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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art. 61 ust.2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz .U. z 2001r. Nr 142
poz.1591,  2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,
Nr 214poz. 1806) art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada
1998r. o finansach publicznych - ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148)
- Rada Miejska w Baborowie   uchwala, co nastêpuje :
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Uchwa³a Nr VI/48/03
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do bud¿etu Gminy Baborów na 2003 rok.

§1. Do bud¿etu Gminy Baborów na 2003 rok wprowadza
siê zmiany wykazane w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
Baborów.
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§3. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomo�ci
poprzez zamieszczenie tre�ci uchwa³y na tablicy og³oszeñ Urzê-
du Gminy oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Jerzy Tomczyk
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591;  2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), oraz art. 109, art. 124 ust. 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  (Dz.
U. Nr 155, poz. 1014;  1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr
70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255;  2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz.
136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122,
poz. 1315;  2001 r.  Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz.
961, Nr 98, poz. 1070 , Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr
125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623;  2002 r. Nr 41, poz. 363 i poz.
365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156,
poz. 1300, Nr 200, poz. 1685, Nr 213, poz. 1802, Nr 214, poz.
1806),  Rada Gminy Bierawa uchwala ,co nastêpuje:

§  1.W bud¿ecie Gminy na 2003 rok, uchwalonym uchwa³¹
Nr IV/17/2002  Rady Gminy Bierawa z dnia  30 grudnia 2002 r.,
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

I.  Zmniejsza siê wydatki bud¿etu Gminy:

1.  W dziale 758 Ró¿ne rozliczenia
     rozdz.     75818 Rezerwy ogólne i celowe   o kwotê 17.000 z³
     §           4810  rezerwy        o kwotê         17.000 z³
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Uchwa³a Nr  V / 21 / 2003
Rady  Gminy  Bierawa

  z  dnia  31 stycznia 2003 r.

w sprawie dokonania zmian w bud¿ecie Gminy na 2003 rok.

II.  Zwiêksza siê wydatki bud¿etu Gminy :

1. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
    rozdz.     92109 Domy i O�rodki Kultury, �wietlice i

kluby                                                            o kwotê         17.000 z³
    §     6050 wydatki inwestycyjne jednostek bu-

d¿etowych                                                  o kwotê         17.000 z³

 §  2. W zwi¹zku ze zmianami, o których mowa w § 1,
dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian w planie nak³adów na re-
monty i zadania inwestycyjne, okre�lone w za³¹czniku nr 9 do
uchwa³y Nr IV/17/2002.

 §  3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Bierawa.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew ¯muda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591;  2002r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806), oraz art. 109, art. 124 ust. 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych  (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014;  1999r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70,
poz. 778, 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 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz.
961, Nr 98, poz. 1070 , Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr
125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623; 2002r. Nr 41, poz. 363 i poz.
365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156,
poz. 1300, Nr 200, poz. 1685, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz.
1806),  Rada Gminy Bierawa uchwala, co nastêpuje:

§  1.W bud¿ecie Gminy na 2003 rok, uchwalonym uchwa³¹
Nr IV/17/2002  Rady Gminy Bierawa z dnia 30 grudnia 2002 r.,
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

I. Zmniejsza siê dochody bud¿etu Gminy       o kwotê 68.327 z³
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Uchwa³a  Nr  VI / 31 / 2003
Rady  Gminy  Bierawa

  z  dnia  26 lutego  2003r.

w sprawie dokonania zmian w bud¿ecie Gminy na 2003 rok.

1.  W dziale 756 Dochody od osób prawnych, fi-
zycznych i od innych jedn. nie posiadaj¹cych osobowo�ci praw.

     rozdz.     75621 udzia³y gmin w podatku stanowi¹-
cym dochód bud¿etu pañstwa     o kwotê         28.327 z³

     § 001 podatek dochodowy od osób fizycznych
                                                          o kwotê          28.327 z³

2.  W dziale 853 Opieka spo³eczna
     rozdz.      85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki

na ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne o kwotê             40.000 z³
     § 201 dotacja celowa z bud¿etu pañstwa na re-

alizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu adm. rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminom       o kwotê         40.000 z³

II.  Zmniejsza  siê wydatki bud¿etu Gminy o kwotê      68.327 z³

1. W dziale 757 Obs³uga d³ugu publicznego
 rozdz.       75702 Obs³uga papierów warto�ciowych,

kredytów kredytów i po¿yczek jst  o kwotê         28.327 z³
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   §        8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
papierów warto�ciowych oraz po¿yczek i kredytów o kwotê    28.327 z³

2. W dziale 853 Opieka spo³eczna
     rozdz.      85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³ad-

ki na ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne    o kwotê  40.000  z³
     §  3110 �wiadczenia spo³eczne o kwotê   36.000 z³
     §   4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                     o kwotê 4.000 z³

III.  Zwiêksza siê dochody bud¿etu Gminy  o kwotê 158.085 z³

1.  W dziale 758 Ró¿ne rozliczenia
     rozdz.      75801 Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej

dla jst                                                             o kwotê          149.889 z³
     § 292 subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa

                                              o kwotê           149.889 z³

     rozdz.      75802 Czê�æ podstawowa subwencji ogól-
nej dla jst                                                 o kwotê                 702 z³

     § 292 subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa
                                                o kwotê    702 z³

2.  W dziale 853 Opieka Spo³eczna
     rozdz.      85315         Dodatki mieszkaniowe  o kwotê  7.494 z³
     § 203 dotacja celowa otrzymana z bud¿etu pañstwa

na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin o kwotê               7.494 z³

IV.  Zwiêksza siê wydatki bud¿etu Gminy o kwotê  158.085 z³

1.  W dziale 758 Ró¿ne rozliczenia
     rozdz.      75802 Czê�æ podstawowa subwencji ogól-

nej dla jst                                                   o kwotê              700 z³
     §   2930 wp³aty gmin do bud¿etu pañstwa
                                                                o kwotê    700 z³

2.  W dziale 801 O�wiata i wychowanie
 rozdz.      80101 Szko³y Podstawowe o kwotê      140.891 z³

     §                6050 wydatki inwestycyjne jednostek bu-
d¿etowych                                                o kwotê          132.591 z³

§                6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jed-
nostek bud¿et.                                              o kwotê          8.300 z³

 rozdz.     80110 Gimnazja     o kwotê             9.000 z³
§                4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia

                                        o kwotê          2.000 z³
§                4300 zakup us³ug pozosta³ych

                            o kwotê         5.000 z³
§                4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe

                                        o kwotê          2.000 z³

3.  W dziale 853 Opieka Spo³eczna
     rozdz.      85315 Dodatki mieszkaniowe
                                                          o kwotê             7.494 z³

     § 3110 �wiadczenia spo³eczne
                                                          o kwotê             7.494 z³.

§  2.W zwi¹zku ze zmianami, o których mowa w § 1, doko-
nuje siê nastêpuj¹cych zmian w planie nak³adów na remonty i
zadania inwestycyjne, okre�lone w za³¹czniku nr 9 oraz  w pla-
nie nak³adów na wieloletnie zadania inwestycyjne, okre�lone
w za³¹czniku nr 10 do uchwa³y Nr IV/17/2002r.

§  3.Dokonuje siê nastêpuj¹cej zmiany w planie przycho-
dów i wydatków zak³adu bud¿etowego, stanowi¹cym za³¹cznik
nr 6  do uchwa³y  Nr  IV/ 17/ 2002 Rady Gminy Bierawa z dnia
30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na
2003 rok :

1) zmniejsza siê  § 4300 zakup us³ug pozosta³ych
                                                           o kwotê        40.000 z³
2) zwiêksza siê   § 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne
                                                              o kwotê       40.000 z³.

§  4.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Bie-
rawa.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew ¯muda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591;  2002r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), oraz art. 109, art. 124 ust. 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych  (Dz. U. z
2003r. Nr 15, poz. 148),  Rada Gminy Bierawa uchwala, co nastê-
puje:

§  1.W bud¿ecie Gminy na 2003 rok, uchwalonym uchwa³¹
Nr IV/17/2002  Rady Gminy Bierawa z dnia 30 grudnia 2002r.,
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

I. Zwiêksza siê dochody bud¿etu Gminy  o kwotê 36.798 z³

1. W dziale 801  O�wiata i wychowanie
rozdz.     80101  Szko³y Podstawowe o kwotê    36.798 z³
 §  083  wp³ywy z ró¿nych us³ug      o kwotê        15.000 z³
 §  629   �rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji

gmin  pozyskanych z innych �róde³ o kwotê       21.798 z³

II. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu Gminy o kwotê 36.798 z³

1. W dziale 801  O�wiata i wychowanie
    rozdz.       80101  Szko³y Podstawowe        o kwotê 36.798 z³
    §                 4210   zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                                  o kwotê   15.000 z³
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Uchwa³a  Nr  VII / 35 / 2003
Rady  Gminy  Bierawa

 z  dnia  16 kwietnia  2003r.

w sprawie dokonania zmian w bud¿ecie Gminy na 2003 rok.
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    §                 6060   wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.
bud¿et.                                                         o kwotê         21.798 z³

III.  Zmniejsza siê wydatki bud¿etu Gminy
                                                             o kwotê        86.970 z³

1.  W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
�rodowiska

     rozdz.      90095 Pozosta³a dzia³alno�æ
                                             o kwotê         86.970 z³

     §            6050 wydatki inwestycyjne jednostek bu-
d¿etowych                                              o kwotê          86.970 z³

IV.  Zwiêksza siê wydatki bud¿etu Gminy
                                                               o kwotê        86.970 z³

1.   W dziale 750 Administracja publiczna
      rozdz.     75095 Pozosta³a dzia³alno�æ

                                                o kwotê          40.000 z³
      §               4270 zakup us³ug remontowych
                                                            o kwotê          40.000 z³

2. W dziale 600 Transport i ³¹czno�æ
rozdz.       60016 Drogi publiczne gminne
                                                             o kwotê          40.000 z³

§           6050 wydatki inwestycyjne jednostek bu-
d¿etowych                                            o kwotê          40.000 z³

3.  W dziale 853 Opieka Spo³eczna
     rozdz.      85314 Zasi³ki i pomoc w naturze  oraz sk³adki

na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne o kwotê              6.970 z³
     §                 3110 �wiadczenia spo³eczne

                                      o kwotê           6.970 z³

§ 2. 1.   Zwiêksza siê wydatki bud¿etu Gminy :   w dziale
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona    �rodowiska, rozdz.
90095 Pozosta³¹ dzia³alno�æ, § 6050 wydatki inwestycyjne jed-
nostek bud¿etowych                                       o kwotê  1.280.000 z³.

- tranzyt kanalizacyjny z Brzeziec do oczyszczalni �cieków
                                                                                    200.000 z³
- sieæ rozdzielcza kanalizacji w Brze�cach      - 1.080.000 z³

2. �ród³em finansowania niedoboru bud¿etowego w wy-
soko�ci 1.280.000 z³, o którym mowa w pkt. 1, s¹ przychody
pochodz¹ce z zaci¹gniêtej po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

3. W zwi¹zku ze zmian¹ wskazan¹ w pkt. 1, zwiêksza siê
przychody bud¿etu Gminy w § 952 Przychody z zaci¹gniêtych po-
¿yczek i kredytów na rynku krajowym           o kwotê  1.280.000 z³.

4. Zmienia siê przeznaczenie �rodków finansowych w dzia-
le 900, rozdz. 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ, § 6050  wydatki
inwestycyjne jednostek bud¿etowych :

a) zmniejsza siê wydatki na budowê kanalizacji w Brze�-
cach                                                                   o kwotê     1.080.000 z³

b) zwiêksza siê wydatki na budowê kanalizacji w Bierawie
                                                                     o kwotê  880.000 z³.
c) przeznacza siê wydatki na zakoñczenie budowy kanali-

zacji w Starej Ku�ni                                                           200.000 z³.

§  3. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu Gminy
                                                           o kwotê    1.097.211 z³

1. W dziale 010 Rolnictwo i ³owiectwo
    rozdz.       01095 Pozosta³a dzia³alno�æ

                                             o kwotê         97.000 z³

    §           4430 ró¿ne op³aty i sk³adki
                                                             o kwotê          7.000 z³

    §           6050 wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych                                                  o kwotê        90.000 z³

2.  W dziale 020 Le�nictwo
     rozdz.      02095 Pozosta³a dzia³alno�æ

                                             o kwotê           2.000 z³
      §                4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                           o kwotê           2.000 z³

3. W dziale 600 Transport i ³¹czno�æ
 rozdz.       60016 Drogi publiczne gminne
                                                             o kwotê         75.211 z³

    §           4300 zakup us³ug pozosta³ych
                                                              o kwotê        13.000 z³

    §           6050 wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych o kwotê                                  62.211 z³

4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
    rozdz.       70001 Zak³ady Gospodarki Mieszkaniowej
                                                             o kwotê         50.000 z³

    §           2650 dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla
 zak³adu bud¿etowego             o kwotê       50.000 z³

5. W dziale 750 Administracja publiczna
    rozdz.       75023 Urzêdy Gmin
                                                          o kwotê         29.000 z³

    §                  4010 wynagrodzenia osobowe pracow-
ników                                              o kwotê           4.000 z³

    §            4300 zakup us³ug pozosta³ych
                                                          o kwotê         25.000 z³

rozdz.      75095 Pozosta³a dzia³alno�æ
                                                o kwotê           5.000 z³

      §                 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                           o kwotê           5.000 z³

6. W dziale 754 Bezpieczeñstwo publiczne i
ochrona p. po¿arowa

    rozdz.       75412 Ochotnicze Stra¿e Po¿arne
                                                          o kwotê         63.000 z³

    §                 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                       o kwotê           3.000 z³

    §                 4300 zakup us³ug pozosta³ych
                                                           o kwotê          10.000 z³

    §                 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne
jedn.bud¿et.                                                o kwotê        50.000  z³

7.  W dziale 758 Ró¿ne rozliczenia
     rozdz.      75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe

                                               o kwotê         20.000 z³
     §                6010 wydatki na zakup i objêcie akcji oraz

niesienie wk³adów do spó³ek prawa handl. o kwotê            20.000 z³

8. W dziale 801 O�wiata i wychowanie
     rozdz.      80110 Gimnazja
                                                       o kwotê      300.000 z³

     §            6050 wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych                                            o kwotê      300.000 z³

9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochro-
na �rodowiska

    rozdz.        90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg
                                                      o kwotê        10.000 z³

      §                 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                      o kwotê          5.000 z³
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    §                 4300 zakup us³ug pozosta³ych
                                          o kwotê        5.000 z³

    rozdz.       90095 Pozosta³a dzia³alno�æ
                                                                  o kwotê     366.000 z³

    §                 4300 zakup us³ug pozosta³ych
                                                                              o kwotê       46.000 z³

    §           4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                                             o kwotê       10.000 z³

    §                 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bu-
d¿etowych                                                     o kwotê     310.000 z³

10.  W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa na-
rodowego

     rozdz.      92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i klu-
by                                                        o kwotê           80.000 z³

     §                2550 dotacja podmiotowa z bud¿etu dla
instytucji  kultury     o kwotê           35.000 z³

     §                6050 wydatki inwestycyjne jednostek bu-
d¿etowych                              o kwotê          45.000 z³.

§  4.1. �ród³em finansowania niedoboru bud¿etowego,
wskazanego w § 3 w wysoko�ci  1.097.211 z³ , s¹ �rodki po-
chodz¹ce z nadwy¿ki bud¿etowej.

2. W zwi¹zku z czym zwiêksza siê przychody bud¿etu
Gminy w § 957 Nadwy¿ki z lat ubieg³ych  o kwotê 1. 097.211 z³.

§  5.W zwi¹zku ze zmianami w bud¿ecie, o których mowa
w § 1, § 2, § 3, dokonuje  siê  zmian w planie nak³adów na
remonty i zadania inwestycyjne okre�lone w za³¹czniku nr 9
oraz na wieloletnie zadania inwestycyjne okre�lone w za³¹cz-
niku nr 10  do uchwa³y Nr IV/17/2002.

§  6.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Bierawa.

§  7.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podle-
ga og³oszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miej-
scowego.

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew ¯muda

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990r. o
samorz¹dzie gminnym      (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, 2002r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62   poz. 550,Nr 113 poz. 984, Nr 127 poz. 1089
i Nr 53 poz.1271) oraz art. 118 i art. 124 ustawy z dnia   26 listopa-
da 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148),
art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-  Prawo ochrony �rodo-
wiska (Dz. U. z 2001r.Nr 627, Nr 115, poz. 1229;  2002r. Nr 74 poz.
676  i Nr 113 poz. 984)  - Rada Gminy Branice uchwala, co nastê-
puje:

§ 1. Zwiêksza siê plan dochodów                  o kwotê       247.077,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y

§ 2. Zwiêksza siê plan wydatków       o kwotê     480.600,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y

§ 3. Plan finansowania deficytu bud¿etowego
                                                              w wysoko�ci  233.523,
przedstawia za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr V/26/03
Rady Gminy Branice

z dnia 11 marca 2003r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy Branice na rok 2003.

§ 4. Zwiêksza siê plan rozchodów Gminnego Funduszu
Ochrony �rodowiska, zgodnie  z za³¹cznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Branice

Zdzis³aw Telaga

  Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr V/26/03

Rady Gminy Branice
                                                    z dnia 11 marca 2003r.

Plan dochodów
I. Zwiêkszenia

Dz. § Tre�æ Kwota

010 Rolnictwo i ³owiectwo 317.082

628 �rodki otrzymane od pañstwowych jednostek sektora finansów

publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do

sektora finansów publicznych

(Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Program

SAPARD)

317.082

Razem zwiêkszenia 317.082
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II. Zmniejszenia

Dz. § Tre�æ Kwota

758 Ró¿ne rozliczenia 70.005

292 subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa

z tego:

- subwencja o�wiatowa                    -  69.138

- subwencja ogólna                          -       867

70.005

Razem zmniejszenia 70.005

Razem I � II 247.077

                                                                  Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr V/26/03

Rady Gminy Branice
z dnia 11 marca 2003r.

Plan wydatków
I. Zwiêkszenia

Dz. Rozdz. Tre�æ Kwota

010 Rolnictwo i ³owiectwo 280.000

01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna 280.000

- wydatki maj¹tkowe (wodoci¹g Posucice) 280.000

700 Gospodarka mieszkaniowa 9.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 9.000

- wydatki bie¿¹ce 9.000

750 Administracja publiczna 61.200

75023 Urz¹d Gminy 61.200

- w tym: wynagrodzenia i pochodne 61.200

801 O�wiata i wychowanie 70.000

80110 Gimnazja 70.000

- wydatki maj¹tkowe (budowa sali gimnastycznej) 70.000

851 Ochrona Zdrowia 42.300

85121 Lecznictwo Ambulatoryjne 19.800

- wydatki bie¿¹ce 19.800

- w tym: dotacja dla Samorz¹dowego O�rodka Zdrowia

   w Branicach                     19.800

19.800

85154 przeciwdzia³anie alkoholizmowi 22.500

- wydatki bie¿¹ce 22.500

w tym dotacje

- ZHP Komenda Hufca w G³ubczycach        16.000

- Branickie Tow. kulturalno-O�wiatowe         1.500

- Samodz. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo

  i Psychicznie Chorych w Branicach              5.000

22.500

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 27.600

90095 Pozosta³a dzia³alno�æ 27.600

- wydatki bie¿¹ce � so³ectwa:

- Boboluszki          -  10.000

- Micha³kowice     -    6.000

- Bliszczyce           -    4.000

- Niekazanice         -    7.600

 27.600

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13.000

92109 Domy i O�rodki Kultury � �wietlice i kluby 13.000

- wydatki bie¿¹ce

  w tym: So³ectwo Jakubowice   -  5.000

 13.000

Razem zwiêkszenia 503.100
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II. Zmniejszenia

Dz. Rozdz. Tre�æ Kwota

851 Ochrona Zdrowia 22.500

85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 22.500

- wydatki bie¿¹ce 22.500

Razem zmniejszenia 22.500

Ogó³em I � II 480.600

                                                                   Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr V/26/03

Rady Gminy Branice
                                                        z dnia 11 marca 2003r.

Plan Finansowania Deficytu Bud¿etowego

Przychody   w z³
I. Zwiêkszenia

§ Tre�æ Kwota

957 nadwy¿ki z lat ubieg³ych 300.605

952 przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów 250.000

Razem 550.605

    II.    Rozchody

§ Tre�æ Kwota

992 sp³ata otrzymanych kredytów i po¿yczek krajowych 317.082

Razem 317.082

Ogó³em  I � II 233.523

                                 Gminny Fundusz Ochrony �rodowiska

Plan rozchodów
I. Zwiêkszenia                                                  19.200

- opracowanie audytu energetycznego  dla Szko³y Podsta-
wowej w Branicach   i Uciechowicach                                 12.000

- zakupienie stacji meteorologicznej
na wyposa¿enie gminnego wysypiska �mieci                  1.200
- opracowanie koncepcji przebudowy oczyszczalni

�cieków                           6.000

 Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr V/26/03

Rady Gminy Branice
                                                        z dnia 11 marca 2003r.
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     Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 4 ustawy  z dnia   8 marca
1990 r. o samorz¹dzie  gminnym  (Dz  U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220;  Nr 62, poz. 558;  Nr 113, poz.
984;  Nr 214, poz. 1806) -    Rada Miejska w Brzegu  uchwala, co
nastêpuje :

§  1.  1) Zmniejszyæ planowane przychody
  §  955 - Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych
                                                              o  kwotê       145.925 z³
         2) Zmniejszyæ  plan wydatków bud¿etowych
                 w dz.  854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
                 rozdz. 85404 - przedszkola
                 wydatki bie¿¹ce                  o kwotê        179.752 z³
                 w tym:  dotacje - 179.752 z³
          3) Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etowych
               w dz. 758 - Ró¿ne rozliczenia
               rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe
               w tym: rezerwa ogólna           o kwotê     33.827 z³ ,
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Uchwa³a Nr VIII/48/03
 Rady Miejskiej w Brzegu

z dnia  28 marca 2003 r.

 w sprawie  zmian w bud¿ecie  Miasta  na  2003 rok.

4) W uchwale w³asnej Rady Miejskiej Nr VI/31/03 z dnia
31 stycznia 2003 r.  wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

a) § 10 ust. 1 wyraz "deficytu" zastêpuje siê wyrazem "nie-
doboru".

b) W tytule za³¹cznika nr 2 skre�la siê wyrazy " zwi¹zane z
finansowaniem deficytu bud¿etowego".

c) Za³¹cznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z za³¹czni-
kiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§  2 . Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta Brzeg.

§  3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu przez  rozplakatowanie  w miejscu publicznym i og³o-
szeniu w prasie  lokalnej.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Brzegu

Janusz Gil
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Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 4 ustawy  z dnia    8  marca
1990 r. o samorz¹dzie  gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591;  2002r.  Nr 23, poz . 220; Nr 62, poz. 558,  Nr 113,
poz.984;  Nr 214 poz. 1806), art. 20 ust. 8 ustawy  o finansach
publicznych ( Dz.U. z  2003 r.  Nr 15, poz. 148 ) - Rada Miejska w
Brzegu uchwala, co  nastêpuje :

 §  1. 1) Zmniejszyæ plan wydatków bud¿etowych
             w dz. 758 - Ró¿ne rozliczenia
             w rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
             w tym: rezerwa ogólna               o  kwotê   50.000 z³

2) Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etowych
             w dz. 710 - Dzia³alno�æ us³ugowa
             w rozdz. 71097 - Gospodarstwa pomocnicze
             wydatki bie¿¹ce                            o  kwotê   50.000 z³
             w tym: dotacje na pierwsze wyposa¿enie w �rodki

obrotowe  gospodarstwa pomocniczego przy Urzêdzie Miasta
w Brzegu                                                              o  kwotê   50.000 z³
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U c h w a ³ a  Nr VIII/49/03
Rady Miejskiej w Brzegu

 z dnia 28 marca 2003 r.

 w sprawie  zmian w bud¿ecie  Miasta  na  2003 rok.

 3) Ustala siê plan przychodów i wydatków gospodarstw
pomocniczych w wysoko�ci:

 przychody                                - 275.000 z³
 wydatki                                    - 275.000 z³
 zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.

§  2.  Wykonanie uchwa³y  zleca  siê Burmistrzowi Miasta
Brzeg.

§   3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i  podlega
og³oszeniu przez rozplakatowanie w miejscu publicznym i og³o-
szeniu w prasie  lokalnej.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Brzegu

Janusz Gil



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 59 - 5254 -            Poz. 1139-1141

 Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 4 ustawy  z dnia   8 marca
1990 r. o samorz¹dzie  gminnym  (Dz. U.  z 2001 r.  Nr 142,
poz.1591;  2002 r. Nr 23, poz. 220;  Nr 62, poz. 558;Nr 113, poz.
984;  Nr 214, poz. 1806)  -   Rada Miejska w Brzegu  uchwala, co
nastêpuje :

§  1. 1) Zmniejszyæ plan rozchodów
     §  991 - Udzielone po¿yczki i kredyty o  kwotê   150.000 z³

2)Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etowych
 w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa
 rozdz. 70095 - pozosta³a dzia³alno�æ     o kwotê   150.000 z³
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 U c h w a ³ a  Nr VIII/50/03
 Rady Miejskiej w Brzegu

z dnia  28  marca 2003 r.

w sprawie  zmian w bud¿ecie  Miasta  na  2003 rok.

wydatki bie¿¹ce
w tym: zakup towarów i us³ug    o kwotê   150.000 z³.

§  2. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta
Brzeg.

  §  3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podle-
ga  og³oszeniu przez  rozplakatowanie  w miejscu publicznym i
og³oszeniu w prasie  lokalnej.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Brzegu

Janusz Gil

Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 4 ustawy  z dnia   8 marca
1990 r. o samorz¹dzie  gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591;
2002 r.  Nr 23, poz. 220;  Nr 62, poz. 558;  Nr 113, poz. 984;  Nr 214,
poz. 1806) -    Rada  Miejska w Brzegu  uchwala, co  nastêpuje :

§  1. 1) Zmniejszyæ plan rozchodów
     §  992 - Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredy-

tów                                                                        o  kwotê  131.900  z³
      2) Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etowych
      w dz. 757 - Obs³uga d³ugu publicznego
      rozdz. 75702 - obs³uga papierów warto�ciowych

kredytów i po¿yczek jst.                                     o kwotê    131.900 z³
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U c h w a ³ a  Nr IX/61/03
Rady Miejskiej w Brzegu

z dnia  25 kwietnia  2003 r.

w sprawie  zmian w bud¿ecie  Miasta  na  2003 rok.

 wydatki bie¿¹ce
  w tym: zakup towarów i us³ug            o kwotê    131.900 z³.

§  2. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta
Brzeg.

  §  3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podle-
ga og³oszeniu.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Brzegu

Janusz Gil

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 2003 r. Nr 15 poz. 148)  i art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada
1999r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w la-
tach 1999 - 2003 ( Dz. U. Nr 150 poz. 983;Nr 162 poz. 1119; 2000 r.
Nr 95 poz. 1041,  2001 r. Nr 39 poz. 459, Nr 55 poz. 574 ,Nr 145,
poz. 1623,  2002 r. Nr 216, poz. 1826) - Rada Miejska w Byczynie
uchwala, co nastêpuje:

1141

Uchwa³a Nr V/37/03
  Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 20 lutego 2003 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy na 2003 rok.

§ 1. Wprowadziæ zmianê w uchwale Nr III/24/02 z dnia
13 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy By-
czyna na 2003 rok.

§ 2. Zmniejszyæ dochody bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                                               o kwotê        14.777 z³
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Zmniejszyæ wydatki bud¿etu gminy na 2003 rok
                                                                     o kwotê  14.777 z³ .

§ 3. 1. Wprowadziæ do bud¿etu  Gminy zmniejszenie planu
dochodów i wydatków zadañ   zleconych  o kwotê     31.000 z³ ,

jak za³¹cznik nr 1.
2. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zwiêkszenie planu do-

chodów i wydatków     zadañ w³asnych    o kwotê         16.223 z³ ,
    jak za³¹cznik nr 2.
3. Wprowadziæ do bud¿etu  Gminy zmianê planu wydat-

ków zadañ w³asnych                                   o kwotê       162.875 z³ ,
 jak za³¹cznik nr 3.
4. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zmianê planu dotacji

przedmiotowych                                   o kwotê           32.000z³,
jak za³¹cznik nr 4.
5. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zmianê planu zadañ

inwestycyjnych                                             o kwotê         61.241 z³ ,
  jak za³¹cznik nr 5.

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

2.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

      Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Byczynie

   Józef Lucjan Kêdzia

             Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr V/37/03

Rady Miejskiej w Byczynie
 z dnia 20 lutego 2003 r.

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na 2003 rok  zmianê
planu dochodów i wydatków zadañ zleconych

I.Zmniejszyæ plan dochodów bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                             o kwotê                           31.000 z³
Dzia³ 853 opieka spo³eczna         31.000 z³
Rozdzia³     85314 zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³ad-

ki na  ubezpieczenia spo³eczne                      31.000 z³
§ 201 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-

stwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji  rz¹-
dowej oraz innych zadañ zleconych gminie  ( zwi¹zkom gmin )
ustawami                                                                              31.000 z³

II .Zmniejszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                                       o kwotê                    31.000 z³

Dzia³ 853 opieka spo³eczna         31.000 z³
Rozdzia³     85314 zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³ad-

ki na  ubezpieczenia spo³eczne          31.000 z³
§    3110 �wiadczenia spo³eczne          31.000 z³

   Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y  Nr V/37/03

Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 20 lutego 2003 r.

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na 2003 rok  zmianê
planu dochodów i wydatków zadañ w³asnych

I.Zwiêkszyæ  plan dochodów bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                              o kwotê                          52.024 z³

Dzia³ 010 rolnictwo i ³owiectwo              393 z³
§ 232 dotacje celowe otrzymane z powia-

tu na zadania  bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ
( umów ) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego  393 z³

Dzia³ 758 ró¿ne rozliczenia         51.171 z³
§ 292 subwencje ogólne z bud¿etu pañ-

stwa                                               51.171 z³

Dzia³ 801 o�wiata i wychowanie              410 z³
§ 092 pozosta³e odsetki               410 z³

Dzia³ 854      edukacyjna opieka wychowawcza  50 z³
§ 092 pozosta³e odsetki                50 z³.

II.Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                                                o kwotê       52.024 z³

Dzia³ 010 rolnictwo i ³owiectwo              393 z³
Rozdzia³     01008 melioracje wodne               393 z³
Wydatki bie¿¹ce               393 z³
W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ  393 z³

Dzia³ 750 administracja publiczna          460 z³
Rozdzia³     75020 starostwa powiatowe  460 z³
Wydatki bie¿¹ce                                                     460 z³
W tym dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania

bie¿¹ce realizowane  na podstawie porozumieñ  ( umów ) miê-
dzy jednostkami samorz¹du terytorialnego               460 z³

Dzia³ 801 o�wiata i wychowanie       51.171 z³
Rozdzia³     80101 szko³y podstawowe          41.046 z³
Wydatki bie¿¹ce         41.046 z³
W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ    35.234 z³

Rozdzia³ 80110 gimnazja          10.125 z³
Wydatki bie¿¹ce         10.125 z³
W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ    10.125 z³.

III. Zmniejszyæ plan  dochodów Gminy na 2003 rok
                                                         o kwotê              35.801 z³
Dzia³ 756 dochody od osób prawnych, od

osób fizycznych i od innych  jednostek nie posiadaj¹cych oso-
bowo�ci prawnej                                   35.801 z³

§ 001 podatek dochodowy od osób fizycznych35.801 z³

IV. Zmniejszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                                               o kwotê            35.801 z³
Dzia³ 010 rolnictwo i ³owiectwo         35.801 z³
Rozdzia³ 01010 infrastruktura wodoci¹gowa i sani-

tacyjna wsi                                               35.801 z³
Wydatki maj¹tkowe         35.801 z³

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr V/37/03

Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 20 lutego 2003 r.

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na 2003 rok  zmianê
planu wydatków zadañ w³asnych

I Zmniejszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                                             o kwotê       162.875 z³
Dzia³ 010 rolnictwo i ³owiectwo      159.259 z³
Rozdzia³ 01010 infrastruktura wodoci¹gowa i sani-

tacyjna wsi                                                          154.199 z³
Wydatki maj¹tkowe                    154.199 z³
Rozdzia³ 01095 pozosta³a dzia³alno�æ          5.060 z³
Wydatki bie¿¹ce           5.060 z³
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Dzia³ 600 transport i ³¹czno�æ           1.500 z³
Rozdzia³      60016 drogi publiczne gminne       1.500 z³
Wydatki bie¿¹ce           1.500 z³

Dzia³ 801 o�wiata i wychowanie        1.847 z³
Rozdzia³      80113 dowo¿enie uczniów do szkó³  1.325 z³
Wydatki bie¿¹ce                                     1.325 z³

Rozdzia³      80146 dokszta³canie i doskonalenie na-
uczycieli                                                     522 z³

Wydatki bie¿¹ce                                                     522 z³

Dzia³ 854 edukacyjna opieka wychowawcza   269 z³
Rozdzia³     85446 dokszta³canie i doskonalenie na-

uczycieli                                        269 z³
Wydatki bie¿¹ce                                                     269 z³

II. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                                            o kwotê        162.875 z³

Dzia³ 010 rolnictwo i ³owiectwo           5.030 z³
Rozdzia³     01010 infrastruktura wodoci¹gowa i sani-

tacyjna wsi                                                  5.030 z³
Wydatki maj¹tkowe           5.030 z³

Dzia³  600 transport i ³¹czno�æ           4.030 z³
Rozdzia³      60016 drogi publiczne gminne       4.030 z³
Wydatki maj¹tkowe           4.030 z³

Dzia³ 700 gospodarka mieszkaniowa          32.000 z³
Rozdzia³      70001 zak³ady gospodarki mieszkaniowej

                                              32.000 z³
Wydatki bie¿¹ce                                               32.000 z³
W tym dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla zak³adu bu-

d¿etowego                                  32.000 z³

Dzia³ 750 administracja publiczna                     2.116 z³
Rozdzia³     75020 starostwa powiatowe           2.116 z³
Wydatki bie¿¹ce                                     2.116 z³
W tym dotacja  celowa przekazana dla powiatu na zadania

bie¿¹ce realizowane  na podstawie porozumieñ  ( umów ) miê-
dzy jednostkami  samorz¹du terytorialnego            2.116 z³

Dzia³ 900 gospodarka komunalna i ochrona �rodo-
wiska                                                                       119.699 z³

Rozdzia³      90001 gospodarka �ciekowa i ochrona
wód                                                         119.699 z³

Wydatki maj¹tkowe                                119.699 z³.

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr V/37/03

Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 20 lutego 2003 r.

Wprowadziæ zmianê w za³¹czniku nr 11 do uchwa³y Rady
Miejskiej w Byczynie Nr III/24/02 z dnia 13 grudnia 2002 roku
" Ustala siê plan dotacji przedmiotowych na 2003 rok"

W kolumnie " Lp"
dodaje siê poz. II o tre�ci " Zak³ad bud¿etowy"
dodaje siê poz. 2 o tre�ci "Zak³ad Gospodarki Komunal-

nej i Mieszkaniowej w Byczynie"
w kolumnie "przedmiot dotacji"
dodaje siê w poz. II "budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

na ulicy Kwiasowskiego"
w kolumnie "dzia³, rozdzia³, §"
dodaje siê kolejno 700, 70001, § 2650
w kolumnie "kwota" dodaje siê 32.000 z³
dodaje siê wiersz czwarty o tre�ci "razem kwota 52.000 z³"

Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr V/37/03

 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 20 lutego 2003 r.

Wprowadziæ zmianê w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y Rady
Miejskiej w Byczynie Nr III/24/02 z dnia 13 grudnia 2002  r.
" Wykaz inwestycji gminnych na 2003 rok"

W poz. 2 za³. " wodoci¹g Pogorza³ka"kwotê           5.000 z³
zastêpuje siê kwot¹                      10.030 z³
zwiêkszenia o 5.030 z³ - w tym �rodki so³ectwa Pogorza³ka
                                                                                                          2.530 z³
skre�la siê  poz. 3 za³. " kanalizacja ul. Koelinga, Kwia-

sowskiego, Lazara" kwotê                    190.000 z³
zastêpuje siê kwot¹                   0 z³
zmniejszenie     o 190.000 z³
dodaje siê poz. 8  o tre�ci " Budowa chodnika we wsi

Biskupice - Koch³owice"
w kolumnie "rok rozpoczêcia" dodaje siê           2003-2007
w kolumnie "warto�æ kosztorysowa zadania"
dodaje siê                                               kwotê      600.000 z³
w kolumnie " wielko�æ dotychczasowa poniesionych na-

k³adów na dzieñ 31.10.2002r." wpisuje siê kwotê      0 z³
w kolumnie "nak³ady planowane na rok 2003"
dodaje siê                                                kwotê         4.030 z³

dodaje siê poz. 9 o tre�ci " Rozbudowa oczyszczalni
�cieków w Byczynie wraz z kanalizacj¹ sanitarn¹ wsi Go³ko-
wice i Ja�kowice oraz ulicy  Kwiasowskiego i Lazara

w kolumnie "rok rozpoczêcia" dodaje siê     2003-2005
w kolumnie "warto�æ kosztorysowa zadania"
dodaje siê                                     kwotê    2.500.000 z³
w kolumnie " wielko�æ dotychczasowa poniesionych na-

k³adów na dzieñ 31.10.2002r." wpisuje siê kwotê       0 z³
w kolumnie "nak³ady planowane na rok 2003"
dodaje siê                                                  kwotê  119.699 z³
w pozycji "ogó³em"  kwotê              11.129.400 z³
zastêpuje siê kwot¹              14.039.400 z³
kwotê                1.187.500 z³
zastêpuje siê kwot¹                1.126.259 z³
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w zwi¹zku z art. 51 ust. 1
i 2  ustawy z dnia 8 marca 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  ) i w
zw. z art. 109, 124 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych ( Dz. U. 2003 r. Nr 15, poz. 148  )  i art. 3 i
4 ustawy z dnia 26 listopada 1999r. o dochodach jednostek
samorz¹du terytorialnego w latach 1999 - 2003 ( Dz. U. Nr 150
poz. 983; Nr 162 poz. 1119 ; 2000 r. Nr 95 poz. 1041, 2001 r. Nr 39
poz. 459, Nr 55 poz. 574, Nr 145, poz. 1623; 2002 r. Nr 216, poz.
1826 )-  Rada Miejska w Byczynie uchwala,  co nastêpuje:

§ 1. Wprowadziæ zmianê w uchwale Nr III/24/02 z dnia 13
grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Byczyna
na 2003 rok.

§ 2. Zwiêkszyæ przychody bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                                                     o kwotê  13.026 z³
Zwiêkszyæ dochody bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                                                      o kwotê  95.805 z³
Zwiêkszyæ wydatki bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                                                 o kwotê    108.831 z³ .

§ 3. 1.Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zwiêkszenie planu
przychodów i wydatków    zadañ w³asnych    o kwotê  13.026 z³,

    jak za³¹cznik nr 1.
2. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zwiêkszenie planu do-

chodów i wydatków   zadañ w³asnych   o kwotê        95.805 z³,
     jak za³¹cznik nr 2.
3. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zmianê planu  wydat-

ków zadañ w³asnych                                    o kwotê      261.251 z³ ,
      jak za³¹cznik nr 3.
 4. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zmianê planu dotacji

podmiotowych                                           o kwotê          2.330 z³,
      jak za³¹cznik nr 4.
 5. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zmianê planu zadañ

inwestycyjnych                                          o kwotê             50.000 z³,
      jak za³¹cznik nr 5.
 6. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zmianê deficytu bud¿e-

towego i �ród³a   pokrycia deficytu         o kwotê             13.026 z³,
      jak za³¹cznik nr 6.

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

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Byczynie

      Józef Lucjan Kêdzia

 Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr VI/45/03

Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 marca 2003 r.

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na 2003 rok  zmianê
planu przychodów i wydatków zadañ w³asnych
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Uchwa³a Nr VI/45/03
 Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia  28 marca 2003 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy na 2003 rok.

I. Zwiêkszyæ  plan przychodów bud¿etu gminy na 2003 rok
                                                            o kwotê           13.026 z³
§ 955 przychody z innych rozliczeñ krajowych  13.026 z³
II.Zwiêkszyæ  plan wydatków bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                                                o kwotê       13.026 z³
Dzia³ 801 o�wiata i wychowanie       11.430 z³
Rozdzia³ 80101 szko³y podstawowe         11.430 z³
Wydatki bie¿¹ce                                               11.430 z³
Dzia³ 900 gospodarka komunalna i ochrona

�rodowiska                                                  1.596 z³
Rozdzia³ 90015 o�wietlenie ulic, placów i dróg

                                                1.596 z³
Wydatki bie¿¹ce                                                  1.596 z³

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr VI/45/03

Rady Miejskiej w Byczynie
 z dnia 28 marca 2003 r.

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na 2003 rok  zmianê
planu dochodów i wydatków zadañ w³asnych

I. Zwiêkszyæ  plan dochodów bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                                         o kwotê              95.805 z³
Dzia³ 853 opieka spo³eczna          95.305 z³
§ 203 dotacje celowe otrzymane z bud¿e-

tu pañstwa na realizacjê  w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin ( zwi¹z-
ków gmin )                                                            95.305 z³

Dzia³ 921 kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego                                        500 z³

§ 232 dotacje celowe otrzymane z powia-
tu na zadania   bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ
( umów ) miêdzy jednostkami samorz¹du  terytorialnego           500 z³

II.Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                                      o kwotê                 95.805 z³
 Dzia³ 853 opieka spo³eczna            95.305
Rozdzia³ 85315 dodatki mieszkaniowe     66.305 z³
Wydatki bie¿¹ce                                   66.305 z³
Rozdzia³ 85395 pozosta³a dzia³alno�æ      29.000 z³
Wydatki bie¿¹ce                                               29.000 z³
Dzia³ 921 kultura i ochrona dziedzictwa naro-

dowego                                        500 z³
Rozdzia³ 92109 domy i o�rodki kultury, �wietlice i

kluby                                                     500 z³
Wydatki bie¿¹ce                                                     500 z³
w tym dotacja podmiotowa dla instytucji kultury  500 z³

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr VI/45/03

Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 marca 2003 r.

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na 2003 rok  zmianê
planu wydatków zadañ w³asnych

I.Zmniejszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                                     o kwotê               261.251 z³
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Dzia³ 010 rolnictwo i ³owiectwo                     62.660 z³
Rozdzia³ 01010 infrastruktura wodoci¹gowa i sani-

tacyjna wsi                                                            60.000 z³
Wydatki bie¿¹ce                                   10.000 z³
Wydatki maj¹tkowe `          50.000 z³
Rozdzia³ 01095 pozosta³a dzia³alno�æ           2.660 z³
Wydatki bie¿¹ce                        2.660 z³

Dzia³ 050 rybo³ówstwo i rybactwo      10.000 z³
Rozdzia³ 05095 pozosta³a dzia³alno�æ       10.000 z³
Wydatki bie¿¹ce                                               10.000 z³

Dzia³ 600 transport i ³¹czno�æ          14.030 z³
Rozdzia³ 60016 drogi publiczne gminne     14.030 z³
Wydatki bie¿¹ce                                               14.030 z³
Dzia³ 754 bezpieczeñstwo publiczne i ochro-

na przeciwpo¿arowa                                                  1.500 z³
Rozdzia³ 75412 ochotnicze stra¿e po¿arne  1.500 z³
Wydatki bie¿¹ce           1.500 z³

Dzia³ 801 o�wiata i wychowanie       76.201 z³
Rozdzia³      80113 dowo¿enie uczniów do szkó³ 76.201 z³
Wydatki bie¿¹ce                                   76.201 z³

Dzia³ 851 ochrona zdrowia          11.860 z³
Rozdzia³ 85154 przeciwdzia³anie alkoholizmowi

                                              11.860 z³
Wydatki bie¿¹ce                      11.860 z³
W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

                                              11.860 z³

Dzia³ 900 gospodarka komunalna i ochrona
�rodowiska                                               85.000 z³

Rozdzia³ 90001 gospodarka �ciekowa i ochrona
�rodowiska                                   50.000 z³

Wydatki maj¹tkowe                                   50.000 z³
Rozdzia³ 90003 oczyszczanie miast i wsi  20.000 z³
Wydatki bie¿¹ce                                               20.000 z³
Rozdzia³ 90004 utrzymanie zieleni w miastach i

gminach                                  10.000 z³
Wydatki bie¿¹ce                                   10.000 z³
Rozdzia³ 90095 pozosta³a dzia³alno�æ         5.000 z³
Wydatki maj¹tkowe                                     5.000 z³

II.Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu gminy na 2003 rok
                                                              o kwotê      261.251 z³

Dzia³ 010 rolnictwo i ³owiectwo        20.000 z³
Rozdzia³ 01010 infrastruktura wodoci¹gowa i sani-

tacyjna wsi                                                 5.000 z³
Wydatki maj¹tkowe           5.000 z³
Rozdzia³ 01030 izby rolnicze         15.000 z³
Wydatki bie¿¹ce          15.000z³

Dzia³ 600 transport i ³¹czno�æ          52.530 z³
Rozdzia³ 60016 drogi publiczne gminne    52.530 z³
Wydatki bie¿¹ce                        2.530 z³
Wydatki maj¹tkowe         50.000 z³

Dzia³ 750 administracja publiczna   78.000 z³
Rozdzia³ 75023 urzêdy gmin ( miast i miast na pra-

wach powiatu )                                  28.000 z³
Wydatki bie¿¹ce                      28.000 z³
Rozdzia³ 75095 pozosta³a dzia³alno�æ       50.000 z³
Wydatki bie¿¹ce         50.000 z³
W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

                                              45.000 z³

Dzia³ 801 o�wiata i wychowanie       37.645 z³
Rozdzia³ 80101 szko³y podstawowe          11.400 z³
Wydatki bie¿¹ce                                   11.400 z³
Rozdzia³ 80110 gimnazja                      26.245 z³
Wydatki bie¿¹ce                                  26.245 z³

Dzia³ 851 ochrona zdrowia          11.860 z³
Rozdzia³ 85154 przeciwdzia³anie alkoholizmowi

                                               11.860 z³
Wydatki bie¿¹ce                                   11.860 z³
Dzia³ 854 edukacyjna opieka wychowawcza

                                                8.856 z³
Rozdzia³ 85401 �wietlice szkolne           8.856 z³
Wydatki bie¿¹ce                                     8.856 z³

Dzia³ 900 gospodarka komunalna i ochrona
�rodowiska                                                            50.030 z³

Rozdzia³ 90015 o�wietlenie ulic, placów i dróg
                                              49.000 z³

Wydatki bie¿¹ce                                  49.000 z³
Rozdzia³ 90095 pozosta³a dzia³alno�æ          1.030 z³
Wydatki bie¿¹ce                                                 1.030 z³
Dzia³ 921 kultura i ochrona dziedzictwa naro-

dowego                                     2.330 z³
Rozdzia³ 92109 domy i o�rodki kultury, �wietlice i

kluby                                                 2.330 z³
Wydatki bie¿¹ce                                                  2.330 z³
w tym dotacja podmiotowa dla instytucji kultury  2.330 z³

 Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr VI/45/03

Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 marca 2003r.

Wprowadziæ zmianê w za³¹czniku nr 10 do uchwa³y Rady
Miejskiej w Byczynie Nr III/24/02 z dnia 13 grudnia 2002 roku
" Ustala siê dotacje podmiotowe z bud¿etu Gminy na 2003 rok"

W poz. I "Instytucje Kultury"
kwotê       525.980 z³
zastêpuje siê kwot¹       528.310 z³

w poz. 1."O�rodek Kultury w Byczynie"
kwotê       525.980 z³
zastêpuje siê kwot¹       528.310 z³

zmniejszenie o 300 z³ �rodków so³eckich - Borek, zwiêk-
szenie o 2.630 z³, w tym so³ectwo Nasale o 130 z³, so³ectwo
Ciecierzyn o 1.000 z³, na czê�ciowe wynagrodzenie dla kapel-
mistrza orkiestry dêtej 1.500 z³

w poz. "razem" kwotê 595.980 z³
zastêpuje siê kwot¹ 598.310 z³

                                                                           Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr VI/45/03

Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 marca 2003r.

Wprowadziæ zmianê w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y Rady
Miejskiej w Byczynie Nr III/24/02 z dnia 13 grudnia 2002 roku
" Wykaz inwestycji gminnych na 2003 rok"

W poz. 1 za³. "wodoci¹g Go³kowice-Piaski"
kwotê   320.000 z³
zastêpuje siê kwot¹   270.000 z³
zmniejszenie  o    50.000 z³
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w poz. 2 za³. " wodoci¹g Pogorza³ka"
kwotê                                                        10.030 z³
zastêpuje siê kwot¹     15.030 z³
zwiêkszenie o   5.000 z³

w poz. 7 za³. "gazyfikacja miasta
kwotê                                                         22.500 z³
zastêpuje siê kwot¹      17.500 z³
zmniejszenie o  5.000 z³

w poz. 9 "rozbudowa oczyszczalni �cieków w Byczynie wraz
z kanalizacj¹  sanitarn¹ wsi Go³kowice i Ja�kowice oraz ulicy
Kwiasowskiego i Lazara"

kwotê                                                       119.699 z³
zastêpuje siê kwot¹       69.699 z³
zmniejszenie o  50.000 z³

dodaje siê poz. 10 o tre�ci "remont chodnika w ci¹gu ulicy
Wa³owej" w kolumnie "rok rozpoczêcia"          dodaje siê   2003

w kolumnie "warto�æ kosztorysowa zadania"
dodaje siê                                                  kwotê    100.000 z³
w kolumnie "wielko�æ dotychczasowa poniesionych na-

k³adów na 31grudnia 2002r" wpisuje siê      kwotê                0 z³
w kolumnie "nak³ady planowane na rok 2003"
dodaje siê                                                   kwotê       50.000 z³

w poz. "ogó³em"
kwotê 14.039.400 z³
zastêpuje siê kwot¹ 14.139.400 z³
kwotê   1.126.259 z³
zastêpuje siê kwot¹   1.076.259 z³

                                    Za³¹cznik nr 6
do uchwa³y Nr VI/45/03

Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 marca 2003 r.

Wprowadziæ   zmianê wysoko�ci deficytu bud¿etowego w
za³¹czniku nr 9 do uchwa³y Rady Miejskiej w Byczynie Nr III/24/02
z dnia 13 grudnia 2002 roku " ustala siê deficyt bud¿etowy na
2003 rok i �ród³a pokrycia deficytu"

W poz. "wydatki" kwotê 13.299.890 z³
zastêpuje siê kwot¹ 13.312.916 z³

w poz. "deficyt" kwotê        97.980 z³
zastêpuje siê kwot¹                  111.006 z³

w poz. "�ród³ami pokrycia deficytu bud¿etowego s¹"
dodaje siê " § 955 - przychody z tytu³u innych rozliczeñ

krajowych kwota                                                                 13.026 z³".

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. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806  ) i w zw. z art.
109, 124 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych ( Dz. U.  z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ) i art. 3
i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o dochodach jednostek
samorz¹du terytorialnego w latach 1999 - 2003 ( Dz. U. Nr 150
poz. 983; Nr 162 poz. 1119 z 2000 r. Nr 95 poz. 1041,  2001 r. Nr
39 poz. 459, Nr 55 poz. 574, Nr 145, poz. 1623 ; 2002 r.  Nr 216,
poz. 1826 ) -  Rada Miejska w Byczynie uchwala,  co nastêpuje:

§ 1. Wprowadziæ zmianê w uchwale Nr III/24/02 z dnia
13 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Byczy-
na na 2003 rok.

§ 2. Zmniejszyæ rozchody  bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                                              o kwotê        450.000 z³
Zwiêkszyæ dochody bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                                              o kwotê         36.005 z³
Zwiêkszyæ wydatki bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                                              o kwotê      486.005 z³ .

§ 3. 1.Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zmianê planu roz-
chodów i wydatków    zadañ w³asnych    o kwotê      450.000 z³,

    jak za³¹cznik nr 1.
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 Uchwa³a Nr VII/65/03
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy na 2003 rok.

2.Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zwiêkszenie planu do-
chodów i wydatków   zadañ zleconych   o kwotê         35.573 z³,

   jak za³¹cznik nr 2.
3. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zwiêkszenie planu do-

chodów i wydatków   zadañ w³asnych    o kwotê             432 z³ ,
    jak za³¹cznik nr 3.
4. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zmianê planu  wydat-

ków zadañ w³asnych                                  o kwotê           6.060 z³
    jak za³¹cznik nr 4.
5. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zmianê planu dotacji

podmiotowych                        o kwotê              12.280z³,
     jak za³¹cznik nr 5.
6. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zmianê planu zadañ

inwestycyjnych                                             o kwotê        132.194 z³,
   jak za³¹cznik nr 6.
7. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zmianê rozchodów Gminy
                                                            o kwotê         450.000 z³,
           jak za³¹cznik nr 7.

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

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy
                                         Rady Miejskiej   w Byczynie

      Józef Lucjan Kêdzia
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  Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr VII/65/03

 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 kwietnia 2003 r.

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na 2003 rok  zmianê
planu rozchodów i wydatków zadañ w³asnych

I.Zmniejszyæ  plan rozchodów bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                                       o kwotê           450.000 z³
§ 992 sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów

                                                                     450.000 z³
II.Zwiêkszyæ  plan wydatków bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                                         o kwotê           450.000 z³
Dzia³ 750 administracja publiczna  14.000 z³
Rozdzia³     75023 urzêdy gmin ( miast i miast na pra-

wach powiatu  )                                                            14.000 z³
Wydatki bie¿¹ce         14.000 z³

Dzia³ 801  o�wiata i wychowanie   281.102 z³
Rozdzia³    80101 szko³y podstawowe       152.242 z³
Wydatki bie¿¹ce                                152.242 z³
W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

                                                                       83.581 z³
Rozdzia³   80104 przedszkola przy szko³ach podsta-

wowych                                                 6.372 z³
Wydatki bie¿¹ce                                                 6.372 z³
W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

                                                                          5.933 z³
Rozdziale   80110 gimnazja                    122.488 z³
Wydatki bie¿¹ce                      92.095 z³
W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

                                                                       60.547 z³
Wydatki maj¹tkowe         30.393 z³

Dzia³ 853 opieka spo³eczna           8.000 z³
Rozdzia³     85319 o�rodki pomocy spo³ecznej
                                                                                      8.000 z³

Wydatki bie¿¹ce           8.000 z³

Dzia³  854 edukacyjna opieka wychowawcza       34.547 z³
Rozdzia³      85401 �wietlice szkolne           4.351 z³
Wydatki bie¿¹ce           4.351 z³
W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
                                                                                      4.216 z³

Rozdzia³     85404 przedszkola         30.196 z³
Wydatki bie¿¹ce          18.941 z³
W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

                                                                       19.574 z³
Dzia³ 900 gospodarka komunalna i ochrona

�rodowiska                                                         100.301 z³
Rozdzia³      90001 gospodarka �ciekowa i ochrona

wód                                                         100.301 z³
Wydatki maj¹tkowe                    100.301 z³

Dzia³ 921 kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego                                               12.050 z³

Rozdzia³     92109  domy i o�rodki kultury, �wietlice i
kluby                                                           12.050 z³

Wydatki bie¿¹ce         12.050 z³
W tym dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
                                                                                    12.050 z³

 Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr VII/65/03

Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 kwietnia 2003 r.

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na 2003 rok  zmianê
planu dochodów i wydatków zadañ zleconych

I . Zwiêkszyæ  plan dochodów bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                                             o kwotê         35.573 z³
Dzia³ 853 opieka spo³eczna          35.573 z³
Rozdzia³ 85314 zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³ad-

ki na ubezpieczenie  spo³eczne          35.573 z³
§ 201 dotacje celowe otrzymane z bud¿e-

tu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administra-
cji rz¹dowej oraz  innych zadañ zleconych gminie ( zwi¹zkom
gmin ) ustawami                                                                 35.573 z³

II.Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                                              o kwotê        35.573 z³
Dzia³ 853 opieka spo³eczna               35.573 z³
Rozdzia³     85314 zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³ad-

ki na ubezpieczenia spo³eczne                     35.573 z³
§          3110 �wiadczenia spo³eczne     35.573 z³

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr VII/65/03

Rady Miejskiej w Byczynie
 z dnia 30 kwietnia 2003 r.

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na 2003 rok  zmianê
planu dochodów i wydatków zadañ w³asnych

I .Zwiêkszyæ plan dochodów bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                                                  o kwotê          432 z³
Dzia³ 853 opieka spo³eczna               432 z³
§ 096 otrzymane spadki, zapisy i darowi-

zny w postacie pieniê¿nej                                                     432 z³

II.Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                                                     o kwotê        432 z³

Dzia³ 853 opieka spo³eczna               432 z³
Rozdzia³     85319 o�rodki pomocy spo³ecznej  432 z³
Wydatki bie¿¹ce               432 z³

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr VII/65/03

Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 kwietnia 2003 r.

Wprowadziæ do bud¿etu Gminy na 2003 rok  zmianê
planu wydatków zadañ w³asnych

I.Zmniejszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                                                o kwotê       6.060 z³

Dzia³ 010 rolnictwo i ³owiectwo          2.530 z³
Rozdzia³ 01095 pozosta³a dzia³alno�æ         2.530 z³
Wydatki bie¿¹ce                        2.530 z³

Dzia³ 600 transport i ³¹czno�æ           1.530 z³
Rozdzia³ 60016 drogi publiczne gminne        1.530 z³
Wydatki bie¿¹ce           1.530 z³
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Dzia³ 921 kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego                                                 2.000 z³

Rozdzia³     92109 domy i o�rodki kultury, �wietlice i
kluby                                                              2.000 z³

Wydatki bie¿¹ce           2.000 z³
W tym dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury

                                                                         2.000 z³

II. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                                                            o kwotê        6.060 z³
Dzia³ 600 transport i ³¹czno�æ           1.500 z³
Rozdzia³ 60016 drogi publiczne gminne      1.500 z³
Wydatki maj¹tkowe           1.500 z³
Dzia³ 754 bezpieczeñstwo publiczne i ochro-

na przeciwpo¿arowa                                                    300 z³
Rozdzia³      75412 ochotnicze stra¿e po¿arne      300 z³
Wydatki bie¿¹ce               300 z³
Dzia³ 900 gospodarka komunalna i ochrona

�rodowiska                                                              2.030 z³
Rozdzia³ 90015 o�wietlenie ulic, placów i dróg

                                                 2.030 z³
Wydatki bie¿¹ce                                                 2.030 z³
Dzia³ 921 kultura i ochrona dziedzictwa naro-

dowego                                     2.230 z³
Rozdzia³ 92109 domy i o�rodki kultury, �wietlice i

kluby                                                  2.230 z³
Wydatki bie¿¹ce           2.230 z³
w tym dotacja podmiotowa dla instytucji kultury    2.230 z³

  Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr VII/65/03

Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 kwietnia 2003 r.

Wprowadziæ zmianê w za³¹czniku nr 10 do uchwa³y Rady
Miejskiej w Byczynie Nr III/24/02 z dnia 13 grudnia 2002 roku
" Ustala siê dotacje podmiotowe z bud¿etu Gminy na 2003 rok"

W poz. I "Instytucje Kultury"
kwotê             528.810 z³
zastêpuje siê kwot¹ 541.090 z³

w poz. 1."O�rodek Kultury w Byczynie"
kwotê 528.810 z³
zastêpuje siê kwot¹ 541.090 z³

- zwiêkszenie dotacji o 10.000 z³ z przeznaczeniem na "Dnia
Byczyny i zap³atê dla artystów"

- zwiêkszenie �rodków Rady So³eckiej w Gos³awiu z prze-
znaczeniem na �wietlicê wiejsk¹ kwota 1.930 z³ i na ko�ció³
kwota 300 z³, zwiêkszenia �rodków So³eckich dla Paruszowic o
kwotê 2.050 z³,

- zmniejszenie �rodków Rady So³eckiej w Roszkowicach
o kwotê 1.470 z³,

- zmniejszenie �rodków Rady So³eckiej w Paruszowicach
                                                                                        o 530 z³

w poz. "razem" kwotê 598.810 z³
zastêpuje siê kwot¹ 611.090 z³

Za³¹cznik nr 6
do uchwa³y Nr VII/65/03

Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 kwietnia 2003 r.

Wprowadziæ zmianê w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y Rady
Miejskiej w Byczynie Nr III/24/02 z dnia 13 grudnia 2002 roku
" Wykaz inwestycji gminnych na 2003 rok"

 poz. 5 za³. " budowa gimnazjum wraz z hal¹ sportow¹"
kwotê     500.000 z³
zastêpuje siê kwot¹     530.393z³
zwiêkszenie o 30.393 z³

w poz. 9 "rozbudowa oczyszczalni �cieków w Byczynie wraz
z kanalizacj¹  sanitarn¹ wsi Go³kowice i Ja�kowice oraz ulicy
Kwiasowskiego i Lazara" kwotê                   69.699 z³

zastêpuje siê kwot¹    170.000 z³
zwiêkszenie o 100.301  z³

dodaje siê poz. 11 o tre�ci "budowa chodnika we wsi
Roszkowice"

w kolumnie "rok rozpoczêcia" dodaje siê          2003

w kolumnie "warto�æ kosztorysowa zadania"
dodaje siê   kwotê                                                  200.000 z³
w kolumnie "wielko�æ dotychczasowa poniesionych na-

k³adów na 31 grudnia 2002r." wpisuje siê kwotê                  0 z³

w kolumnie "nak³ady planowane na rok 2003"
dodaje siê kwotê                                                1.500 z³

w poz. "ogó³em" kwotê             14.139.400 z³
zastêpuje siê kwot¹ 14.339.400 z³
kwotê   1.076.259 z³
zastêpuje siê kwot¹   1.208.453 z³

 Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y Nr VII/65/03

Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 kwietnia 2003 r.

Wprowadziæ   zmianê wysoko�ci deficytu bud¿etowego
w za³¹czniku nr 5 do uchwa³y Rady Miejskiej w Byczynie
Nr III/24/02 z dnia 13 grudnia 2002 roku " ustala siê rozchody
Gminy na 2003 rok"

w poz. 1 " sp³ata po¿yczki z WFO�" kwotê             600.000 z³
zastêpuje siê kwot¹                   150.000 z³

zmniejszenie o 450.000 z³ w zwi¹zku z uchwa³¹ Zarz¹du
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki
Wodnej nr 76/03 z dnia 24  lutego 2003 r. w sprawie czê�ciowe-
go umorzenia po¿yczki.
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Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b)
i c) i art. 45 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr
158, poz. 1042, 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1126,  1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz.
1255,  2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz.
1099,  2001 r. Nr 154, poz. 1800 i poz. 1802,  2002 r. Nr 74, poz.
676, Nr 113, poz. 984 i Nr 135, poz. 1144; 2003 r. Nr 50 poz. 424
i Nr 80, poz.718) 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,  2001 r. Nr 49, poz. 509; 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387), po rozpatrzeniu wniosku  z
dnia 30 kwietnia 2003 r.  Zak³adów Koksowniczych "Zdzieszo-
wice" Spó³ka z o.o.  z siedzib¹ w Zdzieszowicach ,  posiadaj¹-
cych statystyczny numer identyfikacyjny REGON 531 558 998,
zwanych 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 plus 0,29 %,

- dla dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie przesy³ania i
dystrybucji ciep³a - w wysoko�ci minus 3,07 %,

3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korek-
cyjnych Xw, o których mowa w pkt 2 niniejszej decyzji, do dnia
31 sierpnia 2004 r.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania admi-

nistracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa posiadaj¹cego
koncesje z dnia 17 grudnia 1999 r. na: wytwarzanie ciep³a
nr WCC/822/9/W/1/2/99/MS oraz przesy³anie i dystrybucjê cie-
p³a nr PCC/867/9/W/1/2/99/MS ze zmian¹ z dnia 23 maja 2000 r.
nr PCC/867A/9/W/3/2000/RW, w dniu 14 maja 2003 r. zosta³o
wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdze-
nia taryfy dla ciep³a, 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 ciep³a 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
nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okre�laj¹cych
poprawê efektywno�ci funkcjonowania przedsiêbiorstw ener-
getycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przed-
siêbiorstwa danego rodzaju dzia³alno�ci gospodarczej, a tak¿e
ustalanie 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
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   DECYZJA  PREZESA
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI

z dnia 18 lipca 2003 r.

 nr OWR-820/9-A/9/2003/III/DT

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 na pod-
stawie kosztów uzasadnionych prowadzenia dzia³alno�ci, za-
planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podsta-
wie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiêbior-
stwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok sto-
sowania taryfy (§ 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 dzia³alno�ci kon-
cesjonowanej w okresie stosowania taryfy.

Wspó³czynniki korekcyjne Xw, uwzglêdnione zosta³y w ce-
nach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniej-
sz¹ decyzj¹.

Okres stosowania taryfy w my�l § 28 ust. 3 rozporz¹dze-
nia taryfowego - nie mo¿e byæ d³u¿szy od okresu obowi¹zywania
wspó³czynników korekcyjnych.

W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w rozstrzy-
gniêciu.

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 ustawy - Prawo ener-
getyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienni-
ku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetycz-
ne, Zak³ad wprowadza taryfê do stosowania nie wcze�niej ni¿
po up³ywie 14 dni i nie pó�niej ni¿ do 45 dnia od daty jej opubli-
kowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
DYREKTOR

Wincenty Rêkas
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Za³¹cznik
do decyzji Prezesa URE

z dnia18 lipca 2003 r.
nr OWR-820/9-A/9/2003/III/DT

TARYFA DLA CIEP£A

1. 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, 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 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 i Nr 80, poz. 718 ),

- 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 - Zak³a-
dy Koksownicze "Zdzieszowice" Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Zdzie-
szowicach prowadz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹ 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,

- 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,

- przy³¹cze - odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹-
cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo odcinek
zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em ciepl-
nym, 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 od-
biorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny 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,

- 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 i wymiany powietrza w pomiesz-
czeniach, znajduj¹cych siê w tym obiekcie,

b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury cie-
p³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê w tym obiek-
cie,

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.

2.Zakres dzia³alno�ci gospodarczej zwi¹zanej z zaopa-
trzeniem w ciep³o

Zak³ady Koksownicze "Zdzieszowice" Spó³ka z o.o. z sie-
dzib¹ w Zdzieszowicach prowadz¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ w
zakresie wytwarzania ciep³a oraz przesy³ania  i dystrybucji cie-
p³a na terenie gminy Zdzieszowice.

Dzia³alno�æ prowadzona jest na podstawie udzielonych
przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki koncesji z dnia
17 grudnia 1999 roku na:

- wytwarzanie ciep³a nr WCC/822/9/W/1/2/99/MS,
- przesy³anie i dystrybucjê ciep³a nr PCC/867/9/W/1/2/99/

MS ze zmian¹ z dnia 23 maja 2000 roku nr PCC/867A/9/W/3/
2000/RW.

3.Podzia³ odbiorców na grupy taryfowe

Na podstawie § 10 rozporz¹dzenia taryfowego, wyodrêb-
niono nastêpuj¹ce grupy taryfowe odbiorców:

Grupa A1  - odbiorcy zaopatrywani w ciep³o z Elektro-
ciep³owni 1 za po�rednictwem wodnej sieci ciep³owniczej sprze-
dawcy i wêz³ów cieplnych odbiorcy,

Grupa A2  - odbiorcy zaopatrywani w ciep³o z Elektro-
ciep³owni 1 za po�rednictwem wodnej sieci ciep³owniczej sprze-
dawcy i wêz³ów cieplnych sprzedawcy,

Grupa A3  - odbiorcy zaopatrywani w ciep³o z Elektro-
ciep³owni 1 za po�rednictwem wodnej sieci ciep³owniczej sprze-
dawcy oraz wêz³ów grupowych i zewnêtrznych instalacji odbior-
czych sprzedawcy,

Grupa B    - odbiorcy zaopatrywani w ciep³o z Elektro-
ciep³owni 2  za po�rednictwem wodnej sieci ciep³owniczej
sprzedawcy,

Grupa C    - odbiorcy zaopatrywani w ciep³o z Elektro-
ciep³owni 2 za po�rednictwem parowej sieci ciep³owniczej
sprzedawcy.
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4.Rodzaje oraz wysoko�æ cen i stawek op³at

4.1 Ceny i stawki op³at za ciep³o

Grupa A1

Wysoko�æ cen i stawek op³at
Wyszczególnienie Jednostki

netto brutto*

z³/MW/rok 22 152,74 27 026,34Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

rata miesiêczna 1 846,06 2 252,19

Cena ciep³a z³/GJ 16,90 20,62

Cena no�nika ciep³a z³/m
3

3,00 3,66

z³/MW/rok 5 319,84 6 490,20Stawka op³aty sta³ej za us³ugi

przesy³owe rata miesiêczna 443,32 540,85

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi

przesy³owe z³/GJ 5,06 6,17

z³/punkt pomiarowy/rok 57,12 69,69
Stawka op³aty abonamentowej

rata miesiêczna 4,76 5,81

Grupa A2

Wysoko�æ cen i stawek op³at
Wyszczególnienie Jednostki

netto brutto*

z³/MW/rok 22 152,74 27 026,34Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

rata miesiêczna 1 846,06 2 252,19

Cena ciep³a z³/GJ 16,90 20,62

Cena no�nika ciep³a z³/m
3

3,00 3,66

z³/MW/rok 10 869,96 13 261,35Stawka op³aty sta³ej za us³ugi

przesy³owe rata miesiêczna 905,83 1105,11

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi

przesy³owe z³/GJ 7,79 9,50

z³/punkt pomiarowy/rok 57,12 69,69
Stawka op³aty abonamentowej

rata miesiêczna 4,76 5,81

Grupa A3

Wysoko�æ cen i stawek op³at
Wyszczególnienie Jednostki

netto brutto*

z³/MW/rok 22 152,74 27 026,34Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

rata miesiêczna 1 846,06 2 252,19

Cena ciep³a z³/GJ 16,90 20,62

Cena no�nika ciep³a z³/m
3

3,00 3,66

z³/MW/rok 12 186,21 14 867,18Stawka op³aty sta³ej za us³ugi

przesy³owe rata miesiêczna 1 015,52 1 238,93

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi

przesy³owe z³/GJ 7,81 9,53

z³/punkt pomiarowy/rok 57,12 69,69
Stawka op³aty abonamentowej

rata miesiêczna 4,76 5,81
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Grupa B

Wysoko�æ cen i stawek op³at
Wyszczególnienie Jednostki

netto brutto*

z³/MW/rok 22 152,74 27 026,34Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

rata miesiêczna 1 846,06 2 252,19

Cena ciep³a z³/GJ 16,90 20,62

Cena no�nika ciep³a z³/m
3

3,00 3,66

z³/MW/rok 8 450,05 10 309,06Stawka op³aty sta³ej za us³ugi

przesy³owe rata miesiêczna 704,17 859,09

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi

przesy³owe z³/GJ 7,95 9,70

z³/punkt pomiarowy/rok 57,12 69,69
Stawka op³aty abonamentowej

rata miesiêczna 4,76 5,81

Grupa C

Wysoko�æ cen i stawek op³at
Wyszczególnienie Jednostki

netto brutto*

z³/MW/rok 22 152,74 27 026,34Cena za zamówion¹ moc ciepln¹

rata miesiêczna 1 846,06 2 252,19

Cena ciep³a z³/GJ 16,90 20,62

Cena no�nika ciep³a z³/m
3

3,00 3,66

z³/MW/rok 4 208,40 5 134,25Stawka op³aty sta³ej za us³ugi

przesy³owe rata miesiêczna 350,70 427,85

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi

przesy³owe z³/GJ 1,22 1,49

z³/punkt pomiarowy/rok 57,12 69,69
Stawka op³aty abonamentowej

rata miesiêczna 4,76 5,81

* Ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek od towarów i us³ug w wysoko�ci 22 %.

4.2 Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej

4.2.1 W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia od-
biorcy, stawki op³at za przy³¹czenie bêd¹ kalkulowane na pod-
stawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na pod-
stawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jed-
nostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji
dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okre�lo-
nych w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2
ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zmianami), obowi¹zuj¹cych w
dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêd-
nieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.

4.2.2 W razie powierzenia wykonania us³ugi w zakresie
przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, pod-
staw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie jest koszt prac
projektowych i budowlano-monta¿owych, niezbêdnych do wy-
konania przy³¹czenia, okre�lony w z³o¿onej w toku przetargu ofer-
cie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy ni¿ koszt ustalony przy
zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 4.2.1.

5. 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 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 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
taryfowej.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 59 - 5266 -     Poz. 1144-1145

- Miesiêczna rata op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe -
pobierana w ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn zamówionej
mocy cieplnej oraz 1/12 stawki op³aty sta³ej za us³ugi przesy³o-
we 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
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowane-
go na przy³¹czu do wêz³a cieplnego lub zewnêtrznych instalacji
odbiorczych albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploata-
cji urz¹dzeñ i instalacji okre�lonych w umowach, oraz stawki
op³aty 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.

6. Warunki stosowania cen i stawek op³at
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at obowi¹zu-

j¹ przy zachowaniu standardów jako�ciowych okre�lonych w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.

W przypadkach :
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzeda-

¿y ciep³a,

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wska-
zañ uk³adu pomiarowo- rozliczeniowego,

- niedotrzymania przez przedsiêbiorstwo energetyczne
standardów jako�ciowych obs³ugi odbiorców,

- 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 bêd¹ powiadamiani pisemnie o wpro-
wadzaniu nowych cen i stawek op³at  z wyprzedzeniem co naj-
mniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.

Na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz.1060,
2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971; 2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady
Gminy w Turawie  Nr IX/71/2003 z dnia 11 lipca 2003 r. zarz¹-
dzam:

§ 1. Przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
Gminy  w Turawie :

- w 2 mandatowym Okrêgu wyborczym Nr 1, w którym na
wakuj¹cy mandat wybierany bêdzie 1 radny.

1145

  ZARZ¥DZENIE  Nr  86/03
WOJEWODY OPOLSKIEGO

 z dnia 22 lipca 2003 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w  Turawie.

§ 2. Datê wyborów wyznacza siê na dzieñ 5 pa�dziernika
2003 r.

§ 3. Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynno�ci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw, okre�la kalendarz wybor-
czy, stanowi¹cy za³¹cznik  do zarz¹dzenia.

§ 4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia  og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

WOJEWODA  OPOLSKI
El¿bieta Rutkowska
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Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 86/03

Wojewody Opolskiego
z dnia 22 lipca  2003 r.

KALENDARZ  WYBORCZY

Termin wykonania czynno�ci

wyborczej

Tre�æ czynno�ci

do 06.08.2003 r.

 

1) podanie do publicznej wiadomo�ci zarz¹dzenia Wojewody Opolskiego o

przeprowadzeniu wyborów uzupe³niaj¹cych,

do 16.08.2003 r.

 

2) podanie do publicznej wiadomo�ci, w formie obwieszczenia, informacji o

numerze i granicach okrêgu wyborczego oraz  o wyznaczonej siedzibie

Gminnej Komisji Wyborczej,

do 21.08.2003 r.

 

3) powo³anie przez  Komisarza Wyborczego w Opolu I  Gminnej Komisji

Wyborczej w Turawie,

do 05.09.2003 r.

do godz. 24.00

4) zg³aszanie Gminnej  Komisji Wyborczej list kandydatów  na radnych,

do 14.09.2003 r.

 

5) powo³anie przez Wójta Obwodowej Komisji Wyborczej,

6) podanie do publicznej wiadomo�ci, w formie obwieszczenia, informacji o

numerach i granicach obwodu g³osowania oraz  o wyznaczonej siedzibie

Obwodowej Komisji Wyborczej,

do 20.09.2003 r.

 

7) rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej  Komisji Wyborczej  o

zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawieraj¹cych numery list,

dane o kandydatach umieszczone w zg³oszeniach list wraz z ewentualnymi

oznaczeniami kandydatów i list,

do 21.09.2003 r.
 

8) sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie  Gminy,

     04.10.2003 r.

 

9) przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu

wyborców,

05.10.2003 r.
godz.6.00-20.00

 

10) g³osowanie.

Uwaga :

Je¿eli koniec terminu do wykonania czynno�ci okre�lonej w kalendarzu wyborczym przypada na dzieñ

ustawowo wolny od pracy, to termin up³ywa pierwszego roboczego dnia po tym dniu./art.205 Ordynacji

wyborczej/
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