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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 i Nr 214,
poz.1806) oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz.431, 1994 r. 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; 2002 r.
Nr 200, poz. 1680) art. 6 ust 12 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. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002 r.
o podatku le�nym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826)
oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 i Nr 160, poz.1083,
1998 r. Nr 106, poz.668,  1999 r. Nr 11, poz.95 i Nr 92, poz.1062,
2000 r. Nr 94, poz.1037,Nr 116, poz.1216, Nr 120, poz.1268 i Nr
122, poz.1315,  2001 r. Nr 16, poz.166, Nr 39, poz.459, Nr 42,
poz.475, Nr 110, poz.1189, Nr 125, poz.1368 i Nr 130, poz.1452,
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Uchwa³a Nr VI/ 54 / 03
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego oraz ustalenia wysoko�ci ich wynagrodzenia.

2002 r. Nr 89, poz.804, Nr 113, poz.984 Nr 153, poz.1271 i Nr
169, poz.1387) - Rada Miejska w Baborowie uchwala, co nastê-
puje:

§ 1.  Wyznacza siê dla poszczególnych so³ectw Gminy
Baborów nastêpuj¹cych inkasentów ³¹cznego zobowi¹zania
pieniê¿nego, podatku rolnego, le�nego i od nieruchomo�ci:

1. Babice - Mirowska Wies³awa
2. Boguchwa³ów - Bli�nicki Marian
3. Czerwonków - Pilipczuk Krzysztof
4. Dzielów - Wierzbicki Franciszek
5. Dzieæmarów - Kowalski Andrzej
6. Ksiê¿e Pole - Hipnarowicz Andrzej
7. Raków - Scholz Eryk
8. Sucha Psina - Kroczak Tadeusz
9. Su³ków - Kowalczykowska Jadwiga
10. T³ustomosty - Nowak Norbert.
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§ 2.  Inkasenci s¹ zobowi¹zani do rozliczenia i wp³aty do
kasy Urzêdu zainkasowanych kwot podatków najpó�niej w dru-
gim dniu roboczym, po up³ywie terminu p³atno�ci poszczegól-
nych rat podatku.

 § 3.  Wysoko�æ wynagrodzenia za inkaso wynosi 4 %  od
faktycznie zainkasowanych  i rozliczonych w terminie kwot.

 § 4.  Traci moc uchwa³a Nr VI/40/99 z dnia 9 marca 1999 r.
w sprawie powo³ania inkasentów ³¹cznego zobowi¹zania pie-
niê¿nego oraz ustalenia wysoko�ci ich wynagrodzenia.

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

§ 6.  Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomo-
�ci poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tabli-
cy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego oraz og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Jerzy Tomczyk

     Na podstawie art. 6 ust. 12 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. 6 b ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym / Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431;  1994 r.
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;
2002 r. 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. 1286 / oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 1997 r. Nr 137,
poz.926, Nr 160, poz. 1083; 1998 r. Nr 106, poz. 668; 1999 r. Nr
11, poz. 95;  2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120,
poz. 1268, Nr 122, poz. 1315;  2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz.
459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368, Nr
130, poz. 1452;  2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 169, poz. 1387 / - Rada Miejska w Bia³ej uchwala,
co nastêpuje:

§ 1.  W uchwale Nr II/20/2002 Rady Miejskiej w Bia³ej z
dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zarz¹dzenia poboru podatku
od nieruchomo�ci, podatku rolnego oraz podatku le�nego od
osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów,
wysoko�ci wynagradzania za inkaso oraz okre�lenia terminu
p³atno�ci dla inkasentów dokonuje siê zmiany § 2, który otrzy-
muje brzmienie:

Inkasentami w zakresie podatków okre�lonych w § 1 ni-
niejszej uchwa³y s¹:

1. Jarosz Jerzy - Samorz¹d Mieszkañców Nr 1 w Bia³ej
2. Wieja Dorota - Samorz¹d Mieszkañców Nr 2 w Bia³ej
3. Sobota Manfred - Browieniec
4. Fiebich Krystian - Brze�nica
5. Stroka Krystian - Czartowice
6. Kern Norbert - Dêbina
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Uchwa³a Nr V/54/2003
Rady Miejskiej w Bia³ej

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

o zmianie uchwa³y w sprawie zarz¹dzenia poboru podatku od nieruchomo�ci, podatku rolnego oraz podatku le�nego
od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysoko�ci wynagradzania za inkaso oraz okre�lenia

terminu p³atno�ci dla inkasentów.

7. Domaszewski Marek - Fr¹cki
8. Hreczaniuk Teresa - Gostomia
9. Licznar Franciszek - Górka Prudnicka
10. Augustyn Józef - Grabina
11. Czaja Walter - Józefów
12. Matuszewski Józef - Kolnowice
13. Szolc Krystyna - Krobusz
14. Jó�ba Katarzyna - Laskowiec
15. Osiewacz Walerian - Ligota Bialska
16. Wistuba Alferd - £¹cznik
17. Ku³akowski Zdzis³aw - Mi³owice
18. Wotka Irena - Mokra
19. Bach Klaus - Nowa Wie�
20. Duda Damian - Ogiernicze
21. Grelich Wilhelm - Olbrachcice
22. Stawicka Krystyna - Otoki
23. Neugebauer Gabriela - Pogórze
24. Malek Klaudia  - Prê¿yna
25. Ernst Henryk - Radostynia
26. Krupa Edyta - Rostkowice
27. Wilczak Barbara - �micz
28. Grõhlich Jan - Solec
29. Piecha Antoni - Wasi³owice
30. Kania Alojzy - Wilków .

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bia³ej

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

Przewodnicz¹cy Rady
Joachim Kosz
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Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733)
oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy
z dnia   8 marca 1990 r.  o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.  z
2001r.Nr 142 , poz.1591 z pó�n.zm.) -  Rada  Miejska uchwala, co
nastêpuje:

§  1.  Uchwala siê  program gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem gminy Miasto Brzeg na lata 2003 - 2007, stano-
wi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§  2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta Brzeg.

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

§   4.  Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Nr XLVII/331/98 z
dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie: okre�lenia za³o¿eñ do progra-
mu gospodarczego w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego
Gminy Miasto Brzeg na lata 1998-2004.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Brzegu

Janusz Gil

                                     Za³¹cznik
do  uchwa³y Nr   IX / 58 / 03

                                                 Rady Miejskiej  w Brzegu
     z dnia   25  kwietnia  2003r.

PROGRAM
gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gminy Mia-

sto Brzeg na lata na lata 2003 - 2007

Wstêp  - uwarunkowania i za³o¿enia

Brzeg nale¿y do najstarszych i najpiêkniejszych miast �l¹-
ska,  posiadaj¹cego walory turystyki "sentymentalnej".  Jako jed-
nostka samorz¹dowa,  obejmuje obszar  1461 ha, gdzie 610 ha
stanowi mienie komunalne. Mocne strony 40 - tysiêcznego mia-
sta to relatywnie wysoka prê¿no�æ biologiczna ludno�ci na tle
innych terenów regionu opolskiego. Efektem  tego stanu jest
wysoki udzia³ ludno�ci utrzymuj¹cej siê ze �róde³ pozarolniczych
oraz wzrost ogólnej liczby podmiotów gospodarczych w rejestrze
Regon. Jednak¿e  zauwa¿a siê zapocz¹tkowanie niekorzystnych
procesów demograficznych: zahamowanie wzrostu liczby ludno-
�ci, spadek udzia³u grupy przedprodukcyjnej oraz zaawansowa-
ny proces starzenia siê ludno�ci .

Z uwagi na ma³¹ atrakcyjno�æ miasta pod wzglêdem do-
stêpno�ci mieszkañ i miejsc pracy, nie notuje siê nap³ywu lud-
no�ci. W Brzegu bezrobocie dotyka g³ównie ludzi m³odych, w wie-
ku 18-44 lat. Wiêkszo�æ stanowi¹ absolwenci szkó³ i kobiety.

Przyczyn¹ postêpuj¹cego spadku miejsc pracy jest ogra-
niczenie miejsc pracy w przemy�le i us³ugach. Nale¿y  wiêc efek-
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Uchwa³a Nr IX/58/03
Rady Miejskiej w Brzegu

z dnia  25 kwietnia 2003r.

w sprawie  przyjêcia  "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Brzeg na lata 2003-2007".

tywnie wykorzystaæ ujête w za³o¿eniach do planu zagospoda-
rowania przestrzennego, mocne strony naszej gminy, takie jak:

-  bardzo korzystne  po³o¿enie w uk³adzie komunikacyj-
nym i transportowym kraju, kolejowym    i drogowym

-   dobre perspektywy dla ¿eglugi wodnej na rzece Odra
-   niepowtarzalne walory turystyki krajoznawczej
-   korzystne warunki rozwoju rolnictwa
-   niskie koszty przeznaczenia gruntów rolnych na cele

budowlane.
           Na terenie gminy Miasto Brzeg znajduje siê 13.712

lokali mieszkalnych ( wg danych GUS na dzieñ 31.12.2001r. ).
Równie¿ wed³ug  danych statystycznych  na 2,8 mieszkañców
naszej gminy przypada jedno mieszkanie, ale rzeczywisto�æ
kszta³tuje siê nieco inaczej. W lokalach o du¿ej powierzchni
zamieszkuj¹ osoby samotne, a w mieszkaniach jednopokojowych i
ma³ych powierzchniowo mieszka  nawet 6 i wiêcej osób (rodziny
wielopokoleniowe). Dlatego te¿ w przypadku Brzegu nie nale¿y po-
wierzchni mieszkañ przypisywaæ wprost do liczby mieszkañców.

Dobr¹ sytuacjê mieszkaniow¹ w naszej gminie da³by
wska�nik okre�laj¹cy minimum 370 mieszkañ na 1000 osób,
a brzeska sytuacja wyra¿a ten wska�nik w postaci 330 miesz-
kañ na 1000 mieszkañców. Wyra�nie widaæ wiêc potrzeby, któ-
rych realizacja stanowi zadanie w³asne gmin.

I. Prognoza potrzeb mieszkaniowych na lata 2003-2007
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. do za-

dañ w³asnych gminy nale¿y tworzenie warunków do zaspoka-
jania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorz¹dowej , przy
wykorzystaniu istniej¹cego  zasobu , pozyskiwania nowego lub
przez  wynajem w innym zasobie .

Gmina Miasto Brzeg realizuje to  zadania  przy wykorzy-
staniu istniej¹cego zasobu i w celu sprostania zapotrzebowa-
niom miejscowej ludno�ci w realizacji przyjêtych przez gminê
zobowi¹zañ (listy przydzia³u mieszkañ) podjêto uchwa³ê okre-
�laj¹c¹ kr¹g osób uprawnionych do otrzymania mieszkania,  w
taki sposób aby pomagaæ rodzinom ubogim i mieszkaj¹cym w
najtrudniejszych warunkach.

Uchwa³a Rady Miejskiej Nr XXXVII/338/01 podjêta w dniu 30
listopada 2001 r.  w sprawie: zasad gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem komunalnym Gminy Miasto Brzeg  § 1 mówi, ¿e
"umowy najmu na czas nieoznaczony dotycz¹ce lokalu mieszkalne-
go objête czynszem regulowanym  mog¹ byæ zawierane z osobami,
które jednocze�nie spe³niaj¹ ni¿ej wymienione warunki:

· nie maj¹ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych jak
równie¿ ich ma³¿onkowie,

· dochód miesiêczny liczony z ostatnich trzech miesiêcy
na jednego cz³onka  rodziny mie�ci siê w granicach od 100%
do 125% a w przypadku osób samotnych od 125% do 175%
najni¿szej emerytury (brutto) obowi¹zuj¹cej na dzieñ z³o¿enia
wniosku, og³oszonej w Monitorze Polskim,

· mieszkaj¹ w lokalach, w których na jedn¹ osobê przy-
pada mniej ni¿ 5 m2   powierzchni mieszkalnej,

· s¹ zameldowane na pobyt sta³y w mie�cie Brzeg co
najmniej 3 lata pod wskazanym adresem.

Tak skrajnie ustalone kryteria powoduj¹ w efekcie :
· spadek o 42% w stosunku do roku 1998r. liczby wnio-

sków  osób ubiegaj¹cy siê o mieszkanie w gminie
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W roku 2003 nast¹pi³ znaczny, prawie 50% wzrost zapo-
trzebowania na lokale socjalne . Jest to efekt systematycznego
ubo¿enia spo³eczeñstwa i wzrostu ilo�ci orzekanych eksmisji z
powodu zad³u¿eñ czynszowych . Ustawodawca obowi¹zek za-
pewnienia lokalu socjalnego przypisa³ gminie w³a�ciwej ze
wzglêdu na miejsce po³o¿enia lokalu podlegaj¹cego opró¿nie-
niu . Tym samym gminy zobowi¹zane  s¹ ustawowo do zabez-
pieczenia lokali socjalnych tak¿e na rzecz innych w³a�cicieli, np.
spó³dzielni mieszkaniowych . Wzrasta równie¿   liczba bezdom-
nych , którzy zwracaj¹ o pomoc do gminy .

W celu uzyskania samodzielnego lokalu mieszkalnego
wiele m³odych rodzin sk³ada wnioski o adaptacjê strychów. Jed-
nak¿e tylko niewielka czê�æ zainteresowanych rozpoczyna takie
inwestycje. Powodem jest skomplikowana procedura prawna
w za³atwianiu formalno�ci (od uchwa³ wspólnot do pozwolenia
na budowê) oraz bardzo wysokie koszty dokumentacji i samej
inwestycji.

W kwestii lokali u¿ytkowych sytuacja jest odwrotna ni¿ w
przypadku mieszkañ. Na terenie miasta Brzegu funkcjonuje oko³o
4.000 podmiotów gospodarczych, w tym 70% to zak³ady osób
fizycznych, w wiêkszo�ci prowadz¹cych dzia³alno�æ w zakresie
handlu. Pozosta³a dzia³alno�æ to budownictwo, transport, us³ugi
ró¿ne. I okazuje siê, ¿e obecnie mamy do czynienia z sytuacj¹
du¿ej poda¿y lokali u¿ytkowych i ma³ym zainteresowaniem ofe-
rentów. Mo¿na wiêc uznaæ, ¿e potrzeby w tym wzglêdzie wspól-
nota samorz¹dowa zaspokoi³a. Zarz¹dca w sposób ci¹g³y dys-
ponuje ofertami najmu lub sprzeda¿y lokali u¿ytkowych stano-
wi¹cych mienie gminy.

· spadek osób uprawnionych do otrzymania lokalu o 13%
w stosunku do 1998r.

· i utrzymanie realizacji  przydzia³ów  na tym samym pozio-
mie, czyli w granicach 10%.

 Gmina Miasto Brzeg realizuje swoje zobowi¹zania  w za-
kresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych  pozyskuj¹c loka-
le z naturalnego ruchu ludno�ci tj. po �mierci lub wyprowadze-
niu siê najemcy. Na przestrzeni 1998-2002r. �redni odzysk lokali
kszta³tuje siê na poziomie 39 sztuk.

Gmina  realizuje nastêpuj¹ce listy przydzia³ów :
· lokali przeznaczonych do zawarcia umowy najmu na czas

nieoznaczony : lista podstawowa . zamian i do remontu
· lokali zamiennych - lista wykwaterowañ
· lokali  socjalnych   -  lista lokali socjalnych

Rys. 1 . Realizacja przydzia³u mieszkañ  w odniesieniu
do zobowi¹zañ gminy w latach 1998-2001r.

 Prognozê potrzeb mieszkaniowych opracowano wyko-
rzystuj¹c wyniki analizy z lat ubieg³ych,   takich jak :

- postêpuj¹cy spadek rodzin kwalifikuj¹cych siê do przy-
dzia³u mieszkania  na czas nieokre�lony - 10% rocznie,

- postêpuj¹cy wzrost zapotrzebowania na lokale socjalne
- 30% rocznie ( 50% wzrost zapotrzebowania  w  2003r. w sto-
sunku do lat ubieg³ych  - jest wyj¹tkowy , dot¹d nie notowany,
prognozê na lata 2003-2007  przyjêto  ni¿sz¹ , co bêdzie równie¿
wynikiem  wy¿szej realizacji przydzia³ów  i realizacji innych dzia-
³añ np. zamian ),

- wiêksz¹ o ponad 50% realizacjê przydzia³ów na lokale
socjalne  od 11 do  32 lokali rocznie ,

- mo¿liwo�æ odzyskania lokali z "ruchu ludno�ci " - ok. 39
lokali rocznie,

- wprowadzenie umów na lokale socjalne ( wiêksza rota-
cja lokali),

- inicjowanie zamian lokali z socjalnego na mieszkalny -
5 lokali rocznie ,

- ograniczenie krêgu osób uprawnionych do wst¹pienia
w stosunek najmu po �mierci najemcy - zamiana zapisów w
uchwale Rady Miejskiej  Nr XXXVII/338/01 z dnia 30 listopada
2001r. ( osób obcych ) - 3 lokale rocznie

- w zakresie wykwaterowañ realizacja najpilniejszych po-
trzeb oraz sukcesywne opró¿nianie budynków po planowane
remonty kapitalne.

Prognozê opracowano równie¿ z uwzglêdnieniem uwa-
runkowañ spo³eczno - gospodarczych tj.:

· spadku wzrostu ludno�ci
· procesu  starzenia siê  ludno�ci
· rosn¹cego  bezrobocia
· s³abego rozwoju gospodarczego
· stanu technicznego budynków
oraz realnych mo¿liwo�ci gminy Miasto Brzeg .
Lokale uzyskane z adaptacji pomieszczeñ niemieszkal-

nych - stanowi¹ wielko�æ rzêdu 1 lokal na jeden rok.

Poniewa¿ prognoza winna siê równowa¿yæ z mo¿liwo�cia-
mi gminy - opracowano j¹ osobno dla ka¿dego  rodzaju lokali.

1. Prognoza potrzeb w zakresie lokali mieszkalnych prze-
znaczonych do zawarcia umowy  na czas nieoznaczony

tabela nr 1

potrzeby w latach 2003 2004 2005 2006 2007

Potrzeby :

-/  lista 2003r.

-/ ilo�æ niezrealizowanych zobowi¹zañ
-/ nowe potrzeby

128

-

-

-

108

7

-

94

9

-

82

11

-

70

14

R azem   potrzeby : 128 115 103 93 84

M o¿liwo�ci realizacji :

-/ naturalny ruch ludno�ci
-/ zwolnione po eksmisji

-/ adaptacje pomieszczeñ

niemieszkalnych

-/ inw estycje

-/wynajem w innym zasobie

-/ zm iana w uchwale R M

18

1

-

-

-

1

18

1

1

-

-

1

18

2

-

-

-

1

18

3

1

-

-

1

18

3

-

-

-

1

R azem   realizacja 20 21 21 23 23

Pozostaje do realizacji :       108       94        82       70       61
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2. Prognoza potrzeb  na lokale  zamienne

tabela  nr 2

potrzeby w latach 2003 2004 2005 2006 2007

Potrzeby :

-/  lista 2003r.

-/ ilo�æ niezrealizowanych zobowi¹zañ

-/ nowe potrzeby

118

-

-

-

103

9

-

96

10

-

89

11

-

83

12

Razem  potrzeby : 118 112 106 100 95

Mo¿liwo�ci realizacji :

-/ naturalny ruch ludno�ci

-/ zwolnione po eksmisji

-/ adaptacje pomieszczeñ

niemieszkalnych

-/ inwestycje

-/wynajem w innym zasobie

   BTBS

-/ zmiany uchwa³y RM

13

1

-

-

-

1

13

2

-

-

-

1

13

3

-

-

-

1

12

4

-

-

-

1

11

5

1

-

-

1

Razem  realizacja 15 16 17 17 18

Pozostaje do realizacji 103 96 89 83 77

3. Prognoza potrzeb na lokale socjalne:

tabela nr  3

potrzeby w latach 2003 2004 2005 2006 2007

Potrzeby :

-/  lista 2003r.

-/  ilo�æ niezrealizowanych

    zobowi¹zañ

-/  nowe potrzeby ( wyroki)

-/  wynajem dla najubo¿szych

50

-

-

-

-

39

20

6

-

53

21

10

-

65

24

20

-

84

33

23

Razem  potrzeby : 50 65 84 109 140

Mo¿liwo�ci realizacji :

-/ naturalny ruch ludno�ci

-/ nie przed³u¿one umowy

   na najem lokalu socjal.

-/ zamiany stymulowane

   przez gminê

-/ adaptacja pomieszczeñ

   niemieszkalnych

-/ inwestycje

- /wynajem w innym zasobie
-/ zmiana uchwa³y RM

8

-

2

-

-

-

1

8

-

3

-

-

-

1

8

5

5

-

-

-

1

9

8

7

-

-

-

1

10

11

10

-

-

-

1

Razem  realizacja 11 12 19 25 32

Pozostaje do realizacji : 39 53 65 84 108

Na lokale socjalne mog¹ byæ przeznaczane lokale o obni-
¿onym standardzie , zajmowane obecnie  przez osoby posiadaj¹-
ce tytu³ prawny do tych lokali .

Zwalnianie tych lokali i przeznaczanie ich na lokale socjal-
ne  mo¿na przyspieszyæ  przez proponowanie ich obecnym na-
jemcom :

- zamiany na lokal o lepszym standardzie lub wiêkszej po-
wierzchni , zale¿nie od    potrzeb danej rodziny

- wynajem  mieszkania , którym dysponowaæ bêdzie gmina
w Brzeskim Towarzystwie Budownictwa Spo³ecznego

- lub zastosowanie innej korzystnej  zachêty  jak  np. : cza-
sowe zwolnienie z op³at czynszowych.

Wykaz lokali spe³niaj¹cych wymogi dla lokalu socjalne-
go, w ilo�ci 167 sztuk ( uwzglêdniaj¹cy ich wyposa¿enie w
urz¹dzenia , lokalizacje i stan techniczny ) -  zaproponowany
zosta³ w tabeli stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do niniejszego opra-
cowania .

Prognoza i mo¿liwo�æ realizacji pozosta³ych potrzeb
mieszkaniowych :

- udostêpnianie terenów pod wielorodzinne i jednoro-
dzinne budownictwo mieszkaniowe

- poprzez Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego
- wynajem w innych zasobach: spó³dzielnie mieszkaniowe

Mo¿liwo�ci realizacji zobowi¹zañ  :
Z powy¿ej przedstawionych prognoz i analiz wynika, ¿e

realizacja zobowi¹zañ gminy Miasto Brzeg w ci¹gu najbli¿szych
kilku lat jest niemo¿liwa bez konieczno�ci pozyskania nowych
zasobów mieszkaniowych. Mo¿na to robiæ  poprzez :

- inwestycje ( lokale socjalne - najwiêksze zapotrzebo-
wanie )

- partycypacjê w BTBS
- lub wynajem w innych zasobach
- adaptacja pomieszczeñ  niemieszkalnych.

Przy przydziale mieszkañ z zasobów BTBS w roku 2001  -
z ofert skorzysta³y tylko 4 rodziny  :

 - 3   z listy do remontu
 - 1  z listy wykwaterowañ.

Jednak oferta BTBS mo¿e byæ kierowana do osób osi¹-
gaj¹cych pewien poziom dochodów, umo¿liwiaj¹cy sp³atê kre-
dytu wliczonego w wysoko�æ czynszu.

Bior¹c pod uwagê  obecny stan finansów gminy Miasto
Brzeg - nie mo¿na planowaæ  wydatków inwestycyjnych , ani
udzia³u w BTBS a¿ do 2006r. Nastêpnie uwzglêdniaj¹c czas
konieczny na  przeprowadzenie ca³ego procesu inwestycyjne-
go , dope³nienie procedur zwi¹zanych z uzyskaniem kredytu -
w najlepszym przypadku mo¿liwo�æ pozyskania nowych zaso-
bów nast¹pi³oby w roku 2008/2009.

Tak wiêc w latach 2003-2007 obowi¹zywania niniejsze-
go Programu - gmina Miasto Brzeg nie zapewni potrzeb miesz-
kaniowych dla rodzin najbardziej potrzebuj¹cych i spe³niaj¹-
cych warunki okre�lone  w uchwale Rady Miejskiej .

II .  Analiza potrzeb  oraz  plan remontów i modernizacji
na lata 2003-2007

 Zasób mieszkaniowy gminy tworz¹  lokale stanowi¹ce
w³asno�æ gminy lub spó³ek prawa handlowego utworzone z
udzia³em gminy , komunalnych osób prawnych , a tak¿e lokale
pozostaj¹ce w samoistnym posiadaniu tych podmiotów .

 W sk³ad  zasobu mieszkaniowego gminy nie wchodz¹
lokale stanowi¹ce w³asno�æ Brzeskiego Towarzystwa Budow-
nictwa Spo³ecznego , choæ gmina posiada w nim 100% udzia-
³ów .

Tak wiêc  w sk³ad  zasobu mieszkaniowego gminy Mia-
sto Brzeg , stanowi¹cego przedmiot  niniejszego opracowa-
nia,  wchodz¹  nieruchomo�ci  lokalowe o ³¹cznej powierzchni
225.501 m2 , w tym  :

- lokali mieszkalnych - 216.599 m2

- lokali u¿ytkowych        -     8.902 m2

usytuowane w  728 nieruchomo�ciach :
 -   168  stanowi¹cych w³asno�æ gminy
 -   560   bêd¹cych we wspó³w³asno�ci .
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Lokale stanowi¹ce mieszkaniowy zasób gminy Miasto
Brzeg usytuowane s¹  w 80%  w starych budynkach , o okresie
eksploatacji przekraczaj¹cym 70 lat  i znacznym ju¿ stopniu zu-
¿ycia . Standard tych lokali  i wyposa¿enie ich w urz¹dzenia tech-
niczne  jest ubogie  i przedstawia siê nastêpuj¹co :

- 70% lokali pozbawionych jest instalacji c.o.
- 40% lokali nie posiada ³azienki ,
- 33% lokali nie posiada  WC, a
- prawie 4% lokali  nie jest wyposa¿ona w instalacjê wod.kan .

Gmina wystêpuj¹ca w roli w³a�ciciela mieszkañ na wyna-
jem - musi rozwi¹zaæ wiele problemów  wynikaj¹cych z :

- z³ego stanu technicznego du¿ej czê�ci zasobów  i zale-
g³o�ci w naprawach g³ównych , a nawet bie¿¹cych - czego pod-
stawow¹ przyczyn¹ by³y  niskie , nieekonomiczne czynsze  urzê-
dowe do 1995r. , a nastêpnie niewykorzystanie mo¿liwo�ci czyn-
szowych  zg. z przepisami ustawy o najmie lokali mieszkalnych

- pogarszaj¹cej siê sytuacji finansowej gospodarstw do-
mowych najemców ,a rosn¹ce  zaleg³o�ci w op³atach - powodu-
j¹ wzrost kosztów zarz¹dzania  zasobem mieszkaniowym  i unie-
mo¿liwiaj¹  utrzymanie  sprawno�ci  technicznej  lokali i  popra-
wê  standardu zamieszkiwania .

Oceny potrzeb remontowych na lata 2003 - 2007 doko-
nano na podstawie propozycji zarz¹dcy zasobów mieszkanio-
wych gminy, przy za³o¿eniu, ¿e w pierwszej kolejno�ci podejmo-
wane bêd¹ remonty maj¹ce na celu :

I.            Wykaz budynków do rozbiórki

tabela nr 4

l.p. ulica , nr domu kubatura

budynku

ilo�æ lokali wiek budynku uwagi

1. Grobli 11 rozkwaterowany po powodzi z 1997

2. Grobli 15a ,,

3. Grobli 17 ,,

4. B³onie 3,3a,3b ,,

5. Kêpa M³yñska 2 ,,

6. Kêpa M³yñska 3 ,,

7. Kêpa M³yñska 4 ,,

8. Kêpa M³yñska 6 ,,

9. O³awska 31 ,,

10. £okietka 13 a 1.324 2 68 zasiedlony

11. Cegielniana 6a 4 119 ,,

12. Dzier¿onia 32 a 1 133 ,,

13. Jana Paw³a II 19a 699 1 81 ,,

14. Starobrzeska 43a 1.788 1 93 ,,

15. Ofiar Katynia 5a 403 1 83 ,,

16. Ofiar Katynia 51a 496 2 83 ,,

17. Piastowska 5a 1 83 ,,

18. Piastowska 23a 610 2 103 ,,

19 Powstañców �l. 3a 549 1 83 ,,

20. Wyszyñskiego 2c 618 1 103 ,,

21 Plac M³ynów 6 1.510 6 113 rezerwa terenowa

22 Rybacka 59 2.360 13 39 �

23 Fabryczna 11 722 rozkwat. 103 �

24 Starobrzeska 9,9a,9b 4.412 18 38 �

25 Starobrzeska 14 1.029 4 123 �

26 Starobrzeska 15 359 1 129 �

27 Wita Stwosza 4 2.177 7 106 �

28 Ziemi Tarnowskiej 2 1.762 7 78 �

30 Ziemi Tarnowskiej 4 3.870 11 73 �

31 Piastowska 31,31a 3.140 3 68 �

32 Wolno�ci 2c zasób gminy - nie zasiedlony

Razem budynków : 32 lokali do rozkwaterowania : 87

· zapewniæ bezpieczeñstwo dla ludzi i mienia ( zabezpie-
czaj¹ce , dekarskie , instalacyjne , zduñskie , stolarskie - wymia-
na okien) ,

· a nastêpnie  podnosz¹ce standard zamieszkania  ( mo-
dernizacyjne ) .

Oceny tych potrzeb dokonano równie¿  w celu uporz¹dko-
wania tych zasobów i  kontynuacji wcze�niej przyjêtej polityki, tj.
d¹¿enia do wyburzenia budynków o niesta³ej lokalizacji  i budyn-
ków zniszczonych w wyniku powodzi z lipca 1997r oraz w celu
pozyskania nowych lokali mieszkalnych - rozpoczêcie remon-
tów kapitalnych , co zapewni  realizacje przydzia³ów i umo¿liwi
rozkwaterowywanie kolejnych budynków .

Remonty kapitalne  proponuje siê rozpocz¹æ od 2004r. -
przyjmuj¹c  na pocz¹tek  budynek przy ulicy :

· Dzier¿onia 34 - ju¿ rozkwaterowany - 2004
· w latach nastêpnych kolejne budynki kwalifikowane do

remontu kapitalnego przy ul. Dzier¿onia .

Przedstawiony poni¿ej wykaz  budynków przeznaczonych
do rozbiórki , uwzglêdnia  budynki :

· ju¿ rozkwaterowane po powodzi z lipca 1997r.
· które w trakcie realizacji programu  winny byæ rozkwatero-

wywane i wyburzane (dotyczy to  przede wszystkim  tzw. przybudó-
wek - oficyn , które w celu   d¹¿enia do osi¹gniêcia ³adu prze-
strzennego  nie nale¿y utrwalaæ w zabudowie  naszego miasta )

· które le¿¹ w rezerwie terenowej wg obowi¹zuj¹cego na
dzieñ dzisiejszy planu zagospodarowania przestrzennego .
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       Wykaz budynków wymagaj¹cych  remontu  kapitalnego
      tabela nr  5

l.p. Ulica nr budynku liczba lokali

1. Armii Krajowej 26 4

2. B. Chrobrego 7,9 8

3. Cegielniana 6 , 9 16

4. Chopina 18 6

5. D³uga 28, 34, 71 14

6. Dzier¿onia 6, 24, 26, 28, 32, 34 41

7. Garbarska 10 6

8. Górna 1, 4, 6, 7 25

9. Jana Paw³a II 10 , 25 8

10. Jerzego 5 , 8, 10, 17 43

11. £okietka 17, 18 22

12. M³ynarska 11 , 15 24

13. Ofiar Katynia 12, 21, 35 22

14. O³awska 17,20,21,22,36,37,40,41,43,46,54,60,81,83, 102

15. Piastowska 32,34-34A 18

16. Pi³sudskiego 12 10

17. Plac Koszarowy 3 3

18. Plac Ko�cielny 2 11

19. Plac M³ynów 2 4

20. Polska 1, 8 21

21. Robotnicza 3 12

22. Rybacka 2,7,15,23,25,33,35,36,40 90

23. Starobrzeska 5, 12, 43 19

24. Szkolna 1 , 3 , 34 30

25. Szpitalna 2, 4 15

26. Wa³ �luzowy 3 6

28. Zakonnic 5, 7 18

Razem : Budynków : 77 Lokali : 601

Potrzeby remontowe , wed³ug poszczególnych grup robót � przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

tabela nr 6

          Nak³ady remontowe  na lata :      [w z³ ]

l.p. Zakres robót

£¹cznie nak³ady
remontowe
       [ z³ ] 2003 2004 2005 2006 2007

1. Remonty kapitalne          5.000.000 ----- 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000

Remonty bie¿¹ce , w tym : 6.200.000 1.015.00 1.230.000 1.305.000 1.270.000 1.380.000

remonty zabezpieczaj¹ce
300.000    40.000 60.000 60.000 70.000 70.000

roboty murarsko � malarskie
1.000.000 100.000 200.000 200.000 200.000 240.000

modernizacja lokali

( wc i ³azienki) 1.000.000 160.000 200.000 200.000 200.000 240.000

likwidacja szamb
450.000 ---- 50.000 100.000 150.000 150.000

roboty instalacyjne :

wraz z opomiar. inst. c.o. 1.500.500 500.000 300.000 300.000 200.000 200.000

roboty zduñskie
800.000 100.000 200.000 200.000 200.000 100.000

roboty stolarskie

1.000.000 100.000 200.000 200.000 200.000 300.000

dokumentacje i ekspertyzy
100.000 15.000 20.000 20.000 25.000 20.000

2

3.

Razem 11.200.000 1.015.000 2.230.000 2.305.000 2.770.000 2.880.000
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III. Zarz¹dzanie zasobami mieszkaniowymi gminy  Mia-
sto Brzeg

Wychodz¹c z za³o¿enia , ¿e  zarz¹dzanie gminnymi  zaso-
bami mieszkaniowymi winno zapewniaæ :

· efektywne i sprawne dzia³ania podmiotu zarz¹dzaj¹cego
· poprawê standardu zasobu
· poprawê obs³ugi mieszkañców
· skuteczne prowadzenie windykacji
· ograniczenie wzrostu kosztów
gmina w drodze przetargu nieograniczonego wy³oni³a za-

rz¹dcê tych zasobów , jakim jest Miejski Zarz¹d Mienia Komu-
nalnego  sp. z o.o. , ze 100% udzia³em gminy Miasto Brzeg .
Przedstawiciele Miejskiego  Zarz¹du  Mienia Komunalnego sp.
z o.o. posiadaj¹ wymagane prawem licencje na prowadzenie
takiej dzia³alno�ci, co daje gwarancjê nale¿ytego wykonywania
zarz¹du powierzonym mieniem. Dochodzi do tego wieloletnia
praktyka zatrudnionych pracowników oraz znajomo�æ zarz¹dza-
nej substancji. Spó³ka ma bardzo dobrze przygotowan¹ i wypo-
sa¿on¹ bazê zarówno informatyczno-ksiêgow¹ jak i gospodar-
cz¹, umo¿liwiaj¹c¹ swobodne organizowanie zebrañ wspólnot
mieszkaniowych w swojej siedzibie.

Na podstawie  umowy o zarz¹dzanie MZMK zarz¹dza  obec-
nie zasobem stanowi¹cym wy³¹czn¹ w³asno�æ gminy i sk³ada-
j¹cym siê z :

- lokali mieszkalnych o powierzchni  u¿ytkowej 216.599m2

- lokali u¿ytkowych o powierzchni u¿ytkowej  8.902 m2

- terenami zewnêtrznymi  o powierzchni  253.482m2.
Gmina posiada swój udzia³ w 560 nieruchomo�ciach

bêd¹cych we wspó³w³asno�ci  i wynosi on obecnie 162.310m2,
a  zarz¹dzany jest przez :

-  MZMK sp. z o.o. 145.420 m2

-  innych zarz¹dców   16.890 m2

   jak: Geoland
          S.C.G sp. z o.o.
          Osiedlanka
           ZBM Zb. Jab³oñski
          zarz¹d w³asny w³a�cicieli

Umowa z MZMK sp. z o.o.  o zarz¹dzanie zasobami miesz-
kaniowymi gminy wygasa z dniem 31 grudnia 2003r.  Do tego
czasu zostanie wszczêta procedura nowa  przetargowa na ten
zakres us³ug .

1. Prywatyzacja gminnego  zasobu mieszkaniowego
Gminy nie maj¹ potrzeby utrzymywania w³asno�ci ca³ego

zasobu  lokalowego, który otrzyma³y w drodze komunalizacji.
Jednak¿e wykonywanie zadania w³asnego, polegaj¹cego na
dostarczaniu lokali socjalnych i zamiennych w przypadkach
wskazanych przez ustawê o ochronie praw lokatorów oraz za-
spokajanie potrzeb mieszkañców najbiedniejszej grupy cz³on-
ków wspólnoty samorz¹dowej obliguje gminy do posiadania, a
nawet tworzenia zasobu mieszkaniowego.

W obecnej sytuacji, przy bardzo ograniczonych mo¿liwo-
�ciach podnoszenia czynszów - utrzymanie ca³ego zasobu jest
bardzo kosztowne, st¹d te¿  sprawdzi³a siê m.in. d¹¿¹ca do sze-
rokiej prywatyzacji zasobów  z zastosowaniem  du¿ych ulg -
uchwa³a RM XLV/309/98 z dnia 19 marca 1998r. w sprawie okre-
�lenia zasad  nabywania, zbywania i obci¹¿ania  nieruchomo-
�ci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania na okres d³u¿szy ni¿
3 lata.

Bonifikaty w przedziale od 20% do 85% ceny lokalu zale¿-
ne s¹  od wieku budynku i formy zap³aty przez nabywcê. W pierw-
szych okresach obowi¹zywania - sprzeda¿ przebieg³a w spo-
sób kontrolowany, zgodnie z wykazami budynków wy³¹czonych
ze sprzeda¿y.  Niekontrolowana sprzeda¿ w nastêpnych latach i

wcze�niejsza sprzed  1995r. - doprowadzi³a do sytuacji, ¿e gmi-
na posiada udzia³y w 560 nieruchomo�ciach. Rozproszona w
ten sposób w³asno�æ gminy zwiêksza koszty zarz¹du mieszka-
niowym zasobem gminy, gdy¿ oprócz ponoszonych kosztów
wynikaj¹cych z obowi¹zku w³a�ciciela (wynajmuj¹cego lokale) -
nale¿y  ponosiæ dodatkowe koszty utrzymania czê�ci wspólnych
w  budynkach z udzia³em gminy, prowadziæ ewidencjê tych zali-
czek oraz weryfikowaæ koszty tego zarz¹dcy.

W tym celu  nale¿y :
· wy³¹czyæ ze sprzeda¿y budynki wg wykazu stanowi¹cego

za³¹cznik nr 2 , który uwzglêdnia stosunki prawne (wy³¹czna w³a-
sno�æ  gminy , oficyny i przybudówki i obecna rezerwa terenowa)
i ogólne wyeksploatowanie budynków ,

· w uchwale okre�laj¹cej  zasady  preferencyjnej sprzeda-
¿y lokali mieszkalnych - wprowadziæ dodatkowo bonifikaty w
nastêpuj¹cy sposób :

- do 95% ceny lokalu  w przypadku , gdy w budynkach o
okresie eksploatacji  powy¿ej 40 lat wszyscy najemcy jednocze-
�nie  wykupi¹ lokale mieszkalne

- do 95% ceny lokalu w przypadku nabycia  lokalu w bu-
dynkach , w których udzia³ gminy nie przekracza 30%

- proponowane ulgi dotyczyæ bêd¹  sprzeda¿y gotówkowej
, w przypadku sprzeda¿y ratalnej udzielanej przez gminê  Miasto
Brzeg , nale¿y je obni¿yæ o 5%

· w celu racjonalnego gospodarowania lokalami miesz-
kalnymi , nale¿y w tej samej uchwale Rady Miejskiej  wprowa-
dziæ zapis dotycz¹cy zwrotu udzielonej bonifikaty  je¿eli przed
up³ywem 5 lat - nabywca zbywa lokal ( nie dotyczy osób bliskich
) lub wykorzystuje na inne cele ni¿ mieszkalne .

Szczegó³owe zasady oraz tryb udzielania bonifikat zosta-
nie  przedstawiony w uchwale szczegó³owej .

Po okresie 4 lat obowi¹zywania dodatkowej bonifikaty
nale¿a³oby przyst¹piæ do wykorzystania art. 21 ustawy o ochro-
nie praw lokatorów, umo¿liwiaj¹cego  wypowiedzenie umowy
najmu najemcom , którzy nie chc¹ skorzystaæ z prawa pierwoku-
pu tj.:

* ustaliæ wykaz budynków do ca³kowitej prywatyzacji
* zabezpieczyæ odpowiedni¹ ilo�æ lokali zamiennych - po-

krywaj¹cej ca³kowite potrzeby  prywatyzacji, a nastêpnie sprze-
da¿ tych lokali wg obowi¹zuj¹cych w gminie zasad.

        Zak³ada siê, ¿e przy wprowadzaniu dodatkowej boni-
fikaty utrzymany zostanie stopieñ prywatyzacji, wykonanej w 2002
roku na poziomie 2,9%. Plan sprzeda¿y i przychody ze sprzeda¿y
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

2003      70 lokali       -  8.500 z³./ lokal            - 660.000z³.
2004      50 lokali       -  8.800               - 440.000z³.
2005      40 lokali       -  8.800                            - 350.000z³.
2006      40 lokali       -  8.800                            - 350.000z³.
2007      40 lokali       -  8.800                            - 350.000z³.

Planowana sprzeda¿ do 2007 roku wynosi  240 lokali,
co daje dochód w wysoko�ci 2.150.000z³. w bud¿ecie miasta.

Planowane wp³ywy z tytu³u sprzeda¿y lokali mieszkalnych
mog¹ ulec zmniejszeniu  z chwil¹ wprowadzenia do uchwa³y w
sprawie zasad  sprzeda¿y lokali mieszkalnych - zapisu dotycz¹-
cego waloryzacji  kaucji  mieszkaniowej , zaliczonej  przed udzie-
leniem  bonifikat, na poczet ceny nabycia lokalu .

2. Polityka czynszowa
Uchwa³a Rady Miejskiej Nr XXVII/183/96 z dnia 31 pa�-

dziernika 1996r.  w sprawie ustalania stawek czynszu za lokale
objête czynszem regulowanym ,  okre�la wysoko�æ stawki ba-
zowej czynszu,  ustalonej dla lokalu o okre�lonym standardzie
tj. wyposa¿onego w odpowiednie urz¹dzenia .Za brak tych urz¹-
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dzeñ i innych czynników  przys³uguje zmniejszenie stawki bazo-
wej czynszu w okre�lonej wysoko�ci.

Obecnie wysoko�æ stawki bazowej czynszu wynosi  2,50 z³ / m2

i  zosta³a wprowadzona  uchwa³¹ Rady Miejskiej  Nr XXXI / 289 / 01 z
dnia 25 maja 2001r. Obowi¹zuje od 1 lipca 2001r., po og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego z dnia
22 czerwca 2001r.

Zgodnie  z art. 28  ust. 2 ustawy z dnia  21  czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego  - do dnia  31 grudnia 2004r. w
stosunkach najmu powsta³ych przed dniem wej�cia w ¿ycie usta-
wy ( do 10 lipca 2001r.) : wysoko�æ czynszu w lokalach , w których
obowi¹zywa³  w dniu wej�cia w ¿ycie ustawy czynsz regulowany ,
nie mo¿e przekraczaæ w stosunku rocznym  3% warto�ci odtwo-
rzeniowej lokalu .

Obecny wska�nik dla powiatu brzeskiego wynosi 2.420 z³ i
obowi¹zuje w okresie od 1pa�dziernika 2002r. do 31marca 2003 r.

Tak wiêc maksymalna stawka czynszu nie mo¿e prze-
kraczaæ  6,05 z³.

Na lata 2003-2007r. proponuje siê podtrzymaæ dotychcza-
sow¹ zasadê ustalania wysoko�ci stawki czynszu dla danego
lokalu , uzupe³niaj¹c j¹ , w celu wype³nienia zaleceñ wynikaj¹-
cych z art. 7 ustawy o ochronie praw lokatorów , dotycz¹ce  po³o-
¿enie budynku  w danej strefie miasta .

Proponuje siê  nastêpuj¹ce wielko�ci zmniejszenia i zwiêk-
szenia stawki bazowej czynszu  , przyjmuj¹c  za standard  lokal
wyposa¿ony w  instalacjê  centralnego ogrzewania , elektryczn¹
wodno-kanalizacyjn¹ , ³azienkê i WC , usytuowany  w budynku o
�rednim lub zadowalaj¹cym stanie technicznym  i po³o¿onym w
tzw. II strefie (pozosta³a czê�æ miasta , poza II i III stref¹).

Przy czym zwiêkszenie stawki bazowej obowi¹zywaæ bê-
dzie w wysoko�ci :

· 5%  lokalom po³o¿onym w I centralnej strefie miasta ogra-
niczonej z trzech  stron fos¹ miejsk¹ i rzek¹ Odr¹  i usytuowanym
w budynku o dobrym stanie technicznym

· 5%  lokalom usytuowanycm w zabudowie jednorodzinnej .

Zmniejszenie stawki bazowej czynszu obowi¹zywaæ bê-
dzie w wysoko�ci :

· 10%   za brak w lokalu  ³azienki
· 10%   za brak w lokalu WC
· 10 %  za brak  w lokalu instalacji centralnego ogrzewania
· 10%   za brak w lokalu instalacji wod - kan
· 10%   dla lokali ujêtych na li�cie wykwaterowañ tj. o z³ym

stanie technicznym  i nie nadaj¹cych siê na sta³y pobyt ludzi
( wysoko�æ, na�wietlenie , zawilgocenie )

·   5%   wspólnych urz¹dzeñ sanitarnych
·   5%  ciemnej kuchni
·   5%   po³o¿enia lokalu powy¿ej IV kondygnacji ( dotyczy

budynków bez wind)  oraz w suterenie
·   5%   po³o¿enia budynku w tzw. III peryferyjnej strefie

obejmuj¹cej ulice : Starobrzesk¹ , teren za Odr¹ ( ulice : Plac
Drzewny , Cegielnian¹ , Strzeleck¹ , Grobli , B³onie , Wa³ �luzowy ) ,
Konopnick¹ ( baraki )  i O³awsk¹ .

Propozycje  wzrostu stawki bazowej czynszu na lata
2003-2007  przedstawia siê zgodnie z opini¹ radnych w  odnie-
sieniu  do stawki maksymalnej , to jest % warto�ci odtworzenio-
wej budynku , w nastêpuj¹cy sposób :

tabela  nr  7

stawka bazowa
*

z³

% warto�ci

odtworzeniowej

wska�nik

op³acenia
** 

%

rok

od min. do max min. max min. max

2003 2,90 4,00 1,44 2 87 85

2004 3,30 4,60 1,64 2,3  86 84

2005 3.65 5,20 1,81 2,6  85 83

2006  4,00 5,70 2 2,8  84 82

2007 4,40 6,10 2,18 3  83 81

   * wielko�ci cyfrowe stawek czynszowych przyjête zosta-
³y do wyliczeñ w wysoko�ci odpowiadaj¹cej   % warto�ci od-
tworzeniowej

** - przyjêty do  za³o¿eñ  wska�nik  op³acenia zosta³ jedy-
nie przyjêty do obliczeñ - dla min. wzrostu stawki bazowej zo-
sta³ przyjêty w wielko�ci odpowiadaj¹cej realnym mo¿liwo�ciom
p³atniczym najemców ( zbli¿ony w 2003r. do  wykonanego  op³a-
cenia za I kwarta³ br.) dla maksymalnego wzrostu stawek przy-
jêty zosta³ w znacznie ni¿szym stopniu , zgodnym z przewidywa-
niami  i w celu nie zawy¿ania fikcyjnego  przychodów czynszo-
wych .

Nowe stawki czynszu nale¿y wprowadzaæ zgodnie z art. 9
ust.1 ustawy o ochronie praw  lokatorów - nie czê�ciej ni¿ co 6
miesiêcy , w takiej wysoko�ci , aby  �rednia  stawka  bazowa
czynszu w danym roku , nie  by³a ni¿sza od minimalnej stawki
okre�lonej  w niniejszym  Programie .

Efektem finansowym wynikaj¹cym z  wprowadzenia  no-
wych  stawek czynszu bêdzie równie¿ wzrost wyp³aty dodatków
mieszkaniowych . Poniewa¿ dop³aty obejmuj¹ wszystkie kosz-
ty zwi¹zane z utrzymaniem lokalu  - ustalono ,¿e ok. 60% to
dop³ata do czynszu .

Tak wiêc podwy¿ka czynszu spowoduje  równie¿ propor-
cjonalny wzrost dodatków mieszkaniowych .

Równie¿ uregulowañ wymaga  sprawa  stawki czynszu
za  lokale  socjalne .

Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. -
stawka czynszu za lokal socjalny  nie mo¿e przekraczaæ  po³o-
wy stawki najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w gminnym
zasobie mieszkaniowym .

W zwi¹zku z tym, przyjêto , ¿e  lokal o najni¿szym czynszu
- to taki lokal , któremu przys³uguj¹ maksymalne zni¿ki  wed³ug
wcze�niej proponowanych zasad w wysoko�ci ok. 60% stawki
bazowej .

St¹d te¿ nale¿y przyj¹æ , ¿e najni¿szy czynsz obowi¹zuj¹cy
w gminie , wed³ug wyliczeñ zarz¹dcy  wynosi ok. 40% stawki
bazowej .

Po wprowadzeniu stawki za lokal socjalny  - ró¿nicê w
kosztach  utrzymania zasobu socjalnego - bêdzie pokrywaæ
gmina z innych  przychodów z maj¹tku gminy .

Uwzglêdniaj¹c planowan¹ podwy¿kê stawki bazowej w
poszczególnych latach - propozycja stawki czynszu za lokale
socjalne  przedstawia siê nastêpuj¹co :

· dla  wersji minimalnego wzrostu stawki bazowej :
tabela  nr 8

rok stawka bazowa

czynszu *     z³
najni¿szy czynsz
 z³

czynsz za

lokal socjalny  z³
2003 (lipiec) 2,90 1,16 0,58

2004 3,30 1,32 0,66

2005 3,65 1,46 0,73

2006 4,00 1,60 0,80

2007 4,40 1,76 0,88
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· dla wersji maksymalnego wzrostu stawki bazowej
tabela nr  9

rok stawka bazowa

czynszu *z³
najni¿szy czynsz
 z³

czynsz za

lokal socjalny   z³
2003 ( lipiec) 4,00 1,60 0,80

2004 4,60 1,84 0,92

2005 5,20 2,08 1,04

2006 5,70 2.28 1,14

2007 6,10 2,44 1,22

- wielko�ci cyfrowe  stawek czynszu socjalnego wynikaj¹-
ce z wielko�ci stawki bazowej czynszu z tabeli nr 8 , przyjête
zosta³y do wyliczeñ.

Wprowadzenie stawki za lokale socjalne  przy uwzglêd-
nieniu prognozowanej realizacji przydzia³ów - zmniejszy przy-
chody z najmu lokali  w sposób nastêpuj¹cy :

      2003 - 11 lokali -      3.000 -     4.100 z³
      2004 - 12 lokali -      6.700 -     9.100 z³
      2005 - 19 lokali -    13.000 -   17.800  z³
      2006 - 25 lokali -    22.000 -    30.000 z³
      2007 - 32 lokali -    34.300 -    46.200 z³  .
` Realizacja przydzia³ów lokali socjalnych , wed³ug przed-

stawionych wcze�niej mo¿liwo�ci , winna byæ objêta czynszem
socjalnym  ju¿ od roku 2003r. Przy czym umowy na najem lokalu
socjalnego zgodnie z  art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie praw
lokatorów - winny byæ zawierane na czas oznaczony.

Proponuje siê , aby umowy te zawierane by³y na okres do
3 lat , w zale¿no�ci od okoliczno�ci nabycia uprawnieñ do lokalu
socjalnego:

 - za zak³ócanie porz¹dku domowego - na okres 1 roku
 - za zad³u¿enia czynszowe - na okres do 3 lat
  w zale¿no�ci od mo¿liwo�ci    p³atniczych  najemców .

3. Ustalenie przychodów i kosztów utrzymania miesz-
kaniowego zasobu gminy na lata 2003-2007

Przychody :
Za³o¿enia :
- stawka czynszu  wed³ug propozycji ze str. 13, przy czym

nowa stawka w 2003r.  mo¿liwa bêdzie do wprowadzenia od m-
ca lipca , z uwagi na czas niezbêdny na og³oszenie uchwa³y w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego

- malej¹cy wska�nik windykacji od 87% do 83% w przy-
padku minimalnych stawek i odpowiednio od  85-81% w przy-
padku stawek maksymalnych ,

- ubytek przychodów z tytu³u wprowadzenia stawek za lo-
kal socjalny

- ubytek zasobów gminnych w wyniku sprzeda¿y w stop-
niu planowanym przez Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami
na poziomie 2,9%.

3.1 - dla  minimalnego wzrostu stawki bazowej czynszu :

    tabela nr 10

2003 2004 2005 2006 2007

powierzchnia zasobów

komunalnych                      w m2

- mieszkalnych

- u¿ytkowych

222.710

214.110

8.600

219.760

211.160

8.600

217.400

208.800

8.600

215.040

206.440

8.600

212.680

204.080

8.600

czynsz realny                      w z³.
(uwzglêdniaj¹cy
ulgi z uchwa³y RM i planowanego
wska�nika windykacji            w %

2,02

87

2,27

86

2,47

85

2,67

84

2,89

83

4.827.322

700.650

5.764.312

 645.000

6.167.031

 620.500

6.586.987

596.400

7.049.033

581.000

przychody z najmu i dzier¿awy
- lokali mieszkalnych

- lokali u¿ytkowych i terenów
5.527.972  6.409.312  6.787.531 7.183.387  7.630.033

media  3.894.317  3.828.806  3.751.475   3.674.412  3.598.133

przychody razem               w z³  9.422.289  10.238.118  10.539.006 10.857.799  11.228.166

3.2 � dla maksymalnego wzrostu stawki bazowej czynszu

tabela nr 11

2003 2004 2005 2006 2007

powierzchnia zasobów

komunalnych                      w m2

- mieszkalnych

- u¿ytkowych

222.710

214.110

8.600

219.760

211.160

8.600

217.400

208.800

8.600

215.040

206.440

8.600

212.680

204.080

8.600

czynsz realny                      w z³.
(uwzglêdniaj¹cy
ulgi z uchwa³y RM i planowanego
wska�nika windykacji            w %

2,72

85

3,09

84

3,43

83

3,69

82

3,88

81

5.725.484

688.500

 7.823.754

630.000

8.579.465

605.900

 9.115.257

582.200

9.452.544

567.000

przychody z najmu i dzier¿awy
- lokali mieszkalnych

- lokali u¿ytkowych i terenów
 6.413.984  8.453.754  9.185.365  9.697.457  10.019.544

media  3.826.785  3.739.764  3.663.205  3.586.926  3.511.431

przychody razem               w z³  10.240.769  12.193.518  12848.570  13.284.384  13.530.975
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Koszty utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego :

Za³o¿enia :
- wska�nik kosztów utrzymania zasobów 1m2 zasobów

lokalowych na rok 2003r. wg uwarunkowañ umownych ,
- na lata 2004-2006 rzeczywisty wska�nik wynikaæ bêdzie

z rozstrzygniêcia przetargowego , przyjêto �redni¹ wielko�æ pro-
ponowan¹ w ostatnim przetargu powiêkszon¹ o planowany
wzrost cen towarów i us³ug konsumpcyjnych ,

- na rok 2007 wska�nik wynikaæ bêdzie z kolejnego roz-
strzygniêcia przetargowego , przyjêto poprzedni powiêkszony o
planowany wska�nik wzrostu cen towarów i us³ug  konsumpcyj-
nych przez kolejne lata

- cykliczne , zaplanowane po 20% obni¿enie kosztów utrzy-
mania zasobów mieszkaniowych  o koszty utrzymania terenów
zewnêtrznych , finansowanych dot¹d  z op³at czynszowych .

tabela nr 12

2003 2004 2005 2006 2007

Powierzchnia zasobów lokalowych

                                                  w m2

222.710 219.760 217.400 215.040 212.680

koszty utrzymania  z zasobów  :

4.195.860  4.509.480 4.461.050 4.412.620  4.593.890

Pomniejszone o koszty utrzymania

terenów zewnêtrznych

� 697.000 z³ / rok , 20% -140.000 z³

przyjêto

100% kosztów

- 20%

- 140.000

- 40%

- 280.000

- 60%

-420.000

- 80%

- 560.000

Koszty bie¿¹cego utrzymania 4.195.860 4.369.480 4.181.050 3.992.620 4.033.890

Media 4.502.100 4.452.700 4.413.500 4.374.300 4.335.100

Podatek VAT 600.000 580.000 574.000 568.000 562.000

Razem bie¿¹ce utrzymania zasobu 9.297.960 9.401.580 9.168.550 8.934.920 8.930.990

Zgodnie z ustaw¹ o utrzymaniu porz¹dku i czysto�ci - obo-
wi¹zek utrzymania terenów przypisany jest w³a�cicielowi  grun-
tu .

W przypadku terenów wchodz¹cych w sk³ad mieszkanio-
wego zasobu gminy - w³a�cicielem terenów przydomowych i
innych jest gmina Miasto Brzeg .

Tereny te stanowi¹ ³¹cznie powierzchniê  253.482 m2,
w tym  tereny zielone  75.538 m2

Koszt utrzymania tych terenów wynosi obecnie 697.000 z³
rocznie , w tym :

- przy wspólnotach     415.000 z³ ,
   w tym tereny zielone-                            131.000 z³
- przy zasobie gminnym  282.000 z³ ,
w tym tereny zielone -                              97.000 z³
      Razem :      697.000 z³      228.000 z³

Dotychczas tereny te by³y utrzymywane w ca³o�ci z op³at
czynszowych , choæ nie s¹ bezpo�rednio zwi¹zane z funkcj¹
mieszkaln¹ ( zieleñce , place zabaw , place parkingowe i inne
nieu¿ytki ).

Wychodz¹c z  za³o¿enia , ¿e wp³ywy czynszowe  winny za-
bezpieczaæ koszty utrzymania zasobów mieszkalnych , wp³ywaæ
na poprawê stanu tych zasobów oraz podnosiæ walory estetycz-
ne osób w nich zamieszkuj¹cych - nieuzasadnionym  jest  po-
noszenie z nich kosztów utrzymania terenów zewnêtrznych . Tym
bardziej , ¿e w miarê postêpuj¹cej sprzeda¿y lokali , zmniejsza-
j¹ siê wp³ywy czynszowe , a koszty utrzymania tych terenów s¹
sta³e , b¹d� wzrastaj¹  zale¿nie od zawartych umów.

Dlatego przyjmuje siê etapowe , ustalone w symulacjach
na 20% rocznie, wy³¹czanie tych   kosztów  z �rodków przezna-
czonych na utrzymanie zasobu mieszkaniowego . Proponuje
siê, aby w pierwszej kolejno�ci pocz¹wszy od roku 2004 - wy³¹-
czone zosta³y i przekazane w zarz¹d BTBS obiekty o charakterze
u¿ytkowym , zespo³y  gara¿owe i  place parkingowe .

Nastêpnie podjête zostan¹ intensywne dzia³ania  w celu
ustalenia innego sposobu zarz¹dzania  tymi terenami , np. po-
przez  ich prywatyzacjê na rzecz wspólnot mieszkaniowych , od-
dania  w u¿ytkowanie  wieczyste , dzier¿awê b¹d�  ustanowienia
ich s³u¿ebno�ci .

Utrzymanie terenów zieleñców , placów zabaw i innych
nie u¿ytkowanych w ¿aden konkretny sposób - stanowiæ  winno
koszt gminy , ale z innego �ród³a ni¿  op³aty czynszowe.

Bilansuj¹c  przychody i koszty utrzymania zasobów miesz-
kaniowych gminy - wp³aty na fundusz remontowy przedstawiaj¹
siê nastêpuj¹co :

Przychody

przy  stawce bazowej czynszu

w z³

Fundusz remontowy

przy stawce bazowej czynszu

w z³

min. max

Bie¿¹ce

utrzymanie zasobu

w z³

min. max

2003 9.422.289 10.240.769 9.297.960 124.329 942.809

2004  10.238.118 12.193.518  9.401.580  836.538 2.791.938

2005  10.539.006 12.848.570  9.168.550  1.370.456 3.680.020

2006  10.857.799 13.284.384  8.934.920  1.922.879 4.349.464

2007  11.228.166 13.530.975  8.930.990  2.297.176 4.599.985

3. �ród³a  finansowania gospodarki mieszkaniowej

Mo¿liwymi do pozyskania przez gminy �rodków na sfinan-
sowanie gospodarki mieszkaniowej s¹ :

· wp³ywy z czynszu za lokale mieszkalne i u¿ytkowe
· wp³ywy ze sprzeda¿y lokali mieszkalnych
· dotacje z bud¿etu gminy
· dotacje z bud¿etu pañstwa ( art., 4 ustawy o ochronie

praw lokatorów ),
· kredyty na prace termomodernizacyjne ( ustawa o  wspie-

raniu przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych ),
· kredyty na budowê i remonty budynków  mieszkalnych.

Obecny stan finansów  gminy Miasto Brzeg wyklucza mo¿-
liwo�æ  zaci¹gniêcia kolejnych kredytów , a¿ do roku 2007. Nato-
miast wed³ug informacji uzyskanej z Urzêdu Mieszkalnictwa i
Rozwoju Miast w Warszawie - nie ma mo¿liwo�ci uzyskania
dotacji z bud¿etu pañstwa  ( brak rezerw w bud¿ecie).

W tej sytuacji na potrzeby sfinansowania gospodarki
mieszkaniowej w naszej gminie w latach 2003-2007 ,  pozosta-
j¹ : wp³ywy z czynszów , wp³ywy ze sprzeda¿y lokali mieszkalnych
oraz dotacja z bud¿etu miasta .

Bilansuj¹c potrzeby pozwalaj¹ce na utrzymanie zasobów
mieszkaniowych w nale¿ytym stanie  - otrzymujemy:

Fundusz remontowy saldo

przy stawce

 bazowej czynszu

Potrzeby

remontowe

min. max

�rodki ze
sprzeda¿y lokali

dotacja

z bud¿etu miasta
dotacja z

bud¿etu
pañstwa

min. max

z³ z³ z³ z³ z³ z³

2003

2004

2005

2006

2007

1.015.000

2.230.000

2.305.000

2.770.000

2.880.000

124.330

836.540

1.370.460

1.922.880

2.297.200

942.810

2.791.940

3.680.020

4.349.470

4.599.990

----

440.000

350.000

350.000

350.000

450.000

---

---

---

---

---

---

---

---

---

-440.670

-953.460

-584.540

-497.120

-230.800

+  377.810

+1.001.940

+1.725.020

+3.999.470

+2.069.990

Jak widaæ , w okresie obowi¹zywania Programu zaspoko-
jenie najpilniejszych potrzeb remontowych bêdzie wymaga³o
zabezpieczenia �rodków w bud¿ecie miasta do roku 2007,  w
przypadku przyjêcia minimalnych propozycji wzrostu stawki ba-
zowej czynszu .

Przyjêcie maksymalnych propozycji pozwoli na realizacjê
potrzeb remontowych ju¿ w szerszym zakresie , uwzglêdniaj¹-
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cym modernizacjê , poprawê estetyki zamieszkania , wprowa-
dzenia programów energooszczêdnych .

W celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych celowym jest
przyjêcie dzia³añ w celu  pozyskiwania nowych zasobów . Zwi¹za-
ne jest to z konieczno�ci¹  zaplanowania nak³adów inwestycyj-
nych  w drodze pozyskania kredytu , b¹d�  wydatkowania �rodków
z bud¿etu miasta .  Z oczywistych powodów to zobowi¹zanie gmi-
ny nie zosta³o przyjête w Programie na  lata 2003-2007 .

Jednak pamiêtaæ nale¿y , ¿e prognozuj¹c koszty utrzyma-
nia zasobów w latach 2004-2007 przyjêto szacunkowy  wska�-
nik  utrzymania 1m2 zasobów lokalowych gminy . Faktyczne kosz-
ty na lata 2004-2006 i od roku 2007 mog¹ byæ ustalone - po
rozstrzygniêciu dwóch przetargów na zarz¹dzanie zasobem
mieszkaniowym  gminy Miasto Brzeg .

IV.      Wnioski    koñcowe
W celu zapewnienia nale¿ytej realizacji zadañ w³asnych

gminy na lata 2003-2007 r ,  maj¹cych umo¿liwiæ mieszkañcom
swobodne pozyskiwanie  mieszkañ o standardzie zapewniaj¹-
cym w³a�ciwy poziom  warunków ¿yciowych  o kosztach  nabycia
i eksploatacji  odpowiadaj¹cym ich mo¿liwo�ciom finansowym ,
nale¿y :

1. Przyj¹æ proponowan¹ zasadê ustalania wysoko�ci staw-
ki czynszu za lokal mieszkalny .

2. Przyj¹æ proponowan¹ zasadê  podwy¿ki stawki  czynszu
za lokal mieszkalny i lokal socjalny.

3. Dokonaæ zmian w uchwale Rady Miejskiej  okre�laj¹cej
zasady preferencyjnej sprzeda¿y lokali, oferuj¹c dodatkow¹ bo-
nifikatê  w wysoko�ci do 95% ceny lokalu , w przypadku  :

-  jednoczesnego zbycia lokali w budynkach o okresie eks-
ploatacji przekraczaj¹cym 40 lat .

-  zbycia lokalu w nieruchomo�ciach , w których udzia³
gminy nie przekracza 30% .

4. Wy³¹czyæ ze sprzeda¿y okre�lony zasób umo¿liwiaj¹cy
prawid³ow¹ realizacjê zadañ .

5. Wprowadziæ od 2003r. stawkê za lokal socjalny .
6. Stymulowaæ zamiany lokali  w celu pozyskania zasobu

lokali socjalnych .
7. Pozyskiwaæ nowe lokale  poprzez nale¿yt¹ kontrolê

uprawnieñ  do zajmowania lokalu.
8. Pozyskiwaæ nowe lokale poprzez partycypacjê w Brze-

skim Towarzystwie Budownictwa Spo³ecznego .
9. Zapewniæ rezerwê terenow¹ pod budownictwo miesz-

kaniowe .
10. Inwestowaæ w uzbrojenie terenów przeznaczanych pod

budownictwo mieszkaniowe .

Za³¹cznik nr 1
do Programu

                                urz¹dzenia technicznel. p. adres    budynku liczba lok.

mieszk.

liczba

izb

pow. lokali

mieszk.

   m2
woda kanaliz. gaz WC/ ³azienka szambo elektrycz.

stan techniczny

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1. ul. O³awska 60 7 21 371,90 tak tak tak ---/--- tak tak czê�ciowo z³y

2. ul. O³awska 64 4 13 230,68 tak tak tak ---/--- tak tak czê�ciowo z³y

3. ul. O³awska 59 7 23 485,18 tak tak tak ---/--- tak tak czê�ciowo z³y

4. ul.  O³awska 54 8 19 474,84 tak tak tak ---/---      tak tak czê�ciowo z³y

5. ul. O³awska  83 8 19 351,25 tak tak tak ---/-- tak tak czê�ciowo z³y

6. ul. Konopnickiej 27a 30 66 1032,12 tak tak --- tak/--- --- tak �redni

7. ul. Konopnickiej 27b 32 66 968,14 tak tak --- tak/--- --- tak �redni

8. ul. Konopnickiej  27c 30 66 972,29 tak tak --- tak/--- --- tak �redni

9. ul. Grobli 1 3 4 144,66 tak tak tak ---/--- --- tak czê�ciowo z³y

10. ul. Grobli 9a 7 16 320,01 tak tak tak ---/--- --- tak z³y

11. ul. Grobli 11a,b 6 17 370,33 tak tak tak ---/--- --- tak z³y

12. ul. Grobli 11c 2 4 87,00 tak tak tak ---/--- --- tak z³y

13. ul. Grobli 15 20 44 710,06 tak tak tak ---/--- --- tak z³y

14. ul. Cegielniana 4,4a 3 8 125.50 tak tak tak ---/--- --- tak �redni

Ilo�æ lokali mieszk. 167

Wykaz budynków   przeznaczonych w ca³o�ci na lokale socjalne

Przekwalifikowanie lokali w w/w budynkach wi¹¿e siê ze
zmniejszeniem stawek czynszu i co za tym idzie wp³ywów z tytu³u
najmu .
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za³¹cznik  nr  2
do Programu

     Wykaz budynków wy³¹czonych ze sprzeda¿y

l.p. ulica , nr domu kubatura budynku ilo�æ lokali wiek budynku uwagi

1. Dzier¿onia 6 4.059 8 122 w³asno�æ gminy
2. Polska 1 3.403 9 118 �

3. Plac Ko�cielny 2 3.056 10 133 �

4. Dzier¿onia  24 1.731 6 128 �

5. Dzier¿onia 26 5 128 �

6. Dzier¿onia 28 2.328 6 128 �

7 Dzier¿onia 32 1.830 5 133 �

8 Dzier¿onia 32 a 1 133 rozbiórka

9. Dzier¿onia 34 2.246 7 133 zasób gminy

10. D³uga 32 1809 5 153 �

11 D³uga 34 1.157 6 131 �

12 M³ynarska 11 2.522 9 121 �

13 Górna 4 1.672 7 134 �

14 Górna 6 1.679 5 131 �

15 M.Reja 12 2.041 6 128 �

16 Zakonnic  5 2.447 9 133 �

17 Zakonnic 7 2.896 7 133 �

18 Jana Paw³a II 10 1.078 5 103 �

19 Jana Paw³a II 19a 699 1 81 rozbiórka

20. Jana Paw³a II 25 2.222 4 113 zasób gminy

20 Piastowska 32 3.640 6 103 �

21 Piastowska 31, 31a 3.140 3 68 rezerwa terenowa

22 Pl. M³ynów 6 1.510 6 113 rezerwa terenowa

23 Rybacka 59 2.360 13 39 rezerwa terenowa

24 Fabryczna 11 722 2 103 rezerwa terenowa

25 Starobrzeska 9, 9a, 9b 4.412 18 38 rezerwa terenowa

26 Starobrzeska 14 1.029 4 123 rezerwa terenowa

27 Starobrzeska 15 359 1 129 rezerwa terenowa

28 Wita Stwosza 4 2.177 7 106 rezerwa terenowa

29 Ziemi Tarnowskiej 2 1762 7 78 rezerwa terenowa

30 Ziemi Tarnowskiej 4 3.870 11 73 rezerwa terenowa

31 Grobli 8 2.281 6 144 zasób gminy

32 Grobli 15 5.160 20 103 zasób gminy

33 Myczkowskiego 1 1725 6 113 �

34 O³awska 19 617 2 113 �

35 O³awska 22 a 573 2 143 �

36 O³awska 31 a 966 4 122 �

37 O³awska 45 a 1588 6 69 �

38 Piastowska 5 a 1 83 rozbiórka

39 Piastowska 11 b 1.505 3 103 zasób gminy

40 Piastowska 11 1.443 4 103 �

41 Piastowska 13 1.873 7 103 �

42 Piastowska 23 a 610 2 103 rozbiórka

43 Piastowska 34 5.288 9 118 zasób gminy

44 Powstañców �l. 3a 549 1 83 rozbiórka

45 Powstañców �l. 4a 3.109 8 78 zasób gminy

46 Rybacka 8 a 1.686 6 83 �

47 Rybacka 10 a 1.349 5 113 �

48 Rybacka 40 1.926 6 83 �

49 Rybacka 7 1.832 5 88 �

50 Starobrzeska 5 2.286 7 78 �

51 Starobrzeska 19 1.231 4 113 zasób gminy

52 Starobrzeska 21 1.458 6 113 �

53 Starobrzeska 35 1.527 5 41 �

54 Szkolna 1 2.341 10 104 �

55 Szkolna 3 1.930 9 84 �

56 Trzech Kotwic 1 a 344 2 88 �

57 Trzech Kotwic 2 557 1 82 �

58 Wa³ �luzowy 3 3280 4 74 �

59 Andersa 4 3262 6 103 �

60 Cegielniana 4a 2 119 �
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61 Cegielniana 6a 4 119 rozbiórka

62 Grobli 1 1470 3 103 �

63 Grobli 9a 1.556 7 121 �

64 Grobli 11 a, 11 b 1.814 7 128 �

65 Grobli 11 c 495 2 128 �

64 £okietka 13 a 1324 2 68 rozbiórka

66 Ofiar Katynia  5a 403 1 83 rozbiórka

67 Ofiar Katynia 31 a 234 1 83 rozbiórka

68 Of. Katynia 51 a 496 2 83 rozbiórka

69 Wyszyñskiego 2 b 1.546 9 103 zasób gminy

70 Wyszyñskiego 2 c 618 1 103 rozbiórka

71 Wyszyñskiego 32 a 594 2 93 zasób gminy

72 M.Konopnickiej 27 a 4.130 30 31 �

73 M.Konopnickiej 27 b 4.191 32 31 �

74 M.Konopnickiej 27 c 4.179 30 31 �

75 Ko�ciuszki 8 18 71 �

76 O³awska 83 1.8861 8 74 �

77 O³awska 60 1.092 7 102 �

78 O³awska 64 1.230 4 74 �

79 O³awska 54 3.075 8 94 �

80 O³awska 46 1.828 6 68 �

81 Panieñska 2 1.343 6 43 �

82 Polska 8 4.100 11 46 �

83 Plac Drzewny 2 1.851 8 104 �

84 M. Reja 7 2.068 9 116 �

85 Robotnicza 3 5.384 12 73 �

86 Rybacka 15 2.172 7 113 �

87 Rybacka 33 3.336 16 113 �

88 Rybacka 35 3.336 15 113 �

89 Rybacka 36 4.888 8 73 �

90 Szpitalna 2 1.919 8 149 �

91 Szpitalna 4 1.747 7 133 �

92 Plac M³ynów  9 2.560 9 95 �

93 Starobrzeska 43a 1.788 1 93 rozbiórka

94 Wolno�ci 14 rotacyjny

95 Kochanowskiego 4c-4d kredyt KFM

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,
2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558 i Nr 113,poz.984, Nr 153,
poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806) - Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê  Statut Gminy Gorzów �l¹ski w brzmie-
niu,  stanowi¹cym za³¹cznik  do niniejszej uchwa³y.

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

§ 3.  Traci moc uchwa³a Nr I/8/2003 Rady Miejskiej w Go-
rzowie �l¹skim z dnia 29 stycznia 2003 r.  w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Gorzów �l¹ski.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Roman Neugebauer

960

Uchwa³a Nr IV/19/2003
Rady Miejskiej w Gorzowie �l¹skim

z dnia  23 kwietnia 2003r.

w sprawie uchwalenia  Statutu  Gminy Gorzów �l¹ski.

Za³¹cznik do uchwa³y
Nr IV/19/2003

Rady Miejskiej w Gorzowie �l¹skim
z dnia 23 kwietnia 2003 r.

STATUT
 GMINY GORZÓW �L¥SKI

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1.Uchwa³a okre�la:

1) ustrój Gminy Gorzów �l¹ski
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jedno-

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

3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej
Gorzowa �l¹skiego i sta³ych komisji Rady,

4) tryb pracy Burmistrza  Gorzowa  �l¹skiego
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5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej Go-
rzowa �l¹skiego

6) zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Burmistrza Gorzowa �l¹skiego oraz  korzystania z nich.

§ 2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie  - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Gorzów �l¹ski,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ Gorzo-

wa �l¹skiego,
3) komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Miej-

skiej ,
4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê

Rewizyjn¹ Rady Miejskiej,
5) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza  Go-

rzowa �l¹skiego,
6) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Gorzów

�l¹ski
7) Urzêdzie - nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Miejski w

Gorzowie �l¹skim.

Rozdzia³ II
Gmina

§ 3.1. Gmina Gorzów �l¹ski jest podstawow¹ jednostk¹
lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji
¿ycia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obsza-
rze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹
gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe
cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe or-
gany.

§ 4.1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Oleskim, w Woje-
wództwie Opolskim i obejmuje obszar 153,39 km2.

2. Granice terytorialne Gminy okre�la mapa w skali 1 : 25 000,
stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.

3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa, dzielnice i osiedla oraz  - inne jednostki pomocnicze.

4. Burmistrz  prowadzi rejestr jednostek pomocniczych
Gminy.

§ 5.1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy
jednostki organizacyjne.

2. Burmistrz  prowadzi rejestr gminnych jednostek organi-
zacyjnych.

§ 6.1. Herbem Gminy jest jeleñ w skoku zwróconym w
prawo nad wzgórzem o barwach : jeleñ czerwony, wzgórze zielo-
ne, t³o bia³e. Wzór herbu okre�la za³¹cznik nr 2 do Statutu.

2. Zasady u¿ywania herbu dla innych podmiotów ni¿ Gmi-
na,  okre�la Rada w odrêbnej uchwale.

§ 7.Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Gorzów �l¹ski.

Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze Gminy

§ 8.1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki po-
mocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada w
drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:

1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia
jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jed-
nostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy Gminy,

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

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Bur-
mistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w
miarê mo¿liwo�ci - uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania prze-
strzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê od-
powiednio ust. 1.

§ 9.Uchwa³y, o jakich mowa w § 8 ust. 1, powinny okre�laæ
w szczególno�ci:

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

§ 10.1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadz¹ gospo-
darkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

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

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

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

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

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

§ 11.1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomoc-
niczych sprawuje Skarbnik i przedk³ada informacje w tym zakre-
sie Burmistrzowi .

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

§ 12.1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej mog¹ uczestniczyæ w sesjach Rady.

2. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie
ma jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.

Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady

§ 13.1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w
Gminie.

2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.

§ 14.1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje
oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y
Rady.

2. Burmistrz  i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady,
której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alno�ci.

§ 15.1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) ds. Bud¿etu, Finansów i Dzia³alno�ci Gospodarczej,
3) Kultury, O�wiaty i Ochrony Zdrowia,
4) Gospodarki Przestrzennej, Ochrony �rodowiska i Rol-

nictwa.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej dwóch komisji sta³ych.
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3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dora�-
ne komisje do wykonywania okre�lonych zadañ, okre�laj¹c ich
sk³ad i zakres dzia³ania.

§ 16.1. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹-
cych dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

2. Czynno�ci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obej-
muj¹:

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

2) przygotowanie porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji.
3. Porz¹dek obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 powinien

obejmowaæ sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o
stanie Gminy.

§ 17.Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobec-
no�ci, wyznaczony Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególno�ci:

1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem po-

rz¹dku obrad,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami

uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do

wykonywania przez radnych ich mandatu.

§ 18.W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d� wyga�niêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub jednego z Wiceprzewodnicz¹-
cych Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej
sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.

§ 19.Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cych nale¿y wyko-
nywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla Prze-
wodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego.

§ 20.Pod nieobecno�æ Przewodnicz¹cego jego zadania
wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy.

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

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

§ 22.Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik
Urzêdu wyznaczony do obs³ugi Rady Miejskiej.

Rozdzia³ V.
Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady

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

§ 24.  Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwo�ci¹
potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady.

2. Przygotowanie sesji

§ 25.1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:

1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym

projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów porz¹d-
ku obrad.

3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upo-
wa¿nienia - jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.

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

5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
po�wiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania
bud¿etu przesy³a siê radnym najpó�niej na 14 dni przed sesj¹.

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

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

§ 26.1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po za-
siêgniêciu opinii Burmistrza ustala listê osób zaproszonych na
sesjê.

2. W sesjach Rady uczestnicz¹ - z g³osem doradczym -
Burmistrz.

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

3. Przebieg sesji

§ 27.Burmistrz obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej
pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu
sesji.

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

§ 29.1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu z za-
strze¿eniem ust. 2.

2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d� radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu
obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu
tej samej sesji.

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

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

§ 30.1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach usta-
lanych w terminach okre�lonych przez Przewodnicz¹cego Rady.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji zwo³anych w trybie
, o jakim mowa w § 20 ust. 3 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

§ 31.1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecno�ci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.

2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady
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spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada nie mo¿e wów-
czas podejmowaæ uchwa³.

§ 32.1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.

2. W razie nieobecno�ci Przewodnicz¹cego czynno�ci
okre�lone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodnicz¹cych
Rady, upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego.

3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e po-
wo³aæ spo�ród radnych Sekretarza obrad i powierzyæ mu pro-
wadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków,
obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum
oraz wykonywanie innych czynno�ci o podobnym charakterze.

§ 33.1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: "Otwieram sesjê Rady Miej-
skiej w Gorzowie �l¹skim".

2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecno�ci prawomocno�æ obrad.

3. Przyjmuje pisemne interpelacje, wnioski i zapytania
radnych.

§ 34.Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pyta-
nie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.

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

dejmowanych w okresie  miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie z dzia³alno�ci Burmistrza w okresie miê-

dzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska i

g³osowanie nad nimi,
5) odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych,
6) wolne wnioski i informacje.

§ 36.1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 35 pkt 3, sk³ada
Burmistrz lub wyznaczony przez niego zastêpca.

2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub wyznaczone przez przewodnicz¹cego komisji osoby.

§ 37.1. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o
zasadniczym charakterze.

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

3. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Prze-
wodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje
interpelacjê adresatowi.

4. Odpowied� na interpelacje jest udzielana w formie pi-
semnej, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni - na rêce Prze-
wodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.

5. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Burmistrz lub w³a-
�ciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Burmistrza.

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

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

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

2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewod-
nicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie  sesji Rady.

3. Je�li bezpo�rednia odpowied� na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.
Paragraf 37 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.

§ 39.1. Po rozpoczêciu obrad Rady, Przewodnicz¹cy udziela
g³osu wed³ug kolejno�ci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypad-
kach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejno�ci¹.

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

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

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

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

2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi doty-
cz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a w szczegól-
nie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ mówcê do wypowie-
dzi zgodnej z tematem debaty .

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

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

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

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

-  stwierdzenia  quorum,
-  zmiany porz¹dku obrad,
-  ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
-  zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
-  zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
-  zarz¹dzenia przerwy,
-  odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
-  przeliczenia g³osów,
-  przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod

dyskusjê, po czym poddaje sprawê pod g³osowanie.

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

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

§ 44.1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy
Rady zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê w
celu umo¿liwienia w³a�ciwej Komisji lub Burmistrzowi ustosun-
kowania siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a je�li
zaistnieje taka konieczno�æ - przygotowania poprawek w rozpa-
trywanym dokumencie.

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

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



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 45 - 4377 -          Poz. 960

§ 45.1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê " Zamykam sesjê
Rady Miejskiej w Gorzowie �l¹skim".

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

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

§ 46.1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ

tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wcze�niej, ni¿ na
nastêpnej sesji..

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.

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

§ 48.1. Pracownik Urzêdu ds. obs³ugi Rady Miejskiej w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej sesji
protokó³.

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

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

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

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

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

ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych
wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia pisemnych
wyst¹pieñ,

7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³o-
sów: "za", "przeciw" i "wstrzymuj¹cych" oraz g³osów niewa¿nych,

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

9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹-
cej protokó³.

3. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi a uchwa³y
arabskimi; now¹ numeracje rozpoczyna siê z pocz¹tkiem roku
kalendarzowego.

4. Protoko³y udostêpnia siê w biurze Rady a protoko³y z
ostatniej sesji tak¿e na posiedzeniu Rady.

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

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

3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u z po-
przedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

§ 51.1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecno�ci radnych,
teksty przyjêtych przez Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób
nieobecnych, o�wiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce
Przewodnicz¹cego Rady.

2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Burmistrzowi
najpó�niej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.

3. Wyci¹gi z protoko³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewod-
nicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które s¹
zobowi¹zane do okre�lonych dzia³añ, z dokumentów tych wyni-
kaj¹cych.

§ 52.Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wy-
ci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu ds. obs³u-
gi Rady Miejskiej w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.

4. Uchwa³y

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

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

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

uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wej�cia w ¿ycie

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

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

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

§ 54.Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym zna-
czeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê
wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych
i neologizmami.

§ 55.1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³a-
nia Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub w
porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub innymi or-
ganami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk³adany jest
projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.

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

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

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

§ 57.1. Burmistrz ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w reje-
strze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.

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

5. Procedura g³osowania

§ 58.W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

§ 59.1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie
rêki.

2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewod-
nicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy "za", "przeciw" i "wstrzy-
muj¹ce siê", sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych
na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem Rady,
nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.
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3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.

4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy obrad.

§ 60.1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy
czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo
g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skru-
tacyjna z wy³onionym spo�ród siebie przewodnicz¹cym.

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

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

4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.

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

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

2. W pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, je�li mo¿e to wykluczyæ
potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewentualny
spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy, rozstrzyga
Przewodnicz¹cy obrad.

3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów za-
pytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzyma-
niu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniê-
cie listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.

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

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

2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych para-
grafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich ko-
lejno�ci, z tym, ¿e w pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy obrad
poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub od-
rzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

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

4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okre�lon¹
w § 66 ust. 2.

5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cz-
nie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.

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

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

6. Komisje Rady

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

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

§ 64.Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie
pracy stosownych zmian.

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

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

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

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

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

§ 67.1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio

przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

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

2. Przepis ust 1 stosuje siê odpowiednio do dora�nych
komisji.

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

7. Radni

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

2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posie-
dzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecno�æ, sk³a-
daj¹c ustne lub pisemne wyja�nienie na rêce Przewodnicz¹ce-
go Rady lub przewodnicz¹cego komisji.

§ 71.Przewodnicz¹cy Rady i jego zastêpcy przyjmuj¹ miesz-
kañców Gminy w siedzibie Urzêdu Miejskiego w sprawach doty-
cz¹cych Gminy i jej mieszkañców, w ramach ustalonych dy¿urów.

§ 72.1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹ce-
go radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada mo¿e
powo³aæ komisjê dora�n¹ do szczegó³owego zbadania wszyst-
kich okoliczno�ci sprawy.

2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pi�mie Przewodnicz¹cemu Rady.

3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym w
ust. 1, Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie wyja�nieñ.

§ 73.1. Radny otrzymuje dokument, podpisany przez Prze-
wodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie funkcji
radnego.

2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezpo�rednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich funk-
cji radnego.
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7. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹-
du terytorialnego

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

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

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

§ 75.1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie za-
interesowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e radni
uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.

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

Rozdzia³ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 76.1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹ce-
go, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz dwóch cz³onków.

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej jest wybierany przez
cz³onków Komisji ze swojego sk³adu.

3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wy-
biera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego Komi-
sji Rewizyjnej.

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

§ 78.Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹cze-
niu od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których mo¿e
powstaæ podejrzenie o ich stronniczo�æ lub interesowno�æ.

2. Zasady kontroli

§ 79.1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alno�æ Burmi-
strza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomoc-
niczych Gminy pod wzglêdem:

- legalno�ci,
- gospodarno�ci,
- rzetelno�ci,
- celowo�ci,
- oraz zgodno�ci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególno�ci gospodarkê

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

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

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

1) kompleksowe - obejmuj¹ce ca³o�æ dzia³alno�ci kontro-
lowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego podmiotu,

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

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

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

2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kon-
troli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim mowa w ust. 1.

§ 83.1. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniecha-
nie, a tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczegól-
nych czynno�ci kontrolnych.

2. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakre-
su i przedmiotu kontroli.

3. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonywane
s¹ niezw³ocznie.

4. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadze-
nia kontroli w ka¿dym  przypadku podjêcia takiej decyzji przez
Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i  kontroli
problemowych oraz sprawdzaj¹cych.

§ 84.1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu fak-
tycznego w zakresie dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu, rze-
telne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alno-
�ci wed³ug kryteriów ustalonych w § 86 ust. 1.

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

3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie jest
sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szcze-
gólno�ci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania �wiadków, opinie bie-
g³ych oraz pisemne wyja�nienia i o�wiadczenia kontrolowanych.

3.Tryb kontroli

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

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

3. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do czyn-
no�ci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmio-
tu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 2, oraz dowody osobiste.

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

2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolu-
j¹cy zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.

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

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

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynno�ci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany
jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej pi-
semnego wyja�nienia.
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4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego
podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyja-
�nieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okre�lone w ust. 3

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

4. Protoko³y kontroli

§ 89.1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kon-
troli - w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia - protokó³ pokon-
trolny, obejmuj¹cy:

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

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

�ci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³o-
wo�ci w dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu oraz wskaza-
nie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,

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

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

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

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

2. Wyja�nienia, o których mowa w ust. 1, sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.

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

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

§ 92.Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w czterech eg-
zemplarzach, które  w terminie 3 dni od daty podpisania proto-
ko³u - otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji
Rewizyjnej, Burmistrz  i kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 93.1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwier-
dzenia plan pracy w terminie do dnia 30 stycznia ka¿dego roku.

2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kon-

troli kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czê�æ planu pracy Komisji

Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli kompleksowych
mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu planu pracy lub jego czê�ci.

§ 94.1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie do
dnia 30 marca ka¿dego roku - roczne sprawozdanie ze swojej
dzia³alno�ci w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzo-

nych kontroli,

2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owo�ci wykrytych w
toku kontroli,

3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty

wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz

wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okre�lonym w ust. 1, Komisja Rewi-

zyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alno�ci po podjêciu
stosownej uchwa³y Rady, okre�laj¹cej przedmiot i termin z³o¿e-
nia sprawozdania.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 97.Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.

§ 98.1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii
i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹-
zanym z przedmiotem jej dzia³ania.

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych �rod-
ków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty
wynagrodzenia ze �rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Ko-
misji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, ce-
lem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mie-
niem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu
Gminy.

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

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

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

4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli,
prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê odpowied-
nio przepisy niniejszego rozdzia³u.
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5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia-
³ania poszczególnych komisji w celu w³a�ciwego ich ukierunko-
wania, zapewnienia skuteczno�ci dzia³ania oraz unikania zbêd-
nych kontroli.

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

Rozdzia³ VII.
Zasady dzia³ania klubów radnych

§ 101.Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryte-
riów przez siebie przyjêtych.

§ 102.1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowa-
nie w nim udzia³u przez co najmniej 4 radnych.

2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.

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

wodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego poinfor-
mowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.

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

§ 104.1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw
kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.

2. Kluby mog¹ ulegaæ wcze�niejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêk-
szo�ci¹ w obecno�ci co najmniej po³owy cz³onków klubu.

3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu gdy liczba ich cz³onków
spadnie poni¿ej 4-ch.

§ 105.Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów,
wybierani przez cz³onków klubu.

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

tem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³oczne-

go przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.

§ 107.1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodaw-
cze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.

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

§ 108.Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Burmistrz
obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w za-
kresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.

Rozdzia³ VIII.
Tryb pracy Burmistrza

§ 109.Burmistrz wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy

przepisów obowi¹zuj¹cego prawa - nale¿y do niego,
4) inne zadania okre�lone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 110.Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.

§ 111.Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Burmistrza na
ich posiedzenie.

§ 112.Zastêpca Burmistrza przejmuje wykonywanie za-
dañ i kompetencji okre�lonych w § 109 - § 111 w przypadku
uzyskania upowa¿nienia od Burmistrza.

Rozdzia³ IX.
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z doku-

mentów Rady, Komisji i Burmistrza

§ 113.1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodza-
je dokumentów :

- protoko³y z sesji
- protoko³y z posiedzeñ Komisji Rady
- zarz¹dzenia Burmistrza.
2. Dokumenty o których mowa w ust. 1, podlegaj¹ udo-

stêpnieniu na podstawie pisemnego wniosku, z³o¿onego przez
wnioskodawcê okre�laj¹cego zakres informacji oraz rodzaj do-
kumentu, który ma byæ udostêpniony.

3. Burmistrz lub upowa¿niony przez niego pracownik udo-
stêpnia dokumenty w terminie uzgodnionym z wnioskodawc¹
nie pó�niejszym ni¿ 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

 § 114.Dokumenty o których mowa w § 113 ust 1, podlega-
j¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 115.1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udo-
stêpnia siê w biurze Rady w dniach i godzinach pracy Urzêdu.

2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Burmistrza oraz Urzêdu
udostêpniane s¹ w Referacie Organizacyjnym Urzêdu, w dniach
i godzinach pracy Urzêdu.

3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2, s¹
równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu
oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.

§ 116.Realizacja uprawnieñ okre�lonych w § 114 i 115
mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie i w asy�cie pracownika
Urzêdu .

Rozdzia³ X
Pracownicy samorz¹dowi

§ 117.W Urzêdzie na podstawie mianowania zatrudnia
siê pracowników na  stanowiskach Kierowników Referatów.

Rozdzia³ XI
 Postanowienia koñcowe

§ 118.Uchwalanie i zmiana Statutu nastêpuje w g³osowa-
niu jawnym, zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, w obecno�ci co naj-
mniej po³owy sk³adu Rady.

§ 119.W sprawach nie uregulowanych w Statucie, maj¹
zastosowanie przepisy ustaw:

- o samorz¹dzie gminnym.
- ustawy o pracownikach samorz¹dowych.
- dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego.
- finansach publicznych.
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Za³¹cznik nr 3
do Statutu Gminy Gorzów �l¹ski

WYKAZ
jednostek organizacyjnych

Gminy Gorzów �l¹ski

1. Zak³ad Us³ug Komunalnych w Gorzowie �l¹skim.
2. Miejsko-Gminny O�rodek Kultury w Gorzowie �l¹skim.
3. Miejsko-Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Gorzo-

wie �l¹skim.
4. Biuro Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli w Gorzowie �l¹skim.
5. Publiczne Gimnazjum w Gorzowie �l¹skim.
6. Publiczna Szko³a Podstawowa w Gorzowie �l¹skim.
7. Publiczna Szko³a Podstawowa w Koz³owicach.
8. Publiczna Szko³a Podstawowa w Uszycach.
9. Przedszkole Publiczne w Gorzowie �l¹skim.
   · Oddzia³ Zamiejscowy w Skroñsku.
   · Oddzia³ Zamiejscowy w Pakoszowie.
10. Przedszkole Publiczne w Koz³owicach.
    · Oddzia³ Zamiejscowy w Jamach.
    · Oddzia³ Zamiejscowy w Jastrzygowicach.
    · Oddzia³ Zamiejscowy w Paw³owicach.
11. Przedszkole Publiczne w Zdziechowicach.
    · Oddzia³ Zamiejscowy w Go³ej.
    · Oddzia³ Zamiejscowy w Uszycach.

Za³¹cznik nr 4 do Statutu
Gminy Gorzów �l¹ski

WYKAZ
jednostek pomocniczych

(So³ectw, Osiedli)  Gminy Gorzów �l¹ski

1. So³ectwo Budzów.
2. So³ectwo Pakoszów.
3. So³ectwo Kobyla Góra.
4. So³ectwo Jamy.
5. So³ectwo Koz³owice.
6. So³ectwo Paw³owice.
7. So³ectwo Jastrzygowice.
8. So³ectwo Nowa Wie�.
9. So³ectwo Dêbina.
10.  So³ectwo Uszyce.
11. So³ectwo Zdziechowice .
12. So³ectwo Go³a.
13.  So³ectwo Skroñsko.
14. So³ectwo Krzy¿anowice.
15. Osiedle Nr I Pó³noc.
16. Osiedle Nr II Zachód.
17. Osiedle Nr III Centrum
18. Osiedle Nr IV Po³udnie.

Na podstawie art. 5a 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 Miejska w G³ubczycach, uchwala
co nastêpuje :

§ 1.  Ustala siê  zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z
mieszkañcami Gminy G³ubczyce w sprawach  wa¿nych dla Gminy w
brzmieniu ustalonym w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ubczyc.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Edward Wo³oszyn

   Za³¹cznik
do uchwa³y  Nr VII/103/03

     Rady Miejskiej w G³ubczycach
 z dnia 28 kwietnia 2003 r.

§ 1.1. Konsultacje z mieszkañcami Gminy przeprowadza-
ne s¹ w celu  poznania opinii mieszkañców Gminy G³ubczyce  w
sprawie poddanej konsultacji.
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Uchwa³a Nr VII /103 /2003
Rady Miejskiej w G³ubczycach

z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami Gminy G³ubczyce.

2.  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-AB-0911-1-/77/2003 z dnia 22 maja 2003 r.

§ 2.1. Konsultacje  polegaj¹ na zebraniu opinii mieszkañ-
ców Gminy.

2. Opinia, o której mowa w ust.1, wyra¿ana jest poprzez
udzielenie na karcie konsultacyjnej poparcia lub wyra¿enia sprze-
ciwu wobec danego rozstrzygniêcia sprawy.

3. Na karcie konsultacyjnej , w miejscu do tego przezna-
czonym , mo¿na zg³osiæ uwagi co do sprawy poddanej konsul-
tacji.

4. Ka¿dy uprawniony  do wziêcia udzia³u w konsultacjach
mo¿e tylko raz wyraziæ opiniê , o której mowa w ust.2.

 § 3.  Konsultacje zarz¹dza w drodze uchwa³y Rada Miejska.

§ 4. 1. Uchwa³a w sprawie zarz¹dzenia konsultacji okre�la :
1) sprawê poddan¹ konsultacji,
2) termin przeprowadzenia konsultacji,
3) obszar, na którym przeprowadza siê konsultacje,
4) tre�æ karty konsultacyjnej wyra¿aj¹cej stanowisko i za-

wieraj¹cej miejsce na sk³adanie podpisów oraz wniesienie
uwag,

5) wzór protoko³u przedstawiaj¹cego wyniki  konsultacji
oraz analizê uwag zg³oszonych przez mieszkañców w ramach
konsultacji,

6) kalendarz czynno�ci zwi¹zanych z przeprowadzeniem
konsultacji.
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2. Uchwa³a o której mowa w  ust.1 , podlega og³oszeniu w
trybie zwyczajowo przyjêtym.

§ 5.1. Burmistrz , na obszarze na którym przeprowadzane
s¹ konsultacje, rozpowszechnia co najmniej na 7 dni przed ter-
minem przeprowadzenia konsultacji  informacjê o celu konsul-
tacji , osobach uprawnionych do wziêcia udzia³u w konsulta-
cjach oraz o miejscu wydawania i sk³adania kart konsultacyj-
nych.

§ 6.  Termin przeprowadzenia konsultacji wynosi co naj-
mniej 14 dni, a jego bieg rozpoczyna siê po up³ywie co najmniej
30 dni od dnia zarz¹dzenia konsultacji.

§ 7.1. Nie pó�niej ni¿ na 7 dni przed  pierwszym dniem
terminu przeprowadzenia konsultacji,  Burmistrz  powo³uje Ko-
misjê ds. Konsultacji.

2. W sk³ad Komisji wchodzi od 5 do 7 cz³onków powo³a-
nych spo�ród pracowników Urzêdu Miejskiego.

3. W pracach Komisji  mo¿e braæ udzia³, w charakterze
obserwatorów , nie wiêcej ni¿ trzech radnych wyznaczonych przez
Radê Miejsk¹.

§ 8.1. Obs³ugê techniczn¹  pracy Komisji zapewnia Bur-
mistrz G³ubczyc.

2. Wydatki zwi¹zane z organizacj¹  i przeprowadzeniem
konsultacji pokrywane s¹ z bud¿etu Gminy.

§ 9. Do zadañ Komisji  nale¿y:
1) przygotowanie i wydawanie wzorów kart konsultacyjnych,
2) przyjmowanie wype³nionych kart konsultacyjnych,
3) sprawdzanie poprawno�ci wype³nionych kart konsulta-

cyjnych,
4) ustalanie wyników konsultacji.

§ 10. Wydawanie wzorów kart  konsultacyjnych oraz przyj-
mowanie wype³nionych kart konsultacyjnych  odbywa siê w Urzê-
dzie Miejskim , w terminie przeprowadzania konsultacji , w go-
dzinach pracy Urzêdu chyba, ¿e uchwa³a , o której mowa w § 4,
ustali inne miejsce lub czas pracy Komisji.

§ 11.Przy ustalaniu wyników konsultacji, Komisja bierze
pod uwagê tylko karty  o tre�ci zgodnej z tre�ci¹ ustalon¹  w
uchwale, o której mowa w § 4.

§ 12.Przy ustalaniu wyników konsultacji  Komisja nie bie-
rze pod uwagê opinii wyra¿onej przez osoby nieuprawnione do
wziêcia udzia³u w konsultacjach oraz przez osoby, które wyrazi³y
swoj¹ opiniê wiêcej ni¿ jeden raz.

§ 13.1. Komisja najpó�niej 30-tego dnia od ostatniego
dnia terminu przeprowadzenia konsultacji przekazuje Burmistrzo-
wi protokó³ przedstawiaj¹cy wyniki konsultacji oraz analizê uwag
zg³oszonych przez mieszkañców w ramach konsultacji.

2. Burmistrz przedstawia protokó³ oraz analizê o których
mowa w ust. 1, Radzie Miejskiej na najbli¿szej sesji oraz og³a-
sza je w trybie zwyczajowo przyjêtym.

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; 2002r.   Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) w zwi¹zku z art. 5 ust. 1 pkt. 2
lit. d oraz ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002r.Nr 9 poz. 84,  Nr 200, poz.
1683; ) - Rada Miejska w G³ubczycach, uchwala co nastêpuje:

§ 1.  Skre�la siê dotychczasow¹ tre�æ § 1 pkt. 1) ppkt. e)
nadaj¹c nowe brzmienie:

" 1) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2 powierzch-
ni u¿ytkowej  w zakresie  lecznictwa otwartego  "3,00 z³",
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Uchwa³a Nr VII/113/03
Rady Miejskiej w G³ubczycach

z dnia  28 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr III/18/02 Rady Miejskiej w G³ubczycach z dnia 16 grudnia 2002r.
w sprawie wprowadzenia stawek w podatkach i op³atach lokalnych na terenie miasta i gminy G³ubczyce, dotycz¹-

cych podatku od nieruchomo�ci, podatku od posiadania psów, op³at administracyjnych obowi¹zuj¹cych w 2003 roku.

2) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2 powierzch-
ni u¿ytkowej  w zakresie  lecznictwa zamkniêtego  "0,25 z³".

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ubczyc.

§ 3.  Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
oraz przez rozplakatowanie obwieszczeñ w miejscach publicz-
nych, wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzêdu i opubliko-
wanie w gazecie lokalnej "G³os G³ubczyc".

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Edward Wo³oszyn
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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 i Nr 214, poz. 1806), art. 6b ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz.
431, 1994 r. 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; 2002 r. Nr 200, poz. 1680),  art. 6 ust. 12 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683), art. 6 ust. 8 ustawy z
dnia 30 pa�dziernika 2002 r. o podatku le�nym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz.
1083,  1998 r. Nr 106, poz. 668, 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz.
1062, 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz.
1268 i Nr 122, poz. 1315,  2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz.
459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr
130, poz. 1452;  2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387) - uchwala siê, co nastêpuje:

    § 1. Zarz¹dza siê na terenie gminy Le�nica pobór  po-
datku rolnego, podatku od nieruchomo�ci i podatku le�nego,
nale¿nych od osób fizycznych, w drodze inkasa.

    § 2. Inkasenci otrzymuj¹ wynagrodzenie w formie pro-
centowej prowizji od sumy zainkasowanych kwot.
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Uchwa³a  Nr IX/45/03
Rady Miejskiej w Le�nicy

z dnia 19 maja 2003 r.

w sprawie zarz¹dzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomo�ci
 i podatku le�nego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysoko�ci

wynagrodzenia za inkaso oraz terminu p³atno�ci dla inkasentów.

§ 3. Okre�la siê inkasentów oraz wysoko�æ wynagrodze-
nia za inkaso, zgodnie z za³¹cznikiem  do niniejszej uchwa³y.

§ 4. Ustala siê termin p³atno�ci dla inkasentów do trzecie-
go dnia nastêpuj¹cego po ostatnim dniu p³atno�ci, w którym
zgodnie z przepisami prawa podatkowego powinna nast¹piæ
wp³ata podatku.

 § 5. Traci moc uchwa³a Nr XXXI/125/92 Rady Miejskiej w
Le�nicy z dnia 29 kwietnia 1992 r. w sprawie poboru w drodze inkasa
³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego i podatku od nieruchomo�ci od
osób fizycznych oraz zasad wynagrodzenia za inkaso.

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

§ 7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni od
dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Ryszard Froñ

     Za³¹cznik
do  uchwa³y Nr IX/45/03

       Rady Miejskiej w Le�nicy
                    z dnia 19 maja 2003 r.

Lp. Jednostka pomocnicza gminy Inkasent
Wysoko�æ
prowizji

1 So³ectwo Czarnocin So³tys 3,5%

2 So³ectwo Dolna So³tys 3,5%

3 So³ectwo Góra �wiêtej Anny So³tys 4%

4 So³ectwo Kad³ubiec So³tys 3,5%

5 So³ectwo Krasowa So³tys 5%

6 So³ectwo Lichynia So³tys 3,5%

7 So³ectwo £¹ki Kozielskie So³tys 4%

8 So³ectwo Porêba So³tys 3,5%

9 So³ectwo Raszowa So³tys 5%

10 So³ectwo Wysoka So³tys 3,5%

11 So³ectwo Zalesie �l¹skie So³tys 3,5%

12 Osiedle Le�nica nr 1 Jan Prud³o 3%

13 Osiedle Le�nica nr 2 Jan Prud³o 3%
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy zadnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  / Dz.U. z 2001 r . Nr 142 poz
1591; 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 /  art. 109, ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych/ Dz.U. Nr 155
poz. 1014; 1999 r.  Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz.
778,Nr 110  poz. 1255; 2000 r.  Nr 6, poz. 69,  Nr 12 poz. 136, Nr
48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122 poz.
1315; 2001 r.Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 88, poz 961, Nr
98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082; Nr 102, poz.1116, Nr 125, poz.
1368, Nr 145, poz. 1623, 2002 r. Nr 41, poz.363 i  365, Nr 74 poz.
676, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271/  -  Rada Gminy uchwala,
co  nastêpuje:

§1. Zmniejszyæ bud¿et po stronie wydatków
                                                       o kwotê               19.500,00
DZIA£ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
                                                                                      19.500,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
4300 Zakup us³ug pozosta³ych                         19.500,00

§2. Zwiêkszyæ bud¿et po stronie wydatków o kwotê
                                                                                 19.500,00
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Uchwa³a Nr III/10/2002
Rady Gminy w Murowie

z dnia 30 grudnia 2002r.

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

DZIA£ 600 TRANSPORT I £¥CZNO�Æ         8.000,00
60016 Drogi publiczne gminne
4210  Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.000,00
4300 Zakup us³ug pozosta³ych                 7.000,00

DZIA£ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
                                                                                     11.500,00
85401 �wietlice szkolne
4220 Zakup �rodków ¿ywno�ci              9.500,00
85404 Przedszkola
4220 Zakup �rodków ¿ywno�ci               2.000,00

§3.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi  Gminy.

 §4.  Uchwa³ê podaje siê do publicznej wiadomo�ci przez
rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy oraz og³o-
szeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Józef Sowada

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592
z pó�n. zm.) oraz art. 34 a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.  Nr 15, poz. 148)- Rada
Powiatu w Namys³owie uchwala, co nastêpuje:

§ 1.  Uchwa³a okre�la szczegó³owe zasady umarzania,
odraczania terminu zap³aty oraz rozk³adania na raty wierzytelno-
�ci powiatowych jednostek organizacyjnych z tytu³u nale¿no�ci
pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.
926 z pó�n. zm.), zwanych dalej "wierzytelno�ciami" wobec osób
fizycznych, osób prawnych, a tak¿e jednostek organizacyjnych
nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej, zwanych dalej "d³u¿ni-
kami".

§ 2. 1. Wierzytelno�æ mo¿e zostaæ umorzona w ca³o�ci lub
w czê�ci je¿eli:

1) wierzytelno�ci nie �ci¹gniêto w toku zakoñczonego po-
stêpowania likwidacyjnego lub upad³o�ciowego,
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Uchwa³a Nr VI/71/2003
Rady Powiatu  Namys³owskiego

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelno�ci powiatowych jednostek organizacyjnych z tytu³u
nale¿no�ci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielanie innych ulg

w sp³acaniu tych nale¿no�ci a tak¿e wskazanie organów do tego uprawnionych.

2) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie pozo-
stawiaj¹c spadkobierców,

3) �ci¹gniêcie wierzytelno�ci zagra¿a wa¿nym interesom
d³u¿nika,   a  w szczególno�ci jego egzystencji,

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpo-
waniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów
dochodzenia i egzekucji tej wierzytelno�ci, lub postêpowanie
egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne.

2. Umorzenie, w przypadkach okre�lonych w ust. 1 pkt. 1,3
i 4, mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika, a w przypadku okre�lo-
nych w ust. 1 pkt.1,2 i 4- równie¿ z urzêdu.

3. Umorzenie wierzytelno�ci, za któr¹ odpowiada solidarnie
wiêcej ni¿ jeden d³u¿nik, mo¿e nast¹piæ gdy okoliczno�ci uzasadnia-
j¹ce umorzenie zachodz¹ co do wszystkich d³u¿ników.

§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo-
³ecznymi lub gospodarczymi, mo¿na na wniosek d³u¿nika, odro-
czyæ termin zap³aty ca³o�ci lub czê�ci wierzytelno�ci lub roz³o¿yæ
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p³atno�æ ca³o�ci lub czê�ci wierzytelno�ci na raty, bior¹c pod
uwagê mo¿liwo�ci p³atnicze d³u¿nika oraz uzasadniony interes
powiatowej jednostki organizacyjnej.

2. Od wierzytelno�ci, której termin zap³aty odroczono lub
roz³o¿ono na raty, nie pobiera siê odsetek za zw³okê za okres od
wydania uchwa³y do up³ywu terminu zap³aty okre�lonego w
uchwale.

3. Je¿eli d³u¿nik nie sp³aci w terminie albo w pe³nej wyso-
ko�ci rat ustalonych w uchwale, pozosta³a do sp³aty wierzytel-
no�ci staje siê natychmiast wymagalna wraz z odsetkami na-
le¿nymi za zw³okê, w tym równie¿ z odsetkami, o których mowa
w ust.2.

§ 4. 1. Do umarzania wierzytelno�ci i udzielania ulg w ich
sp³acaniu, o których mowa  w § 3, uprawniony jest Zarz¹d Po-
wiatu Namys³owskiego.

§ 5. Organ w³a�ciwy do umarzania wierzytelno�ci jest rów-
nie¿ upowa¿niony do umarzania odsetek oraz innych nale¿no-
�ci ubocznych.

§ 6. Umorzenie wierzytelno�ci oraz udzielenie ulg, o któ-
rych mowa w § 3, nastêpuje odpowiednio w drodze uchwa³y
Zarz¹du Powiatu Namys³owskiego.

§ 7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Namys³owskiego.

§ 8. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomo�ci
przez og³oszenie w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego, na tablicach og³oszeniowych Starostwa Powiatowego
oraz na stronach internetowych Powiatu Namys³owskiego www.
namyslow.pl/uchwaly.htm.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Namys³owskiego

Antoni P³ócieniczak

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w zwi¹zku z art. 51, ust. 1
i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, 2002 r. Nr 23 poz. 220, 62 poz. 558, Nr
113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271) oraz art. 124 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.
1014, 1999 r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778, Nr
110 poz.1255, 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz.
550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz.1251, Nr 122 poz. 1315, 2001 r.
Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz. 961, Nr 98 poz. 1070,
Nr 100 poz. 1082, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368, 2002 r. Nr
41 poz. 365, Nr 41 poz. 363, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr
153 poz. 1271, Nr 156 poz. 1300 )-Rada Miejska w Nysie  uchwala:

§1. Dokonaæ zmiany bud¿etu Gminy Nysa na 2002 rok, wg
za³¹cznika  nr 1 do uchwa³y.

§2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo
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Uchwa³a Nr IV/40/02
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 30 grudnia 2002r.

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

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr IV/40/02
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 30 grudnia 2002 r.

Zmiany w bud¿ecie Gminy Nysa na 2002 rok
Dzia³         - rozdzia³         - paragraf -    nazwa          kwota w z³
Wydatki bud¿etowe

zmniejszyæ                                  o kwotê :              4.550
Dzia³ 600 Transoort i ³¹czno�æ                          4.550
Rozdz. 60016 Droai publiczne gminne                     4.550

§ 4270 zakup us³ug remontowych                             4.550

zwiêkszyæ                               o kwotê :                       4.550
Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ                                    4.550
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe                4.550
§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zada-

nia bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miê-
dzy jednostkami samorz¹du terytorialnego                        4.550.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.
1014, 1999 r. Nr 38 poz. 360,  Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778, Nr
110 poz. 1255,2000 r Nr 6, poz. 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
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Uchwa³a Nr IV/45/02
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków bud¿etowych Gminy Nysa na rok 2002, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego.

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, 2002 r. Nr 41 poz.
365, Nr 41 poz. 363, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz.1271, Nr 156 poz. 1300 )-Rada Miejska w Nysie uchwala :
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§1. Ustala siê wykaz planowanych wydatków bud¿etowych w
zakresie inwestycji Gminy Nysa, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku
bud¿etowego 2002, wed³ug  za³¹cznika nr 1 do uchwa³y.

§2.  Ustaliæ plan finansowy wydatków bud¿etowych Gminy
Nysa, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego 2002,
wed³ug za³¹cznika nr 2 do uchwa³y.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo

1



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 45                       Poz. 968

- 4390 -

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-
Karta Nauczyciela (Dz .U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357;  1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1118;z 2000 r. Nr 19, poz. 239 i Nr 22, poz.
291 i Nr 122, poz. 1323;  2001 r. Nr 111  poz. 1194, Nr 128, poz.
1404 i Nr 144, poz. 1615 ; 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 240,
poz.2052) oraz przepisów rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysoko�ci mini-
malnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, spo-
sobu obliczania wysoko�ci stawki wynagrodzenia zasadnicze-
go za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz
dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyj-
nego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjne-
go, wykazu trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹-
cych podstawê do przyznania dodatku za warunki pracy oraz
szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i in-
nych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat (Dz.U.
z 2000 r. Nr 39, poz. 455, Nr 100, poz. 1074;2001 r. Nr 52, poz.
544,  2002 r. Nr 160 poz. 1323  2003 r. Nr 34, poz. 286) - Rada
Powiatu w Nysie uchwala co nastêpuje:

§1.  W uchwale Nr XXIII/166/2000 Rady Powiatu w Nysie z
dnia 15 wrze�nia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów okre-
�laj¹cych wysoko�æ oraz szczegó³owe zasady przyznawania na-
uczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy, mieszkaniowego oraz niektórych sk³adników wynagro-
dzenia, zmienionej uchwa³¹ Nr XXVI/188/2000 Rady Powiatu w
Nysie z dnia 8 grudnia 2000 r., uchwa³¹ Nr XXXV/261/01 Rady
Powiatu w Nysie z dnia 21 wrze�nia 2001 r. oraz uchwa³¹
Nr XLII/399/02 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 czerwca 2002 r.
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. W  za³¹czniku nr 1 do uchwa³y - "Regulamin dodatku
motywacyjnego" zmienia siê tre�æ §5 i §6 nadaj¹c im brzmienie:

1) "§5 - Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okre-
�lony nie krótszy ni¿ 2 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ rok.".

2) "§6 - Maksymalna stawka dodatku motywacyjnego jaka
mo¿e byæ przyznana nauczycielowi nie mo¿e przekraczaæ 20 %
jego wynagrodzenia zasadniczego, za wyj¹tkiem nauczyciela
pe³ni¹cego funkcjê dyrektora jednostki o�wiatowej, dla którego
maksymalna stawka dodatku motywacyjnego nie mo¿e prze-
kraczaæ 30% jego wynagrodzenia zasadniczego.".

2. W za³¹czniku nr 2 do uchwa³y - "Regulamin dodatku
funkcyjnego" § 3 otrzymuje brzmienie:

"Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodo-
wego, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrek-
tora szko³y albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w
statucie szko³y, przys³uguje dodatek funkcyjny w wysoko�ci co
najmniej 5% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia
zasadniczego, w tym:

1) dyrektorowi szko³y licz¹cej do 8 oddzia³ów przys³uguje
dodatek funkcyjny w wysoko�ci do 30% jego miesiêcznego wy-
nagrodzenia zasadniczego;
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Uchwa³a Nr VII/50/03
Rady Powiatu w Nysie

z dnia 25 kwietnia 2003r.

w sprawie zmiany uchwa³y Rady Powiatu w sprawie ustalenia regulaminów okre�laj¹cych wysoko�æ oraz szczegó³o-
we zasady przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz

niektórych innych sk³adników wynagrodzenia.

2) dyrektorowi szko³y licz¹cej od 9 do 16 oddzia³ów przy-
s³uguje dodatek funkcyjny w wysoko�ci do 40% jego miesiêcz-
nego wynagrodzenia zasadniczego;

3) dyrektorowi szko³y licz¹cej od 17 do 25 oddzia³ów przy-
s³uguje dodatek funkcyjny w wysoko�ci do 50% jego miesiêcz-
nego wynagrodzenia zasadniczego;

4) dyrektorowi szko³y licz¹cej od 26 do 35 oddzia³ów przy-
s³uguje dodatek funkcyjny w wysoko�ci do 60% jego miesiêcz-
nego wynagrodzenia zasadniczego;

5) dyrektorowi szko³y licz¹cej od 36 i wiêcej oddzia³ów
przys³uguje dodatek funkcyjny w wysoko�ci do 70% jego mie-
siêcznego wynagrodzenia zasadniczego;

6) wicedyrektorowi szko³y ka¿dego typu przys³uguje doda-
tek funkcyjny w wysoko�ci do 30% jego miesiêcznego wynagro-
dzenia zasadniczego;

7) kierownikowi warsztatu szkolnego przys³uguje dodatek
funkcyjny w wysoko�ci do 30% jego miesiêcznego wynagrodze-
nia zasadniczego w zale¿no�ci od ilo�ci oddzia³ów:

do 10 oddzia³ów - do 10 %,
od 11 - 20 oddzia³ów - do 20 %,
powy¿ej 20 oddzia³ów - do 30 %,
8) dyrektorowi m³odzie¿owego o�rodka wychowawczego

przys³uguje dodatek funkcyjny w wysoko�ci do 40% jego mie-
siêcznego wynagrodzenia zasadniczego;

9) dyrektorowi szkolnego schroniska m³odzie¿owego, kie-
rownikowi internatu przys³uguje dodatek funkcyjny w wysoko�ci
do 20% jego miesiêcznego wynagrodzenia zasadniczego;

10) dyrektorowi poradni psychologiczno - pedagogicznej i
ogniska pracy pozaszkolnej przys³uguje dodatek funkcyjny w
wysoko�ci do 20% jego miesiêcznego wynagrodzenia zasadni-
czego;

11) nauczycielowi wykonuj¹cemu zadania doradcy meto-
dycznego lub nauczyciela - konsultanta przys³uguje dodatek funk-
cyjny w wysoko�ci do 20% jego miesiêcznego wynagrodzenia
zasadniczego wynikaj¹cego ze stawki osobistego zaszerego-
wania";

12) dyrektorowi specjalnego o�rodka szkolno-wychowaw-
czego przys³uguje dodatek funkcyjny w wysoko�ci do 50% jego
miesiêcznego wynagrodzenia zasadniczego;

13) dyrektorowi placówki zapewniaj¹cej opiekê i wycho-
wanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem sta-
³ego zamieszkania przys³uguje dodatek funkcyjny uzale¿niony
od ilo�ci uczniów objêtych opiek¹ placówki:

do 40 uczniów - do 20%,
od 41 do 80 uczniów - do 25%,
od 81 do 120 uczniów - do 35%,
miesiêcznego wynagrodzenia zasadniczego;
kierownikowi internatu przys³uguje dodatek funkcyjny uza-

le¿niony od ilo�ci uczniów objêtych opiek¹ internatu:
do 40 uczniów - do 15%,
od 41 -80 uczniów - do 20%,
od 81-do 120 uczniów - do 30%, miesiêcznego wynagro-

dzenia zasadniczego".
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3. W za³¹czniku nr 4 do uchwa³y - "Regulamin nauczyciel-
skiego dodatku mieszkaniowego" - §2 ust. 2 otrzymuje brzmie-
nie:

"2. Dodatek przys³uguje w wysoko�ci:
1) dla jednej osoby 3% miesiêcznej stawki najni¿szego

wynagrodzenia za pracê pracowników, ustalonego przez Mini-
stra Pracy i Polityki Socjalnej, zwanego dalej "najni¿szym wyna-
grodzeniem",

2) dla dwóch osób 4% najni¿szego wynagrodzenia,
3) dla trzech osób 5% najni¿szego wynagrodzenia,
4) dla czterech i wiêcej osób 6% najni¿szego wynagro-

dzenia".
1. W za³¹czniku nr 5 do uchwa³y Nr XXIII/166/2000 Rady

Powiatu w Nysie z dnia 15 wrze�nia 2000 r. - "Regulamin dodat-
ku za warunki pracy" - §2 otrzymuje brzmienie:

"Za trudne warunki pracy nauczycielom i wychowawcom
przys³uguj¹ dodatki:

1/ nauczycielom praktycznej nauki zawodu szkó³ rolniczych
prowadz¹cym zajêcia  praktyczne w terenie z zakresu produkcji
ro�linnej, zwierzêcej i mechanizacji rolnictwa przys³uguje doda-
tek w wysoko�ci do 5% wynagrodzenia zasadniczego,

2/ nauczycielom prowadz¹cym badania psychologiczne i
pedagogiczne nieletnich  i ma³oletnich, sprawuj¹cym opiekê
specjalistyczn¹ nad nieletnimi i ma³oletnimi, prowadz¹cym po-
radnictwo rodzinne oraz mediacje miêdzy nieletnim sprawc¹ a
pokrzywdzonym w rodzinnych o�rodkach diagnostyczno - kon-
sultacyjnych przys³uguje dodatek w wysoko�ci do 5% wynagro-
dzenia zasadniczego,

3/ nauczycielom praktycznej nauki zawodu prowadz¹cym
zajêcia w szko³ach  specjalnych przys³uguje dodatek w wysoko-
�ci do 20% wynagrodzenia  zasadniczego,

4/ nauczycielom prowadz¹cym zajêcia dydaktyczne w szko-
³ach (klasach) przysposabiaj¹cych do pracy zawodowej przy-
s³uguje dodatek w wysoko�ci do 5% miesiêcznego wynagro-
dzenia zasadniczego,

5/ nauczycielom prowadz¹cym zajêcia rewalidacyjno -
wychowawcze z dzieæmi  i m³odzie¿¹ upo�ledzonymi umys³owo
w stopniu g³êbokim przys³uguje dodatek i w wysoko�ci do 20%
wynagrodzenia zasadniczego,

6/  nauczycielom prowadz¹cym zajêcia dydaktyczne i wy-
chowawcze w szko³ach (klasach) specjalnych oraz prowadz¹-
cym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego  do
kszta³cenia  specjalnego  przys³uguje  dodatek w wysoko�ci do
20% wynagrodzenia zasadniczego,

7/  nauczycielom prowadz¹cym zajêcia dydaktyczne w szko-
³ach w placówkach  opiekuñczo - wychowawczych przys³uguje
dodatek w wysoko�ci do 20%, wynagrodzenia zasadniczego,

8/  nauczycielom prowadz¹cym zajêcia wychowawcze w
specjalnych o�rodkach  szkolno - wychowawczych (w tym w in-
ternatach) przys³uguje dodatek w wysoko�ci do 20% wynagro-
dzenia zasadniczego,

9/  nauczycielom prowadz¹cym zajêcia wychowawcze w
placówkach opiekuñczo  - wychowawczych interwencyjnych i re-
socjalizacyjnych przys³uguje dodatek w wysoko�ci do 30% wy-
nagrodzenia zasadniczego,

10/  nauczycielom szkó³ podstawowych prowadz¹cym za-
jêcia w klasach ³¹czonych przys³uguje dodatek w wysoko�ci do
5% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ w tych klasach
godzinê nauczania.

§2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Nyskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu

Edward ¯ó³kiewicz

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)
w zwi¹zku z art.15 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 Otmuchowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr III/23/2002 Rady Miejskiej w Otmucho-
wie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wysoko�ci stawek po-
datku od posiadania psów, op³aty targowej i administracyjnej
na 2003 rok, zmienionej uchwa³¹ Nr IV/36/2003 Rady Miejskiej
w Otmuchowie z dnia 17 stycznia 2003 r.  wprowadza siê nastê-
puj¹ce zmiany:

Po § 2  dodaje siê § 2a w brzmieniu:
1. W dniach od 4 do 6 lipca 2003 r.  w czasie trwania

imprezy "Lato Kwiatów Otmuchów z Pradziadem" ustala siê
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Uchwa³a Nr VII/ 70/2003
Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia  28 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y  Nr III/23/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie  z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie wysoko�ci stawek podatku od posiadania psów, op³aty targowej i  administracyjnej na 2003 rok,

 zmienionej uchwa³¹ Nr IV/36/2003 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 stycznia 2003 r.

nastêpuj¹c¹ dzienn¹ op³atê targow¹ za stoiska o powierzchni
do 9m2:

1) dla handluj¹cych prowadz¹cych sprzeda¿ kwiatów, krze-
wów, bylin, sprzêtu do zagospodarowania- urz¹dzania ogrodów
oraz podmiotów gospodarczych prowadz¹cych sprzeda¿ deta-
liczn¹ artyku³ów przemys³owych  - 170,00z³,

2) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
orzek³o o niewa¿no�ci w tej czê�ci uchwa³y,

3) dla handluj¹cych prowadz¹cych sprzeda¿ detaliczn¹
wyrobów rêkodzielnictwa artystycznego, produktów spo¿ywczych
w³asnej produkcji  -100,00z³,

   4)  dla handluj¹cych prowadz¹cych dzia³alno�æ handlo-
w¹ lub us³ugow¹ innego rodzaju jak wymienione w ppkt 1-3 -

                                                                           10,00z³ za 1m2.
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2 . Ustala siê zni¿kê w wysoko�ci 20% w op³acie targowej
wyszczególnionej w  pkt 1 pobieranej od podmiotów gospodar-
czych prowadz¹cych sta³¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ na terenie
Miasta i Gminy Otmuchów.

3.Op³aty ustalone w pkt.1  pobiera siê za prowadzenie
dzia³alno�ci handlowej w Otmuchowie w obrêbie ulic :Zamko-
wa, Rynek, Krakowska, Nyska, Mickiewicza , Warszawska oraz
na terenach zielni miejskiej w pobli¿u w/w ulic i wzgórza zamko-
wego.

4.Op³atê ustalon¹ w pkt.1  uiszcza siê w kasie budynku
Urzêdu Miejskiego w Otmuchowie lub przelewem na konto tego
Urzêdu.

§2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Otmu-
chowa.

§3.  Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Otmuchowie.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Zaczyk

Na podstawie art. 109, ustawy z dnia 26 listopada 1998r o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 , 1999 r. Nr 38
poz. 360, Nr 42 poz. 421,Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz.778, Nr 110
poz. 1255, 2000 r. Nr 6 poz.69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz. 550, Nr
95 poz.1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz.1315,  2001r. Nr 46
poz. 499, Nr 98 poz.1070, Nr 145 poz.1623, 2002 r. Nr 41 poz.365,
Nr 153 poz.1271), oraz art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r . o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. 1996r ., Nr 13 poz.74,
Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, 1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106
poz.679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775, 1998 r.
Nr 155 poz.1014, Nr 162 poz.1126, 2000 r. Nr 26 poz.306, Nr 48
poz.552,  2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 142 poz. 1591,  2002 r.  Nr 23
poz.220, Nr 153 poz. 1271) -  Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1 . I.  Zwiêkszenie planu dochodów bud¿etu gminy
                                                                                   15.335,- z³
1. Na zadania w³asne                                            15.000,- z³

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych  jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawne

                                                                                   15.000,-
75621  Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód

bud¿etu pañstwa                                                            12.000,-
§ 002 Podatek dochodowy od osób prawnych 12.000,-
75618 Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jed-

nostek samorz¹du terytorialnego na podstawie ustaw 3.000,-
§ 091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podat-

ków i op³at                                                                           3.000,-

2. Na zadania zlecone                                                335,- z³
Dz. 853 Opieka spo³eczna                            335,-
85315 Dodatki mieszkaniowe                335,-

§ 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin                335,-

II.  Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu gminy 166.087,- z³
1. Na zadania zlecone                                   3.527,-z³

Dz. 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-
po¿arowa                                                                               335,-

a) Wydatki bie¿¹ce                                                           335,-
75414 Obrona cywilna                            335,-
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Uchwa³a Nr III/26/2002
Rady Gminy w Pokoju

z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwa³y  bud¿etowej na 2002 rok.

Dz. 853 Opieka spo³eczna                           3.192
a) Wydatki bie¿¹ce                                             3.192,-
85314  Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubez-

pieczenie spo³eczne                                                               2.857,-
85315 Dodatki mieszkaniowe                335,-

2.   Na zadania w³asne                                      162.560,- z³
Dz. 010 Rolnictwo i ³owiectwo            4.400,-
a)  Wydatki maj¹tkowe                                      4.400,-
01010  Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitarna wsi
                                                                                       4.400,-
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu-

d¿etowych                                                                           4.400,-
Dz. 600  Transport i ³¹czno�æ                         3.600,-
a)  Wydatki bie¿¹ce                                                     3.600,-
60016  Drogi publiczne gminne                         3.600,-

Dz. 700  Gospodarka mieszkaniowa            5.500,-
a)  Wydatki bie¿¹ce                                                    5.500,-
70004  Ró¿ne jednostki obs³ugi gospodarki mieszkanio-

wej                                                                                        5.500,-
w tym: wynagrodzenie i pochodne
§ 4110Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne  800,-

Dz. 750  Administracja publiczna                       32.000,-
a) Wydatki bie¿¹ce                                                   32.000,-
75023  Urzêdy gminy                                   32.000,-
 w tym: wynagrodzenie i pochodne
 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników14.000,-

   § 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy              600,-
Dz.754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-

po¿arowa                                                                         14.560,-
a) Wydatki bie¿¹ce                                                    14.560,-
75412  Ochotnicze stra¿e po¿arne                       14.560,-

Dz.801 O�wiata i wychowanie                       89.700,-
a) Wydatki bie¿¹ce                                                    89.700,-
80101  Szko³y podstawowe                                      7.400,-
 w tym: wynagrodzenie i pochodne
 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.400,-
80110  Gimnazjum                                                47.000,-
 w tym: wynagrodzenie i pochodne
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników46.000,-

  § 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy            1.000,-
  80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³          35.300,-
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Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza      12 .800,-
a)Wydatki bie¿¹ce                                                   12.800,-
85401 �wietlice szkolne                                     2.800,-
w tym: wynagrodzenie i pochodne
§ 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników   2.400,-
§ 4110Sk³adki ubezpieczenie spo³eczne                300,-
§ 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy                            100,-
85404 Przedszkola                                                10.000,-
w tym: wynagrodzenie i pochodne
§ 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników   9.400,-

III.   Zmniejszyæ plan wydatków bud¿etu gminy   150.752,- z³
1. Na zadania zlecone                                             3.192,- z³

Dz. 754  Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-
po¿arowa                                                                               335,-

a) Wydatki bie¿¹ce                                                        335,-
75414  Obrona cywilna                                         335,-

Dz. 853 Opieka spo³eczna                                      2.857,-
a) Wydatki bie¿¹ce                                                      2.857,-
85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubez-

pieczenie spo³eczne                                                               2.857,-
w tym: wynagrodzenie i pochodne
§ 4110Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne          2.857,-

2. Na zadania w³asne                                           147.560 z³

Dz. 010  Rolnictwo i ³owiectwo                         4.082,-
a)  Wydatki bie¿¹ce                                                    4.082,-
01022  Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t oraz badania

monitoringowe pozosta³o�ci chemicznych i biologicznych w tkankach
zwierz¹t i produktach pochodzenia zwierzêcego               2.000,-

01030  Izby rolnicze                                                      700,-
01095  Pozosta³a dzia³alno�æ                         1.382,-

Dz. 600  Transport i ³¹czno�æ                                           8 .220,-
a) VII. Wydatki bie¿¹ce                                       8.220,-
60016  Drogi publiczne gminne                        8.220,-
 w tym: wynagrodzenie i pochodne
§ 4110Sk³adki ubezpieczenie spo³eczne            4.000,-
§ 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy                            370,-

Dz. 750  Administracja publiczna                       10.600,-
a)Wydatki bie¿¹ce                                                    10.600,-
75022  Rady Gmin                                                  6.800,-
75023  Urzêdy gminy                                      3.800,-
w tym: wynagrodzenie i pochodne
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne             3.500,-

Dz.801 O�wiata i wychowanie                       73.898,-
a) Wydatki bie¿¹ce                                                   56.898,-
80101 Szko³y podstawowe                                   24.898,-
w tym: wynagrodzenie i pochodne
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne            1.380,-
80110 Gimnazjum                                                32.000,-
b) Wydatki maj¹tkowe                                             17.000,-
80101 Szko³y podstawowe                                   17.000,-
§ 6060 Wydatki na inwestycje                       17.000,-

Dz. 853 Opieka spo³eczna                                      4.600,-
a) Wydatki bie¿¹ce                                                     4.600,-
85315 Dodatki mieszkaniowe                         4.600,-

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza         23.395,-
a) Wydatki bie¿¹ce                                                    23.395,-
85401 �wietlice szkolne                                   12.315,-
85404 Przedszkola                                                11.080,-

Dz. 900  Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                                       2.865,-
a) Wydatki bie¿¹ce                                                      2.865,-
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach2.865,-

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   19.900,-
a) Wydatki bie¿¹ce                                                   19.900,-
92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby    11.400,-
w tym: wynagrodzenie i pochodne
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników     6.000,-
§ 4110Sk³adki ubezpieczenie spo³eczne            1.000,-
92116 Biblioteki                                                  8.500,-

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Jacek Gos³awski

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.),  art. 109, art. 124 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr
155 poz. 1014 z pó�n. zm.), w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr 299/XXIX/
2001 Rady Miejskiej  w Praszce z dnia 20 grudnia 2001 r. w
sprawie uchwalenia bud¿etu Miasta i Gminy na 2002r., Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:

§  1.  Zwiêkszyæ ogóln¹ kwotê dochodów bud¿etowych do
kwoty                                                                          16.240.104,01 z³

czyli o kwotê                                                                   10.950 z³
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Uchwa³a Nr 18/III/2002
Rady Miejskiej w Praszce

z dnia   19 grudnia  2002r.

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

W dz. 801            O�wiata i wychowanie         10.950 z³
w rozdz. 80101     Szko³y podstawowe         10.950 z³
§ 628     �rodki otrzymane od pozosta³ych jednostek zali-

czanych     do sektora finansów publicznych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  i zakupów inwe-
stycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów  publicz-
nych                                                                                      10.950 z³

§  2.  W zwi¹zku ze zwiêkszeniem planu dochodów zwiêksza
siê  równie¿ plan wydatków bud¿etowych  w kwocie               10.950 z³.

W dz. 801         O�wiata  i wychowanie         10.950 z³
w rozdz. 80101  Szko³y podstawowe                    10.950 z³
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 b) wydatki  maj¹tkowe                                   10.950 z³
w tym:
1/ zakup komputerów z urz¹dzeniami peryferyjnymi     10.950 z³
    (na podstawie umowy z Agencj¹ Restrukturyzacji i Mo-

dernizacji Rolnictwa w Warszawie, �rodki przeznaczono na za-
kup sprzêtu komputerowego, który pos³u¿y mieszkañcom  wsi
Strojec do podnoszenia kwalifikacji  zawodowych) .

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

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Edward Pi�la

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591
z pó¿n. zm.),  oraz art. 21 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 czerwca
2001r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733,
2002 r. Nr 113, poz. 984)  - Rada  Miejska uchwala, co nastêpuje :

 §   1.  W uchwale Nr 331/XXXIII/2002 Rady  Miejskiej w
Praszce z dnia 18 czerwca 2002r. w sprawie wieloletniego pro-
gramu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pra-
szka  na lata 2003 - 2007  wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany :

1. W rozdziale III  za³¹cznika nr 1 do uchwa³y , zdanie dru-
gie otrzymuje brzmienie :

" Przewiduje siê sprzeda¿ lokali :
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Uchwa³a Nr 54/VII/2003
Rady Miejskiej w Praszce

z  dnia  24 kwietnia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
 gminy Praszka  na lata  2003  -  2007.

Rok             Nieruchomo�æ
2003        -  ul. Fabryczna 16    -  dwa lokale mieszkalne
2004        -  ul. Warszawska 20 - trzy lokale mieszkalne
2005        -  ul. Senatorska 24
2006        -
2007        -                                " .

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

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Edward Pi�la

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego     ( Dz.U. Nr 71
,poz. 733 ;2002 r. Nr 113,poz. 984 ,Nr 168 ,poz. 1383 )- Rada
Gminy Prószków uchwala , co nastêpuje :

§ 1.  Przyjmuje siê "Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2003 - 2007",
stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Prószków.
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Uchwa³a Nr V/45/2003
Rady Gminy Prószków

z dnia 10 marca 2003 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Prószków na lata 2003 - 2007.

§ 3.  Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w bu-
dynku Urzêdu Gminy w Prószkowie.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Klaudia Lakwa
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/45/2003

z dnia 10 marca 2003 r.
Rady Gminy w Prószkowie

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy  Prószków na lata 2003 - 2007

Program opracowano w oparciu o przepisy ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów ,mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego .

O kszta³cie lokalnej polityki mieszkaniowej decyduj¹
wszelkie dzia³ania ,decyzje oraz plany przysz³ych przedsiêwziêæ
zmierzaj¹ce do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych cz³on-
ków wspólnoty samorz¹dowej przy uwzglêdnieniu lokalnych
uwarunkowañ spo³eczno - gospodarczych , a w szczególno�ci
finansowych , demograficznych , urbanistycznych, infrastruktu-
ralnych i techniczno-organizacyjnych.

I. Prognoza dotycz¹ca wielko�ci oraz stanu technicz-
nego zasobu mieszkaniowego Gminy Prószków w poszcze-
gólnych latach z podzia³em na lokale socjalne i pozosta³e lo-
kale mieszkalne

Zasób mieszkaniowy Gminy wed³ug stanu na 1 stycznia
2003 roku wynosi 120 lokali mieszkalnych ,w tym 0 lokali socjal-
nych. Stopieñ sprywatyzowania mieszkañ wynosi 29%.

�rednia powierzchnia u¿ytkowa komunalnego lokalu
mieszkalnego wynosi 53 metry kwadratowe.

Prognoza wielko�ci mieszkaniowego zasobu dla gminy
Prószków :

I. 

Rok

    Ilo�æ lokali mieszkalnych      Ilo�æ lokali socjalnych

       2003 84 4

       2004 67 8

       2005 60 8

       2006 54 8

       2007 49 8

Stopieñ wyposa¿enia mieszkañ w podstawowe instala-
cje i urz¹dzenia :

1. Instalacja wodoci¹gowa � kanalizacyjna 100    %

2. W.C.   90   %

3. £azienki   90   %

4. Centralne ogrzewanie   21    %

Struktura wiekowa budynków :

Wybudowane do 1940 r.   75  %

Wybudowane w latach 1941-1950     0 %

Wybudowane w latach 1951 � 1960    15 %

Wybudowane w latach 1961-1970      0 %

Wybudowane w latach 1971 i powy¿ej    10 %

Zmniejszenie ilo�ci zasobów mieszkaniowych gminy jest
wynikiem prowadzonej prywatyzacji mieszkañ.

Gmina bêdzie tworzyæ warunki do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych wspólnoty samorz¹dowej poprzez wydzielenie
i uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne.

II. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
wynikaj¹cy ze stanu technicznego budynków i lokali , z po-
dzia³em na kolejne lata

Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z o.o.
w Prószkowie ,zarz¹dzaj¹ca mieszkaniowym zasobem Gminy ,
przedk³ada corocznie projekt planu remontów w ujêciu rzeczo-
wym i finansowym w oparciu o stan techniczny budynków kwa-
lifikuj¹cy do niezbêdnego remontu.

Projekt obejmuje analizê potrzeb w uk³adzie rzeczowym i
warto�ciowym .

Rodzaj remontów 2003 2004 2005 2006 2007

Remonty dekarskie 23200 22000 27000 22000 25000

Roboty ogólnobudowlane 49800 50000 50000 28000 25000

Roboty stolarskie 6200 7500 6000 7000 8000

Instalacja wod.-kan. 10000 8000 9000 2000 8000

Inst. elektryczna 5000 3500 4000 5000 4500

Roboty malarskie 10300 8000 8500 8000 8000

Roboty zduñskie 5000 6000 7000 6000 5000

Inne roboty 8000 6000 7000 8000 7000

I. Ogó³em w tys.

z³otych

96620 111000 118500 93000 90500

 Udzia³ Gminy w kosztach prac remontowych :

III. Planowana sprzeda¿ lokali mieszkalnych w latach
2003 -2007

Sprzeda¿ mieszkañ komunalnych w Gminie realizowana
jest w oparciu o uchwa³ê Rady Gminy Prószków z dnia 18 lutego
2002 r. Nr XXXVIII/338/2002 i zm. z 27 grudnia 2002 r. Nr III/27/
2002 w sprawie okre�lenia zasad sprzeda¿y lokali mieszkal-
nych st. w³asno�æ Gminy , udzielania bonifikat oraz stawki opro-
centowania.

Lokale s¹ zbywane aktualnym najemcom na zasadach
preferencyjnych ,zachêcaj¹cych do ca³kowitego wykupu miesz-
kañ w poszczególnych budynkach - czyli do pe³nej prywatyzacji.

Gmina natomiast winna d¹¿yæ do posiadania takiej ilo�ci
zasobów , które by zabezpiecza³y co najmniej ilo�æ lokali socjal-
nych. Planuje siê oddanie lokali socjalnych znajduj¹cych siê w
Górkach przy ul. Polnej 2 / by³a szko³a/ .Na dzieñ 1 stycznia 2003 r.
ilo�æ sprzedanych lokali mieszkalnych wynosi 48.

W kolejnych latach przewiduje siê sprzeda¿ lokali :
Stan na 31.12.2002          120 lokali mieszkalnych

2003         36  lokali mieszkalnych

2004         17      lokali mieszkalnych

2005              7   lokali mieszkalnych

2006              6   lokali mieszkalnych

2007              5  lokali mieszkalnych

IV. Zasady polityki czynszowej
Zmiany czynszu nastêpowaæ bêd¹ nie czê�ciej ni¿ co

12 m-cy.

V. Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami wcho-
dz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Prószków

Zarz¹d lokalami i budynkami wchodz¹cymi  sk³ad miesz-
kaniowego zasobu Gminy Prószków sprawowany jest przez jed-
noosobow¹ spó³kê Gminy Prószków pod nazw¹ :

Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.
w Prószkowie na podstawie zawartej umowy.

Zarz¹dca budynków komunalnych samodzielnie podej-
muje decyzje w zakresie :

1) bie¿¹cej eksploatacji budynków i terenów przydomo-
wych , obejmuj¹cej :

a) utrzymanie w nale¿ytym stanie porz¹dku i czysto�ci po-
mieszczeñ oraz urz¹dzeñ budynku , s³u¿¹cych do wspólnego
u¿ytku oraz jego otoczenia poprzez :

- wywóz nieczysto�ci sta³ych i p³ynnych ;
- sprz¹tanie pomieszczeñ wspólnego u¿ytku oraz usuwa-

nie �mieci i odpadów z terenów przydomowych;
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- utrzymanie w stanie estetycznym zieleñców i krzewów;
- usuwanie �niegu , likwidacja go³oledzi i usuwanie sopli

lodowych z dachów;
- zlecanie przeprowadzenia dezynfekcji i deratyzacji bu-

dynków;
b) wykonywanie bie¿¹cej konserwacji budynku , jego po-

mieszczeñ i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do wspólnego u¿ytku ,w szcze-
gólno�ci :

- dokonywanie napraw budynku , jego pomieszczeñ i urz¹-
dzeñ technicznych , umo¿liwiaj¹cych lokatorom korzystanie z
o�wietlenia i ogrzewania lokali , zimnej wody, zbiorczej anteny
telewizyjnej i innych urz¹dzeñ nale¿¹cych do wyposa¿enia nie-
ruchomo�ci wspólnej;

- usuwanie awarii i jej skutków na nieruchomo�ci,
c) zapewnienie mo¿liwo�ci dostêpu do energii elektrycz-

nej , wody oraz odprowadzanie �cieków;
d) zapewnienie ochrony przeciwpo¿arowej budynków;
e) przeprowadzenie okresowych przegl¹dów technicznych

budynków i mieszkañ , zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa budowlanego oraz typowanie budynków do remontu;

f) zg³aszanie do nadzoru budowlanego budynków nada-
j¹cych siê do rozbiórki lub zagro¿onych katastrof¹ budowlan¹;

g) prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji technicz-
nej budynków;

h) wydawanie zgody na umieszczanie reklam i tablic infor-
macyjnych a budynkach oraz zawieranie stosownych umów w
tym zakresie.

2) obs³ugi najemców lokali mieszkalnych i u¿ytkowych ,
obejmuj¹cej :

a) przygotowywanie umów najmu oraz ich zawieranie na
podstawie skierowañ wydanych przez Urz¹d Gminy;

b) naliczanie op³at z tytu³u najmu i innych �wiadczeñ nie-
zale¿nych od wynajmuj¹cego;

c) przyjmowanie i przekazywanie najemcom lokali w opar-
ciu o protoko³y zdawczo - odbiorcze;

d) prowadzenie pe³nej dokumentacji lokali mieszkalnych
i u¿ytkowych;

e) przyjmowanie oraz egzekwowanie nale¿nych op³at czyn-
szowych, a tak¿e innych �wiadczeñ;

f) zabezpieczanie zwalnianych lokali przed nielegalnym
zajêciem oraz zg³aszanie ich do Urzêdu Gminy;

g) udzielanie i naliczanie bonifikat z tytu³u przerw w dosta-
wach ciep³a oraz zimnej wody do mieszkañ;

h) bie¿¹c¹ wspó³pracê z mieszkañcami budynków komu-
nalnych;

i) wypowiadanie zawartych umów zgodnie z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami w tym zakresie;

j) informowanie Wójta o zbli¿aj¹cym siê terminie wyga-
�niêcia umów najmu na lokale u¿ytkowe i socjalne , a tak¿e
przedstawianie wniosków co do dalszego zagospodarowania
tych lokali;

k) podejmowanie dzia³añ stwarzaj¹cych warunki do wza-
jemnych zamian lokali;

3) obs³ugi ekonomiczno-finansowej , obejmuj¹cej:
a) prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji ksiê-

gowej ,zgodnie z wymogami obowi¹zuj¹cych przepisów ,w tym:
- prowadzenie rachunków rozliczeniowych z dostawcami

us³ug i wykonawcami remontów;
- prowadzenie ewidencji czynszów oraz windykacji nale¿-

no�ci czynszowych i innych �wiadczeñ;
b) opracowywanie analiz ekonomicznych i wymaganych

sprawozdañ;
c) realizowanie wszelkich p³atno�ci wynikaj¹cych z funkcji

zarz¹dcy , zgodnie z zawartymi umowami oraz obowi¹zuj¹cymi
przepisami podatkowymi;

d) przedk³adanie Wójtowi Gminy materia³ów i informacji
dotycz¹cych przychodów i kosztów zwi¹zanych z zarz¹dzanymi
zasobami w uzgodnionych terminach;

e) przedk³adanie Wójtowi Gminy wszelkich niezbêdnych
danych na temat zasobów przekazanych w zarz¹d ,w uzgodnio-
nych terminach .

Zarz¹dca budynków komunalnych wykonuje:
1) plany remontów i modernizacji , wynikaj¹ce ze stanu

technicznego budynków i lokali mieszkalnych , obejmuj¹ce :
a) przygotowywanie wolnych lokali do zasiedlenia;
b) remonty pokrycia dachowego wraz z obróbka blacharska;
c) remonty kominów, przewodów dymowych , spalinowych

i wentylacyjnych;
d) remonty elewacji;
e) wymianê stolarki okiennej i drzwiowej;
f) remonty instalacji cieplnej ,wodno-kanalizacyjnej i elek-

trycznej;
g) wszelkie prace malarskie na zewn¹trz i wewn¹trz bu-

dynku ,poza remontami kapitalnymi ca³ych budynków i ich mo-
dernizacj¹;

2) prowadzenie spraw zwi¹zanych z remontem ,adaptacj¹
lokalu lub budynku wykonywan¹ przez przysz³ego lokatora;

3) realizacjê polityki czynszowej;
4) realizacjê zasad zarz¹dzania lokalami i budynkami

wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy.

VI. �ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej w
latach 2003 -2007
Lp. Przychody 2003 2004 2005 2006 2007

1. Czynsze za najem 93 500, 75 000, 67 300, 60 500, 54 500,

2. Nak³ady gminy na remonty - - - - -

3. Nak³ady gminy na inwestycje 25 000, 25 000, - - -

 Ogó³em przychody : 118 500, 100 000, 67 300, 60 500, 54 500,

VII. Wysoko�æ wydatków w latach 2003-2007 z podzia-
³em na koszty

I. Koszty 2003 2004 2005 2006     2007

Zarz¹du 40 000, 31 000, 28 000, 25 000,    23 000,

Remonty budynków komunalnych - 111 000, 118 500, 93 000,    90 500,

Inwestycje 25 000, 25 000, - -         -

Bie¿¹cej eksploatacji 41 000, 33 000, 29 300, 26 500,    23 800,

Ogó³em 106 000, 200 000, 175 800, 144 500 137 300,

VIII. Inne dzia³ania maj¹ce na celu poprawê wykorzysta-
nia i racjonalizacjê  gospodarowania mieszkaniowym zaso-
bem Gminy

Zasadnicze dzia³ania maj¹ce na celu poprawê i racjonali-
zacjê gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy opar-
te s¹ przede wszystkim o uchwa³ê Rady Gminy w Prószkowie z
dnia 18 lutego 2002 r. Nr XXXVIII/338/2002 i zm. z dnia 27 grud-
nia 2002 r. Nr III/27/2002 w sprawie okre�lenia zasad sprzeda¿y
lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asno�æ Gminy, udzielania
bonifikat oraz stawki oprocentowania.

Bior¹c pod uwagê z³y stan techniczny wiêkszo�ci budyn-
ków ,wiek ,wyposa¿enie techniczne Rada podjê³a uchwa³ê od-
no�nie sprzeda¿y lokali mieszkalnych z bonifikat¹ do 90% war-
to�ci lokalu.

Istotnym zadaniem gminy jest zabezpieczenie odpowied-
niej ilo�ci mieszkañ socjalnych oraz mieszkañ dla osób o ni-
skich dochodach.
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Na   podstawie   art. 18  ust.  2   pkt  8   i  art.  40  ust.  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   i    Nr   113   poz.  984   )    oraz    art.   7   ust.  3   ustawy
z   dnia 12  stycznia  1991  r.  o  podatkach  i  op³atach  lokalnych
(Dz. U.  z 2002r.  Nr  9 poz.  84,  Nr  200   poz.  1683 )-  Rada Gminy
Skarbimierz uchwala ,  co  nastêpuje  :

§  1.  Zwalnia   siê   z    podatku   od    nieruchomo�ci    grunty
po   Wojskach  Federacji   Rosyjskiej ,   wykorzystywane     cza-
sowo    na    cele    rolnicze .

§  2.  Zwolnienie   z   podatku   od   nieruchomo�ci ,  o
którym  mowa  w  §  1  stosuje   siê   do   roku ,  w  którym   grunty
u¿ytkowane   s¹    rolniczo .

974

Uchwa³a Nr  VII / 54 / 2003
Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 13 maja 2003r.

w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomo�ci na terenie Gminy Skarbimierz.

§  3.  Wykonanie   uchwa³y  powierza  siê   Wójtowi  Gminy
Skarbimierz .

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Andrzej Dudziak

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71,
poz. 733, 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 168, poz. 1383)- Rada
Gminy Tu³owice uchwala, co nastêpuje :

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne

§ 1. Uchwa³a okre�la wieloletni program gospodarowa-
nia mieszkaniowym zasobem Gminy Tu³owice w latach 2003 -
2007.

§ 2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
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Uchwa³a Nr VI/49/03
Rady Gminy Tu³owice

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  Gminy Tu³owice.

1) ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

2) zasobie - nale¿y przez to rozumieæ mieszkaniowy zasób
Gminy Tu³owice,

3) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Tu³owice.
4) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Tu³owice

ROZDZIA£ II

Prognoza wielko�ci oraz stanu technicznego zasobu
mieszkaniowego Gminy w poszczególnych latach

§ 3. 1.Prognozowany stan wielko�ci zasobu na dzieñ 31
grudnia ka¿dego roku przedstawia poni¿sza tabela :

rok 2003 2004 2005 2006 2007

Liczba lokali mieszkalnych ogó³em w tym : 376 316 266 236 206

Lokale socjalne 3 6 10 15 20

Lokale mieszkalne 373 310 256 221 186

Powierzchnia w m2 19104 16055 1330 11988 10466
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2. Zasób mieszkaniowy Gminy Tu³owie zosta³ utworzony
w 1992 roku z przekazanych zak³adowych zasobów mieszkanio-
wych Zak³adów Porcelitu "Tu³owice" oraz budynków przejêtych z
Gminy Niemodlin. W latach nastêpnych Gmina przejê³a budynki
zak³adowe z firmy "Eko¿el" i Gminnej Spó³dzielni "Samopomoc
Ch³opska" w Niemodlinie. Budynki znajduj¹ce siê przy ul. Cera-
micznej 1, 3, 5 i Elsnera 1, 3, 5 s¹ budynkami wybudowanymi w
latach 1977 - 78 i ich stan techniczny i wyposa¿enie jest dobre.

Pozosta³e budynki s¹ budynkami wybudowanymi  przed II
wojn¹ �wiatow¹ i ich konstrukcja jest w stanie technicznym nie-
zadowalaj¹cym i �rednim.

3. W latach 1998 - 2000 w 12 budynkach wykonano ocie-
plenie oraz wykonano sanitariaty i ³azienki wewn¹trz o�miu bu-
dynków. Niektóre budynki wymagaj¹ du¿ych nak³adów pieniê¿-
nych na remonty dachów z wymian¹ ceramiki dachowej oraz
odnowienie elewacji a tak¿e wymianê okien.

 4. Stan techniczny zasobu uzale¿niony jest od wieku bu-
dynków, jego utrzymania i przeprowadzonych w przesz³o�ci re-
montów. Zasób znajduje siê zarówno w budynkach, w których
wyodrêbniono w³asno�æ lokali (wspólnoty mieszkaniowe), jak i
w budynkach, w których nie wyodrêbniono w³asno�ci lokali, sta-
nowi¹cych w³asno�æ Gminy.

5. Aktualn¹ strukturê   budynków  pod  wzglêdem  wieku
przedstawia  poni¿sza  tabela :

Lp. Wiek  budynku % Ogó³em ilo�æ w tym we wspólnotach

mieszkaniowych

1.

2.

3.

Do  50  lat

Od  50  do  100  lat

Powy¿ej      100 lat

22,85

68,57

8,58

8

24

3

7

4

-

RAZEM 100 % 35 11

6. Stan  techniczny  budynków  lub  ich  poszczególnych
elementów  wskazuj¹  na konieczno�æ systematycznego prze-
prowadzania remontów i modernizacji w zakresie: remontów
elewacji, dachów, instalacji  wodno- kanalizacyjnej  i  centralne-
go  ogrzewania. W lokalach wykonywane bêd¹: wymiana   sto-
larki  okiennej i drzwiowej.

ROZDZIA£ III
Analiza potrzeb oraz remontów i modernizacji zasobu

§ 4.1. Analiza struktury wieku budynków, w których znajdu-
je siê zasób, wskazuje i¿ 8,58 % budynków znajduje siê w u¿yt-
kowaniu powy¿ej 100 lat. S¹ to budynki, które wymagaj¹ znacz-
nych nak³adów na ich utrzymanie w nale¿ytym stanie technicz-
nym. Tylko 22,85 % budynków jest m³odszych ni¿ 50 lat, ale
stosowane w okresie ich budowy technologie powoduj¹, i¿ tak-
¿e w tych budynkach nale¿y przewidzieæ nak³ady na ich moderni-
zacje.

2. Jako priorytetowe uznaje siê remonty przeprowadzane
na podstawie art. 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane (Dz.U. z 2000r., nr 106, poz. 1126 ze zm.) tj. wynikaj¹ce z
wymogów bezpieczeñstwa dla ¿ycia lub zdrowia ludzi, bezpie-
czeñstwa mienia lub �rodowiska, w szczególno�ci w zakresie
instalacji gazowej i elektrycznej.

3. Jako standard docelowy uznaje siê przeprowadzanie
remontów zmierzaj¹cych do poprawy warunków technicznych i
funkcjonalno�ci zasobu zgodnie z przepisami  rozporz¹dzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690), a nie przeprowadzanie
remontów o charakterze zachowawczym.

4. Sposób wykorzystania planowanych �rodków  finanso-
wych na  poszczególne  zadania remontowe wynikaj¹ce z analizy
potrzeb w kolejnych latach (w tys. z³.) obrazuje poni¿sza tabela :

Rodzaj remontów 2003 2004 2005 2006 2007
Remonty dekarskie 10 10 10 10 10

Roboty ogólnobudowlane 15 15 25 35 40

Roboty stolarskie 20 20 25 50 50

Instalacje wod. -kan. 5 5 5 5 5

Instalacje elektryczne 5 10 10 15 15

Roboty malarskie 10 10 10 10 10

Partycypacja w kosztach

remontów czê�ci wspólnej

- - - - -

OGÓ£EM 65 70 85 125 130

5. Dokonane remonty pozwol¹ na utrzymanie zasobu w
stanie, co najmniej nie pogorszonym, a nawet przy ich systema-
tycznej realizacji doprowadz¹ do poprawy stanu technicznego
zasobu.

ROZDZIA£   IV
Planowana sprzeda¿ lokali

§ 5. 1. Ustala siê prognozowan¹ sprzeda¿ lokali z zasobu
w poszczególnych latach:

Rok Ilo�æ lokali
2003 80

2004 60

2005 50

2006 30

2007 30

2. Wy³¹cza siê ze sprzeda¿y lokale socjalne.
3. Lokale w budynkach przy ul. Sawickiej 1, Ko�ciuszki 7,

Genera³a �wierczewskiego 6, 12 i 17 -  w miejscowo�ci Tu³owi-
ce oraz w budynku Goszczowice 57 przeznacza siê na wynajem
jako mieszkania komunalne.

ROZDZIA£  V
Zasady polityki czynszowej

§ 6. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje czynszów:
      a) za lokale mieszkalne,
      b) za lokale socjalne.
2.  Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomo�ci, koszty

administrowania, koszty konserwacji,  utrzymania technicznego
budynku, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeñ
wspólnego u¿ytkowania, w tym op³aty za utrzymanie czysto�ci,
energiê ciepln¹ i  elektryczn¹.

3. Najemca oprócz czynszu jest obowi¹zany do uiszcza-
nia zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkania op³at niezale¿nych
od w³a�ciciela, tj. op³at za dostawê do lokalu energii, gazu, wody
oraz odbiór nieczysto�ci p³ynnych i sta³ych w wypadkach, gdy
korzystaj¹cy z lokalu nie ma zawartej umowy bezpo�rednio z
dostawc¹ mediów lub dostawc¹ us³ug.

§ 7. Warto�æ odtworzeniowa 1m2 powierzchni u¿ytkowej
budynków mieszkalnych dla Powiatu Opolskiego do pa�dzierni-
ka 2003r. wynosi 2420 z³.

Podstawowa stawka czynszu w 2003r. wynosi 1,40 z³.za
1m2 miesiêcznie.

Roczna stawka: 1,40 z³. x 12 m-cy = 16,80 z³. za 1m2 powierzch-
ni, co stanowi 16,80 x 100 : 2420 = 0,6942% warto�ci odtworzeniowej.

§ 8. 1.   Ustala siê czynniki zwiêkszaj¹ce i zmniejszaj¹ce
stawki czynszu:

       1) Po³o¿enie budynku:
          a) Tu³owice            + 0,30
          b) Szyd³ów            + 0,20
          c) pozosta³e miejscowo�ci            + 0,15
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2) Kategoria budynku:
a) wielka p³yta, nowe, wysoki standard rozwi¹zañ techn. +0,45
b) budynki stare z dobrym i �rednim stand. rozw.techn.
                                                                                         +0,35

c) budynki stare o z³ym stanie rozwi¹zañ techn.  +0,25
3) Kondygnacje:
a) parter                                                                                    0,00
b) I piêtro                                                                               + 0,10
c) II piêtro                                                                              + 0,10
d) III piêtro                                                                            + 0,08
e) IV piêtro                                                                                0,00
4)  Wspó³czynniki zwiêkszaj¹ce ze wzglêdu na wyposa¿e-

nie budynku
a) centralne ogrzewanie z dostaw¹ ciep³a               +0,05
b) instalacja c.o. eta¿owa               +0,03
 c) wewnêtrzna instalacja ciep³ej wody
 (podgrzewacz gazowy, elektryczny)                                +0,05
 d) wewnêtrzna instalacja ciep³ej wody z podkowy     +0,03
  e) ³azienka w mieszkaniu               +0,05
 f) instalacja gazowa w kuchni               +0,05
5) Wspó³czynniki zmniejszaj¹ce ze wzglêdu na obni¿enie

standardu lokalu  mieszkalnego
a) brak podpiwniczenia                            - 0,05
 b) brak kanalizacji sanitarnej                           - 0,10
 c) czê�ci wspólne mieszkañ (kuchnia, przedpokój)- 0,05
 d) mieszkania na poddaszu               - 0,02
 e) brak instalacji wodnej w lokalu              - 0,10.

ROZDZIA£ VI
Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami zasobu

mieszkaniowego Gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie
zarz¹dzania mieszkaniowym zasobem Gminy w kolejnych latach

§ 9.1.Zarz¹d lokalami mieszkalnymi bêd¹cymi w ca³o�ci
w³asno�ci¹ Gminy sprawuje Zak³ad  Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Tu³owicach.

2. Wójt udziela wytypowanym pracownikom ZGKiM Tu³o-
wice stosownych pe³nomocnictw do reprezentowania interesów
Gminy przy podejmowaniu uchwa³ na forum wspólnot, w któ-
rych Gmina posiada swoje udzia³y

3.  Nie przewiduje siê zmiany w zakresie zarz¹dzania
mieszkaniowym zasobem Gminy.

ROZDZIA£  VII
�ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej i wy-

soko�æ wydatków w kolejnych latach

§ 10. 1.Jako �ród³a finansowania gospodarki mieszka-
niowej przyjmuje siê :

1) wp³ywy z czynszów za lokale mieszkalne
2) wp³ywy z czynszów za lokale u¿ytkowe
3) �rodki z bud¿etu Gminy.
2. Planowane wp³ywy bêd¹ce �ród³em finansowania go-

spodarki mieszkaniowej w poszczególnych latach (w tys. z³.)
przedstawia poni¿sza tabela:

�ród³a finansowania 2003 2004 2005 2006 2007

Wp³ywy z czynszów
za lokale mieszkalne

350 320 300 280 260

Wp³ywy z czynszów
za lokale u¿ytkowe

28 25 27 28 30

�rodki z bud¿etu Gminy - - - - -

Razem 378 345 327 308 290

ROZDZIA£ VIII
Wysoko�æ wydatków w kolejnych latach z podzia³em

na rodzaje kosztów

§ 11.  Wysoko�æ wydatków w kolejnych latach z podzia³em
na poszczególne rodzaje kosztów zwi¹zanych z utrzymaniem
zasobu przedstawia poni¿sza tabela :

Wydatki zwi¹zane  z utrzymaniem zasobu

              w tys. z³.

2003 2004 2005 2006 2007

Koszty bie¿¹cej eksploatacji 163 165 162 133 130

Koszty remontów 65 70 85 125 130

Koszty modernizacji lokali  i budynków - - - - -

Koszty zarz¹du nieruchomo�ciami wspólnymi 150 110 80 50 30

Wydatki inwestycyjne - - - - -

Razem : 378 345 327 308 290

ROZDZIA£ IX
Opis dzia³añ maj¹cych na celu poprawê wykorzystania i ra-

cjonalizacjê gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

§ 12. Gmina pomaga cz³onkom wspólnoty samorz¹do-
wej w ich wysi³kach w uzyskaniu mieszkania, kieruj¹c siê zasa-
dami okre�lonymi w odrêbnych przepisach.

§ 13. Polityk¹ Gminy w zakresie racjonalnej gospodarki
mieszkaniowej winno byæ:

1) intensyfikacja sprzeda¿y lokali mieszkalnych przezna-
czonych do wykupu,

2)  przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji propagan-
dowej, maj¹cej na celu u�wiadomienie lokatorów, którzy zajmu-
j¹ lokale mieszkalne o du¿ym metra¿u, do zamiany mieszkañ
na mieszkania o mniejszym metra¿u a tym samym ni¿szym czyn-
szu i op³atach eksploatacyjnych,

3 ) podjêcie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych osobom zamieszku-
j¹cym w budynkach wytypowanych do zasobu komunalnego
zamianê na mieszkanie w budynkach, w których lokale przezna-
czono do sprzeda¿y.

§ 14. Remontowany budynek przy ul. Ko�ciuszki 2 po-
wiêkszy zasoby mieszkaniowe o 8 mieszkañ jedno, dwu i trzy
pokojowych o wysokim standardzie wyposa¿enia techniczne-
go. Budynek bêdzie posiada³ w³asn¹ kot³owniê gazow¹ i sieæ
c.o., instalacjê gazow¹ do celów gospodarczych oraz sieæ wod-
no-kanalizacyjn¹.

§ 15. 1.Poniewa¿ obecnie Gmina posiada tylko jeden lo-
kal socjalny, zak³ada siê przeznaczyæ na ten cel, po opuszczeniu
przez lokatorów,  mieszkania w budynku przy ul. Sawickiej 12.

 2. Rozpoczêty remont kapitalny budynku przy ul. Ko�ciuszki 2
w wyniku którego zostanie oddanych (lub sprzedanych) 8 miesz-
kañ oraz polityka przydzia³ów wolnych mieszkañ lub zamian,
powinna spowodowaæ tworzenie w budynku przy ul. Sawickiej
12 wolnych mieszkañ socjalnych.

ROZDZIA£ X
Postanowienia koñcowe

§ 16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Tu³owice.

§ 17. Trac¹ moc nastêpuj¹ce uchwa³y Rady Gminy:  uchwa³a
Nr VII/38/94 z dnia 8 grudnia 1994r.w sprawie ustalania stawki czyn-
szu za najem lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy
Tu³owice,Nr XI/61/95 z dnia 5 maja 1995r.,uchwa³a Nr XXIII/126/96 z
dnia 15 listopada 1996r., uchwa³a Nr XIX/146/2000 z dnia 23 listopa-
da 2000r. zmieniaj¹ce uchwa³ê Nr VII/38/94.

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

Przewodnicz¹ca Rady Gminy
                                                     Teresa Kucharzak-Juszczyk

3.  W zwi¹zku ze sprzeda¿¹ lokali z zasobu wp³ywy z czyn-
szów za lokale mieszkalne bêd¹ stopniowo maleæ.
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    Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  9  litera  a  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) oraz art. 34 ust 6, art. 37 ust 3,
art. 68 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomo�ciami (Dz.U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543; 2001r., Nr
129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800;  2002r., Nr 25, poz. 253,  Nr
74,  poz. 676,  Nr 113,  poz. 984, Nr 126,  poz. 1070,  Nr 130,  poz.
1112,  Nr 200,  poz. 1682,  Nr 240,  poz. 2058; 2003r., Nr 1, poz.
15) - Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zmienia siê tre�æ § 4 w nastêpuj¹cy sposób:
1. Przy sprzeda¿y bezprzetargowej pojedynczego lokalu

mieszkalnego stosuje siê ulgê w wysoko�ci:
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Uchwa³a Nr VI/50/03
Rady Gminy Tu³owice

z dnia 24 kwietnia 2003r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Gminy Nr XXIII/169/01 z dnia 1 marca 2001r. w sprawie okre�lenia zasad nabywania,
zbywania i obci¹¿ania nieruchomo�ci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata.

1) 85 % ceny, przy zap³acie nale¿no�ci jednorazowo, naj-
pó�niej w dniu zawarcia aktu notarialnego;

2) 50 % ceny, przy zap³acie nale¿no�ci nie pó�niej ni¿ w
ci¹gu piêciu lat;

3) 30 % ceny, przy zap³acie nale¿no�ci w okresie d³u¿szym
ni¿ piêæ lat.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3. 1.  Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wy Województwa Opolskiego oraz na tablicach og³oszeñ na te-
renie Gminy.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od opubli-
kowania .
                                                                                          Przewodnicz¹ca

                                                                             Rady Gminy
                                                      Teresa Kucharzak-Juszczyk

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.7 ust.3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z
2002 r. Nr 9 poz. 84) - Rada Miejska w Uje�dzie uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. 1. Zwalnia siê  z podatku od nieruchomo�ci  przedsiê-
biorców, którzy po wej�ciu w ¿ycie niniejszej uchwa³y zrealizuj¹
na terenie gminy Ujazd nowe inwestycje polegaj¹ce na  urucho-
mieniu dzia³alno�ci produkcyjnej lub us³ugowej, pod warunkiem
utworzenia co najmniej 3 nowych miejsc pracy.

2. Zwolnienie przys³uguje w wysoko�ci:
                                                             I rok        II rok         III rok        IV rok

1)   Je¿eli utworzono co najmniej    3 miejsca pracy       25%       15%        10%          5%
2)   Je¿eli utworzono co najmniej    5 miejsc pracy         50%       30%        15%        10%
3)   Je¿eli utworzono co najmniej  10 miejsc pracy         75%       40%        20%        15%
4)   Je¿eli utworzono co najmniej  20 miejsc pracy         90%       60%        25%        20%
5)   Je¿eli utworzono co najmniej  30 miejsc pracy        100%      75%        50%        25%
 6)   Je¿eli utworzono co najmniej  50 miejsc pracy        100%      75%        65%        50%

3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uwa¿a siê za
spe³niony, je¿eli inwestycja spowodowa³a wzrost zatrudnienia
w stosunku do �redniego poziomu zatrudnienia w okresie
6 miesiêcy przed dokonaniem inwestycji, przy czym uwzglêdnia
siê tylko pracowników zatrudnionych w pe³nym wymiarze czasu
pracy.
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Uchwa³a Nr IX/36/2003
Rady Miejskiej w Uje�dzie

z dnia 29 kwietnia 2003r.

 sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomo�ci dla przedsiêbiorców na terenie gminy Ujazd.

4. Zwolnienie od podatku przys³uguje, je¿eli zwiêkszony
poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez ca³y okres zwol-
nienia.

§2.  Ze zwolnienia, o którym mowa w §1, mo¿e równie¿
skorzystaæ przedsiêbiorca, który poszerza swoj¹ dzia³alno�æ.
Zwolnienie od podatku obejmuje wówczas tylko now¹ inwesty-
cjê, tj. nowo nabyte grunty, nowo wybudowane lub adaptowane
budynki, budowle lub ich czê�ci przeznaczone na prowadzenie
poszerzonego zakresu dzia³alno�ci gospodarczej.

§3.  Zwolnienia, o których mowa w §1 i §2, s¹ pomoc¹
publiczn¹, a jej udzielenie nastêpuje z uwzglêdnieniem przepi-
sów ustawy o warunkach dopuszczalno�ci i nadzorowaniu po-
mocy publicznej dla przedsiêbiorców oraz wydanych na jej pod-
stawie rozporz¹dzeñ.

§4. 1.Warunki skorzystania ze zwolnieñ, o których mowa
§1 i §3, jest przed³o¿enie przez przedsiêbiorcê dokumentów po-
twierdzaj¹cych spe³nienie warunków wymaganych do objêcia
zwolnieniem.

2.W czasie korzystania ze zwolnienia podatnik mo¿e wnio-
skowaæ o zmianê okresu i wysoko�ci zwolnienia okre�lonego
w §1 pkt 2, przy czym ³¹czny okres zwolnienia nie mo¿e przekra-
czaæ 4 lat.
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§5.1.Na pocz¹tku ka¿dego roku podatkowego, podatnik
korzystaj¹c ze zwolnienia jest zobowi¹zany przed³o¿yæ organowi
podatkowemu informacje dotycz¹ce:

1) Wielko�ci poniesionych nak³adów inwestycyjnych
2) Poziomu zatrudnienia
 3) Kosztów zatrudnienia pracowników
4)Wielko�ci oraz przeznaczenia pomocy publicznej uzy-

skanej przez przedsiêbiorcê w ci¹gu trzech ostatnich lat.

2. W przypadku utraty warunków uprawniaj¹cych do zwol-
nienia , podatnik jest zobowi¹zany powiadomiæ pisemnie Urz¹d
w terminie 14 dni od dnia wyst¹pienia okoliczno�ci powoduj¹-
cych utratê prawa do zwolnienia.

3. Podatnik o którym mowa w punkcie 2, traci prawo do
zwolnienia od pierwszego dnia miesi¹ca, w którym wyst¹pi³y
okoliczno�ci powoduj¹ce utratê tego prawa.

4. Podatnik, który nie dope³ni³ obowi¹zku okre�lonego w
punkcie 2, traci prawo do zwolnienia od pocz¹tku roku podatko-
wego, w którym wyst¹pi³y okoliczno�ci powoduj¹ce utratê tego
prawa.

5. Podatnik, który wprowadzi³ w b³¹d Organ Podatkowy co
do spe³nienia warunków uprawniaj¹cych do uzyskania zwolnie-

nia, traci prawo do zwolnienia za ca³y okres przez jaki korzysta³
ze zwolnienia.

6.  Podatnicy o których mowa w punkcie 4 i 5 s¹ zobowi¹-
zani do zap³aty nale¿ytego podatku  wraz z odsetkami.

§6.  1. Upowa¿nia siê Burmistrza do opracowania progra-
mu udzielania pomocy regionalnej, uwzglêdniaj¹cego warunki
udzielania pomocy przewidziane w niniejszej uchwale oraz  w
przepisach o pomocy publicznej.

2. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwa³y zgod-
nie z warunkami okre�lonymi w programie, o którym mowa w
punkcie 1, pozytywnie zaopiniowanym przez Prezesa Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nie podlega opiniowaniu
w trybie art.25 ustawy o pomocy publicznej.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Ko³odziej

    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 z pó�n. zm. ] w zwi¹zku z  art. 10 ust. 1 i 2  ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych [Dz. U. z
2002 r. Nr 9 poz. 84 z pó�n. zm.] - Rada Miejska w Zawadzkiem
uchwala, co nastêpuje:

    § 1.   Zmienia siê dotychczasow¹ tre�æ § 1 ust. VI uchwa³y
Nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków trans-
portowych na 2003 rok, który otrzymuje nowe brzmienie:

"Od przyczepy lub naczepy, która ³¹cznie z pojazdem silni-
kowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy-
¿sz¹ ni¿ 12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, bez
wzglêdu na rodzaj zawieszenia osi jezdnych:
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Uchwa³a  Nr IV/39/2003
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 13 grudnia 2002 r.

1. Od 12 t i poni¿ej 25 t o jednej osi jezdnej              910,00
2. Od 25 t i powy¿ej o 1 osi jezdnej                             936,00
3. Od 12 t i poni¿ej 38 t o dwóch osiach jezdnych       1.200,00
4. Od 38 t i powy¿ej o 2 osiach jezdnych          1.500,00
5. Od 12 t i poni¿ej 38 t o 3 i wiêcej osiach jezdnych  1.100,00
6. Od 38 t i powy¿ej o 3 i wiêcej osiach jezdnych        1.400,00

§ 2.     Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Zawadzkie.

§ 3.     Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego i
podlega podaniu do wiadomo�ci publicznej na terenie miasta i
gminy Zawadzkie w sposób zwyczajowo przyjêty.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Urszula Taibert
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 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  8,  art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
[Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm. ] w zwi¹zku z  art. 15,
art. 19 pkt  1 lit. a  ustawy  z dnia  12 stycznia 1991 r.  o podatkach
i op³atach lokalnych [Dz. U.z 2002 Nr 9 poz. 84 z pó�n. zm.] -
Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co nastêpuje:

 § 1. Zmienia siê tre�æ § 4 uchwa³y Nr II/13/2002 Rady
Miejskiej w Zawadzkiem  z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie
okre�lenia wysoko�ci stawek podatków i op³at lokalnych  oraz
zwolnieñ z podatku od nieruchomo�ci na 2003 r., który otrzymu-
je nowe brzmienie:

 "1. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej:
a) za 1 m2 stoiska handlowego w wysoko�ci 2,50 z³,
b) stawka op³aty targowej okre�lona w ust. 1 lit. a)  obo-

wi¹zuje równie¿ za ka¿dy rozpoczêty metr kwadratowy stoiska
handlowego,
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Uchwa³a  Nr IV/40/2003
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia  24 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr II/13/2002 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 13 grudnia 2002 r.

2. Zobowi¹zuje siê podmioty handluj¹ce na targowisku
miejskim do zamieszczenia w widocznym miejscu informacji o
powierzchni handlowej stanowiska w pe³nych metrach kwadra-
towych."

§ 3. Pozosta³e zapisy uchwa³y nie ulegaj¹ zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Zawadzkie.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
oraz podlega podaniu do wiadomo�ci publicznej na terenie mia-
sta i gminy Zawadzkie w sposób zwyczajowo przyjêty.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Urszula Taibert

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, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr
162, poz. 1126, z 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, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i poz. 1802, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 135, poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr 50
poz. 424) oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 i Nr 169, poz. 1387),  po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4
kwietnia 2003 r. Zak³adu  Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzi-
b¹ w Namys³owie, posiadaj¹cego statystyczny numer identyfi-
kacyjny REGON: 531350401, 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  0,39%,

- dla dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie przesy³ania i
dystrybucji ciep³a - w wysoko�ci 0,34%,
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DECYZJA
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

Nr OWR-820/88-A/9/2003/III/GM

z dnia 28 maja 2003 r.

zatwierdzaj¹c¹ taryfê dla ciep³a dla Zak³adu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w Namys³owie.

3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korek-
cyjnych Xw, o których mowa w pkt 2 niniejszej decyzji, do dnia
31 lipca 2004 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania admini-
stracyjnego, w zwi¹zku z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997 r. - Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiêbiorstwa
posiadaj¹cego koncesje z dnia 18 listopada 1998 r. na wytwa-
rzanie ciep³a  nr WCC/640/88/W/3/98/DN, ze zmianami z dnia 21
marca 2000 r. nr WCC/640A/88/W/3/2000/BP, z dnia 25 czerwca
2001 r. nr WCC/640B/88/W/3/2001/BK i z dnia 3 marca 2003 r. nr
WCC/640C/88/W/OWR/2003/HC oraz na przesy³anie i dystrybu-
cjê ciep³a nr PCC/675/88/W/3/98/DN ze zmian¹ z dnia 21 marca
2000 r. nr PCC/675A/88/W/3/2000/BP, w dniu 14 kwietnia 2003 r.
(po usuniêciu braków formalnych) zosta³o wszczête postêpo-
wanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla cie-
p³a, ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przed-
siêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje m.in. na pro-
wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania,
przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy dla
ciep³a, które podlegaj¹ 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 na-
le¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okre�laj¹cych po-
prawê efektywno�ci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycz-
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nych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbior-
stwa danego rodzaju dzia³alno�ci gospodarczej, a tak¿e ustala-
nie okresu obowi¹zywania wspó³czynników 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 kosztów uzasadnionych pro-
wadzenia dzia³alno�ci, zaplanowanych dla pierwszego roku sto-
sowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów ponie-
sionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprze-
dzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporz¹-
dzenia taryfowego).

Wspó³czynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2
rozstrzygniêcia decyzji, ustalone zosta³y adekwatnie do projek-
towanej efektywno�ci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz
stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przed-
siêbiorstwo dzia³alno�ci koncesjonowanej w okresie stosowa-
nia taryfy.

Wspó³czynniki korekcyjne Xw, uwzglêdnione zosta³y w ce-
nach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniej-
sz¹ decyzj¹.

Okres stosowania taryfy 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 rozstrzygniêciu.

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. Mar-
sza³ka Józefa Pi³sudskiego 49-57, 50-032 Wroc³aw.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy - Prawo energetycz-
ne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzê-
dowym 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 28 maja 2003 r.
Nr OWR-820/88-A/9/2003/III/GM

TARYFA  DLA  CIEP£A

I. Obja�nienia pojêæ u¿ywanych w taryfie:

- ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo ener-
getyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz.348 i Nr 158, poz. 1042, z
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 i Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099,  2001
r. Nr 154, poz.1800 i 1802,  2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984,
Nr 135, poz. 1144,  2003 r. nr 50 poz. 424),

- 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 siecio-
wego i eksploatacji sieci oraz standardów jako�ciowych obs³u-
gi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),

- przedsiêbiorstwo energetyczne, sprzedawca - Zak³ad
Energetyki Cieplnej Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹
z siedzib¹ w Namys³owie prowadz¹ca dzia³alno�æ gospodar-
cz¹ w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji ciep³a,

- taryfa - zbiór cen i stawek op³at oraz warunków ich sto-
sowania, opracowany przez przedsiêbiorstwo energetyczne i
wprowadzany jako obowi¹zuj¹cy dla okre�lonych w nim odbior-
ców w trybie okre�lonym ustaw¹,

- odbiorca - ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep³o na
podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,

- �ród³o ciep³a - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub insta-
lacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a dostarczanego do sieci cie-
p³owniczej albo zainstalowane w obiekcie urz¹dzenia lub insta-
lacje do wytwarzania ciep³a, które zasilaj¹ instalacje odbiorcze
w tym obiekcie,

- sieæ ciep³ownicza - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze �róde³ ciep³a
do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,

- przy³¹cze - odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹-
cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo odcinek
zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em ciepl-
nym lub �ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te instalacje z obiektem,

- wêze³ cieplny - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub insta-
lacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów no�nika ciep³a
dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji ilo�ci ciep³a dostarcza-
nego do instalacji odbiorczych,

- grupowy wêze³ cieplny - wêze³ cieplny obs³uguj¹cy wiê-
cej ni¿ jeden obiekt,

- instalacja odbiorcza - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub ciep³ej wody
z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub punktów poboru
ciep³ej wody w obiekcie,

- zewnêtrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbior-
czych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub �ród³o ciep³a z obiektami,

- obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami od-
biorczymi,

- uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do sto-
sowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru ilo�ci i para-
metrów no�nika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê
do obliczenia nale¿no�ci z tytu³u dostarczania ciep³a,
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- liczba punktów pomiarowych - ³¹czna liczba uk³adów
pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do
wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których wskazania stanowi¹
podstawê do okre�lenia udzia³u poszczególnych odbiorców w
kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych,
obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,

- zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcê naj-
wiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w danym
obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêd-
niaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:

a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹ca utrzyma-
nie normatywnej temperatury  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 ciep³o,

- nielegalne pobieranie ciep³a - pobieranie ciep³a bez za-
warcia umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym lub niezgod-
nie z umow¹.

II. Zakres dzia³alno�ci gospodarczej zwi¹zanej z zaopa-
trzeniem w ciep³o

Zak³ad Energetyki Cieplnej Spó³ka z ograniczon¹ odpo-
wiedzialno�ci¹ z siedzib¹ w Namys³owie prowadzi dzia³alno�æ
gospodarcz¹ w zakresie wytwarzania oraz przesy³ania i dystry-
bucji ciep³a na terenie gminy Namys³ów.

Dzia³alno�æ prowadzona jest na podstawie udzielonych
przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki koncesji z dnia 18
listopada 1998 r. na:

- wytwarzanie ciep³a nr WCC/640/88/W/3/98/DN, ze zmianami:
z dnia 21 marca 2000 r. nr WCC/640A/88/W/3/2000/BP,
z dnia 25 czerwca 2001 r. nr WCC/640B/88/W/3/2001/BK,
z dnia 3 marca 2003 r. nr WCC/640C/88/W/OWR/2003/HC,
- przesy³anie i dystrybucjê ciep³a nr PCC/675/88/W/3/98/

DN ze zmian¹ z dnia 21 marca 2000 r. nr PCC/675A/88/W/3/
2000/BP.

III. Podzia³ odbiorców ciep³a na grupy taryfowe:
Na podstawie § 10 rozporz¹dzenia taryfowego, wyodrêb-

niono nastêpuj¹ce grupy taryfowe:
Grupa  A    -   odbiorcy zasilani z kot³owni gazowej przy ul.

Staromiejskiej,
Grupa B  - odbiorcy zasilani z kot³owni przy ul. £¹czañskiej

za po�rednictwem sieci ciep³owniczej sprzedawcy,
Grupa C1 - odbiorcy zasilani z kot³owni przy ul. Reymonta

za po�rednictwem sieci ciep³owniczej sprzedawcy,
Grupa C2 - odbiorcy zasilani z kot³owni przy ul. Reymonta

za po�rednictwem sieci ciep³owniczej i wêz³ów cieplnych sprze-
dawcy,

Grupa C3 - odbiorcy zasilani z kot³owni przy ul. Reymonta
za po�rednictwem sieci ciep³owniczej, grupowych wêz³ów ciepl-
nych i zewnêtrznych instalacji odbiorczych sprzedawcy,

Grupa D  - odbiorcy zasilani z kot³owni przy ul. Pu³askiego
za po�rednictwem sieci ciep³owniczej sprzedawcy,

Grupa  E    - odbiorcy zasilani z kot³owni gazowej przy ul. 1
Maja tylko na potrzeby ciep³ej wody u¿ytkowej.

IV. Rodzaje oraz wysoko�æ cen i stawek op³at

1. Ceny i stawki op³at dla ciep³a:
Grupa A

Wyszczególnienie Jednostki
Wysoko�æ
stawek  netto

Wysoko�æ stawek
brutto *

Stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc ciepln¹
z³/MW/miesi¹c 6 693,84 8 166,48

Stawka op³aty za ciep³o z³/GJ 26,66 32,53

Grupa B

Wyszczególnienie Jednostki Wysoko�æ
cen i stawek

op³at netto

Wysoko�æ
cen i stawek

op³at brutto *

z³/MW/rok 62 555,27 76 317,43
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

rata miesiêczna 5 212,94 6 359,79

Cena ciep³a z³/GJ 22,92 27,96

Cena no�nika ciep³a z³/m3 11,37 13,87

z³/MW/rok 5 672,32 6 920,23Stawka op³aty sta³ej
za us³ugi przesy³owe rata miesiêczna 472,69 576,68

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe z³/GJ 2,08 2,54

z³/punkt pomiarowy/rok 69,48 84,77
Stawka op³aty  abonamentowej

rata miesiêczna 5,79 7,06
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Grupa C1

Wyszczególnienie Jednostki Wysoko�æ
cen i stawek

  op³at netto

Wysoko�æ
cen i stawek

op³at brutto *

z³/MW/rok 51 679,34 63 048,79
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

rata miesiêczna 4 306,61 5 254,06

Cena ciep³a z³/GJ 20,40 24,89

Cena no�nika ciep³a z³/m3 11,37 13,87

z³/MW/rok 4 666,02 5 692,54Stawka op³aty sta³ej
za us³ugi przesy³owe rata miesiêczna 388,84 474,38

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe z³/GJ 1,84 2,24

z³/punkt pomiarowy/rok 69,48 84,77
Stawka op³aty  abonamentowej

rata miesiêczna 5,79 7,06

Grupa C2

Wyszczególnienie Jednostki Wysoko�æ
cen i stawek
  op³at netto

Wysoko�æ
cen i stawek

op³at brutto *

z³/MW/rok 51 679,34 63 048,79
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

rata miesiêczna 4 306,61 5 254,06

Cena ciep³a z³/GJ 20,40 24,89

Cena no�nika ciep³a z³/m3 11,37 13,87

z³/MW/rok 15 046,53 18 356,77
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe

rata miesiêczna 1 253,88 1 529,73

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe z³/GJ 5,82 7,10

z³/punkt pomiarowy/rok 69,48 84,77
Stawka op³aty  abonamentowej

rata miesiêczna 5,79 7,06

Grupa C3

Wyszczególnienie Jednostki Wysoko�æ
cen i stawek

  op³at netto

Wysoko�æ
cen i stawek

op³at brutto *

z³/MW/rok 51 679,34 63 048,79
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

rata miesiêczna 4 306,61 5 254,06

Cena ciep³a z³/GJ 20,40 24,89

Cena no�nika ciep³a z³/m3 11,37 13,87

z³/MW/rok 18 483,98 22 550,46
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe

rata miesiêczna 1 540,33 1 879,20

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe z³/GJ 7,12 8,69

z³/punkt pomiarowy/rok 69,48 84,77
Stawka op³aty  abonamentowej

rata miesiêczna 5,79 7,06
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Grupa D

Wyszczególnienie Jednostki Wysoko�æ
cen i stawek

  op³at netto

Wysoko�æ
cen i stawek

op³at brutto *

z³/MW/rok 78 054,30 95 226,25
Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

rata miesiêczna 6 504,53 7 935,53

Cena ciep³a z³/GJ 22,77 27,78

Cena no�nika ciep³a z³/m3 11,37 13,87

z³/MW/rok 4 882,20 5 956,28
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe

rata miesiêczna 406,85 496,36

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi
przesy³owe

z³/GJ 1,42 1,73

z³/punkt pomiarowy/rok 69,48 84,77
Stawka op³aty  abonamentowej

rata miesiêczna 5,79 7,06

Grupa E

Wyszczególnienie Jednostki
Wysoko�æ
stawek  netto

Wysoko�æ stawek
brutto *

Stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc ciepln¹ z³/MW/miesi¹c 10 643,18 12 984,68

Stawka op³aty za ciep³o z³/GJ 21,15 25,80

* - Ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek VAT w wysoko�ci 22%.

2. Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej
1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia odbior-

cy, stawki op³at za przy³¹czenie bêd¹ kalkulowane na podstawie
kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie kosz-
torysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych ro-
bót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb spo-
rz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okre�lonych  w przepi-
sach 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 uwzglêdnieniu posta-
nowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.

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 1.

V.  Sposób obliczania op³at
 Miesiêczna rata op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹ -

pobierana w ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn zamówionej
mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówion¹ moc ciepln¹ lub
stawki op³aty miesiêcznej 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 lub zewnêtrznych instalacji odbiorczych albo w innych
miejscach rozgraniczenia eksploatacji urz¹dzeñ i instalacji okre-
�lonych w umowach, oraz ceny ciep³a lub stawki op³aty za ciep³o
dla danej grupy taryfowej.

 Op³ata za no�nik ciep³a - pobierana za ka¿dy miesi¹c, w
którym nast¹pi³ pobór no�nika ciep³a, stanowi iloczyn ilo�ci no-
�nika ciep³a dostarczonego do nape³niania i uzupe³niania ubyt-
ków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego
w wê�le cieplnym oraz ceny no�nika ciep³a dla danej grupy tary-
fowej.

Miesiêczna rata op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe - 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 lub zewnêtrznych instalacji od-
biorczych albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji
urz¹dzeñ i instalacji okre�lonych w umowach, oraz stawki op³a-
ty zmiennej za us³ugi przesy³owe dla danej 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 op³at
Ustalone w taryfie ceny i stawki op³at obowi¹zuj¹ przy za-

chowaniu standardów jako�ciowych obs³ugi odbiorców, które
zosta³y okre�lone w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.

W przypadkach:
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzeda-

¿y ciep³a,
- niedotrzymania przez przedsiêbiorstwo energetyczne

standardów jako�ciowych obs³ugi odbiorców,



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 45 Poz. 980-981- 4407 -

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wska-
zañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,

- udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹-
cych odbiorcy,

- nielegalnego pobierania ciep³a,
stosuje siê odpowiednio postanowienia okre�lone w roz-

dziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
Op³aty za nielegalny pobór ciep³a nalicza siê na podsta-

wie cen i stawek netto.

VII.  Wprowadzanie zmian cen i stawek op³at
Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzêdu Regulacji

Energetyki jest kierowana do  og³oszenia w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

Przedsiêbiorstwo 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. 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, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr
162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr
110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103,
poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i poz. 1802,  2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102 i Nr 135, poz. 1144
oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424) oraz na podstawie art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administra-
cyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz.
509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387),  po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 kwietnia 2003 r., Cukrowni �Wró-
blin� Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Lewinie Brzeskim posiada-
j¹cej statystyczny numer identyfikacyjny regon  531 021 637,zwa-
nej w dalszej czê�ci decyzji "Przedsiêbiorstwem",  postanawiam :

1)zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiê-
biorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,

2)ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okre�laj¹ce pro-
jektowan¹ efektywno�æ funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz
zmianê warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia-
³alno�ci gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy w
stosunku do roku kalendarzowego poprzedzaj¹cego pierwszy
rok stosowania taryfy:

a) dla dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciep³a w wysoko�ci - plus 1,48%,

b) dla dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie przesy³ania i
dystrybucji ciep³a - w wysoko�ci minus 16,87%,

3)ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyj-
nych Xw, o których mowa w pkt 2 niniejszej decyzji, do dnia
30 kwietnia 2005 r.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania admini-

stracyjnego, na wniosek Cukrowni "Wróblin" Spó³ka Akcyjna z
siedzib¹ w Lewinie Brzeskim prowadz¹cej dzia³alno�æ gospo-
darcz¹ w zakresie zaopatrzenia w ciep³o na podstawie udzielo-
nych przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki koncesji z dnia
12 listopada 1998 r. na:

- wytwarzanie ciep³a nr WCC/604/1135/U/OT-6/98/JJ, ze zmia-
n¹ z dnia 10 maja 2003 r. nr WCC/604A/1135/W/OWR/2003/HC,

- przesy³anie i dystrybucjê ciep³a nr PCC/637/1135/U/OT-
6/98/JJ, ze zmian¹ z dnia 28 lipca 1999 r. nr PCC/637/S/1135/U/3/99

i z dnia 10 maja 2003 r. nr PCC/637A/1135/W/OWR/2003/HC, w dniu
11 kwietnia 2003 r. zosta³o wszczête postêpowanie administra-
cyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez
to Przedsiêbiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przed-
siêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadze-
nie dzia³alno�ci gospodarczej m.in. w zakresie wytwarzania, przesy-
³ania i dystrybucji ciep³a ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹
zatwierdzeniu przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki.

Natomiast w my�l art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c ustawy -
Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE
nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okre�laj¹cych
poprawê efektywno�ci funkcjonowania przedsiêbiorstw ener-
getycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przed-
siêbiorstwa dzia³alno�ci gospodarczej.

W trakcie postêpowania administracyjnego, na podsta-
wie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo
opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okre�lonymi w art. 45
ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporz¹dzenia
Ministra Gospodarki z dnia 12 pa�dziernika 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad
rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. 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 stoso-
wania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych
przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierw-
szy rok stosowania (§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego).

Wspó³czynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2
rozstrzygniêcia decyzji, ustalone zosta³y adekwatnie do projek-
towanej efektywno�ci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz
stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przed-
siêbiorstwo dzia³alno�ci koncesjonowanej w okresie stosowa-
nia taryfy.

Wspó³czynniki korekcyjne Xw, uwzglêdnione zosta³y w ce-
nach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniej-
sz¹ decyzj¹.

Okres stosowania taryfy zgodnie z § 28 ust. 3 rozporz¹-
dzenia taryfowego nie mo¿e byæ d³u¿szy od okresu obowi¹zywa-
nia wspó³czynników korekcyjnych Xw.

W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w rozstrzy-
gniêciu.

981

DECYZJA
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

Nr OWR-820/1135-A/5/2003/III/MB

z dnia 29 maja 2003 r.

 zatwierdzaj¹c¹ taryfê dla ciep³a dla Cukrowni "Wróblin" Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Lewinie Brzeskim.
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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, taryfa mo¿e obowi¹zywaæ nie wcze�niej ni¿ po up³ywie 14
dni od dnia jej publikacji i nie wcze�niej ni¿ po up³ywie okresu
obowi¹zywania (do dnia 30 czerwca 2003 r.) wspó³czynników
korekcyjnych Xw zatwierdzonych decyzj¹ Prezesa URE nr OWR-
820/1135-A/9/2003/II/HC z dnia 8 kwietnia 2003 r., oraz nie pó�-
niej ni¿ do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzê-
dowym 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 29 maja 2003 r.
Nr OWR-820/1135-A/5/2003/III/MB

TARYFA  DLA  CIEP£A

1.Obja�nienia pojêæ u¿ywanych w taryfie :

1) ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042,
z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z
1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z
2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z
2001 r. Nr 154, poz. 1800 i poz. 1802, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr
113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102 i Nr 135, poz. 1144; 2003 r. Nr
50, poz. 424),

2) 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),

3) rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe - rozporz¹dzenie Mi-
nistra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó-
³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owni-
czych, obrotu ciep³em, �wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu
sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jako�ciowych
obs³ugi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),

4) taryfa - zbiór cen i stawek op³at oraz warunków ich
stosowania, opracowany przez przedsiêbiorstwo energetyczne
i wprowadzany jako obowi¹zuj¹cy dla okre�lonych w nim od-
biorców w trybie okre�lonym ustaw¹,

5) przedsiêbiorstwo energetyczne, sprzedawca - Cu-
krownia "Wróblin" Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Lewinie Brze-
skim, prowadz¹ca dzia³alno�æ gospodarcz¹ w zakresie wytwa-
rzania oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a,

6) odbiorca - ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep³o na
podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,

7) �ród³o ciep³a - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub insta-
lacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,

8) 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,

9) przy³¹cze - odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadza-
j¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego,

10) wêze³ cieplny - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów no�nika
ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji ilo�ci ciep³a do-
starczanego do instalacji odbiorczych,

11) 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,

12) obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami od-
biorczymi,

13) uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do
stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru ilo�ci i para-
metrów no�nika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê
do obliczenia nale¿no�ci z tytu³u dostarczania ciep³a,

14) liczba punktów pomiarowych - ³¹czna liczba punk-
tów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach
do wêz³ów cieplnych,

15) moc cieplna - ilo�æ ciep³a wytworzonego lub dostar-
czonego do podgrzania okre�lonego no�nika ciep³a lub ode-
brana od tego no�nika w ci¹gu godziny,

16) zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcê
najwiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w danym
obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêd-
niaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:

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,

17) warunki obliczeniowe - obliczeniowa temperatura po-
wietrza atmosferycznego okre�lona dla strefy klimatycznej, w
której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane cie-
p³o (dla Lewina Brzeskiego tzew. obl. = -200C),

18) nielegalne pobieranie ciep³a - pobieranie ciep³a bez
zawarcia umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym lub nie-
zgodnie z umow¹.

2. Zakres dzia³alno�ci gospodarczej zwi¹zanej z zaopa-
trzeniem w ciep³o

Przedsiêbiorstwo energetyczne prowadzi dzia³alno�æ go-
spodarcz¹ w zakresie wytwarzania oraz przesy³ania i dystrybucji
ciep³a na terenie Lewina Brzeskiego.

Dzia³alno�æ ta prowadzona jest na podstawie udzielonych
przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki koncesji z dnia
12 listopada 1998 r. na:

- wytwarzanie ciep³a nr WCC/604/1135/U/OT-6/98/JJ, ze
zmian¹ z dnia10 maja 2003 r. nr WCC/604A/1135/W/OWR/2003/HC,
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- przesy³anie i dystrybucjê ciep³a nr PCC/637/1135/U/OT-6/
98/JJ, ze zmian¹ z dnia 28 lipca 1999 r. nr PCC/637/S/1135/U/3/99
i z dnia 10 maja 2003 r. nr PCC/637A/1135/W/OWR/2003/HC.

3. Podzia³ odbiorców na grupy taryfowe

Na podstawie § 10 rozporz¹dzenia taryfowego, w niniej-
szej taryfie wyodrêbnia siê jedn¹ grupê taryfow¹ oznaczon¹ lite-

Grupa taryfowa B

  Wysoko�æ cen i stawek op³at

Wyszczególnienie Jednostki

      netto       brutto*

z³/MW/rok 18 000,00 21 960,00
Cena za zamówion¹ moc
ciepln¹

rata miesiêczna 1 500,00 1 830,00

Cena ciep³a z³/GJ 23,50 28,67

Cena no�nika ciep³a z³/m3 9,00 10,98

z³/MW/rok 4 800,00 5 856,00
Stawka op³aty sta³ej za us³ugi
przesy³owe

rata miesiêczna 400,00 488,00

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi
przesy³owe

z³/GJ 4,00 4,88

z³/punkt pomiarowy/rok 72,00 87,84

Stawka op³aty abonamentowej

rata miesiêczna 6,00 7,32

* - ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek od towarów i us³ug w wysoko�ci 22%.

r¹ "B", która oznacza odbiorów, którym ciep³o dostarczane jest
ze �ród³a ciep³a sprzedawcy za po�rednictwem wodnej sieci
ciep³owniczej sprzedawcy.

4. Rodzaje oraz wysoko�æ cen i stawek op³at

4.1 Ceny i stawki op³at za ciep³o

4.2 Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej

1) Przedsiêbiorstwo nie planuje przy³¹czania nowych od-
biorców, a w przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia od-
biorcy, stawki op³at za przy³¹czenie bêd¹ kalkulowane na pod-
stawie kosztów wynikaj¹cych z kosztorysowych norm nak³adów
rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen
czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwe-
storskiego, okre�lonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy  z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówie-
niach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 ze zmianami),
obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy od-
powiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.

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 1).

5. Sposób obliczania op³at
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.

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.

Op³ata za no�nik ciep³a - pobierana za ka¿dy miesi¹c, w
którym nast¹pi³ pobór no�nika ciep³a, stanowi iloczyn ilo�ci no-
�nika ciep³a dostarczonego do nape³niania i uzupe³nienia ubyt-
ków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie
odczytów wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego zainsta-
lowanego w wê�le cieplnym, albo w innych miejscach okre�lo-
nych w umowach, oraz ceny no�nika ciep³a.

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.

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.
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Miesiêczna rata op³aty abonamentowej - pobierana w
ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn liczby punktów pomiarowych
i 1/12 stawki op³aty abonamentowej.

6.Warunki stosowania cen i stawek op³at

Zawarte w taryfie ceny i stawki op³at ustalono dla standar-
dów jako�ciowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okre�lone w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.

W przypadkach:
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wska-

zañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
- niedotrzymania przez przedsiêbiorstwo energetyczne

standardów jako�ciowych obs³ugi odbiorców,
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzeda-

¿y ciep³a,
- nielegalnego pobierania ciep³a,

- udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹-
cych odbiorcy,

stosuje siê odpowiednio postanowienia okre�lone w roz-
dziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.

Op³aty za nielegalny pobór ciep³a nalicza siê na podsta-
wie cen i stawek op³at netto.

7.Wprowadzanie zmian cen i stawek op³at

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki, jest kierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

Przedsiêbiorstwo wprowadza taryfê do stosowania nie
wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie pó�niej ni¿ do 45 dnia od
daty jej opublikowania.

Wszyscy odbiorcy ciep³a bêd¹ powiadamiani pisemnie o
wprowadzaniu nowych cen i stawek op³at z wyprzedzeniem co
najmniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.

Pismem z dnia 15 maja 2003r. znak EHP/794/2003, uzupe³-
nionym pismem z dnia 30 maja 2003r. znak PKE/EHC/877/03 Po-
³udniowy Koncern Energetyczny S.A. z siedzib¹ w Katowicach
(REGON 276854946) wyst¹pi³ z wnioskiem o przed³u¿enie okre-
su obowi¹zywania taryfy dla ciep³a,  zatwierdzonej decyzj¹ Pre-
zesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia 19 wrze�nia 2002r. Nr
OKA-820/1183-A/1/2003/II/MG/Zmd, ze zmian¹  ze zmian¹ z dnia
5 grudnia 2002 r. nr OKA-820/1183- B/l/2002/II/MG/Zmd. w dniu
2 czerwca 2003 r. zosta³a zatwierdzona wnioskowana zmiana.

Uzasadnienie
W dniu 15 maja 2003 r., na podstawie art. 61 § l Kodeksu

postêpowania administracyjnego, na wniosek Przedsiêbior-
stwa, z tego samego dnia, znak: EHP/794/2003, zosta³o wsz-
czête postêpowanie administracyjne w sprawie przed³u¿enia
terminu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a, zatwierdzonej decyzj¹
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, z dnia 19 wrze�nia 2002 r.
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INFORMACJA
o decyzji Prezesa URE

Nr OKA-820/1183-A/1/2003/II/MG/Zmd

z dnia 2 czerwca 2003r.

w sprawie przed³u¿enia okresu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a  dla  Po³udniowego Koncernu Energetycznego S.A.
 z siedzib¹ w Katowicach.

nr OKA-820/1183-B/1/2002/II/MG, ze zmian¹ z dnia 5 grudnia
2002 r. nr OKA-820/1183- B/l/2002/II/MG/Zmd.

Zgodnie z tre�ci¹ art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy
której strona naby³a prawo, za zgod¹ strony mo¿e byæ w ka¿dym
czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji pu-
blicznej, który j¹ wyda³, je¿eli przepisy szczególne nie sprzeci-
wiaj¹ siê uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym
interes spo³eczny lub s³uszny interes strony.

W trakcie postêpowania ustalono, i¿ zmianie dotychczas
obowi¹zuj¹cej nie sprzeciwiaj¹ siê przepisy szczególne, ponadto
za wyd³u¿eniem terminu obowi¹zywania obecnej taryfy dla cie-
p³a przemawia interes spo³eczny i s³uszny interes strony.

Dyrektor
Po³udniowego Oddzia³u Terenowego

Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Katowicach

Dorota Kozio³

" Starosta Powiatu Kêdzierzyñsko - Kozielskiego, dzia³a-
j¹c na podstawie § 9 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie
organizacji oraz trybu dzia³ania wojewódzkich i powiatowych
spo³ecznych rad do spraw osób niepe³nosprawnych ( Dz. U. Nr
62, poz. 560 ) informuje o mo¿liwo�ci zg³aszania kandydatów
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OG£OSZENIE

Starosty Kêdzierzyñsko-Kozielskiego

z dnia 2 czerwca 2003r.

w sprawie mo¿liwo�ci zg³aszania kandydatów na cz³onków Powiatowej Spo³ecznej Rady do Spraw Osób Niepe³no-
sprawnych w Kêdzierzynie-Ko�lu.

na cz³onków Powiatowej Spo³ecznej Rady do Spraw Osób Nie-
pe³nosprawnych w Powiecie Kêdzierzyñsko - Kozielskim.

Uprawnionymi do zg³aszania kandydatów s¹ dzia³aj¹ce
na terenie Powiatu Kêdzierzyñsko - Kozielskiego organizacje
pozarz¹dowe, fundacje oraz jednostki samorz¹du terytorialnego.
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Zg³oszenia zawieraj¹ce opis kandydata wraz z uzasadnieniem
nale¿y sk³adaæ w Starostwie Powiatowym w Kêdzierzynie - Ko�-
lu przy Placu Wolno�ci 13, w terminie 14 dni od dnia opubliko-

wania niniejszego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego."

Starosta Kêdzierzyñsko-Kozielski
Józef Gisman

zawarte w dniu 5 maja 2003 r. pomiêdzy Miastem i Gmin¹
Krzepice, reprezentowan¹ przez:

1.  Krystiana Kotyniê - Burmistrza

a Gmin¹ Rudniki, reprezentowan¹ przez :
1.  Andrzeja  Pyziaka - Wójta.
Porozumienie zostaje zawarte na nastêpuj¹cych warun-

kach:

§ 1.1.  Strony Porozumienia wyra¿aj¹ zgodê na odprowa-
dzanie �cieków sanitarnych bytowo-gospodarczych z Gminy
Rudniki z czê�ci miejscowo�ci Julianpol i Jaworzno ( ³¹cznie
134 przy³¹czy kanalizacyjnych ), do systemu kanalizacji sanitar-
nej Gminy Krzepice w ilo�ci nie przekraczaj¹cej 80 m3/dobê i
20 m3/godzinê. Jako miejsce przyjêcia �cieków przez system
kanalizacji Gminy Krzepice wyznacza siê koñcow¹ studzienkê
kanalizacji grawitacyjnej w miejscowo�ci Szarki na pograniczu
z Gmin¹ Rudniki.

2.  �cieki wprowadzane do kanalizacji musz¹ spe³niaæ
warunki okre�lone aktualnie obowi¹zuj¹cymi przepisami.

§ 2.  Gmina Rudniki wybuduje ruroci¹g t³oczny do miej-
scowo�ci Szarki, zgodnie z parametrami technicznymi okre�lo-
nymi przez Gminê Krzepice.

§ 3.  Gmina Rudniki sfinansuje w ca³o�ci koszty:
1/ budowy ruroci¹gu t³ocznego doprowadzaj¹cego �cieki

do studzienki w Szarkach ( § 1) , przystosowania studzienki o
której mowa w § 1 do przyjêcia �cieków z gminy Rudniki, w tym
koszty  zamontowania urz¹dzenia pomiarowego oraz w razie
konieczno�ci przepompowni na trasie dostawy �cieków do
oczyszczalni,

2/ transportu �cieków do oczyszczalni naczepami aseni-
zacyjnymi w przypadku awarii kolektora na trasie do oczyszczal-
ni, spowodowanej przyczynami nie zawinionymi przez podmiot
eksploatuj¹cy kanalizacjê i oczyszczalniê �cieków.

§ 4. Strony Porozumienia ustalaj¹, ¿e Gmina Rudniki bê-
dzie partycypowaæ w kosztach rozbudowy lub modernizacji
oczyszczalni �cieków w Krzepicach, o ile ³¹czna ilo�æ �cieków
wy³¹cznie z Gminy Rudniki i Miasta i Gminy Krzepice przekroczy
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w sprawie warunków przyjêcia �cieków sanitarnych z Gminy Rudniki do systemu kanalizacji sanitarnej
Gminy Krzepice.

800 m3/dobê. Koszt rozbudowy oczyszczalni o nowy SBR o poj.
500 m3  i KTS, Gmina Rudniki poniesie proporcjonalnie do ilo-
�ci �cieków wprowadzonych do budowanego SBR w wysoko-
�ci nie wiêkszej ni¿ 20% kosztów ca³kowitej inwestycji.

§ 5. Jako�æ �cieków przyjmowanych do kanalizacji podle-
gaæ bêdzie wyrywkowej kontroli laboratoryjnej z czêstotliwo�ci¹
przynajmniej jeden raz na rok. Koszty wykonywanych analiz fizy-
ko-chemicznych bêd¹ ponoszone przez Gminê Rudniki.

§ 6. Op³ata za wprowadzanie �cieków przez Gminê Rud-
niki do sieci kanalizacyjnej Miasta i Gminy Krzepice naliczana
bêdzie przez podmiot eksploatuj¹cy oczyszczalniê �cieków na
podstawie ilo�ci i jako�ci �cieków wprowadzanych do kanaliza-
cji i stawki op³aty pokrywaj¹cej pe³ny jednostkowy koszt oczysz-
czania �cieków, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tej materii przepi-
sami, za wyj¹tkiem kosztów oczyszczania wód opadowych i przy-
padkowych przedostaj¹cych siê do urz¹dzeñ kanalizacyjnych na
terenie gminy Krzepice.

§ 7. Szczegó³owe zasady rozliczeñ za wprowadzanie �cie-
ków uregulowane zostan¹ w umowie zawartej miêdzy Gmin¹
Rudniki i podmiotem eksploatuj¹cym kanalizacjê sanitarn¹ i
oczyszczalniê �cieków w Gminie Krzepice.

§ 8. Koszty eksploatacji i remontów sieci kanalizacyjnej
na terenie Gminy Rudniki ponosiæ bêdzie Gmina Rudniki.

§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozu-
mieniem, maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10.  Zmiany tre�ci niniejszego Porozumienia wymagaj¹
formy pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci.

§ 11.  Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ Porozumienie
za uprzednim 2-letnim terminem wypowiedzenia.

§ 12.  Porozumienie sporz¹dza siê w 4 jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla ka¿dej ze stron.

Miasto i Gmina Krzepice             Gmina Rudnik
Burmistrz                                        Wójt
Krystian Kotynia                            Andrzej Pyziak
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 w Opolu pomiêdzy Województwem Opolskim, zwanym
dalej "Zleceniodawc¹", reprezentowanym przez Zarz¹d Woje-
wództwa , w imieniu którego dzia³aj¹:

1. Grzegorz Kubat - Marsza³ek Województwa Opolskiego
2. Ewa Rurynkiewicz - Wicemarsza³ek Województwa Opol-

skiego
a Powiatem Oleskim, zwanym dalej Zleceniobiorc¹, re-

prezentowanym przez Zarz¹d Powiatu w imieniu, którego dzia-
³aj¹:

1. Jan Kus - Starosta Oleski
2. 2.Kryspin Nowak - Wicestarosta.
Na podstawie art. 9 3 ust.2 ustawy z dnia 26 pa�dziernika

1982r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholi-
zmowi (Dz. U. z 2002r.  Nr 147 poz. 1231 z pó�n. zm.) zawiera siê
niniejsze Porozumienie.

§ 1. 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy realizacjê za-
dania samorz¹dowego z zakresu profilaktyki i rozwi¹zywania
problemów alkoholowych pod nazw¹ �Terapia dla osób dozna-
j¹cych przemocy�, kwota dotacji 2.400 z³ (dwa tysi¹ce czterysta z³).

2. Zleceniodawca przyznaje Zleceniobiorcy dotacjê bud¿e-
tow¹ w wysoko�ci 2.400 z³ (dwa tysi¹ce czterysta z³) z przezna-
czeniem na realizacjê zadania wymienionego w ust. 1.

§2. Podmiotem realizuj¹cym zadanie po stronie Zlece-
niobiorcy bêdzie Starostwo Powiatowe w Ole�nie.

§ 3. 1. Przyznane �rodki finansowe mog¹ byæ przeznaczo-
ne na wynagrodzenie za przeprowadzenie zajêæ warsztatowych
oraz wynagrodzenie za udzielon¹ pomoc psychologiczna, i/lub
terapeutyczn¹.

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

3. Zleceniobiorca zobowi¹zuje siê do przeprowadzenia
60 godzin zajêæ warsztatowych, pomocy psychologicznej i/lub
terapeutycznej.

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

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

 §6. Zleceniodawca przeka¿e Zleceniobiorcy na realizacjê
zadania, o którym mowa w §1,  dotacjê p³atn¹ do dnia 31 maja
br. na konto Zleceniobiorcy, tj. PKO BP Oddzia³ Olesno
10201693-13606-360-1.

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

okresow¹ ocenê wykonania zadania pod wzglêdem rzeczowym
i finansowym.

2. Umo¿liwienia  przedstawicielowi  Zleceniodawcy  bie-
¿¹cego  wgl¹du w dokumentacjê finansow¹ i merytoryczn¹ do-
tycz¹c¹ realizacji zadania, o którym mowa w § 1.
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zawarte w dniu 25 kwietnia 2003r.

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

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

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

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

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

3. Sprawozdanie merytoryczne bêdzie zawieraæ szczegó-
³owe informacje o realizacji zadania - w tym ewaluacjê zajêæ
warsztatowych - wnioski z realizacji zadania oraz  potwierdzenie
przeprowadzenia zajêæ i udzielenia pomocy.

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

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

§ 10.1. W razie niedotrzymania warunków Porozumienia,
a w szczególno�ci naruszenia postanowieñ § 3, Zleceniodaw-
ca mo¿e wypowiedzieæ niniejsze Porozumienie w terminie
30 dni.

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

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

w szczególno�ci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowa-
nego zadania.

3.Wykorzystania dotacji na inne cele ni¿ okre�lone w ni-
niejszym Porozumieniu.

4. Nie doprowadzenia przez Zleceniobiorcê do usuniêcia
uchybieñ dotycz¹cych realizacji niniejszego Porozumienia w ter-
minie 15 dni od daty wezwania przez Zleceniodawcê.

§ 11. W przypadku nienale¿ytego wykonania niniejszego
Porozumienia lub niewykonania, albo czê�ciowego niewykona-
nia zadania okre�lonego w § 1, Zleceniobiorca zobowi¹zany
jest do zwrotu kwoty dotacji wraz ustawowymi odsetkami w czê-
�ci proporcjonalnej do stopnia niewykonania Porozumienia w
terminie 15 dni od daty jego rozwi¹zania.
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§12. W sprawach zwi¹zanych z bie¿¹c¹ realizacj¹ niniej-
szego Porozumienia Zleceniodawcê reprezentuje Pe³nomoc-
nik Zarz¹du Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i  Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholowych.

§ 13. Zleceniobiorca zobowi¹zuje siê do odpowiedniego
stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

§14. 1. Zmiany do Porozumienia wymagaj¹ aneksu pod
rygorem niewa¿no�ci.

2.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumie-
niem stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o finan-
sach publicznych.

Podstawa prawna: art.5 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 14 grud-
nia 1994r.  o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu  (Dz.U. z
2003 Nr 58, poz. 514  )

§ 15. Porozumienie spisano w 2 jednobrzmi¹cych egzem-
plarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

§ 16. Porozumienie obowi¹zuje od dnia podpisania.

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

Zleceniobiorca:                    Zleceniodawca:
Starosta                                 Marsza³ek Województwa
Jan Kus                                  Grzegorz Kubat
Wicestarosta                         Wicemarsza³ek
Kryspin Nowak                      Ewa Rurynkiewicz
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zawodów i specjalno�ci, za które mo¿e byæ dokonywana refundacja wynagrodzeñ i sk³adek na ubezpieczenie spo-
³eczne m³odocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego .

L.P. Kod zawodu Nazwa wed³ug "Klasyfikacji zawodów i specjalno�ci MPiPS"

1 421102 Kasjer handlowy

2 512201 Kucharz

3 512202 Kucharz ma³ej gastronomii

4 512301 Bufetowy (barman)

5 512302 Kelner

6 514102 Fryzjer

7 522102 Bukieciarz

8 522107 Sprzedawca

9 611103 Rolnik upraw mieszanych

10 611104 Rolnik upraw polowych

11 6131 Rolnicy produkcji ro�linnej i zwierzêcej

12 6211 Ogrodnicy, producenci warzyw, kwiatów i pokrewni

13 621201 Ogrodnik terenów zieleni

14 711301 Kamieniarz

15 712102 Murarz

16 712103 Zdun

17 712201 Betoniarz

18 712202 Betoniarz zbrojarz

19 712204 Zbrojarz

20 712301 Cie�la

- zaopiniowany pozytywnie dnia 26 maja 2003r. przez Woje-
wódzk¹ Radê Zatrudnienia w Opolu ,

- wchodzi w ¿ycie z dniem 1 czerwca 2003 r.
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21 712302 Stolarz budowlany

22 712401 Brukarz

23 712903 Monter konstrukcji budowlanych

24 713101 Dekarz

25 7132 Posadzkarze i pokrewni

26 7133 Tynkarze i pokrewni

27 713401 Monter izolacji budowlanych

28 713503 Szklarz budowlany

29 713505 Witra¿ownik

30 7136 Monterzy instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych

31 7137 Monterzy sieci komunalnych

32 713901 Technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie

33 7141 Malarze budowlani i pokrewni

34 7142 Lakiernicy

35 714303 Kominiarz

36 721104 Modelarz odlewniczy

37 721202 Spawacz rêczny gazowy

38 721203 Spawacz rêczny ³ukiem elektrycznym

39 721290 Pozostali spawacze i pokrewni

40 7213 Blacharze

41 722102 Kowal

42 722103 Kowal wyrobów zdobniczych

43 722204 �lusarz

44 722205 �lusarz galanterii metalowej

45 722206 �lusarz narzêdziowy

46 7223 Ustawiacze - operatorzy obrabiarek skrawaj¹cych do metali

47 7231 Mechanicy pojazdów samochodowych

48 7233 Mechanicy � monterzy maszyn i urz¹dzeñ

49 724 Elektrycy :

7241 - Elektromechanicy

724201 - Elektromonter (elektryk) zak³adowy

724203 - Elektromonter maszyn elektrycznych

724301 - Elektromonter instalacji elektrycznych

724401 - Elektromonter linii kablowych

50 7251 Monterzy elektronicy

51 7252 Monterzy sieci i urz¹dzeñ telekomunikacyjnych

52 7311 Mechanicy precyzyjni

53 731306 Z³otnik - jubiler

54 732101 Ceramik wyrobów ceramiki budowlanej

55 732102 Ceramik wyrobów u¿ytkowych i ozdobnych

56 732406 Zdobnik ceramiki

57 732407 Zdobnik szk³a

58 7344 Fotograf

59 7345 Introligatorzy

60 7411 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni
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61 7412 Piekarze,cukiernicy i pokrewni

62 742204 Stolarz

63 742207 Stolarz meblowy

64 742306 Tartacznik

65 742307 Tokarz w drewnie

66 743202 Dziewiarz

67 7433 Krawcy, kapelusznicy i pokrewni

68 7434 Ku�nierze i pokrewni

69 743501 Krojczy

70 743603 Parasolnik

71 743604 Szwaczka

72 7437 Tapicerze i pokrewni

73 744202 Kaletnik

74 744203 Rymarz

75 7443 Obuwnicy

76 823104 Wulkanizator

77 8251 Drukarz

78 826 Operator maszyn w przemy�le w³ókienniczym

79 8272 Operatorzy maszyn i urz¹dzeñ do produkcji wyrobów mleczarskich
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Dyrektor
Wojewódzkiego Urzêdu Pracy

Jacek Suski


