji wniosków i
zaleceñ pokontrolnych.

4. W przypadku odmowy wykonania wniosków i zaleceñ
pokontrolnych, kierownik kontrolowanej jednostki zobowi¹zany
jest podaæ na pi�mie przyczynê odmowy wraz z  uzasadnie-
niem.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 , Komisja mo¿e
skierowaæ sprawê do   rozstrzygniêcia przez Radê Gminy.

6.   Komisja dokonuje kontroli realizacji wniosków i zale-
ceñ pokontrolnych.

 § 45. 1. Wyniki swoich dzia³añ Komisja przedstawia Ra-
dzie w formie sprawozdañ:

a) rocznych - w sposób zgodny z planem;
b) okresowych - w przypadku kontroli dora�nych lub na

wniosek Rady Gminy.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ w szczególno�ci:
a) zwiêz³y opis wyników kontroli ze wskazaniami przyczyn

ujawnionych nieprawid³owo�ci;
b) sprawozdanie z realizacji wniosków pokontrolnych.

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

§ 46. 1. Gmina tworzy jednostki pomocnicze: so³ectwa.
2. Tworzenie, ³¹czenie, podzia³ i znoszenie so³ectw oraz

zmiany ich granic nastêpuje w formie uchwa³y Rady Gminy.
Rozstrzygniêcia te dokonywane s¹ z inicjatywy:

a) Rady Gminy;
b) mieszkañców so³ectwa, wyra¿onej w uchwale Zebra-

nia Wiejskiego.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. a Rada Gminy

podejmuje uchwa³ê wstêpn¹ i powiadamia o swojej inicjatywie
mieszkañców so³ectw. Nastêpnie przeprowadza w tej sprawie
konsultacje z mieszkañcami w formie Zebrania Wiejskiego. In-
formacja o przebiegu zebrania i wyniku g³osowania jest przeka-
zana do Rady Gminy, która podejmuje ostateczne rozstrzygniêcia.

4. Szczegó³owe zasady przeprowadzania konsultacji okre-
�la odrêbna uchwa³a Rady.

§ 47. 1. Przy tworzeniu, ³¹czeniu, podziale b¹d� znoszeniu
jednostek pomocniczych Gminy uwzglêdnia siê przede wszyst-
kim uwarunkowania przestrzenne i istniej¹ce wiêzi miêdzy
mieszkañcami.

2. Granice, szczegó³ow¹ organizacjê, zakres dzia³ania
so³ectw oraz ich organów okre�la Rada Gminy odrêbnymi sta-
tutami, nadanymi tym jednostkom.

3. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectw sprawuj¹ Rada Gmi-
ny i Wójt.

§ 48. 1. So³ectwo samodzielnie zarz¹dza znajduj¹cymi siê
na terenie jego dzia³ania i powierzonymi mu sk³adnikami mie-
nia gminy: �wietlicami, klubami i cmentarzami gminnymi oraz
rozporz¹dza dochodami z tego mienia.

2. Statut so³ectwa okre�la sk³adniki mienia powierzone
so³ectwu.

§ 49. 1. Do zakresu czynno�ci dokonywanych samodziel-
nie przez so³ectwo w zakresie przys³uguj¹cego mu mienia na-
le¿¹:

a) za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z eksploata-
cj¹ mienia;

b) utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym zgodnie z
jego aktualnym przeznaczeniem;

c) pobieranie po¿ytków z mienia.

§ 50. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu Gminy ,w oparciu o roczny plan finansowy so³ectwa.

§ 51. So³tys nie bêd¹cy radnym , mo¿e braæ udzia³ w se-
sjach Rady i posiedzeniach komisji Rady z prawem wystêpo-
wania z g³osem doradczym , zg³aszania wniosków i zapytañ ,
bez prawa udzia³u w g³osowaniu.

POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 52. W sprawach nie uregulowanych w Statucie , zasto-
sowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rz¹dzie gminnym , ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracowni-
kach samorz¹dowych ,ustawy z dnia 15 wrze�nia 2000 r. o refe-
rendum lokalnym, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodar-
ce komunalnej oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finan-
sach publicznych.

§ 53. Datê wej�cia w ¿ycie Statutu Gminy okre�la uchwa³a
nadaj¹ca niniejszy Statut.
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                                                                        Za³¹cznik nr 4
do Statutu Gminy Proszków

WYKAZ
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

GMINY PROSZKÓW

1. Gminny O�rodek Kultury w Prószkowie.
2. Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej
w Prószkowie.
3. Przedszkole Publiczne w Prószkowie.
4. Przedszkole Publiczne w Górkach
5. Przedszkole Publiczne w Z³otnikach.
6. Przedszkole Publiczne w Boguszycach.
7. Przedszkole Publiczne w Ligocie Prószkowskiej.

8. Przedszkole Publiczne w Zimnicach
Wielkich.
9. Publiczna Szko³a Podstawowa w Prószkowie.
10. Publiczna Szko³a Podstawowa w Z³otnikach.
11. Publiczna Szko³a Podstawowa w Ligocie
Prószkowskiej.
12. Publiczna Szko³a Podstawowa w Zimnicach
Wielkich.
13. Publiczna Szko³a Podstawowa w Boguszycach.
14. Biuro Obs³ugi O�wiaty Samorz¹dowej w
Prószkowie.
15. Publiczne Gimnazjum w Prószkowie.
16. Publiczne Gimnazjum w Zimnicach Wielkich.
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8  ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591,
2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214
poz.1806) i art.10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz.84, Nr 200
poz.1683), Rada Gminy w Tarnowie Opolskim uchwala, co na-
stêpuje:

§ 1. W uchwale Nr III/12/2002 Rady Gminy w Tarnowie
Opolskim z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia sta-
wek podatku od �rodków transportowych na terenie gminy Tar-
nów Opolski w 2003 roku, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. W § 1 pkt 2 uchwa³y otrzymuje brzmienie:
a/ w lit. "a" dodaje siê tiret trzeci o tre�ci:
     - o liczbie osi - cztery i wiêcej 1 150 z³
b/ w lit. "b" dodaje siê tiret trzeci o tre�ci:
     - o liczbie osi - dwie 1 150 z³
c/ w lit. "c" dodaje siê tiret drugi o tre�ci
     - o liczbie osi - trzy 1 600 z³.
2. W § 1 pkt 3 uchwa³y otrzymuje brzmienie:
a/ w lit. "a" dodaje siê tiret trzeci o tre�ci
     - o liczbie osi - cztery i wiêcej 1 200 z³
b/ w lit. "b" dodaje siê tiret trzeci o tre�ci
     - o liczbie osi - dwie 1 400 z³
c/ w lit. "c" dodaje siê tiret drugi o tre�ci
     - o liczbie osi - trzy 2 200 z³.
3. W § 1 pkt 5 uchwa³y otrzymuje brzmienie:
a/ w lit. "b" dodaje siê tiret drugi o tre�ci
     - o liczbie osi - trzy 1 500 z³

4. W § 1 pkt 6 uchwa³y
a/ w lit. "b" dodaje siê tiret drugi o tre�ci
     - o liczbie osi - trzy 1 800 z³.
5. W § 1 - pkt 7 uchwa³y otrzymuje brzmienie:
od przyczep lub naczep z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie

z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopusz-
czalna masê ca³kowit¹:

6. W § 1 pkt 8 uchwa³y otrzymuje brzmienie:
od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym

lub z zawieszeniem uznanym za równowa¿ne z wyj¹tkiem zwi¹-
zanych ³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podat-

nika podatku rolnego, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym po-
siadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:

a/ w lit. "a" dodaje siê tiret drugi o tre�ci
     - o liczbie osi - dwie             900 z³
b/ w lit. "b" dodaje siê tiret trzeci o tre�ci
     - o liczbie osi - trzy 1 100 z³
c/ w lit. "c"  tiret pierwszy
     wprowadza siê kwotê    995 z³
d/ w lit. "c" dodaje siê tiret trzeci o tre�ci
     - o liczbie osi - jedna    900 z³.
7. W § 1 pkt 9 uchwa³y otrzymuje brzmienie:
     od przyczep lub naczep z innym systemem zawiesza-

nia osi jezdnej z   wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno-
�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez  podatnika podatku rolnego, które
³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹    dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹:

a/ w lit. "a" dodaje siê tiret drugi o tre�ci
     - o liczbie osi - dwie 1 000 z³
b/ w lit."a" dodaje siê tiret trzeci o tre�ci
     - o liczbie osi - trzy 1 026 z³
c/ w lit. "b" tiret drugi
     wprowadza siê kwotê 1 100 z³
d/ w lit. "b" dodaje siê tiret trzeci o tre�ci
     - o liczbie osi - trzy 1 200 z³
e/ w lit. "c" dodaje siê tiret trzeci o tre�ci
     - o liczbie osi - jedna 1 200 z³.
8. W § 2 lit. "a" uchwa³y:
a/ w tiret pierwszy
     wprowadza siê kwotê    600 z³
b/ w tiret drugi wprowadza
     siê kwotê 1 000 z³.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Tar-
nów Opolski.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Tarnów Opolski

Jan Damboñ
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Uchwa³a Nr V/31/03
Rady Gminy w Tarnowie Opolskim

z dnia 26 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y.
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Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz
1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806)  oraz art. 15 i art. 19 pkt. 1 i
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (Dz. U z 2002 r.,  Nr 9, poz. 84; Nr 200 poz.1683),  Rada
Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co nastêpuje:

§1.Dzienne stawki op³at targowych ustala siê w nastêpu-
j¹cych wysoko�ciach:

1.  Za ka¿de rozpoczête 3 m2 powierzchni
zajêtej pod stoisko handlowe                        20,00 z³.

           2.  Za prowadzenie sprzeda¿y przy wykorzystaniu
     samochodu o ³adowno�ci do 1,5 t - od samochodu
                                                                                     20,00 z³.

3.  Za prowadzenie sprzeda¿y przy wykorzystaniu samo-
chodu    o ³adowno�ci  powy¿ej 1,5 t,  przyczepy samochodowej
lub ci¹gnikowej - od samochodu lub przyczepy           40,00 z³.

4. Przy sprzeda¿y produktów rolnych i ogrodniczych
    za ka¿de rozpoczête 3 m2 powierzchni
zajêtej pod stoisko handlowe.                       10,00 z³.

5.  Za prowadzenie drobnej sprzeda¿y z rêki lub kosza przy
     zajmowanej powierzchni do 1 m2                        2,00 z³.
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Uchwa³a  Nr VI/32/03
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 26 lutego  2003 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci dziennych stawek op³at targowych.

§2.Prowadzenie sprzeda¿y przy wykorzystaniu jednocze-
�nie samochodu oraz stoiska handlowego - za wyj¹tkiem przy-
padków okre�lonych w §1 pkt.4 - nak³ada obowi¹zek uiszczenia
op³aty zarówno za samochód jak i za stoisko.

§3.Stawki op³at targowych ustalane s¹ na wniosek w³a-
�ciwej komisji Rady Miejskiej raz w roku, w terminie do dnia
28 lutego danego roku.

§4.1. Op³ata targowa pobierana jest w drodze inkasa.
2. Inkasentem jest zarz¹dca targowiska.
3. Wysoko�æ miesiêcznej prowizji z tytu³u inkasa, nie mo¿e

byæ wy¿sza ni¿ 26% zainkasowanej kwoty.

§5.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Strze-
lec Opolskich.

§6.Traci moc uchwa³a Nr XXXVII/254/01 Rady Miejskiej w
Strzelcach Opolskich z dnia 28 lutego 2001 r. w brzmieniu okre-
�lonym uchwa³¹ Nr L/344/02 Rady Miejskiej w Strzelcach Opol-
skich z dnia 30 stycznia 2002r.

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

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Kowalczykiewicz

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr
153, poz.1271, Nr 214, poz.1806) oraz art. 15 i art. 19 pkt. 1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84,  2002 r. Nr 200 poz.1683),
Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Dzienne stawki op³at targowych ustala siê w nastêpu-
j¹cych wysoko�ciach:

1) za prowadzenie drobnej sprzeda¿y z rêki lub z kosza
    przy zajmowanej powierzchni do 1 m2    2,00 z³.
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Uchwa³a Nr VIII/117/03
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 26 marca 2003 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci dziennych stawek op³at targowych.

2) za prowadzenie sprzeda¿y produktów rolnych i ogrodni-
czych ze stoiska handlowego, na powierzchni:

a) do  3,0 m2 w³¹cznie  10,00 z³.
b) powy¿ej 3,0 m2 do 6,0 m2 w³¹cznie  20,00 z³.
c) powy¿ej 6,0 m2 do 9,0 m2 w³¹cznie  30,00 z³.
d) powy¿ej 9,0 m2 do 12,0 m2 w³¹cznie  40,00 z³.
e) powy¿ej 12,0 m2 do 15,0 m2 w³¹cznie  50,00 z³.
f) powy¿ej 15,0 m2 do 18,0 m2 w³¹cznie  60,00 z³.
g) powy¿ej 18,0 m2 do 21,0 m2 w³¹cznie  70,00 z³.
h) powy¿ej 21,0 m2 do 24,0 m2 w³¹cznie  80,00 z³.
i) powy¿ej 24,0 m2 do 27,0 m2 w³¹cznie  90,00 z³.
j) powy¿ej 27,0 m2 do 30,0 m2 w³¹cznie 100,00 z³.
k) powy¿ej 30,0 m2 500,00 z³.
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3) za prowadzenie pozosta³ej sprzeda¿y ze stoiska han-
dlowego, na powierzchni:

a) do  3,0 m2 w³¹cznie              20,00 z³.
b) powy¿ej 3,0 m2 do 6,0 m2 w³¹cznie  40,00 z³.
c) powy¿ej 6,0 m2 do 9,0 m2 w³¹cznie  60,00 z³.
d) powy¿ej 9,0 m2 do 12,0 m2 w³¹cznie  80,00 z³.
e) powy¿ej 12,0 m2 do 15,0 m2 w³¹cznie 100,00 z³.
f) powy¿ej 15,0 m2 do 18,0 m2 w³¹cznie 120,00 z³.
g) powy¿ej 18,0 m2 do 21,0 m2 w³¹cznie 140,00 z³.
h) powy¿ej 21,0 m2 do 24,0 m2 w³¹cznie 160,00 z³.
i) powy¿ej 24,0 m2 do 27,0 m2 w³¹cznie 180,00 z³.
j) powy¿ej 27,0 m2 do 30,0 m2 w³¹cznie 200,00 z³.
k) powy¿ej 30,0 m2 500,00 z³.
4)  za prowadzenie sprzeda¿y z samochodu
     o ³adowno�ci do 1,5 t              20,00 z³.
5)  za prowadzenie sprzeda¿y z samochodu  o ³adowno�ci
     powy¿ej 1,5 t,  lub z przyczepy                     40,00 z³.

§ 2. 1. Op³ata targowa pobierana jest w drodze inkasa.
2. Inkasentem jest zarz¹dca targowiska.

3. Wysoko�æ prowizji z tytu³u inkasa wynosi 16,5% zainka-
sowanej kwoty.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Strze-
lec Opolskich.

§ 4. Trac¹ moc:
1) uchwa³a Nr XXXVII/254/01 Rady Miejskiej w Strzelcach

Opolskich z dnia 28 lutego 2001r.,
2) uchwa³a Nr L/344/02 Rady Miejskiej w Strzelcach Opol-

skich z dnia 30 stycznia 2002r.,
3) uchwa³a Nr VI/32/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opol-

skich z dnia 26 lutego 2003r.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Gerhard Bartodziej

Na podstawie art.18ust.2 pkt 8 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, 214, poz. 1806), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r.- ordynacja podatkowa  ( Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926,
Nr 160, poz. 1083,  1998r. Nr 106, poz.668,  1999r. Nr 11,  poz.
95, Nr 92, poz.1062,  2000r. Nr 94, poz.1037, Nr 116, poz. 1216,
Nr 120,poz.1268, Nr122, poz.1315, 2001r. Nr 16, poz.166, Nr 39,
poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz.1368,Nr
130, poz.1452,  2002r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz.1271, Nr 169,poz.1387 ) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz.431,  1994r.
Nr 1, poz.3, z 1996r. Nr 91, poz.409,  1997r. Nr 43, poz.272 i Nr
137, poz.926 , 1998r. Nr 108, poz.681, 2001r. Nr 81, poz.875 ,
2002r. Nr 200, poz.1680 ), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 pa�dzier-
nika 2002r. o podatku le�nym (Dz. U. Nr 200, poz.1682, 2002r.
Nr 216, poz. 1826)  i art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i op³atach lokalnych ( Dz. U. z 2002r Nr 9, poz.84, Nr
200, poz.1683 ) - Rada Miejska w Uje�dzie uchwala , co nastê-
puje:

§ 1.Ustala siê na terenie miasta i gminy pobór podatku
rolnego , le�nego i od nieruchomo�ci od osób fizycznych w dro-
dze inkasa oraz nastêpuj¹cych inkasentów :

- Pani Cwielong Teresa - wie� Balcarzowice
- Pan Ko³odziej Ernest - wie� Jaryszów
- Pan Nowara Franciszek - wie� Klucz
- Pani Kois Irena - wie� Niezdrowice
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Uchwa³a Nr VIII/32/2003
   Rady Miejskiej w Uje�dzie

    z dnia 25 marca 2003 r.

w sprawie inkasa podatków rolnego, le�nego i od nieruchomo�ci.

- Pan Osadnik Krystian - wie� Nogowczyce
- Pani Podolska Teresa - wie� Olszowa
- Pan Moczek Leon - wie� Sieroniowice
- Pani Kapica Cecylia - wie� Stary Ujazd
- Pani Wloka Lidia - miasto Ujazd
- Pan Muszkiet Krystian - wie� Zimna Wódka.

§ 2.1. Za pobór podatku rolnego, le�nego i od nierucho-
mo�ci inkasentowi przys³uguje wynagrodzenie w wysoko�ci
4 % zainkasowanego podatku.

2. Wynagrodzenie to bêdzie p³acone inkasentom w termi-
nie do 15-go dnia pierwszego  miesi¹ca po up³ywie terminu
p³atno�ci poszczególnych rat podatku.

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

 § 4. Traci moc uchwa³a Nr XLII / 231 / 2001 z dnia
28 grudnia 2001 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, le�nego
i od nieruchomo�ci.

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

Przewodnicz¹cy  Rady
Piotr Ko³odziej
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Na podstawie art.l8 ust.2 pkt  8 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) art. 28 § 4 ustawy z
dnia 29  sierpnia 1997r.- ordynacja podatkowa / Dz. U. z 1997r.
Nr 137, poz. 926, Nr 160, poz. 1083 , 1998r. 106, poz.668,  1999r.
Nr 11, poz. 95, Nr 92, poz. 1062,  2000r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116,
poz. 1216, Nr 120 poz.l268,  Nr 122, poz.1315, 2001r. Nr 16,
poz.166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr
125, poz.l368,Nr 130, poz.1452,  2002r. Nr 89, poz. 804, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz.1271,Nr 169.poz.l387 ) art. 19 pkt.2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych ( Dz-
U. z 2002 r.Nr 9, poz. 84 , Nr 200, poz. 1683 )-Rada Miejska w
Uje�dzie uchwala, co nastêpuje:

§1. Na terenie miasta ustala siê pobór op³aty targowej w
drodze inkasa.

§2. Inkasentem op³aty targowej ustala siê Pani¹ Beatê
Paluch.
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Uchwa³a Nr VIII/33/2003
Rady Miejskiej w Uje�dzie

z dnia 25 marca 2003 r.

w sprawie inkasa op³aty targowej.

§3. Zainkasowane kwoty op³aty targowej inkasent wp³aca
do kasy Urzêdu Miasta i Gminy w Uje�dzie raz w tygodniu.

§4. Inkasent otrzymuje wynagrodzenie w wysoko�ci 10%
od warto�ci pobranej op³aty.

Wynagrodzenie bêdzie wyp³acane gotówk¹ dwa razy w roku
w miesi¹cu czerwcu i grudniu.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Ujazd.

§6.Traci moc uchwa³a Nr XLII / 230 / 2001 z dnia 28 grud-
nia 2001 r. w sprawie inkasa op³aty targowej.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Ko³odziej

     Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym [ Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz . 1591 z
pó�n. zm.] - Rada Miejska w Zawadzkiem  po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkañcami uchwala, co nastêpuje:

§ 1.1. Uchwala siê  Statut So³ectwa ¯êdowice, w brzmie-
niu okre�lonym w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2. Uchwala siê Statut So³ectwa Kielcza, w brzmieniu okre-
�lonym  w za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 2.  Traci moc uchwa³a Nr X/66/91 Rady Miejskiej w Za-
wadzkiem z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie uchwalenia statutu
dla poszczególnych so³ectw.

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

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

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Urszula Taibert

Za³¹cznik  nr 1
do uchwa³y Nr III/32/2003

Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 27 lutego 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA ̄ ÊDOWICE

I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. So³ectwo jako jednostka pomocnicza Gminy Za-
wadzkie jest podmiotem prawa publicznego, posiada w³asn¹
organizacjê, wybieralne organy oraz uprawnienia i zadania.

     2. So³ectwo ¯êdowice obejmuje obszar 45,10 km2 za-
mieszka³y przez ludno�æ stanowi¹c¹ wspólnotê so³eck¹.

    3.  So³ectwo ¯êdowice ma prawo do herbu oraz oznako-
wania siedziby so³tysa tablic¹ �So³tys� z herbem.

II. Organizacja so³ectwa

§ 2. 1. So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje za-
dania gminy przez gminê jej powierzone, dzia³aj¹c poprzez swo-
je organy.
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Uchwa³a Nr III/32/2003
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutów So³ectw ¯êdowice i Kielcza.
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     2. Organami so³ectwa s¹:
         a/ Zebranie Wiejskie
         b/ So³tys
     3. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.

III. Zebranie Wiejskie

§ 3.1. Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo-
�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców so³ectwa i jako
takie jest organem stanowi¹cym so³ectwa.

2. Prawo uczestnictwa i wybierania w Zebraniu Wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa zameldowani formalnie,
posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej i nie po-
zbawione z mocy prawa uprawnieñ wyborczych.

3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osu w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adnia o�wiadczeñ,
e) ¿¹dania zapisu w protokole z Zebrania z³o¿onego

o�wiadczenia lub deklaracji.
 4. W Zebraniu Wiejskim  uczestniczy  "z urzêdu" Burmistrz

oraz zaproszeni go�cie.  Mog¹ oni zabieraæ g³os i sk³adaæ
o�wiadczenia.

  5. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak jak raz w roku poprzez og³oszenie.

 6. W przypadku niemo¿no�ci zwo³ania Zebrania przez
So³tysa, Zebranie zwo³uje Rada So³ecka w tym samym trybie co
So³tys.

 7. Zebranie jest wa¿ne je¿eli odbywa siê w obecno�ci co
najmniej  1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebra-
niu Wiejskim.

 8. G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest jaw-
ne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut lub ustawa
przewiduje g³osowanie tajne. Do podjêcia decyzji "za" wystarczy
zwyk³a wiêkszo�æ g³osów. Zwyk³a wiêkszo�æ oznacza przynaj-
mniej o jeden g³os wiêcej "za" od g³osów przeciwnych.

IV. Kompetencje Zebrania Wiejskiego

§ 4. 1. Zebranie Wiejskie jest w³adne rozpatrywaæ sprawy
spo³eczno�ci lokalnej, a w szczególno�ci:

a) socjalno-bytowe,
b) kulturalne,
c) sportu i wypoczynku,
d) opieki zdrowotnej,
e) samopomocy mieszkañców (prace spo³ecznie u¿ytecz-

ne),
f) zagospodarowania przestrzennego so³ectwa,
g) rozwoju gospodarczego,
h)planów przepisów prawa miejscowego,
i ) planów dostosowania organizacji i godzin pracy placó-

wek handlowych, us³ugowych,   opieki zdrowotnej, kulturalnych,
opiekuñczo-wychowawczych.

§ 5. Zebranie Wiejskie mo¿e w drodze opinii wyra¿onej
przez g³osowanie wp³ywaæ na dzia³alno�æ organów gminy.

§ 6.Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
a) wybór i odwo³anie So³tysa,
b) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
c) wnioskowanie do Burmistrza o zarz¹dzenie przedter-

minowych wyborów So³tysa,
d) wnioskowanie do Burmistrza o zarz¹dzenie przedter-

minowych wyborów do Rady So³eckiej.

V. So³tys

§ 7.1. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa.
2. Mieszkañcy, uczestnicy wyborczego Zebrania Wiejskie-

go, wybieraj¹ So³tysa w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim i rów-
nym.

3. So³tysa wybiera siê z nieograniczonej liczby kandyda-
tów, zg³oszenie choæby jednego kandydata jest wystarczaj¹ce.

4. So³tys jest wybierany na 4-letnia kadencjê.

§ 8. Kompetencje So³tysa:
     1. Jako reprezentant so³ectwa:
a) wystêpuje w imieniu so³ectwa wobec w³adz i ró¿nych

osób oraz instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych so³ec-
twa,

b) bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej z g³osem dorad-
czym,

c) zwo³uje i przewodniczy Zebraniom Wiejskim,
d) zwo³uje i przewodniczy Radzie So³eckiej,
e) wnosi skargi na dzia³alno�æ i decyzjê ró¿nych instytucji

i organów w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
f) informuje ogó³ mieszkañców w sprawach so³ectwa.
    2.  Jako organizator dzia³añ so³ectwa:
a) projektuje i programuje dzia³anie so³ectwa oraz przed-

k³ada je Zebraniu Wiejskiemu,
b) przygotowuje dla Zebrania Wiejskiego projekty uchwa³,

opinii i wniosków,
c) przygotowuje projekt bud¿etu so³ectwa,
d) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia

spo³eczne na terenie so³ectwa,
e) podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji.
     3. Jako administrator mienia gminnego:
a) podejmuje czynno�ci przygotowawcze i wykonawcze

zwi¹zane z administracj¹ sk³adników mienia powierzonego
so³ectwu,

b) mo¿e wystêpowaæ z wnioskami i propozycjami w spra-
wie mienia.

     4. Jako realizator zadañ z zakresu administracji publicz-
nej:

a) wspó³dzia³a z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitar-
nej w sprawach dotycz¹cych zdrowia i ¿ycia mieszkañców,

b) wspó³pracuje z w³a�ciwymi organami w sprawach za-
pobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych,

c) wspó³dzia³a z organami  stra¿y po¿arnej w profilaktyce
przeciwpo¿arowej,

d) wystawia �wiadectwa miejsca pochodzenia zwierz¹t.
    5. Jako funkcjonariusz publiczny:
a) So³tys z mocy prawa korzysta z ochrony prawnej przy-

s³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym,
b) So³tysowi przys³uguje pomoc prawna Urzêdu Miasta i

Gminy w przypadku korzystania z ochrony prawnej w czasie spra-
wowania mandatu.

VI. Rada So³ecka

§ 9. 1. Rada So³ecka jest organem wybieralnym o charak-
terze doradczym i inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym So³tysa,
mog¹cym podejmowaæ okre�lone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy, jak i na wniosek So³tysa.

2. Rada So³ecka so³ectwa ¯êdowice liczy 10 osób.
3. Kadencja Rady So³eckiej jest równa kadencji So³tysa.

W przypadku przedterminowego odwo³ania So³tysa, z chwil¹
wyboru nowego So³tysa, wygasa kadencja Rady i wybiera siê
now¹.
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  4. Rada So³ecka jest wybierana z nieograniczonej liczby
kandydatów.

     5. Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z
So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szcze-
gólno�ci do:

a) podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia
�rodków finansowych na cele rozwoju gospodarczego so³ec-
twa,

b) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ec-
twa i jego mieszkañców,

c) opracowania i przedk³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad ze-
brania Wiejskiego, kierunków dzia³ania samorz¹du so³ectwa,

d) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji doty-
cz¹cych udzia³u mieszkañców so³ectwa w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du, organizo-
wanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

e) zajmowania stanowiska w sprawie udzia³u so³ectwa w
postêpowaniu administracyjnym, wspó³dzia³anie z organizacja-
mi spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.

VII. Zasady i tryb wyborów

§ 10. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Bur-
mistrz w terminie do 3 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Miejskiej.

     2. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom so³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat.

     3. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³a-
dzie co najmniej 3 osobowym, powo³ana spo�ród uprawnio-
nych do g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego (nie bê-
d¹cych kandydatami na So³tysa czy cz³onka Rady So³eckiej).

    4. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
 a/ przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b/ przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie

kart do g³osowania (na karcie kandydatów umieszcza siê w ko-
lejno�ci alfabetycznej) i opatrzenie ich pieczêci¹, przygotowanie
urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowania, zebranie g³osów,

 c/ ustalenie wyników g³osowania (za wybranych uwa¿a
siê tych, którzy otrzymali najwiêksz¹  liczbê g³osów, w przypadku
gdy dwie lub kilka osób otrzyma³o tak¹ sam¹ liczbê g³osów i
stanowi¹ liczbê wiêksz¹ ni¿ wybieran¹, przeprowadza siê do-
datkowe g³osowanie tylko   miêdzy tymi osobami),

d/ g³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady  So³eckiej od-
bywa siê wy³¹cznie osobi�cie, za    pomoc¹ kart do g³osowania,

e/ niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: ca³kowicie przedartych,
innych ni¿ urzêdowe,

f/ og³oszenie wyników wyborów,
g/ sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów i poda-

nie ich do publicznej wiadomo�ci  w sposób zwyczajowo przyjê-
ty i przez og³oszenie na tablicach og³oszeñ oraz na zewn¹trz
lokalu wyborczego.

 5. Wybory So³tysa oraz wybory do Rady So³eckiej przepro-
wadza siê w tym samym terminie.

VIII. Gospodarka finansowa so³ectwa

§ 11. 1. So³ectwo dysponuje �rodkami finansowymi w ra-
mach bud¿etu gminy.

2. Obs³ugê finansow¹ so³ectwa prowadzi Urz¹d Miasta i
Gminy.

3. Dochodami so³ectwa s¹:
a) udzia³y w bud¿ecie gminy,
b) przychody w³asne so³ectwa  pochodz¹ce z najmu i dzier-

¿awy lokali oraz imprez,

c) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
d) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych.

IX. Nadzór

§ 12. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska.

    2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y w szcze-
gólno�ci:

a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,
finansowej i spo³ecznej,

b) dokonywanie przez Komisjê Samorz¹dno�ci i Porz¹d-
ku Publicznego lustracji so³ectwa.

    3. Bezpo�redni¹ kontrolê nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa
sprawuje Burmistrz, który zobowi¹zany jest do:

a) czuwania, aby mienie so³ectwa nie by³o nara¿one na
szkody i uszczuplenie,

b) stwarzania warunków, aby organy so³ectwa mog³y re-
alizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

X. Postanowienia koñcowe

§ 13.  1. W celu realizacji zadañ wspólnych z so³ectwami
o�ciennymi, so³ectwo mo¿e wchodziæ w zwi¹zki miêdzyso³ec-
kie.

     2. Zmiany do Statutu wprowadzane s¹ w trybie przewi-
dzianym do uchwalenia Statutu.

     3. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz na tablicach og³oszeñ w so³ec-
twach.

     4. Postanowienia Statutu wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.

Za³¹cznik  nr 2
do uchwa³y Nr III/32/2003

Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 27 lutego 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA KIELCZA

I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. So³ectwo jako jednostka pomocnicza Gminy Za-
wadzkie jest podmiotem prawa publicznego, posiada w³asn¹
organizacjê, wybieralne organy oraz uprawnienia i zadania.

2. So³ectwo Kielcza obejmuje obszar 20,46 km2 zamiesz-
ka³y przez ludno�æ stanowi¹c¹ wspólnotê so³eck¹.

3.  So³ectwo Kielcza ma prawo do herbu oraz oznakowa-
nia siedziby so³tysa tablic¹ �So³tys� z herbem.

II. Organizacja so³ectwa

§ 2. 1. So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje za-
dania gminy przez gminê jej powierzone, dzia³aj¹c poprzez swoje
organy.

2. Organami so³ectwa s¹:
      a/ Zebranie Wiejskie
      b/ So³tys.
3. Dzia³alno�æ so³tysa wspomaga Rada So³ecka.

III. Zebranie Wiejskie

§ 3. 1. Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo-
�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców so³ectwa i jako
takie jest organem stanowi¹cym so³ectwa.
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2. Prawo uczestnictwa i wybierania w Zebraniu Wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa zameldowani formalnie,
posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej i nie po-
zbawione z mocy prawa uprawnieñ wyborczych.

3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do:
a) zabierania g³osu w dyskusji,
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
c) g³osowania,
d) sk³adnia o�wiadczeñ,
e) ¿¹dania zapisu w protokole z zebrania z³o¿onego o�wiad-

czenia lub deklaracji.
4. W Zebraniu Wiejskim  uczestnicz¹ "z urzêdu"  Burmistrz

oraz zaproszeni go�cie.  Mog¹ oni zabieraæ g³os i sk³adaæ
o�wiadczenia.

5. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak jak raz w roku poprzez og³oszenie.

6. W przypadku niemo¿no�ci zwo³ania Zebrania przez
So³tysa, Zebranie zwo³uje Rada So³ecka w tym samym trybie co
So³tys.

7. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli odbywa siê w obecno�ci co
najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebra-
niu Wiejskim.

8. G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest jaw-
ne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut lub ustawa
przewiduje g³osowanie tajne. Do podjêcia decyzji "za" wystarczy
zwyk³a wiêkszo�æ g³osów. Zwyk³a wiêkszo�æ oznacza przynaj-
mniej o jeden g³os wiêcej "za" od g³osów przeciwnych.

IV. Kompetencje Zebrania Wiejskiego

§ 4.  1. Zebranie Wiejskie jest w³adne rozpatrywaæ sprawy
spo³eczno�ci lokalnej, a w szczególno�ci:

a) socjalno-bytowe,
b) kulturalne,
c) sportu i wypoczynku,
d) opieki zdrowotnej,
e) samopomocy mieszkañców (prace spo³ecznie u¿yteczne),
f) zagospodarowania przestrzennego so³ectwa,
g) rozwoju gospodarczego,
h) planów przepisów prawa miejscowego,
i)  planów dostosowania organizacji i godzin pracy placó-

wek handlowych, us³ugowych,  opieki zdrowotnej, kulturalnych,
opiekuñczo-wychowawczych.

§ 5. Zebranie Wiejskie mo¿e w drodze opinii wyra¿onej
przez g³osowanie wp³ywaæ na dzia³alno�æ organów gminy.

§ 6. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
a) wybór i odwo³anie So³tysa,
b) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
c) wnioskowanie do Burmistrza o zarz¹dzenie przedter-

minowych wyborów So³tysa,
d) wnioskowanie do Burmistrza o zarz¹dzenie przedter-

minowych wyborów do Rady So³eckiej.

V. So³tys

§ 7. 1. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa.
2. Mieszkañcy, uczestnicy wyborczego Zebrania Wiejskiego,

wybieraj¹ So³tysa w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim i równym.
3. So³tysa wybiera siê z nieograniczonej liczby kandyda-

tów, zg³oszenie choæby jednego kandydata jest wystarczaj¹ce.
4. So³tys jest wybierany na 4-letnia kadencjê.

§ 8. Kompetencje So³tysa:
1. Jako reprezentant so³ectwa:

a) wystêpuje w imieniu so³ectwa wobec w³adz i ró¿nych osób
oraz instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych so³ectwa,

b) bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej z g³osem doradczym,
c) zwo³uje i przewodniczy Zebraniom Wiejskim,
d) zwo³uje i przewodniczy Radzie So³eckiej,
e) wnosi skargi na dzia³alno�æ i decyzjê ró¿nych instytucji

i organów w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
f) informuje ogó³ mieszkañców w sprawach so³ectwa.
2.  Jako organizator dzia³añ so³ectwa:
a) projektuje i programuje dzia³anie so³ectwa oraz przed-

k³ada je Zebraniu Wiejskiemu,
b) przygotowuje dla Zebrania Wiejskiego projekty uchwa³,

opinii i wniosków,
c) przygotowuje projekt bud¿etu so³ectwa,
d) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo-

³eczne na terenie so³ectwa,
e) podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji.
3. Jako administrator mienia gminnego:
a) podejmuje czynno�ci przygotowawcze i wykonawcze zwi¹-

zane z administracj¹ sk³adników mienia powierzonego so³ectwu,
b) mo¿e wystêpowaæ z wnioskami i propozycjami w spra-

wie mienia,
4. Jako realizator zadañ z zakresu administracji publicznej:
a) wspó³dzia³a z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitar-

nej w sprawach dotycz¹cych zdrowia i ¿ycia mieszkañców,
b) wspó³pracuje z w³a�ciwymi organami w sprawach za-

pobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych,
c) wspó³dzia³a z organami  stra¿y po¿arnej w profilaktyce

przeciwpo¿arowej,
d) wystawia �wiadectwa miejsca pochodzenia zwierz¹t.
5. Jako funkcjonariusz publiczny:
a) So³tys z mocy prawa korzysta z ochrony prawnej przy-

s³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym,
b) So³tysowi przys³uguje pomoc prawna Urzêdu Miasta i

Gminy w przypadku korzystania z ochrony prawnej w czasie spra-
wowania mandatu.

VI. Rada So³ecka

§ 9. 1. Rada So³ecka jest organem wybieralnym o charak-
terze doradczym i inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym So³tysa,
mog¹cym podejmowaæ okre�lone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy, jak i na wniosek So³tysa.

2. Rada So³ecka so³ectwa Kielcza liczy 9 osób.
3. Kadencja Rady So³eckiej jest równa kadencji So³tysa.

W przypadku przedterminowego odwo³ania So³tysa, z chwil¹ wy-
boru nowego So³tysa wygasa kadencja Rady i wybiera siê now¹.

 4. Rada So³ecka jest wybierana z nieograniczonej liczby
kandydatów.

 5. Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z
So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szcze-
gólno�ci do:

a) podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia
�rodków finansowych na cele rozwoju gospodarczego so³ectwa,

b) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ec-
twa i jego mieszkañców,

c) opracowania i przedk³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Ze-
brania Wiejskiego, kierunków dzia³ania samorz¹du so³ectwa,

d) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji doty-
cz¹cych udzia³u mieszkañców so³ectwa w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du, organizo-
wanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiejskiego,

e) zajmowania stanowiska w sprawie udzia³u so³ectwa w
postêpowaniu administracyjnym, wspó³dzia³anie z organizacja-
mi spo³ecznymi w celu wspólnej realizacji zadañ.
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VII. Zasady i tryb wyborów

§ 10. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Bur-
mistrz w terminie do 3 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Miejskiej.

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom so³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat.

3. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana spo�ród uprawnionych do
g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego (nie bêd¹cych
kandydatami na So³tysa czy cz³onka Rady So³eckiej).

4. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
a/ przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b/ przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie

kart do g³osowania (na karcie  kandydatów umieszcza siê w
kolejno�ci alfabetycznej) i opatrzenie ich pieczêci¹,   przygoto-
wanie urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowania, zebranie
g³osów,

c/ ustalenie wyników g³osowania (za wybranych uwa¿a
siê tych, którzy otrzymali najwiêksz¹  liczbê g³osów, w przypadku
gdy dwie lub kilka osób otrzyma³o tak¹ sam¹ liczbê g³osów   i
stanowi¹ liczbê wiêksz¹ ni¿ wybieran¹, przeprowadza siê do-
datkowe g³osowanie tylko   miêdzy tymi osobami),

 d/ g³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej od-
bywa siê wy³¹cznie osobi�cie, za pomoc¹ kart do g³osowania,

 e/ niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: ca³kowicie przedartych,
innych ni¿ urzêdowe,

 f/ og³oszenie wyników wyborów,
g/ sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów i poda-

nie ich do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przyjêty
i przez og³oszenie na tablicach og³oszeñ oraz na zewn¹trz
lokalu wyborczego.

 5. Wybory So³tysa oraz wybory do Rady So³eckiej przepro-
wadza siê w tym samym terminie.

VIII. Gospodarka finansowa so³ectwa

§ 11.1. So³ectwo dysponuje �rodkami finansowymi w ra-
mach bud¿etu gminy.

2. Obs³ugê finansow¹ so³ectwa prowadzi Urz¹d Miasta i
Gminy.

3. Dochodami so³ectwa s¹:
a) udzia³y w bud¿ecie gminy,
b) przychody w³asne so³ectwa  pochodz¹ce z najmu i dzier-

¿awy lokali oraz imprez,
c) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
d) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych.

IX. Nadzór

§ 12. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawuje  Rada
Miejska.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y w szczegól-
no�ci:

a) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,
finansowej i spo³ecznej,

b) dokonywanie przez Komisjê Samorz¹dno�ci i Porz¹d-
ku Publicznego lustracji so³ectwa.

3. Bezpo�redni¹ kontrolê nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa spra-
wuje Burmistrz, który zobowi¹zany jest do:

a) czuwania, aby mienie so³ectwa nie by³o nara¿one na
szkody i uszczuplenie,

b) stwarzania warunków, aby organy so³ectwa mog³y re-
alizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

X. Postanowienia koñcowe

§ 13. 1. W celu realizacji zadañ wspólnych z so³ectwami o�cien-
nymi, so³ectwo mo¿e wchodziæ w zwi¹zki miêdzyso³eckie.

2. Zmiany do Statutu wprowadzane s¹ w trybie przewi-
dzianym do uchwalenia Statutu.

3. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego oraz na tablicach og³oszeñ w so³ectwach.

4. Postanowienia Statutu wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.

Na podstawie art. 20 a ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539; 1998 r. Nr
106, poz. 668; 2001 r. Nr 129, poz. 1440;  2002 r. Nr 113, poz.
984), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorz¹dzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592;  2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 585, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688),
art. 8 ust. 2 a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 czerwca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591;
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz na
podstawie uchwa³y Nr III/17/02Rady Powiatu Nyskiego z dnia
30 grudnia 2002 r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa zadañ
przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nysie i
uchwa³y Nr VII/119/02 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 marca
2003r. w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie porozumienia
pomiêdzy Gmin¹ Nysa a Powiatem Nyskim w sprawie przejêcia
przez Gminê Nysa wykonywania niektórych zadañ Powiatowej
Biblioteki Publicznej pomiêdzy:
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POROZUMIENIE Nr 1/03

zawarte w dniu 25 marca 2003 r.

w sprawie powierzenia Gminie Nysa zadañ przewidzianych  dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nysie.

Powiatem Nyskim , reprezentowanym przez Zarz¹d Po-
wiatu w osobach:

Starosta Nyski  - Zbigniew Majka
Cz³onek Zarz¹du    -  Jerzy Dunaj,
zwany dalej Powierzaj¹cym  a  Gmin¹ Nysa,  reprezento-

wan¹ przez Burmistrza Nysy:
Burmistrz Nysy- Marian Smutkiewicz,  zwany dalej Przej-

muj¹cym, zosta³o zawarte Porozumienie o nastêpuj¹cej tre�ci:

§ 1. 1.Powierzajacy powierza, a Przejmuj¹cy przyjmuje do
realizacji zadanie w³asne Powiatu, zwi¹zane z prowadzeniem
Powiatowej Biblioteki Publicznej:

gromadzenia i udostêpniania materia³ów bibliotecznych
s³u¿¹cych obs³udze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i sa-
mokszta³ceniowych, zw³aszcza dotycz¹cych wiedzy    o w³asnym
regionie oraz dokumentacyjnych jego dorobek kulturalny, na-
ukowy  i gospodarczy.
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2.Zadanie okre�lone w ust. 1,  realizowane bêdzie w imie-
niu Przejmuj¹cego przez Miejsk¹  i Gminn¹ Bibliotekê Publicz-
na w Nysie, zwan¹ dalej Bibliotek¹.

§ 2. 1.Powierzaj¹cy przeka¿e w 2003 roku. Przejmuj¹ce-
mu �rodki finansowe na realizacjê zadania, o którym mowa w
§ 1 niniejszego Porozumienia w wysoko�ci 15.000,00 z³ (s³ow-
nie: piêtna�cie tysiêcy z³otych).

2.Przekazywanie �rodków finansowych nastêpowaæ bê-
dzie w okresach do 15-go dnia ka¿dego miesi¹ca, w wysoko�ci
1/12 kwoty wymienionej w ust. 1, na rachunek Biblioteki
ING Bank �l¹ski S.A o/ Nysa Nr 10501490-0502967565.

§ 3. Przejmuj¹cy zobowi¹zuje siê przeznaczyæ otrzymane
�rodki finansowe na realizacjê zadania, o którym mowa w § 1
oraz z³o¿yæ Powierzaj¹cemu roczne sprawozdanie rzeczowe  i
finansowe z wykonania powierzonego mu zadania, w  terminie
do 28 stycznia nastêpnego roku.

§ 4. Powierzone zadanie wykonywane bêdzie przez pra-
cowników Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie.
Odpowiedzialno�æ ponosi dyrektor Biblioteki.

§ 5. Powierzaj¹cy ma prawo wgl¹du w dokumenty Biblio-
teki w zakresie dotycz¹cym powierzonego zadania.

§ 6. Sporne sprawy zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ Biblioteki w
zakresie realizacji zadania okre�lonego w § 1 bêd¹ rozstrzyga-
ne przez sygnatariuszy Porozumienia po zasiêgniêciu opinii Wo-
jewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

§ 7. 1.Porozumienie zostaje zawarte na czas okre�lony do
dnia 31 grudnia 2003 r.

2.Porozumienie mo¿e zostaæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze
stron za 6-miesiêcznym wypowiedzeniem, którego bieg rozpo-
czyna siê z pierwszym dniem miesi¹ca nastêpuj¹cego po mie-
si¹cu, w którym jedna ze stron wypowiedzia³a niniejsze Porozu-
mienie.

3.O zawarciu Porozumienia i o zamiarze wypowiedzenia
strony poinformuj¹ Wojewódzk¹   Bibliotekê Publiczn¹ w Opolu.

4.W przypadku rozwi¹zania Porozumienia:
a) Przejmuj¹cy przedstawi Powierzaj¹cemu rozliczenie

�rodków otrzymanych na realizacjê zadania,
b) Powierzaj¹cy zapewni dalsze przekazywanie �rodków,

je¿eli bêd¹ one niezbêdne w wyniku wcze�niej zawartych umów,
a¿ do zakoñczenia ich realizacji.

§ 8. Wszystkie zmiany niniejszego Porozumienia wyma-
gaj¹ formy pisemnego aneksu pod rygorem niewa¿no�ci.

§ 9. Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹-
cych egzemplarzach,  po dwa dla ka¿dej  ze stron.

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

POWIERZAJ¥CY PRZEJMUJ¥CY

Starosta               Burmistrz
              Zbigniew Majka                                                   Marian Smutkiewicz

Jerzy Dunaj
Cz³onek Zarz¹du

 pomiêdzy: Gmin¹ Praszka z siedzib¹ w Praszce,  Plac
Grunwaldzki 13,  reprezentowan¹ przez:

Burmistrza Miasta i Gminy -  Ryszarda Karaczewskiego
a Powiatem Oleskim z siedzib¹ w Ole�nie przy ulicy Pie-

loka 21,  reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu , w imieniu
którego wystêpuj¹:

1. Starosta Oleski -  Jan Kus
2. Wice starosta Oleski - Kryspin Nowak,
o nastêpuj¹cej tre�ci:

§ 1. Zgodnie z uchwa³¹ Rady Miejskiej w Praszce
Nr 14/II/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia
Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych na 2003 rok  -  Gmina Praszka przekazu-
je Powiatowi Oleskiemu dotacjê z przeznaczeniem dla:

    1/ Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Praszce i Ze-
spo³u Szkó³ w Praszce na   realizacjê autorskich programów z
zakresu profilaktyki i rozwi¹zywania  problemów alkoholowych
oraz promuj¹cych zdrowy styl ¿ycia.

§ 2. Na realizacjê zadañ szczegó³owo opisanych w § 1,
Gmina Praszka przeka¿e dotacjê w wysoko�ci 10.000,00 z³, z
przeznaczeniem dla:

1. Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Praszce -
                                                                                  6.000,00 z³.
2. Zespo³u Szkó³ w Praszce - 4.000,00 z³.

W/w dotacja zostanie przekazana w trzech ratach: I do dnia
15 marca, II do dnia 30 czerwca, III do dnia 15 pa�dziernika 2003 r.

§ 3. Dotacja podlega rozliczeniu w terminie do dnia
31 grudnia 2003 r.

Nie wykorzystana czê�æ dotacji podlega zwrotowi na ra-
chunek Urzêdu Miasta i Gminy Praszka .

§ 4. Porozumienie zawiera siê na czas okre�lony do dnia
31 grudnia 2003 r.

§ 5. Wszelkie zmiany w Porozumieniu wymagaj¹ formy
pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci.

§ 6. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

§ 7. Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹-
cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.

    Zarz¹d Powiatu                    Gmina Praszka
     w Ole�nie

     Starosta Burmistrz
    Jan  Kus Ryszard Karaczewski

     Wicestarosta
    Kryspin Nowak
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zawarte w dniu  10 marca 2003 r.
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pomiêdzy Powiatem Namys³owskim, reprezentowanym
przez Zarz¹d Powiatu, w imieniu którego dzia³aj¹:

1. Pan Andrzej Spór - Starosta Namys³owski,
2. Pan Adam Maci¹g - Wicestarosta Namys³owski,
zwanym dalej " Powierzaj¹cym", a Gmin¹ Namys³ów, re-

prezentowan¹ przez     Burmistrza Namys³owa Pana Krzysztofa
Kuchczyñskiego, zwanego dalej  " Przejmuj¹cym",  o nastêpuj¹-
cej tre�ci:

§ 1. " Przejmuj¹cy" w oparciu o uchwa³ê Nr V/41/03  Rady
Miejskiej w Namys³owie z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie
przyjêcia zadañ z zakresu w³a�ciwo�ci powiatu  przyjmuje do
realizacji zadania w³asne Powiatu Namys³owskiego, zwi¹zane
z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki  Publicznej w zakresie:

1. Gromadzenia, opracowywania i udostêpnienia mate-
ria³ów bibliotecznych, s³u¿¹cych obs³udze potrzeb informacyj-
nych, edukacyjnych i samokszta³ceniowych, zw³aszcza dotycz¹-
cych wiedzy o w³asnym regionie oraz dokumentuj¹cych jego
dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.

2. Pe³nienia funkcji o�rodka informacji biblioteczno- bi-
bliograficznej, organizowanie obiegu wypo¿yczeñ miêdzybiblio-
tecznych, opracowanie  i publikowanie bibliografii  regionalnych,
a tak¿e innych materia³ów informacyjnych o charakterze regio-
nalnym.

3. Udzielania bibliotekom gminnym pomocy instrukta¿o-
wo- metodycznej i szkoleniowej.

4. Sprawowania nadzoru merytorycznego nad biblioteka-
mi gminnymi.

5. Organizowanie na terenie Powiatu imprez zwi¹zanych z
popularyzacj¹ czytelnictwa.

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1, realizowane bêd¹
przez Miejsk¹ i Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Namys³owie.

§ 3. 1. " Powierzaj¹cy" przeka¿e " Przejmuj¹cemu" �rodki
na realizacjê zadañ, o których mowa w § 1 niniejszego Porozu-
mienia, w wysoko�ci 30.000,00 z³ ( trzydziestu tysiêcy z³otych)
rocznie.

2. Przekazanie �rodków finansowych w pierwszym roku
obowi¹zywania Porozumienia nast¹pi jednorazowo w terminie
do koñca marca 2003 roku, w latach nastêpnych �rodki na reali-
zacjê zadania przekazywane bêd¹ w dwóch równych ratach, w
terminie do 20 stycznia I rata i do 20 lipca II rata.

3. �rodki, o których mowa w pkt. 1, przekazywane bêd¹ na
rachunek bankowy Banku Spó³dzielczego w Namys³owie, Nr
88900001-36011-00-001124-001.

§ 4. " Przejmuj¹cy" z³o¿y " Powierzaj¹cemu" sprawozdanie
rzeczowe i finansowe z realizacji powierzonych zadañ do 15 lip-
ca po zakoñczeniu I pó³rocza danego roku i do 15 stycznia roku
nastêpnego.

§ 5. " Powierzaj¹cy" ma prawo wgl¹du w dokumenty bi-
blioteki, w czê�ci dotycz¹cej realizacji powierzonych zadañ.

§ 6. Nadzór nad realizacj¹ powierzonych zadañ sprawuje
Starosta Namys³owski.

§ 7. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymaga-
j¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci.

§ 8. Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na czas nie-
okre�lony, a ka¿dej ze stron przys³uguje prawo rozwi¹zania z
zachowaniem 3 miesiêcznego okresu wypowiedzenia ze skut-
kiem na koniec miesi¹ca.

§ 9. Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jedno-
brzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.

§ 10. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od og³oszenia.

Powierzaj¹cy:                         Przejmuj¹cy:
Starosta Namys³owski          Burmistrz
Andrzej Spór                             Krzysztof Kuchczyñski

Wicestarosta Namys³owski
Adam Maci¹g
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w sprawie powierzenia Gminie Namys³ów zadañ przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej
Powiatu Namys³owskiego,

zawarte w dniu 20 marca 2003 r.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 31 - 1736 - Poz. 748-749

Decyzj¹ Prezesa URE z dnia 11 kwietnia 2003 r. nr OWR-
820/23-A/3/2003/II/JJ, wydan¹ na podstawie art. 155 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyj-
nego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pó�n. zm.), przed³u¿ono
termin obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw okre-
�laj¹cych efektywno�æ funkcjonowania tego Zak³adu oraz zmia-
nê warunków prowadzenia przez ten Zak³ad dzia³alno�ci go-
spodarczej w okresie obowi¹zywania taryfy dla ciep³a, do dnia
30 czerwca 2003 r.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 19 marca 2003 r. nr P/102/03, Zak³ad wy-
st¹pi³  o przed³u¿enie terminu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a,
zatwierdzonej decyzj¹ Prezesa URE z dnia 7 wrze�nia 2001 r.
nr OWR-820/23-B/4/2001/II/JJ, ze zmian¹ z dnia 11 pa�dziernika
2002 r.  nr OWR-820/23-A/9/2002/II/JJ, do dnia 30 czerwca 2003 r.

Wniosek o przed³u¿enie terminu obowi¹zywania taryfy
Zak³ad uzasadni³ przewidywanym terminem zakoñczenia po-
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INFORMACJA
o decyzji w sprawie zmiany terminu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a Zak³adu Gospodarki Komunalnej "ZAW - KOM"

Spó³ka z o.o.  z siedzib¹ w Zawadzkiem

stêpowania administracyjnego i wprowadzenia do stosowania
nowej taryfy dla ciep³a.

Rozpatruj¹c wniosek o zmianê terminu obowi¹zywania
taryfy dla ciep³a stwierdzono, ¿e przed³u¿eniu terminu obowi¹zy-
wania taryfy nie sprzeciwiaj¹ siê przepisy szczególne, przema-
wia za nim interes Strony, nie jest ono sprzeczne z interesem
spo³ecznym i zas³uguje na uwzglêdnienie.

Decyzjê z upowa¿nienia Prezesa URE podpisa³a Zastêp-
ca Dyrektora Po³udniowo-Zachodniego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki we Wroc³awiu.

Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-Zachodzni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
Zastêpca Dyrektora

Jadwiga Gogolewska

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b
i c w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr
158, poz. 1042,  1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr
162, poz. 1126,   1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr
110, poz. 1255,  2000 r. Nr 43, poz. 489,  Nr 48, poz. 555 i Nr 103,
poz. 1099,  2001 r. Nr 154, poz. 1800 i poz. 1802, 2002 r.  Nr 74,
poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 129, Nr 1102 i Nr 135, poz. 1144)
oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr
98, poz. 1071,  2001 r. Nr 49, poz. 509, 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387),  po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 26 lutego 2003 r.  Przedsiêbiorstwa ENMA Sp. z o.o. z
siedzib¹ w Ozimku, posiadaj¹cego statystyczny numer identyfi-
kacyjny REGON: 530870050, zwanego w dalszej czê�ci decyzji
"Przedsiêbiorstwem"  postanawiam:

1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez wymienio-
ne Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,

2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okre�laj¹ce pro-
jektowan¹ efektywno�æ funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz
zmianê warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia-
³alno�ci gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy w
stosunku do roku kalendarzowego poprzedzaj¹cego pierwszy
rok stosowania taryfy:

- dla dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciep³a - w wysoko�ci 0,68%,

- dla dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie przesy³ania i
dystrybucji ciep³a - w wysoko�ci minus 3,12%,
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z dnia  9  kwietnia  2003 r.

zatwierdzaj¹ca taryfê dla ciep³a dla Przedsiêbiorstwa ENMA Sp. z .o. o. z  siedzib¹ w Ozimku.

3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników ko-
rekcyjnych Xw, o których mowa w pkt 2 niniejszej decyzji, do
dnia 31 maja 2004 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania admini-
stracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa ENMA Sp. z o.o. z
siedzib¹ w Ozimku posiadaj¹cego koncesje udzielone dnia 30
pa�dziernika 1998 r. na wytwarzanie ciep³a Nr WCC/386/304/U/
OT-6/98/JJ ze zmianami z dnia 8 marca 2001 r. Nr WCC/386A/
304/W/3/2001/ASA oraz z dnia 5 grudnia 2002 r. Nr WCC/386B/
304/W/OWR/2002/HC, na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr
PCC/405/304/U/OT-6/98/JJ ze zmianami z dnia 17 sierpnia
1999r. Nr PCC/405/S/304/U/3/99, z dnia 28 marca 2001 r. Nr
PCC/405A/304/W/3/2001/ASA oraz z dnia 5 grudnia 2002 r. Nr
PCC/405B/304/W/OWR/2002/HC, w dniu 28 lutego 2003 r. zo-
sta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwier-
dzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przed-
siêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadze-
nie dzia³alno�ci gospodarczej m.in. w zakresie wytwarzania, prze-
sy³ania i dystrybucji ciep³a ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podle-
gaj¹ zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Natomiast w my�l art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c ustawy -
Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE
nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okre�laj¹cych
projektowan¹ poprawê efektywno�ci funkcjonowania przedsiê-
biorstwa energetycznego oraz zmianê warunków prowadzenia
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przez to przedsiêbiorstwo danego rodzaju dzia³alno�ci gospo-
darczej, a tak¿e ustalanie okresu obowi¹zywania wspó³czynni-
ków korekcyjnych.

W trakcie postêpowania administracyjnego, na podsta-
wie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo
opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okre�lonymi w art. 45
ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporz¹dzenia
Ministra Gospodarki  z dnia 12 pa�dziernika 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania  i kalkulacji taryf oraz zasad
rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),
zwanego w dalszej czê�ci "rozporz¹dzeniem taryfowym".

Bazowe ceny i stawki op³at skalkulowane zosta³y przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów pro-
wadzenia dzia³alno�ci, zaplanowanych dla pierwszego roku sto-
sowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów ponie-
sionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprze-
dzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy  (§ 12 ust. 2 rozporz¹-
dzenia taryfowego).

Wspó³czynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2
sentencji decyzji, ustalone zosta³y adekwatnie do projektowa-
nej efektywno�ci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa  oraz sto-
sownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiê-
biorstwo dzia³alno�ci koncesjonowanej w okresie stosowania
taryfy.

Wspó³czynniki korekcyjne Xw, uwzglêdnione zosta³y w ce-
nach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniej-
sz¹ decyzj¹.

Okres stosowania taryfy w my�l § 28 ust. 3 rozporz¹dze-
nia taryfowego - nie mo¿e byæ d³u¿szy od okresu obowi¹zywania
wspó³czynników korekcyjnych.

W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du

Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów - za moim po�rednictwem, w terminie dwutygodnio-
wym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art.
47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).

2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zado�æ wymaga-
niom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ ozna-
czenie zaskar¿onej decyzji i warto�ci przedmiotu sporu, przyto-
czenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,
a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo o zmianê decyzji  w
ca³o�ci lub czê�ci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).

Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Po³udniowo-zachod-
niego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki -
ul. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 49-57, 50-032 Wroc³aw.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31 ust. 4
ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetycz-
ne, Przedsiêbiorstwo wprowadza taryfê do stosowania nie wcze-
�niej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie pó�niej ni¿ do 45 dnia od daty jej
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
Zastêpca Dyrektora

Jadwiga Gogolewska

Za³¹cznik
do decyzji Prezesa URE
z dnia 9 kwietnia 2003 r.

nr OWR-820/304-A/4/2003/III/GM

Taryfa dla ciep³a

 I .  POJÊCIA U¯YWANE W TARYFIE

- ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz.48 i Nr 158, poz. 1042,
1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz.1126,
1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255,
2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 129, poz.1102 i Nr 135, poz.
1144),

- rozporz¹dzenie taryfowe - rozporz¹dzenie Ministra Go-
spodarki z dnia 12 pa�dziernika 2000 r. w sprawie szczegó³o-
wych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ
w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96,  poz. 1053),

- rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe - rozporz¹dzenie Mini-
stra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³o-
wych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych,
obrotu  ciep³em, �wiadczenia us³ug  przesy³owych, ruchu sie-
ciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jako�ciowych ob-
s³ugi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),

- przedsiêbiorstwo  energetyczne, sprzedawca -  Przed-
siêbiorstwo  "ENMA" Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Ozimku prowa-
dz¹ca dzia³alno�æ gospodarcz¹ w zakresie wytwarzania, prze-
sy³ania i dystrybucji ciep³a,

- taryfa - zbiór cen i stawek op³at oraz warunków ich sto-
sowania, opracowany przez sprzedawcê i wprowadzony  jako
obowi¹zuj¹cy  dla  okre�lonych  w  nim odbiorców  w trybie
okre�lonym ustaw¹,

- odbiorca - ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep³o na
podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,

- �ród³o ciep³a - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub insta-
lacje, s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,

- sieæ ciep³ownicza - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze �róde³
ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycz-
nego,

- wêze³ cieplny - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub insta-
lacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów no�nika ciep³a
dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji ilo�ci ciep³a dostarcza-
nego do instalacji odbiorczych,

- przy³¹cze -  odcinek sieci ciep³owniczej doprowadzaj¹cy
ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego,

- instalacja odbiorcza - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub ciep³ej wody
z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru
ciep³ej wody w obiekcie,

- obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami od-
biorczymi,

- uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do sto-
sowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru ilo�ci i para-
metrów no�nika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê
do obliczania nale¿no�ci z tytu³u dostarczania ciep³a,

- liczba punktów pomiarowych - ³¹czna liczba uk³adów
pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do
wêz³ów cieplnych,

- zamówiona moc cieplna -  ustalona  przez  odbiorcê
najwiêksza   moc cieplna,  jaka w ci¹gu roku wystêpuje w da-
nym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna
uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
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a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹ca utrzyma-
nie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomiesz-
czeniach znajduj¹cych siê w tym obiekcie,

b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej
wody w punktach czerpalnych,  znajduj¹cych siê w tym obiekcie,

c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub in-
stalacji, zgodnie z okre�lonymi dla nich warunkami techniczny-
mi i wymaganiami technologicznymi,

- warunki obliczeniowe - obliczeniowa temperatura po-
wietrza atmosferycznego okre�lona dla strefy klimatycznej, w
której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane cie-
p³o,

- nielegalne pobieranie ciep³a - pobieranie ciep³a bez za-
warcia umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym  lub nie-
zgodnie z umow¹.

II. ZAKRES DZIA£ALNO�CI GOSPODARCZEJ ZWI¥ZANEJ
Z ZAOPATRZENIEM W CIEP£O

Przedsiêbiorstwo "ENMA" Spó³ka z o.o. prowadzi dzia³al-
no�æ gospodarcz¹ w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystry-
bucji ciep³a na terenie gminy Ozimek.

Dzia³alno�æ ta jest prowadzona  na podstawie udzielo-
nych koncesji z dnia 30 pa�dziernika 1998 r. na:

- wytwarzanie ciep³a Nr  WCC/386/304/U/OT-6/98/JJ, ze
zmianami:

- z dnia 8 marca 2001 r. Nr WCC/386A/304/W/3/2001/ASA oraz
- z dnia 5 grudnia 2002 r. Nr WCC/386B/304/W/OWR/2002/HC,

- przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/405/304/U/OT-
6/98/JJ  ze zmianami:

- z dnia 17 sierpnia 1999 r. Nr PCC/405/S/304/U/3/99,
- z dnia 28 marca 2001 r. Nr PCC/405A/304/W/3/2001/ASA oraz
- z dnia 5 grudnia 2002 r. Nr PCC/405B/304/W/OWR/2002/HC.

III .   PODZIA£ ODBIORCÓW CIEP£A NA GRUPY TARYFOWE
Na podstawie § 10 rozporz¹dzenia taryfowego w niniej-

szej taryfie wyodrêbniono nastêpuj¹ce grupy taryfowe:
Grupa B1 - odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest

bezpo�rednio ze �ród³a ciep³a sprzedawcy,
Grupa B2 - odbiorcy, do  których ciep³o z dostarczane

jest za po�rednictwem sieci ciep³owniczej.

IV.   RODZAJE ORAZ WYSOKO�Æ CEN I STAWEK OP£AT

1.Ceny i stawki op³at za ciep³o

GRUPA B1

Wysoko�æ cen
Wyszczególnienie   Jednostki

 netto  brutto*

z³/MW/rok        35 638,33         43 478,76
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

rata miesiêczna 2 969,86 3 623,23

Cena ciep³a z³/GJ 18,67 22,78

Cena no�nika ciep³a z³/m3 9,71 11,85

GRUPA B2

Wysoko�æ cen i stawek op³at
Wyszczególnienie Jednostki

 netto  brutto*

z³/MW/rok 35 638,33 43 478,76
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

rata miesiêczna 2 969,86 3 623,23

Cena ciep³a z³/GJ 18,67 22,78

Cena no�nika ciep³a z³/m3 9,71 11,85

z³/MW/rok 11 844,55 14 450,35Stawka op³aty sta³ej za us³ugi

przesy³owe

rata miesiêczna 987,05 1 204,20

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi

 przesy³owe
z³/GJ 5,58  6,81

z³/punkt/rok 180,00 219,60

Stawka op³aty abonamentowej

rata miesiêczna 15,00 18,30

 *Ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek od towarów i us³ug w wysoko�ci 22%.

2. Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej

2.1. Przedsiêbiorstwo nie planuje przy³¹czania nowych
odbiorców, a w przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
odbiorcy, stawki op³at za przy³¹czenie bêd¹ kalkulowane na pod-
stawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podsta-
wie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednost-
kowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla
potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okre�lonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z
1998 r. Nr 119, poz. 773, ze zmianami), obowi¹zuj¹cych w dniu
zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnie-
niu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.

2.2. W razie powierzenia wykonania us³ugi w zakresie przy-
³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹
kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie jest koszt prac projekto-
wych i budowlano-monta¿owych, niezbêdnych do wykonania
przy³¹czenia, okre�lony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod
warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy ni¿ koszt ustalony przy zasto-
sowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 2.1.

V.   SPOSÓB  OBLICZANIA  OP£AT
Miesiêczna rata op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹ - po-

bierana w ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn zamówionej mocy
cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówion¹ moc ciepln¹ dla danej
grupy taryfowej.

Op³ata za ciep³o - pobierana za ka¿dy miesi¹c, w którym
nast¹pi³ pobór ciep³a, stanowi iloczyn ilo�ci dostarczonego cie-
p³a, ustalonej na podstawie odczytów wskazañ uk³adu pomia-
rowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przy³¹czu do wêz³a
cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji
urz¹dzeñ i instalacji okre�lonych w umowach, oraz ceny ciep³a
dla danej grupy taryfowej.

Op³ata za no�nik ciep³a - pobierana za ka¿dy miesi¹c, w
którym nast¹pi³ pobór no�nika ciep³a, stanowi iloczyn ilo�ci no-
�nika ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów  wskazañ uk³adu
pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w wê�le cieplnym
lub w miejscu okre�lonym w umowie sprzeda¿y ciep³a oraz ceny
no�nika ciep³a dla danej grupy taryfowej.
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Miesiêczna rata op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe - po-
bierana w ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn zamówionej mocy
cieplnej oraz 1/12 stawki op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe dla
danej grupy taryfowej.

Op³ata zmienna za us³ugi przesy³owe - pobierana za ka¿dy
miesi¹c, w którym nast¹pi³ pobór ciep³a, stanowi iloczyn ilo�ci
dostarczonego ciep³a ustalonej na podstawie odczytów wska-
zañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na
przy³¹czu do wêz³a cieplnego albo w innych miejscach rozgrani-
czenia eksploatacji urz¹dzeñ i instalacji okre�lonych w umo-
wach, oraz stawki op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe dla da-
nej grupy taryfowej.

Miesiêczna rata op³aty abonamentowej - pobierana w
ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn liczby punktów pomiarowych
i 1/12 stawki op³aty abonamentowej dla danej grupy taryfowej.

  VI  .  WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OP£AT

Ustalone w taryfie ceny i stawki op³at obowi¹zuj¹ przy za-
chowaniu standardów jako�ciowych obs³ugi odbiorców okre-
�lonych w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.

W przypadkach:
-niedotrzymania przez strony warunków umowy sprze-

da¿y ciep³a,

-niedotrzymania przez przedsiêbiorstwo energetyczne standar-
dów jako�ciowych obs³ugi odbiorców,

-uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³a-
du pomiarowo-rozliczeniowego,

-udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹-
cych odbiorcy,

-nielegalnego pobierania ciep³a,
stosuje siê odpowiednio postanowienia okre�lone w rozdzia-

le 4 rozporz¹dzenia taryfowego.

Op³aty za nielegalny pobór ciep³a nalicza siê na podsta-
wie cen i stawek op³at netto.

VII  .  WPROWADZANIE ZMIAN CEN I STAWEK OP£AT

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki, jest kierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

Przedsiêbiorstwo wprowadza taryfê do stosowania nie
wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie pó�niej ni¿ do 45 dnia od
daty jej publikacji.

Wszyscy odbiorcy bêd¹ powiadomieni pisemnie o wpro-
wadzaniu nowych cen i stawek op³at z wyprzedzeniem co naj-
mniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.o samorz¹dzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984 )
oraz  art. 128 ust. 1 pkt 3 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, Nr 122, poz. 1315 , 2001 r. Nr
45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070,
Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145,
poz. 1623, 2002 r.Nr 41, poz. 363 i poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr
113, poz. 984 i Nr 156, poz. 1300 )  zarz¹dza siê ,  co nastêpuje:

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

§ 2. Zwiêkszyæ dochody bud¿etu gminy na 2002 rok
                                       o kwotê        11.030 z³.

§ 3. 1. Wprowadziæ do bud¿etu gminy zwiêkszenie planu
dochodów                                                        o kwotê       11.030 z³ ,

jak za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
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Zarz¹dzenie Nr 17/02
Burmistrza Byczyny

z dnia  31 grudnia 2002 r.

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

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

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Burmistrz
Ryszard Gruner

      Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Burmistrza Byczyny
Nr 17/02  z dnia 31 grudnia  2002 r.

Wprowadziæ do bud¿etu gminy na 2002 rok  zmianê pla-
nu dochodów

I.  Zwiêkszyæ  plan dochodów bud¿etu gminy na 2002 rok
                                                       o kwotê                     11.030 z³

Dzia³ 758 ró¿ne rozliczenia          11.030 z³
Rozdzia³      75801 czê�æ o�wiatowa subwencji ogól-

nej dla jednostek  samorz¹du terytorialnego                 11.030 z³
§ 292 subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa     11.030 z³.


