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

§ 1. W uchwale Nr III/27/2002 z dnia 28 grudnia 2002 r. w
sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2003 dokonuje siê
zmian po stronie  dochodów, przychodów i wydatków wed³ug
za³¹cznika nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. W uchwale uchwa³y Nr III/27/2002 z dnia 28 grudnia
2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2003,§ 9
otrzymuje brzmienie:

" § 9. Ustala siê plan przychodów i wydatków zak³adów
bud¿etowych w wysoko�ci :

1162

Uchwa³a Nr VI/63/03
Rady Miejskiej w Bia³ej

z dnia 20 czerwca 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwalê 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.

Na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
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 l, 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.1826 / oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Ordynacja podatkowa / Dz. U. z1997 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;  2001r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475,
Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368, Nr 130, poz. 1452;  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:

§ l. 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, wyso-
ko�ci wynagradzania za inkaso oraz okre�lenia terminu p³atno-
�ci dla inkasentów zmienionej uchwa³¹ Nr V/54/03 z dnia 30
kwietnia 2003 w § 2, wprowadza siê pkt. 31 w brzmieniu:

" 31. Roden Danuta - Chrzelice".

§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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Uchwa³a Nr IV/32/2003
Rady Gminy Dobrzeñ Wielki

z dnia 20 lutego 2003 r.

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

Przychody 3.025.050 z³
Wydatki              3.025.050 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6 do uchwa³y."

§ 3. Za³¹cznik nr 6 do uchwa³y Nr III/27/2002 z dnia 28
grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok
2003, otrzymuje brzmienie zgodne z za³¹cznikiem nr 2 do niniej-
szej uchwa³y.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

 Gerard Halama
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr IV/32/2003

Rady Gminy Dobrzeñ Wielki
 z dnia 20 lutego 2003 r.

Dzia³ Rozdzia³ § Tre�æ Zwiêkszenia Zmniejszenia 

Dochody 

758     Ró¿ne rozliczenia 1 186,00 12 121,00 

  75801   Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla gmin 0,00 12 121,00 

    292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa   12 121,00 

  75802   Czê�æ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 1 186,00 0,00 

    292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 1 186,00   

RAZEM 1 186,00 12 121,00 

      

Przychody 

  957 Nadwy¿ki z lat ubieg³ych 5 139 687,00   

RAZEM 5 139 687,00 0,00 

      

Wydatki 

600     Transport i ³¹czno�æ 713 000,00 0,00 

  60016   Drogi publiczne i gminne 713 000,00 0,00 

    2710 Wydatki na pomoc finansow¹ udzielan¹ miêdzy jednostkami samorz¹du 
terytorialnego na dofinansowanie zadañ w³asnych 

300 000,00   

    4270 Zakup us³ug remontowych 320 000,00   

    4300 Zakup pozosta³ych us³ug 35 000,00   

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostki bud¿etowej 58 000,00   

710     Dzia³alno�æ us³ugowa 11 000,00 0,00 

  71004   Plan zagospodarowania przestrzennego 11 000,00 0,00 

    4300 Zakup pozosta³ych us³ug 11 000,00   

750     Administracja publiczna 41 000,00 0,00 

  75023   Urzêdy gmin 41 000,00 0,00 

    4270 Zakup us³ug remontowych 23 000,00   

    4300 Zakup pozosta³ych us³ug 18 000,00   

758     Ró¿ne rozliczenia 1 752,00 0,00 

  75802   Czê�æ podstawowa subwencji ogólnej 1 752,00 0,00 

    2930 Wp³aty gmin do bud¿etu pañstwa 1 752,00   

801     O�wiata i wychowanie 1 031 000,00 0,00 

  80110   Gimnazja 852 000,00 0,00 

    4270 Zakup us³ug remontowych 65 000,00   

    4300 Zakup pozosta³ych us³ug 12 000,00   

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostki bud¿etowej 775 000,00   

  80114   Zespo³y ekonomiczno - administracyjne szkó³ 15 000,00 0,00 

    4300 Zakup pozosta³ych us³ug 15 000,00   

  80130   Szko³y Zawodowe 164 000,00 0,00 

    4270 Zakup us³ug remontowych 155 000,00   

    4300 Zakup pozosta³ych us³ug 9 000,00   
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851   Ochrona zdrowia 15 471,75 15 471,75

 85195  Pozosta³a dzia³alno�æ 15 471,75 15 471,75

  2710 Wydatki na pomoc finansow¹ udzielan¹ miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego na dofinansowanie zadañ w³asnych

15 471,75  

  4280 Zakup us³ug zdrowotnych  15 471,75

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 3 301 000,00 0,00

 90001  Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 610 000,00 0,00

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostki bud¿etowej 610 000,00  

 90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg 223 000,00 0,00

  4270 Zakup us³ug remontowych 153 000,00  

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostki bud¿etowej 70 000,00  

 90095  Pozosta³a dzia³alno�æ 2 468 000,00 0,00

  4300 Zakup pozosta³ych us³ug 13 000,00  

  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 135 000,00  

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostki bud¿etowej 2 320 000,00  

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000,00 0,00

 92120  Ochrona i konserwacja zabytków 30 000,00 0,00

  4270 Zakup us³ug remontowych 30 000,00  

RAZEM 5 144 223,75 15 471,75

Przychody Wydatki

Lp. Dzia³

Wyszczególnienie

Przewid.
stan
Fund.Obr.
na 01.01.
2003r.

Ogó³em

W tym
dotacje Ogó³em

Wydatki
bie¿¹ce

Wydatki
Osobowe

Wydatki
inwestyc.

Plan
Fund.Obr na

31.12.

2003r.

Suma
bilans.
4+5=7+11

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

1. 700 Zak³.Gosp.Komunal. i Mieszk.

w Kup

0 3.025.050 950.000 3.025.050 1.115.850 1.409.200 500.000 0 3.025.050

OGÓ£EM : 0 3.025.000 950.000 3.025.050 1.115.850 1.409.200 500.000 0 3.025.050

PRZYCHODY I WYDATKI ZAK£ADÓW BUD¯ETOWYCH

Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y Nr IV/ 32 /2003
Rady Gminy Dobrzeñ Wielki
z dnia 20 lutego 2003 r.

  Za³¹cznik nr 6 do uchwa³y
Nr III/27/2002

Rady Gminy Dobrzeñ Wielki
 z dnia 28 grudnia 2002 r.
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt, 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591;
2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214,
poz. 1806) oraz art. 124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 )- Rada
Gminy Dobrzeñ Wielki uchwala, co nastêpuje :

§ 1. W uchwale Nr III/27/2002 z dnia 28 grudnia 2002 r. w
sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2003 dokonuje siê
zmian po stronie  dochodów, przychodów i wydatków wed³ug za-
³¹cznika nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. W uchwale Nr III/27/2002 z dnia 28 grudnia 2002 r. w
sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2003  dokonuje siê
zmian po stronie  wydatków Gminnego Funduszu Ochrony �ro-
dowiska wed³ug za³¹cznika nr 2 do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr V/46/2003
Rady Gminy Dobrzeñ Wielki

z dnia 27 marca 2003 r.

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

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podle-
ga og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy
 Rady Gminy

 Gerard Halama

Za³¹cznik nr 1do uchwa³y
Nr V/46/2003

Rady Gminy Dobrzeñ Wielki
                                            z dnia 27 marca2003 r.

Dzia³ Rozdzia³ § Tre�æ Zwiêkszenia Zmniejszenia

Dochody

801   O�wiata i wychowanie 2 659,58 0,00

 80195  Pozosta³a dzia³alno�æ 2 659,58 0,00

  246 �rodki otrzymane od pozosta³ych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych

2 659,58  

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 184,00 0,00

 85495  Pozosta³a dzia³alno�æ 184,00 0,00

  203 Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacje w³asnych zadañ
gmin

184,00  

RAZEM 2 843,58 0,00

Przychody

 957 Nadwy¿ki z lat ubieg³ych 1 650 200,00  

RAZEM 1 650 200,00 0,00

Wydatki

750   Administracja publiczna 200,00 0,00

 75095  Pozosta³a dzia³alno�æ 200,00 0,00

  6010 Wydatki na zakup i objêcie akcji oraz wniesienie wk³adów do spó³ek
prawa handlowego

200,00  

754   Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 50 000,00 0,00

 75412  Ochotnicze Stra¿e Po¿arne 50 000,00 0,00

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostki bud¿etowej 50 000,00  

801   O�wiata i wychowanie 2 659,58 0,00

 80195  Pozosta³a dzia³alno�æ 2 659,58  

  4300 Zakup pozosta³ych us³ug 2 659,58  

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 184,00 0,00

 85495  Pozosta³a dzia³alno�æ 184,00 0,00

  4210 Zakupy materia³ów i wyposa¿enia 184,00  

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 1 600 000,00 0,00

 90095  Pozosta³a dzia³alno�æ 1 600 000,00 0,00

  4270 Zakup us³ug remontowych 100 000,00  

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostki bud¿etowej 1 500 000,00  

RAZEM 1 653 043,58 0,00
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Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y
Nr V/46/2003

Rady Gminy Dobrzeñ Wielki
                                                           z dnia 27 marca 2003 r.

§ Tre�æ Zwiêkszenia Zmniejszenia

4300 Selektywna zbiórka odpadów komunalnych  27 000,00

4210 Koszty eksploatacji gminnego wysypiska odpadów komunalnych 20 000,00  

4210 Selektywna zbiórka odpadów komunalnych 7 000,00  

Razem 27 000,00 0,00

Na podstawie art.18 ust.2 pkt, 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591
z pó�n. zm.) oraz art. 124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych  ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 )- Rada
Gminy Dobrzeñ Wielki uchwala , co nastêpuje :

§ 1.W uchwale Nr III/27/2002 z dnia 28 grudnia 2002 r. w
sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2003 dokonuje siê
zmian po stronie  dochodów, przychodów i wydatków wed³ug
za³¹cznika do niniejszej uchwa³y.

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

1165

Uchwa³a Nr VI/62/2003
Rady Gminy Dobrzeñ Wielki

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

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

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

Przewodnicz¹cy
 Rady Gminy

 Gerard Halama

Za³¹cznik uchwa³y
Nr VI/62/2003

Rady Gminy Dobrzeñ Wielki
 z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Dzia³ Rozdzia³ § Tre�æ Zwiêkszenia Zmniejszenia

Dochody

754   Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 2 700,00 0,00

 75412  Ochotnicze Stra¿e Po¿arne 2 700,00 0,00

  096 Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniê¿nej 2 700,00  

RAZEM 2 700,00 0,00

Przychody

  952 Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym 1 500 000,00  

 957 Nadwy¿ki z lat ubieg³ych 40 000,00  

RAZEM 1 540 000,00 0,00

Wydatki

754   Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 2 700,00 0,00

 75412  Ochotnicze Stra¿e Po¿arne 2 700,00 0,00

  4210 Zakupy materia³ów i wyposa¿enia 2 700,00  

758   Ró¿ne rozliczenia 0,00 100 000,00

 75818  Rezerwy ogólne 0,00 100 000,00

  4810 Rezerwy  100 000,00

801   O�wiata i wychowanie 100 000,00 0,00

 80101  Szko³y Podstawowe 100 000,00 0,00

  2710 Wydatki na pomoc finansow¹ udzielan¹ miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego na dofinansowanie zadañ w³asnych

100 000,00  

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 1 500 000,00 0,00

 90095  Pozosta³a dzia³alno�æ 1 500 000,00 0,00

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostki bud¿etowej 1 500 000,00  

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 000,00 0,00

 92120  Ochrona i konserwacja zabytków 40 000,00 0,00

  4270 Zakup us³ug remontowych 40 000,00  

RAZEM 1 642 700,00 100 000,00

Gminny Fundusz Ochrony �rodowiska



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 62 - 5354 -          Poz.1166 - 1167

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
z pó�n. zm.), art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o
finansach publicznych /Dz. U.z 203 r. Nr 15, poz.148 )  -   Rada
Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co nastêpuje:

 § 1.Zwiêksza siê dochody bud¿etu o kwotê      218.180,-z³
z tytu³u:
- czê�ci o�wiatowej subwencji ogólnej (dz. 758)     209.425,-z³
- dotacji celowej otrzymanej z bud¿etu pañstwa na realiza-

cjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (dz. 853)                8.755,-z³

Zmniejsza siê  dochody bud¿etu o kwotê            31.118,-z³
z tytu³u:
- czê�ci podstawowej subwencji ogólnej (dz. 758)      1.118,-z³
- dotacji celowej otrzymanej z bud¿etu pañstwa na realiza-

cjê zadañ bie¿¹cych   z zakresu administracji rz¹dowej oraz in-
nych zadañ zleconych ustawami (dz.853)                     30.000,-z³

§ 2.Zwiêksza siê wydatki bud¿etu o kwotê         218.180,-z³
z tytu³u:
- na wydatki bie¿¹ce, w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeñ 60.234,-z³ (dz.801, rozdz. 80101) kwotê:     62.934,-z³
- na wydatki bie¿¹ce, w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeñ 11.480,-z³ (dz.801, rozdz.80110) kwotê:   19.480,-z³

- na wydatki bie¿¹ce, w tym: wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeñ                                                                       12.271,-z³

oraz na wydatki maj¹tkowe 9.000,-z³ (dz. 801, rozdz.80114)
                                                                                    21.271,-z³
- na wydatki bie¿¹ce, w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeñ                                                                         9.925,-z³
(dz.854, rozdz.85401)kwotê:                                     9.925,-z³
- na wydatki bie¿¹ce, w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeñ                                                                       23.733,-z³
(dz.854, rozdz.85404) kwotê                                  95.815,-z³
- na wydatki bie¿¹ce na wyp³atê dodatków mieszkanio-
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Uchwa³a Nr V/31/03
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

 z dnia 21 lutego 2003r.

w sprawie wprowadzenia zmian do bud¿etu miasta i gminy Dobrodzieñ na 2003rok.

wych (dz.853, rozdz.85315)                                                 8.755,-z³

Zmniejsza siê wydatki bud¿etu o kwotê               31.118,-z³
w tym:
- wydatki bie¿¹ce, w tym sk³adki na ubezpieczenia spo-

³eczne                                                                                    20.000,-z³
(dz.853, rozdz. 85314)                                              30.000,-z³
- wydatki bie¿¹ce (dz.900, rozdz. 90003)                 1.118,-z³.

§ 3.Bud¿et po zmianie wynosi:
- po stronie dochodów                                     12.460.784,-z³
- po stronie wydatków                                      15.228.510,-z³
§ 4.Dokonaæ zmian w bud¿ecie po stronie wydatków po-

miêdzy rozdzia³ami.
Przenie�æ �rodki w dz. 900 rozdz. 90003 - Oczyszczanie

miast i gmin kwotê 8.000,-z³ z wydatków bie¿¹cych na rozdz.
90095 na wydatki bie¿¹ce.

§ 5.Dokonaæ zmian w wykazie inwestycji na 2003 r.:
- zmniejszyæ �rodki na zadaniu "Modernizacja ul. Le�nej w

Turzy" o kwotê:                                                                  142.700,-z³
- zwiêkszyæ �rodki na zadaniu "Modernizacja ul. Wiejskiej

w Gos³awicach"  o kwotê:                                              142.700,-z³
- wprowadziæ zadanie inwestycyjne "Zakup 2 zestawów

komputerowych dla  ZEASiP Dobrodzieñ" na kwotê:     9.000,-z³

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

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

 Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
 Joachim Kiwic

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zm.) art. 109,124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych ( Dz. U.z 2003 r.  Nr 15, poz. 148 )  -
Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê przychody bud¿etu § 955 - Przychody z
tytu³u innych rozliczeñ krajowych o kwotê 103.500,-z³

Plan przychodów po zmianach wynosi           3.251.224,-z³.
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Uchwa³a Nr VI/37/03
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

 z dnia 3 kwietnia 2003r.

w sprawie wprowadzenia zmian do bud¿etu miasta i gminy Dobrodzieñ na 2003 rok.

§ 2. Zwiêksza siê dochody bud¿etu o kwotê       5.096,-z³,
z tytu³u:
- dotacji celowej przekazanej z bud¿etu pañstwa na reali-

zacjê zadañ bie¿¹cych  z zakresu administracji rz¹dowej (dz.
853)                                                                                          5.096,-z³.

§ 3. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu o kwotê     108.596,-z³,
w tym na :
- dotacjê celow¹ z bud¿etu na finansowanie lub dofinan-

sowanie zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom
(dz. 750, rodz.75095)                                                           2.500,-z³



- 5355 -
Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 62       Poz. 1167 - 1168

- wydatki bie¿¹ce (dz. 600, rozdz.60016) (na zakup przy-
stanków)                                                                               12.000,-z³

- wydatki bie¿¹ce (dz. 900, rozdz. 90095) (zakup toalet prze-
no�nych typu  Toy-Toy, remonty kanalizacji, remonty budynku
komunalnego)                                                                     35.000,-z³

- wydatki bie¿¹ce (dz. 900, rozdz. 90015) (na o�wietlenie
ulic, konserwacjê   i remonty)                                           50.000,-z³

- dotacjê celow¹ z bud¿etu na dofinansowanie kosztów
realizacji zakupów  inwestycyjnych innych jednostek sektora fi-
nansów publicznych (dz. 851, rozdz. 85141) (dofinansowanie do
zakupu karetki pogotowia ratunkowego)                                        4.000,-z³

- na wydatki bie¿¹ce (dz. 853, rozdz. 85314) na wyp³atê
zasi³ków                                                                                   5.096,-z³.

§ 4. Bud¿et po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów                                      12.472.880,-z³
- po stronie wydatków                                    15.344.106,-z³.
§ 5. Dokonaæ zmian w bud¿ecie po stronie wydatków po-

miêdzy dzia³ami i rozdzia³ami.

Przenie�æ �rodki w dz. 750, rozdz. 75023 - Urzêdy gmin z
wydatków bie¿¹cych (wynagrodzeñ osobowych) kwotê 18.000 ,-z³
na dz. 851, rozdz. 85141 - Ratownictwo medyczne kwotê 18.000,-z³
na dotacjê celow¹ z bud¿etu na dofinansowanie kosztów reali-
zacji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finan-
sów publicznych (dofinansowanie do zakupu karetki pogotowia
ratunkowego).

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

§ 7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskie-
go.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Joachim Kiwic

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zm.) art.109,124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r.) -  Rada
Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu o kwotê         4.000,-z³
z tytu³u:
- dotacji celowej przekazanej z bud¿etu pañstwa na reali-

zacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej (dz. 853)
                                                                                      4.000,-z³.

§ 2. Zwiêksza siê przychody bud¿etu § 955 -Przychody z
tytu³u innych rozliczeñ krajowych o kwotê                      85.000,-z³

Plan przychodów po zmianach wynosi            3.336.224,-z³.

§ 3. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu o kwotê          89.000,-z³,
w tym na :
- wydatki inwestycyjne (dz. 600, rozdz. 60016) na moderni-

zacjê ul. Le�nejw Turzy                                                       85.000,-z³
- wydatki bie¿¹ce (dz. 853, rozdz. 85313) na sk³adki na

ubezpieczenia zdrowotne  op³acane za osoby pobieraj¹ce nie-
które �wiadczenia z pomocy spo³ecznej kwotê               4.000,-z³.

§ 4. Bud¿et po zmianach wynosi:
-po stronie dochodów                                     12.476.880,-z³
-po stronie wydatków                                       15.433.106,-z³.
§ 5. Dokonaæ zmian w bud¿ecie po stronie wydatków po-

miêdzy dzia³ami i rozdzia³ami.
Przenie�æ �rodki z dz. 900, rozdz. 90003 z wydatków bie-

¿¹cych kwotê                                                                       30.000,-z³
oraz z dz. 750, rozdz.75023 z wydatków bie¿¹cych kwotê
                                                                                    30.700,-z³
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Uchwa³a Nr VII/43/03
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

 z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do bud¿etu miasta i gminy Dobrodzieñ na 2003rok.

na wydatki inwestycyjne na  modernizacjê ul. Le�nej w Turzy
kwotê 57.700,-z³ oraz na dz. 801, rozdz. 80195 na wydatki bie¿¹-
ce kwotê 3.000,-z³ na wymianê m³odzie¿y.

Przenie�æ �rodki z dz. 600, rozdz. 60016 z wydatków inwe-
stycyjnych ( budowa wiaduktu na drodze powiatowej Dobrodzieñ
- Rzêdowice - dokumentacja i realizacja) kwotê 20.000,-z³ na dz.
900, rozdz. 90004 na wydatki inwestycyjne na modernizacjê parku
miejskiego.

Przenie�æ �rodki w dz. 851, rozdz. 85154 - z dotacji dla
Towarzystwa Schronisk M³odzie¿owych kwotê 2.000,- z³ na wy-
datki bie¿¹ce zgodnie z programem przeciwdzia³ania alkoholi-
zmowi.

§ 6. Dokonaæ zmian w wykazie inwestycji:
1. Zwiêkszyæ �rodki na zadaniu "Modernizacja ul. Le�nej

w Turzy " o kwotê                                                                142.700,-z³
2. Zwiêkszyæ �rodki na zadaniu " Modernizacja parku miej-

skiego - dokumentacja    i realizacja o kwotê                 20.000,-z³
3. Zmniejszyæ �rodki na zadaniu "Budowa wiaduktu na

drodze powiatowej
Dobrodzieñ - Rzêdowice - dokumentacja i realizacja o kwotê
                                                                                   20.000,-z³.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Joachim Kiwic



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 62 - 5356 -            Poz. 1169

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 6 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. 110 ustawy z dnia 26
listopada 1998r o finansach publicznych /Dz. U. Nr 15, poz. 148/
-  Rada Gminy w Domaszowicach uchwala:

§ 1 .W za³¹czniku do uchwa³y Nr XXVI/267/02 Rady Gminy
w Domaszowicach z dnia 12 wrze�nia 2002r. nastêpuj¹ nastê-
puj¹ce zmiany:

Nazwa zadania:
I. Budowa oczyszczalni �cieków i kanalizacji  /w 2003r.

I etap - opracowanie Raportu oddzia³ywania inwestycji na �ro-
dowisko/ okres realizacji zadania 2003-2010.

Przesuniêcie �rodków z roku 2004 na rok 2003 w wysoko-
�ci                                                                                            20 000 z³.
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Uchwa³a  Nr IV/23/03
Rady Gminy Domaszowice

z dnia 28 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany za³¹cznika do uchwa³y Nr XXVI/267/2002 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 12 wrze�nia 2002r.
 "Wykaz inwestycji przyjêtych do realizacji na lata 2002 - 2008"  .

II. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego zosta³o wy³¹czone    z  zadañ inwestycyj-
nych,  s¹ to  wydatki bie¿¹ce.

III. Modernizacja wodoci¹gu we W³ochach  �rodki na rok
2003 w wysoko�ci                                                              50 000z³,
pozosta³e �rodki w wysoko�ci                            150 000 z³
zostan¹ przesuniête na rok 2004  i wynosiæ bêd¹ w roku  2004

   250 000 z³.

§ 2 . Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Jan Nowak



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 62 - 5357 -            Poz.1170

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 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806)
oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 15, poz. 148) w zwi¹zku z art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
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; 2001r. Nr 39,
poz. 459, Nr 55, poz. 574, Nr 145, poz. 1623 ;  2002 r. Nr 216, poz. 1826) - Rada
Gminy w Domaszowicach  u c h w a l a :

§ 1.1)   Zmniejszyæ dochody bud¿etu gminy o kwotê
                                                                                                     35.221 z³
dzia³  756         -         Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nie posiadaj¹cych    osobowo�ci prawnej
11.920 z³

rozdz. 75621   Udzia³ gmin w podatkach stanowi¹cych   dochód
bud¿etu pañstwa                                                                                    11.220 z³

 § 001   -   Podatek dochodowy od osób fizycznych              11.920 z³
dzia³  758         - Ró¿ne rozliczenia                                        12.301 z³
rozdz. 75801   Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorz¹du terytorialnego                                                                      11.998 z³
 § 292- Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa                      11.998 z³
 rozdz. 75802 Czê�æ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

303 z³.

 § 292 -Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa                           303 z³
dzia³  853- Opieka spo³eczna                                        11.000 z³
rozdz. 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki
 na ubezpieczenie spo³eczne                                                  11.000 z³
§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacje zadañ bie¿¹cych  zakresu  administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych (zwi¹zkom gmin) ustawami                                     11.000 z³

2)   Zwiêkszyæ dochody bud¿etu gminy  o kwotê                 860.717z³,
       w tym :
dzia³  600- Transport i ³¹czno�æ                                               797.061z³
rozdz. 60016    Drogi publiczne gminne                                  797.061z³
 § 633      -     Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych                                     w³asnych
gmin ( zwi¹zków gmin )                                                                        797.061z³

dzia³  750- Administracja publiczna                                            4.318 z³
rozdz. 75020 Starostwo powiatowe                                 4.318 z³
§ 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania  bie¿¹-

ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samo-
rz¹du terytorialnego                                                                                   4.318 z³

dzia³  765- Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadaj¹cych   osbowo�ci prawnej
40.600 z³

rozdz. 75615 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku  le�nego po-
datku od czynno�ci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych             4.000 z³

§ 033 Podatek le�ny                                                                4.000 z³
 rozdz.  75618  Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych  dochody

jednostek samorz¹du terytorialnego   na podstawie ustaw              36.600 z³
§ 041 - Wp³ywy z op³aty skarbowej                                   36.600 z³

dzia³ 853           -     Opieka spo³eczna                                       18.738 z³
rozdz.  85315     Dodatki mieszkaniowe                                   18.738 z³
 § 203       -          Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa  na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin ( zwi¹zków gmin )        18.738 z³
3)  Zwiêkszyæ wydatki w bud¿ecie gminy o kwotê             909.496 z³
dzia³  400  - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê   elektryczn¹ gaz

i wodê                                                                                                       50.000 z³
rozdz.  40002 Dostarczanie wody                                     50.000 z³

 § 6050 -        Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                                                      50.000 z³
dzia³  600         - Transport i ³¹czno�æ                                     797.061 z³

rozdz.  60016   Drogi publiczne gminne                                  797.061 z³
§ 4300   Zakup us³ug pozosta³ych                                          350.000 z³
§ 6050   Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych     447.061 z³
dzia³  750- Administracja publiczna                                 4.318 z³
rozdz.  75020 Starostwo powiatowe                                  4.318 z³
§  4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników                   3.588 z³
4110    Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne                                 642 z³
4120    Sk³adki na fundusz pracy                                                     88 z³
 dzia³  801 O�wiata i wychowanie                               13379 z³
rozdz. 80146 Placówki dokszta³cenia i doskonalenia
nauczycieli                                                                                 13379 z³

 § 4300 Zakup us³ug pozosta³ych                                             5379 z³
             § 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe                                         8000 z³

dzia³  853          -Opieka spo³eczna                                              18.738 z³
rozdz.   85315   Dodatki mieszkaniowe                                    18.738 z³
§ 3110    �wiadczenia spo³eczne                                              18.738 z³
dzia³  900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska      20.000 z³
rozdz.  90001    Gospodarka �ciekowa i ochrona wód        20.000 z³
§ 6050    Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych       20.000 z³

dzia³  926Kultura fizyczna i sport                                                6.000 z³
rozdz.  92601 Obiekty sportowe                                          6.000 z³
§  4210    Zakup materia³ów i wyposa¿enia                             1.800 z³
§  4260    Zakup energii                                                              1.000 z³

  §  4300    Zakup us³ug pozosta³ych                                            3.200 z³
4)   Zmniejszyæ wydatki w bud¿ecie gminy o kwotê              84.000 z³
dzia³  710Dzia³alno�æ us³ugowa                                                70.000 z³
rozdz.  71095    Pozosta³a dzia³alno�æ                                      70.000 z³

           § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych            70.000 z³
dzia³  801O�wiata i wychowanie                                              3.000 z³
rozdz.  80101    Szko³y podstawowe                                        3.000 z³
§ 4410 Podró¿e s³u¿bowe  krajowe                                       3.000 z³
dzia³  853Opieka spo³eczna                                                       11.000 z³
rozdz.  85314    Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki  na ubezpiecze-

nie spo³eczne                                                                                            11.000 z³

Zmian w bud¿ecie dokonano na podstawie:
- otrzymanych ostatecznych kwot subwencji o�wiatowej, ogólnej
- udzia³ów w podatku dochodowym od osób fizycznych
- dotacji celowej na zadania zlecone i powierzone
- dotacji na modernizacjê dróg w m. Domaszowice i Strzelce.
Po stronie wydatków :
- Zwiêkszone wydatki na dokszta³canie i doskonalenie zawodowe

nauczycieli w tym organizacje doradztwa zawodowego zgodnie z art. 70a
ustawy Karta Nauczyciela

- Wyp³atê dodatków mieszkaniowych
- Zwiêkszenie wydatków inwestycyjnych na modernizacjê dróg w

m. Domaszowice i Strzelce.

§ 2.Wykonane uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Domaszowice.

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

§ 4.Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
w Domaszowicach oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskie-
go.

Przewodnicz¹cy Rady
Jan Nowak
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Uchwa³a  Nr  IV/26/03
Rady Gminy w Domaszowicach

z dnia 28 lutego 2003 r.

w sprawie  zmiany uchwa³y Nr III/16/2002 Rady Gminy w Domaszowicach z  dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy  na rok 2003.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 62 - 5358 -             Poz. 1171

Na podstawie art. 109,124  uchwa³y z dnia 26 listopada
1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 15, poz.148 ) w zwi¹z-
ku z art. 18  ust. 2  pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rz¹dzie 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. 3 i 4  ustawy z dnia 26 listopada
1998r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w la-
tach 1999-2003 ( Dz. U. Nr 150, poz. 983, Nr 162, poz. 1119;
2000r. Nr 95, poz. 1041;  2001r.  Nr 39, poz. 459, Nr 55, poz. 574,
Nr 145, poz. 1623; 2002r. Nr 216, poz. 1826 )- Rada Gminy w
Domaszowicach  uchwala:

1. Zwiêkszyæ dochody w bud¿ecie gminy o kwotê
   39.353,96z³

  dzia³  750       -   Administracja publiczna            2.000z³
     rozdz.   75023   -   Urzêdy gmin ( miast i miast na

prawach powiatu)                                                                    2.000z³
§ 092      -   Pozosta³e odsetki                         2.000z³
dzia³  751- Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-

wej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa     2.430,96z³
rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i

sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i  prezyden-
tów miast oraz referenda gminne,  powiatowe i wojewódzkie

                                                                                 2.430,96z³
 § 201 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie ( zwi¹zkom gmin ) ustawa-
mi                                                                                  2.430,96z³

dzia³ 853 - Opieka spo³eczna          24.923z³
rozdz. 85313 - Sk³adki na ubezpieczenie zdrowot-

ne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z po-
mocy spo³ecznej                                                  2.776z³

§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych  z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie ( zwi¹zkom gmin ) ustawa-
mi                                                                           2.776zl

rozdz. 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne                                     4.147z³

§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ( zwi¹zkom gmin ) ustawami

                                                                                       4.147z³
rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ          18.000z³
§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin ( zwi¹zków gmin )
                                                                                    18.000z³

dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza      10.000z³
rozdz. 85401 - �wietlice szkolne            6.000z³

  § 069 - Wp³ywy z ró¿nych op³at        6.000z³
rozdz. 85404 - Przedszkola            4.000z³
§ 069 - Wp³ywy z ró¿nych op³at         4.000z³

2. Zwiêkszyæ wydatki w bud¿ecie gminy  o kwotê
                                                                                 39.353,96z³
Dzia³ 010 - Rolnictwo i ³owiectwo          3.100z³
rozdz. 01030 - Izby rolnicze            3.100z³
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Uchwa³a  Nr V/33/03
Rady Gminy w Domaszowicach

z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr III/16/2002 Rady Gminy w Domaszowicach
 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2003.

§ 2850 - Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko�ci 2%
uzyskanych wp³ywów  z podatku rolnego            3.100z³

dzia³    751  - Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañ-
stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa   2.430,96z³

rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw, wybory wójtów,    burmistrzów i prezydentów miast
oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie         2.430,96z³

§ 3030 - Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.180,96z³
§ 4300     - Zakup us³ug pozosta³ych               250z³
dzia³ 853 -Opieka Spo³eczna          24.923z³
rozdz. 85313 - Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³a-

cone za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy spo-
³ecznej                                                  2.776z³

§ 4130 - Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne      2.776z³
rozdz.` 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenia spo³eczne                         4.147z³
§ 3110- �wiadczenia spo³eczne            4.147z³
rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ                           18.000z³
§ 3110- �wiadczenia spo³eczne          18.000z³

  dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza         8.900z³
  rozdz. 85401 - �wietlice szkolne            4.900z³
  § 4210-  Zakup materia³ów i wyposa¿enia           3.900z³
  § 4260 -  Zakup energii            1.000z³
rozdz. 85446 -Dokszta³canie i doskonalenie

                               nauczycieli            4.000z³
§ 4300- Zakup us³ug pozosta³ych            2.000z³
§ 4410 - Podró¿e s³u¿bowe krajowe            2.000z³

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Do-
maszowice.

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

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w
Urzêdzie Gminy  w Domaszowicach oraz Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Jan Nowak



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 62 - 5359 -        Poz. 1172 - 1173

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

W uchwale Nr XXVI/217/2001 Rady Miejskiej w G³ogówku
z dnia 28 maja 2001r. w sprawie op³at targowych na terenie
miasta i gminy G³ogówek dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
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Uchwa³a Nr  VII  /  72  / 2003
Rady Miejskiej w G³ogówku

z dnia 17 czerwca 2003r.

w sprawie zmiany op³at targowych na terenie miasta i gminy G³ogówek.

§ 1. 1. W  §1 uchwa³y punkt e) otrzymuje brzmienie:
"przy sprzeda¿y z kosza, wózka rêcznego, skrzynki, rowe-

ru, ³ó¿ka oraz bezpo�rednio z placu lub w³asnego stoiska za
ka¿dy rozpoczêty metr kwadratowy - 3 z³".

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

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

 Przewodnicz¹cy
 Rady Miejskiej

        Marek Pelka

Na podstawie art. 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. 20, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984 i Nr
214 poz. 1806/  oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 / a nadto
art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 2 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych/ Dz. U. Nr 62
poz. 718/-  Rada Miejska uchwala, co nastêpuje :

§1. Zwiêkszyæ dochody           4.000 z³
Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa                  4.000 z³
Rozdzia³ 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�cia-

mi           4.000 z³
§ 084 - Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³ad, maj¹tko-

wych                                                                                          4.000 z³

§2. Zmniejszyæ wydatki       108.400 z³
Dzia³ 010 - Rolnictwo i ³owiectwo                             8.400 z³
Rozdzia³ 01095 - Pozosta³a dzia³alno�æ                 8.400 z³
- wydatki bie¿¹ce                                                            8.400 z³

Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ                          100.000 z³
Rozdzia³ 60016 - Drogi publiczne gminne        100.000 z³
- wydatki bie¿¹ce                                                    100.000 z³

§3.  Zwiêkszyæ wydatki                                            112.400 z³
Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ                           100.000 z³
Rozdzia³ 60016 - Drogi publiczne gminne         100.000 z³
- wydatki maj¹tkowe /budowa dróg dojazd.do pól/      100.000 z³
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Uchwa³a Nr V/59/2003
Rady Miejskiej w G³ubczycach

z dnia 20 lutego 2003 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie na 2003 rok.

Dzia³ 851 - Ochrona zdrowia                                      4.000 z³
Rozdzia³ 85111 - Szpitale ogólne                              4.000 zl

wydatki bie¿¹ce                                                               4.000 z³
w tym: dotacje przedmiotowe /dotacja do zakupu karetki /
                                                                                        4.000 z³
Dzia³ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

          8.400 z³
Rozdzia³ 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

          8.400 z³
- wydatki bie¿¹ce    w tym: dotacje 8.400 z³.               8.400 z³

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ub-
czyc.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Krzysztof Skowyra



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 62 - 5360 -           Poz.1174 - 1175

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /.Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591;
2002 r. Nr 23 poz.220,  Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984 i Nr 214
poz.1806/ oraz art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych /Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 /;  a nadto
art.13 pkt.2 ustawy z dnia 2 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. Nr 62
poz.718/ -Rada Miejska   uchwala , co nastêpuje :

§ 1. Zmniejszyæ   w y d a t k i   40.950 z³
=================================================================
Dzia³ 757 - Obs³uga d³ugu publicznego   40.950 z³
Rozdzia³ 75702 - Obs³uga papier.wart., kredytów i po¿y-

czek j.s.t.                                         40.950 z³
- wydatki na obs³ugê d³ugu j.s.t.   40.950 z³

Zmniejszyæ   r o z c h o d y   bud¿etowe     1.500.000 z³
=================================================================
- sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
                                                                           1.500.000 z³
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Uchwa³a Nr  VII / 94 / 03
Rady Miejskiej w G³ubczycach

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie na 2003 r.

§ 2. Zwiêkszyæ   w y d a t k i                1.540.950 z³
=================================================================
Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-

ska                                                                   1.540.950 z³
Rozdzia³ 90017 - Zak³ady gospodarki komunalnej

                                                                  1.540.950 z³
- wydatki maj¹tkowe                             1.540.950 z³

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ubczyc.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Edward Wo³oszyn

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591;
2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984 i Nr 214
poz.1806/ oraz art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych / Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148/ a nadto
art.13 pkt.2 ustawy  z dnia 2 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. Nr 62
poz.718/-  Rada Miejska   u c h w a l a  ,  co nastêpuje :

§ 1. Zwiêkszyæ   d o c h o d y       418.204 z³
======================================================================
Dzia³ 010 - Rolnictwo i ³owiectwo       117.425 z³
Rozdzia³ 01010 - Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyj-

na wsi                                                                                   117.425 z³
§ 097 - Wp³ywy z ró¿nych dochodów       117.425 z³

Dzia³ 758 - Ró¿ne rozliczenia       300.779 z³
Rozdzia³ 75801 - Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej
                                                                                  298.645 z³

§ 292 - Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa   298.645 z³

Rozdzia³ 75802 - Czê�æ podstawowa subwencji ogólnej
                                                                                                   2.134 z³

§ 292 - Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa       2.134 z³
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Uchwa³a  Nr  VII/ 95 /03
Rady Miejskiej w G³ubczycach

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie na 2003 r.

§ 2. Zmniejszyæ   d o c h o d y       147.765 z³
======================================================================
Dzia³ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-

nych                                                                                  147.765 z³
Rozdzia³ 75621 - Udzia³y gmin w podatkach     147.765 z³
§ 001 - Podatek dochodowy od osób fizycznych147.765 z³

§ 3. Zmniejszyæ   w y d a t k i 9.000z³
======================================================================

Dzia³ 851 - Ochrona zdrowia           9.000 z³
Rozdzia³ 85154 - Przeciwdzia³anie alkoholizmowi

                                                                         9.000 z³
- wydatki bie¿¹ce           9.000 z³

w tym: dotacje  /Starostwo Powiat.-KP Policji G³ubczyce/
                                                                                      9.000 z³

§ 4. Zwiêkszyæ   w y d a t k i       279.439 z³
======================================================================
Dzia³ 010 - Rolnictwo i ³owiectwo       117.425 z³
Rozdzia³ 01010 - Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyj-

na wsi                                                                                   117.425 z³
- wydatki maj¹tkowe /wodoci¹g Zopowy Osiedle/

                                                                                    117.425 z³
Dzia³ 750 - Administracja publiczna         10.800 z³



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 62 - 5361 -        Poz. 1175 - 1176

Rozdzia³ 75022 - Rady gmin /miast/         10.800 z³
- wydatki bie¿¹ce         10.800 z³

Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie      122.914 z³
Rozdzia³ 80101 - Szko³y podstawowe         31.736 z³
- wydatki bie¿¹ce                      31.736 z³
w tym:  wynagrodzenia i pochodne         31.736 z³

Rozdzia³ 80110 - Gimnazja         91.178 z³
- wydatki bie¿¹c         91.178 z³
w tym:  wynagrodzenia i pochodne         91.178 z³

Dzia³ 851 - Ochrona zdrowia                        9.000 z³
Rozdzia³ 85154 - Przeciwdzia³anie alkoholizmowi

                                                9.000 z³
- wydatki bie¿¹ce           9.000 z³

w tym:  dotacje  /Starostwo Powiat. - Zesp.Szkó³ Mech.
1.500 z                                                                          3.000 z³

 Stowarzyszenie TAE KWON-DO           1.500 z³

Dzia³ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                       19.300 z³

Rozdzia³ 92109 - Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
                                                           19.300 z³

- wydatki bie¿¹ce          19.300 z³
w tym:  wynagrodzenia i pochodne          18.624 z³

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ub-
czyc.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Edward Wo³oszyn

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591;
2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558,Nr 113 poz.984 i Nr 214
poz.1806/ oraz art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych / Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148/ a nadto
art.13 pkt.2 ustawy z dnia 2 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. Nr 62
poz.718/ - Rada Miejska w G³ubczycach   uchwala, co nastêpuje
:

§ 1. Zmienia siê tre�æ za³¹cznika nr 13-  "�rodki do dyspo-
zycji samorz¹dów wsi i osiedli na 2003 rok", nadaj¹c nowe
brzmienie:

"Lp.7 Ciermiêcice 1.407,00       - 0 - 1.407,00"
"Lp.23 Mokre 1.784,00    1.000,00 2.784,00"
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Uchwa³a   Nr VII / 96 /03
Rady Miejskiej w G³ubczycach

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany brzmienia za³¹cznika nr 13 do uchwa³y Nr IV/30/2002 Rady Miejskiej
w G³ubczycach z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy G³ubczyce na 2003 r.

§ 2. Dopisuje siê do za³¹cznika nr 13-  "�rodki do dyspozy-
cji samorz¹dów wsi i osiedli na 2003 rok", nastêpuj¹ce pozycje:

"Lp.44 Chróstno 2.020,00 - 0 - 2.020,00"
"Lp.45 Mokre Kolonia 2.234,00 - 0 - 2.234,00"

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ub-
czyc.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia. Og³osze-
nie nast¹pi przez rozplakatowanie obwieszczeñ w miejscach
publicznych i na tablicy informacyjnej Urzêdu oraz og³oszenie w
prasie lokalnej, a nadto w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Edward Wo³oszyn



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 62 - 5362 -     Poz. 1177

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,
z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz.1271, Nr 214, poz.1806)-Rada Miejska uchwala, co nastê-
puje :

§ 1.   Dokonuje siê :
-  zwiêkszenia dochodów zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 na

kwotê                                                                                    100.000 z³
-  zmniejszenia wydatków zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 na

kwotê                                                                                   148.574 z³
-  zwiêkszenia wydatków zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 na

kwotê                                                                                    248.574 z³.

§  2.  1.Dokonuje siê zmian w za³¹czniku nr 4  "Plan nak³a-
dów na zadania inwestycyjne na 2003 rok." oraz  nr 4 a  "Wydatki
zwi¹zane  z inwestycjami wieloletnimi" do uchwa³y nr III/13/02
Rady   Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w spra-
wie  uchwalenia bud¿etu gminy na 2003 rok.

2.Jednolit¹ tre�æ za³¹czników, o których mowa w ust.1,
stanowi za³¹cznik nr4 i 5 do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a  Nr IV/ 25 /03
Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 26 lutego 2003 r.

w sprawie zmian bud¿etu gminy na 2003  rok

§ 3.   Po dokonaniu zmian bud¿et gminy wynosi :
dochody                      26.316.831 z³
przychody                        981.174 z³
wydatki                       26.061.289 z³
rozchody                      1.236.716 z³

§ 4.   Wykonanie uchwza³y powierza siê Burmistrzowi Grod-
kowa.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Karol Grzybowski

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr IV/ 25 /03

Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia  26 lutego 2003r.

 zwiêkszeniaw z³otych

w tym :
Dzia³ § Tre�æ Plan na 2003 r.

zadania zlecone zadania powierzone

1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i ³owiectwo 100.000 - -

097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 100.000 - -

Razem dochody 100.000 - -

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr IV/ 25 /03

Rady Miejskiej w Grodkowiez
dnia  26 lutego 2003r.

                                                                             zmniejszeniaw    z³otych                                                                                                                                                                             
w tym : 

Dzia³ Rozdz. Tre�æ Plan na 2003 r. 
zadania zlecone zadania powierzone 

1 2 3 4 5 6 
754  Bezpieczeñstwo publiczne  

i ochrona przeciwpo¿arowa 
2.000 

- - 

 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne 2.000 - - 
  - wydatki bie¿¹ce 2.000 - - 

900  Gospodarka komunalna 146.574 - - 

 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ 146.574 - - 

  - wydatki maj¹tkowe 
Kanalizacja sanitarna Tarnów Gr. 

146.574 - - 

  Razem wydatki 148.574 - - 

 

Plan dochodów  Gminy Grodków na 2003 rok

Plan wydatków  Gminy Grodków na 2003 rok



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 62 - 5363 -       Poz.1177

         Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr IV/ 25 /03

Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia  26 lutego 2003r.

zwiêkszeniaw   z³otych                                                                                                                                                                                    
w tym : 

Dzia³ Rozdz Tre�æ Plan na 2003 r. 
zadania zlecone zadania powierzone 

1 2 3 4 5 6 
010  Rolnictwo i ³owiectwo 246.574 - - 

 01010 Infrastruktura wodoci¹gowa 
 i sanitacyjna wsi 

246.574 - - 

  - wydatki maj¹tkowe 
SUW Gnojna + wodoci¹gi     146.574    
SUW Grodków                      100.000 

246.574 - - 

754  Bezpieczeñstwo publiczne  
i ochrona przeciwpo¿arowa 

2.000 - - 

 75414 Obrona cywilna 2.000 - - 
  - wydatki bie¿¹ce 2.000 - - 
  w tym: 

dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania 
bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy j. 
s. t. 

2.000 - - 

  Razem wydatki 248.574 - - 

 

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr IV/ 25 /03

Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia  26 lutego 2003r.

LLpp  Dz RRoozzddzz  
NNaazzwwaa  zzaaddaanniiaa  iinnwweessttyyccyyjjnneeggoo  
 ZZaakkrreess      rrzzeecczzoowwyy  

RRookk    
rroozzpp        
zzaakkooññ..  

WWaarrttoo��ææ  
ccaa³³eeggoo  
zzaaddaanniiaa  

��rrooddkkii  wwyykk..    
ddoo  3311..1122..  
22000022  rr..  

NNaakk³³aaddyy  
ppllaannoowwaannee  
nnaa    22000033  rr..  

��rrooddkkii    
zz  bbuudd¿¿eettuu  
ggmmiinnyy  

kkrreeddyytt  

  
DDoottaaccjjee,,  
FFuunndduusszzee  
CCeelloowwee  
  

iinnnnee    
��rróódd³³aa  

      
11..    

001100  0011000088  Melioracje 
Tarnów Gr., Kolnica,Osiek Gr. 
¯elazna, Kobiela, Lubcz, 
Lipowa,, Jaszów 

22000000//22
000088  

775566..000000  225522..886666  4400..000000  4400..000000  --  --  --  

      
22..    

  0011001100  
SUW Gnojna + wodoci¹g Gierów  
Miko³ajowa, Lipowa, Przylesie 

wwyykkoonnaawwssttwwoo  ++nnaaddzzóórr  
++  ddookkuummeennttaaccjjaa  

22000011//22
000033  

11..664466..557744  11..005500..000000  559966..557744  5500..000000    446666..557744  3300..000000  5500..000000  

33..    0011001100  
DDookkooññcczzeenniiee  wwooddooccii¹¹ggoowwaanniiaa  
GGmmiinnyy  GGrrooddkkóóww  

WWooddooccii¹¹gg  ::PPoollaannaa  WWoojjnnoowwiicczzkkii  ,,  
¯̄aarróóww  ,,  RRooggóóww  

22000022//22
000055  

11..770000..000000  3311..000000  5500..000000  5500..000000  --  --  --  

  44..    660000  6600001166  
DDrrooggii  ddoojjaazzddoowwee  ddoo  ggrruunnttóóww  
rroollnnyycchh  

ddookkuummeennttaaccjjaa,,  
wwyykkoonnaawwssttwwoo,,  nnaaddzzóórr  

22000011//22
000088  

667766..000000  225555..333377  
3300..000000  
333300..000000  

3300..000000    --  333300..000000  --  

  55..        BBuuddoowwaa  uull..  KKoo��cciiuusszzkkii  wwyykkoonnaawwssttwwoo  ++  nnaaddzzóórr  
22000011//22
000033  

552200..447766  220099..447766  
..220000..000000  
111111..000000  

220000..000000    --  --  111111..000000  

  66..    880011  8800110011  PPllaaccóówwkkii  oo��wwiiaattoowwee  mmooddeerrnniizzaaccjjaa    
22000000//22
000055  

990055..000000  335555..000000  330000..000000  330000..000000    --  --  --  

  77..    990000  9900001155  
RRoozzbbuuddoowwaa  ppuunnkkttóóww  ��wwiieettllnnyycchh  

pprrzzyy  ddrrooggaacchh  ggmmiinnnnyycchh,,  

ppoowwiiaattoowwyycchh  ii  wwoojjeewwóóddzzkkiicchh  

ddookkuummeennttaaccjjaa  ++wwyykkoonnaawwssttwwoo  
22000022//22
000088  

224411..000000  6600..885500  4400..000000  --  --  4400..000000  --  

    88..    9900009955  
KKaannaalliizzaaccjjaa  ddeesszzcczzoowwaa,,  ddrrooggii,,  ssiieeææ  
ggaazzoowwaa  OOssiieeddllee  KKwwiiaattoowwaa  

wwyykkoonnaawwssttwwoo  ++  nnaaddzzóórr  
22000011//22
000088  

33..771166..000000  331166..000000  
5555..000000  
449955..000000  

5555..000000    --  
447755..000000  
2200..000000  

--  

  99..          
KKaannaalliizzaaccjjaa    ssaanniittaarrnnaa  
TTaarrnnóóww  GGrrooddkkoowwsskkii  

ddookkuummeennttaaccjjaa  ++  wwyykkoonnaawwssttwwoo  ++  
nnaaddzzóórr  

22000011//22
000033  

11..227700..336611  552266..993355  
664433..442266  
110000..000000  

3322..882266  
445544..660000  
  

110000..000000  
  

115566..000000  

  
1100..    

    
CCmmeennttaarrzz  JJêêddrrzzeejjóóww  --ddrrooggaa  
llookkaallnnaa  

ddookkuummeennttaaccjjaa  ++  wwyykkoonnaawwssttwwoo  ++  
nnaaddzzóórr  

11999988//22
000066  

11..000000..000000  9955..888888  556633..330033  228877..117744  --  227766..112299  --  

1111..      
UUzzbbrroojjeenniiee  OOssiieeddllaa    

KKoo��cciiuusszzkkii    ¯̄eerroommsskkiieeggoo    

kkaannaalliizzaaccjjaa  ssaanniittaarrnnaa    

ii  ddeesszzcczzoowwaa,,  wwooddooccii¹¹ggii,,    ddrrooggii  ii  

ggaazz  

22000022//22

000088  
22..550000..000000  1155..000000  

3355..000000  

5555..000000  
1155..000000    5555..000000  2200..000000  

  
1122..    

992266  9922660011  HHaallaa  ssppoorrttoowwaa  ddooff..  iinnwweessttyyccjjii  ppoowwiiaattuu  
22000000//22
000033  

77..334433..000000  
11..558855..000000  

55..445566..000000  
11..224411..000000  

113300..000000  
115566..660000  

113300..000000    --  115566..660000  --  

1133..  775500  7755002233  ZZaakkuupp  kkoommppuutteerraa  UUMM    22000033  3366..000000  --  3366..000000  3366..000000  --  --  --  

1144..  001100  0011001100  MMooddeerrnniizzaaccjjaa  SSUUWW  GGrrooddkkóóww  DDookkuummeennttaaccjjaa  22000033  110000..000000  --  110000..000000  --    --  110000..000000  

OO  GG  ÓÓ  ££  EE    MM  
2222..441100..441111  88..662244..335522  22..881199..330033  

11..224477..660000  

11..222266..000000  992211..117744  334466..112299  

11..113366..660000  

332266..000000  

111111..000000  

 

Plan wydatków  Gminy Grodów na 2003 rok



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 62 - 5364 -      Poz. 1177

Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr IV/ 25  /03

Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia  26 lutego 2003r.

w tym w latach

Lp Dz. Rozdz.

Nazwa zadania

inwestycyjnego Zakres rzeczowy

rozp./

zakoñ.

Warto�æ
ca³ego
zadania

�rodki
wyk. do

31.12.

2002

Nak³ad
planowan

ne 2003r.

Nak³ady
planowane

na lata

nastêpne 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1. 010 01008 Melioracje

Jêdrzejów, Kolnica,
ēlazna, Osiek Gr..,

Tarnów Gr., Lubcz,
Kobiela, Lipowa, Jaszów

2000/
2008

756 253 40 463 43 90 90 120 120 -

2. SUW Gnojna
Dokumentacja +
wykonawstwo + nadzór

2001/
2003

1.647 1.050 597 - - - - - - -

3.
Dokoñczenie
wodoci¹gowania
Gminy Grodków

Wodoci¹g: Polana,
Wojnowiczki, ārów,
Rogów

2002/20
06

1.700    31 50 1.619 39 750 800

4. 600 60016
Drogi dojazdowe do
gruntów rolnych

Dokumentacja +
wykonawstwo + nadzór

2001/
2009

676 256 30 390 65 65 65 65 65 65

5.
Budowa
ul. Ko�ciuszki

 Wykonawstwo + nadzór
2001/
2003

521 210
200
111

- - - - - - -

6. 801 80101 Placówki o�wiatowe Modernizacja
2001/
2005

905 355 300 250 200 50 - - - -

7. 900 90015

Rozbudowa pkt
�wietlnych przy
drogach gminnych,
powiatowych i
wojewódzkich

Dokumentacja +
wykonawstwo + nadzór

2002/20
08

241 61 40 140 30 30 30 30 20 -

8. 90095
Kanalizacja
deszczowa i drogi
Osiedle Kwiatowa

Wykonawstwo + nadzór
2002/
2008

3.716 316 55 3.345 550 650 650 650 650 195

 9. Cmentarz Grodków
Dokumentacja + prace
przygotow. + realizacja

1998/
2006

1000 5 - 995 240 240 240 275 - -

10. Cmentarz Jêdrzejów
Dokumentacja +
wykonawstwo + nadzór

1998/
2006

1000 96 564* 340 100 110 130 - - -

11.
Kanalizacja sanitarna
Tarnów Grodkowski

Dokumentacja +
wykonawstwo + nadzór

2001/
2003

1.270 526
644
100

- - - - - - -

12.
Uzbrojenie Osiedla
Ko�ciuszki

ēromskiego

Kanalizacja sanitarna i
deszczowa, wodoci¹gi i
drogi

2002/20
08

2.500 15 35 2.450 615 600 400 400 435

13. 921 92109 Remont kina Wykonawstwo + nadzór
2000/
2003

200 40 - 160 - 160 - - - -

14. 926 92601 Hala sportowa Dofinansowanie
inwestycji powiatu

2000/
2003

  7.343
1.585*

5.456
1.241

1.887
130

  1.673
214

-
 214

- - - - -

OGÓ£EM: 23.475 8.670
2.796
100

10.366 2.126 2.745 2.405 1.540 1.260 260

· w tym �rodki z programu Sapard w wysoko�ci 276.128,34 z³
· udzia³ Gminy Grodków w inwestycji



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 62 - 5365 -          Poz. 1178

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,
z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz.1271, Nr 214, poz.1806) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje :

§ 1.  Dokonuje siê :
-  zwiêkszenia dochodów zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 na

kwotê                                                                                      70.000 z³
-  zwiêkszenia przychodów zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 na

kwotê                                                                                   333.426 z³
-  zmniejszenia wydatków zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 na

kwotê                                                                                      33.500 z³
-  zwiêkszenia wydatków zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 na

kwotê                                                                                    436.926 z³

§  2.  1.Dokonuje siê zmian w za³¹czniku nr 4  "Plan nak³a-
dów na zadania inwestycyjne na 2003 r."   oraz  nr 4 a  "Wydatki
zwi¹zane  z inwestycjami wieloletnimi" do uchwa³y Nr III/13/02
Rady   Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w spra-
wie  uchwalenia bud¿etu gminy na 2003 rok.

2.Jednolit¹ tre�æ za³¹czników, o których mowa w ust.1,
stanowi za³¹cznik nr4 i 5 do niniejszej uchwa³y.

1178

Uchwa³a  Nr V/ 38  /03
Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmian bud¿etu gminy na 2003  rok.

§ 3. Po dokonaniu zmian bud¿et gminy wynosi :
dochody                                                              26.381.831 z³
przychody                                                              1.314.600 z³
wydatki                                                                26.459.715 z³
rozchody                                                                1.236.716 z³

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Grodkowa.

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

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

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Marian Letki

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr V/ 38 /03

Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia  30 kwietnia 2003r.

zwiêkszeniaw z³otych

w tym :
Dzia³ § Tre�æ Plan na 2003 r.

zadania zlecone zadania powierzone

1 2 3 4 5 6

010 Rolnictwo i ³owiectwo 70.000 - -

097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 70.000 - -

Razem dochody 70.000 - -

952 Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek

i kredytów na rynku krajowym

333.426 - -

Razem dochody i przychody 403.426 - -

         Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia  30 kwietnia 2003r.

           zmniejszeniaw    z³otych                                                                                                                                                                                    
w tym : 

Dzia³ Rozdz. Tre�æ Plan na 2003 r. 
zadania zlecone zadania powierzone 

1 2 3 4 5 6 
600  Transport i ³¹czno�æ  12.000 - - 

 60016 Drogi publiczne gminne 12.000 - - 
  - wydatki maj¹tkowe 

      Budowa ul. Ko�ciuszki 
12.000 - - 

900  Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 21.500 - - 

 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ 21.500 - - 
  - wydatki bie¿¹ce 1.500 - - 

  - wydatki maj¹tkowe 
      Cmentarz Jêdrzejów �droga   
      lokalna 

20.000 - - 

  Razem wydatki 33.500 - - 
 

Plan wydatków  Gminy Grodków na 2003 rok

Plan wydatków  Gminy Grodków na 2003 rok



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 62 - 5366 -     Poz.1178

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr V/ 38 /03

Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia  30 kwietnia 2003r.

             zwiêkszenia
w   z³otych                                                                                                                                                                                    

w tym : 
Dzia³ Rozdz Tre�æ Plan na 2003 r. 

zadania zlecone zadania powierzone 

1 2 3 4 5 6 
010  Rolnictwo i ³owiectwo 403.426 - - 

 01010 Infrastruktura wodoci¹gowa 
 i sanitacyjna wsi 

403.426 - - 

  - wydatki maj¹tkowe 
SUW Gnojna + wodoci¹gi     403.426    

403.426 - - 

801  O�wiata i wychowanie 1.500 - - 

 80101 Szko³y podstawowe 1.500 - - 

  - wydatki bie¿¹ce 1.500 - - 

900  Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska  32.000 - - 

 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg  12.000 - - 
  - wydatki maj¹tkowe 

      Rozbudowa punktów �wietlnych  
12.000 - - 

 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ 20.000 - - 
  - wydatki maj¹tkowe 

      Program ochrony zagospodarowania wód zlewni 
rzek �lêzy i O³awy 

20.000 - - 

  Razem wydatki 436.926 - - 

 

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr V/ 38 /03

Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia  30 kwietnia 2003r.

LLpp Dz RRoozzddzz
NNaazzwwaa  zzaaddaanniiaa  iinnwweessttyyccyyjjnneeggoo

ZZaakkrreess      rrzzeecczzoowwyy
RRookk
rroozzpp
zzaakkooññ..

WWaarrttoo��ææ
ccaa³³eeggoo
zzaaddaanniiaa

��rrooddkkii
wwyykk..
ddoo  3311..1122..
22000022  rr..

NNaakk³³aaddyy
ppllaannoowwaannee
NNaa    22000033  rr..

��rrooddkkii
zz  bbuudd¿¿eettuu
ggmmiinnyy

kkrreeddyytt
DDoottaaccjjee,,
FFuunndduusszzee
CCeelloowwee

iinnnnee
��rróódd³³aa

      11.. 001100 0011000088 Melioracje

Tarnów Gr., Kolnica,Osiek Gr.

¯elazna, Kobiela, Lubcz,
Lipowa,, Jaszów

22000000//22000088 775566..000000 225500..112211 4400..000000 4400..000000 -- -- --

      22.. 0011001100
SUW Gnojna + wodoci¹g Gierów
Miko³ajowa, Lipowa, Przylesie

wwyykkoonnaawwssttwwoo  ++nnaaddzzóórr

++  ddookkuummeennttaaccjjaa
22000011//22000033 22..005500..552255 11..005500..552255 11..000000..000000 5500..000000 880000..000000 3300..000000 112200..000000

33.. 0011001100
DDookkooññcczzeenniiee  wwooddooccii¹¹ggoowwaanniiaa

GGmmiinnyy  GGrrooddkkóóww
WWooddooccii¹¹gg  ::PPoollaannaa  WWoojjnnoowwiicczzkkii  ,,

¯̄aarróóww  ,,   RRooggóóww
22000022//22000055 11..770000..000000 3300..992233 5500..000000 5500..000000 -- -- --

  44.. 660000 6600001166
DDrrooggii  ddoojjaazzddoowwee  ddoo  ggrruunnttóóww

rroollnnyycchh
ddookkuummeennttaaccjjaa,,

wwyykkoonnaawwssttwwoo,,  nnaaddzzóórr
22000011//22000088 667766..000000 225555..332266

3300..000000
333300..000000

3300..000000 -- 333300..000000 --

  55.. BBuuddoowwaa  uull..  KKoo��cciiuusszzkkii wwyykkoonnaawwssttwwoo  ++  nnaaddzzóórr 22000011//22000033 550088..447700 220099..447700
118888..000000
111111..000000

118888..000000 -- -- 111111..000000

  66.. 880011 8800110011 PPllaaccóówwkkii  oo��wwiiaattoowwee mmooddeerrnniizzaaccjjaa 22000000//22000055 990055..000000 336655..993366 330000..000000 330000..000000 -- -- --

  77.. 990000 9900001155

RRoozzbbuuddoowwaa  ppuunnkkttóóww  ��wwiieettllnnyycchh

pprrzzyy  ddrrooggaacchh  ggmmiinnnnyycchh,,

ppoowwiiaattoowwyycchh  ii  wwoojjeewwóóddzzkkiicchh

ddookkuummeennttaaccjjaa  ++wwyykkoonnaawwssttwwoo 22000022//22000088 224411..000000 5588..662211 5522..000000 1122..000000 -- 4400..000000 --

    88.. 9900009955
KKaannaalliizzaaccjjaa  ddeesszzcczzoowwaa  ,,ddrrooggii  ssiieeææ
ggaazzoowwaa  OOssiieeddllee  KKwwiiaattoowwaa

wwyykkoonnaawwssttwwoo  ++  nnaaddzzóórr 22000011//22000088 33..771166..000000 113355..995522
5555..000000
449955..000000

5555..000000 --
447755..000000

2200..000000
--

  99..
KKaannaalliizzaaccjjaa    ssaanniittaarrnnaa

TTaarrnnóóww  GGrrooddkkoowwsskkii
ddookkuummeennttaaccjjaa  ++  wwyykkoonnaawwssttwwoo  ++

nnaaddzzóórr
22000011//22000033 11..226688..772277 552255..330011

664433..442266
110000..000000

3322..882266 445544..660000
110000..000000

115566..000000

  1100.. CCmmeennttaarrzz  JJêêddrrzzeejjóóww  ��ddrrooggaa  llookkaallnnaa
ddookkuummeennttaaccjjaa  ++  wwyykkoonnaawwssttwwoo  ++

nnaaddzzóórr
11999988//22000066 11..000000..000000 8899..002266 554433..330033 226677..117744 -- 227766..112299 --

1111..
UUzzbbrroojjeenniiee  OOssiieeddllaa

KKoo��cciiuusszzkkii    ¯̄eerroommsskkiieeggoo

kkaannaalliizzaaccjjaa  ssaanniittaarrnnaa

ii  ddeesszzcczzoowwaa,,  wwooddooccii¹¹ggii,,    ddrrooggii  ii

ggaazz

22000022//22000088 22..550000..000000 2222..000000
3355..000000

5555..000000
1155..000000 5555..000000 2200..000000

  1122.. 992266 9922660011 HHaallaa  ssppoorrttoowwaa ddooff..  iinnwweessttyyccjjii  ppoowwiiaattuu 22000000//22000033
77..334433..000000

11..558855..000000
55..445566..000000

11..226611..995566
113300..000000
115566..660000

113300..000000 -- 115566..660000 --

1133.. 775500 7755002233 ZZaakkuupp  kkoommppuutteerraa  UUMM 22000033 3366..000000 -- 3366..000000 3366..000000 -- -- --

1144.. 001100 0011001100 MMooddeerrnniizzaaccjjaa  SSUUWW  GGrrooddkkóóww DDookkuummeennttaaccjjaa 22000033 110000..000000 -- 110000..000000 -- -- 110000..000000

1155.. 990000 9900009955
PPrrooggrraamm  oocchhrroonnyy  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa

wwóódd  zzlleewwnnii  rrzzeekk  �� llêêzzyy  ii  OO££aawwyy
UUddzziiaa ³³  ww  pprrooggrraammiiee 22000033 2200..000000 -- 2200..000000 2200..000000 -- -- --

OO  GG  ÓÓ  ££  EE    MM
2222..882200..772222 88..444499..220011 33..222222..772299

11..224477..660000

11..222266..000000 11..225544..660000 334466..112299

11..113366..660000

339966..000000

111111..000000

Plan wydatków  Gminy Grodów na 2003 rok
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Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr V/ 38 /03

Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia  30 kwietnia 2003r.

w tym w latach

Lp Dz. Rozdz.

Nazwa zadania

inwestycyjnego Zakres rzeczowy

rozp./

zakoñ.

Warto�æ
ca³ego
zadania

�rodki
wyk. do

31.12.

2002

Nak³ad

planowan

ne 2003r.

Nak³ady
planowane

na lata

nastêpne 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1. 010 01008 Melioracje

Jêdrzejów, Kolnica,
¯elazna, Osiek Gr..,
Tarnów Gr., Lubcz,
Kobiela, Lipowa, Jaszów

2000/
2008

756 250 40 466 46 90 90 120 120 -

2. SUW Gnojna
Dokumentacja +
wykonawstwo + nadzór

2001/
2003

2.051 1.051 1000 - - - - - - -

3.
Dokoñczenie
wodoci¹gowania
Gminy Grodków

Wodoci¹g: Polana,
Wojnowiczki,¯arów,
Rogów

2002/20
06

1.700    31 50 1.619 39 780 800

4. 600 60016
Drogi dojazdowe do
gruntów rolnych

Dokumentacja +
wykonawstwo + nadzór

2001/
2009

676 256 30 390 65 65 65 65 65 65

5.
Budowa
ul. Ko�ciuszki

 Wykonawstwo + nadzór
2001/
2003

509 210
188
111

- - - - - - -

6. 801 80101 Placówki o�wiatowe Modernizacja
2001/
2005

905 366 300 239 200 39 - - - -

7. 900 90015

Rozbudowa pkt
�wietlnych przy
drogach gminnych,
powiatowych i
wojewódzkich

Dokumentacja +
wykonawstwo + nadzór

2002/20
08

241 59 40 142 30 30 30 30 22 -

8. 90095
Kanalizacja
deszczowa i drogi
Osiedle Kwiatowa

Wykonawstwo + nadzór
2002/
2008

3.716 136 55 3.525 550 650 650 650 650 375

 9. Cmentarz Grodków
Dokumentacja + prace
przygotow. + realizacja

1998/
2006

1000 5 - 995 240 240 240 275 - -

10. Cmentarz Jêdrzejów
Dokumentacja +
wykonawstwo + nadzór

1998/
2006

1000 89 544* 405 120 110 175 - - -

11.
Kanalizacja sanitarna
Tarnów Grodkowski

Dokumentacja +
wykonawstwo + nadzór

2001/
2003

1.270 526
644
100

- - - - - - -

12.
Uzbrojenie Osiedla
Ko�ciuszki
¯eromskiego

Kanalizacja sanitarna i
deszczowa, wodoci¹gi i
drogi

2002/20
08

2.500 22 35 2.443 615 600 400 400 428

13. 921 92109 Remont kina Wykonawstwo + nadzór
2000/
2003

200 40 - 160 - 160 - - - -

14. 926 92601 Hala sportowa Dofinansowanie
inwestycji powiatu

2000/
2003

  7.343
1.585*

5.456
1.262

1.887
130

  1.673
193

-
 193

- - - - -

15. 900 90095 Program
zagospodarowa-nia
wód zlewni rzek
�lêzy i O³awy

Udzia³ w programie 2003     20 -    20 - - - - - - -

OGÓ£EM: 23.887 8.497
3.187
100

10.577 2.098 2.764 2.450 1.540 1.285 440

· w tym �rodki z programu Sapard w wysoko�ci 276.128,34 z³
udzia³ Gminy Grodków w inwestycji
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Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r.
o systemie o�wiaty  /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr106, poz.
496, 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943,  1998 r. Nr 117,
poz. 759, Nr 162, poz. 1126,  2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz.
239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr
122 poz. 1320,  2001 r.     Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615,
2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 141, poz. 1185, Nr 113, poz. 984, Nr
200, poz. 1683,  2003 r. Nr 6, poz. 65, Rada Gminy w Izbicku
uchwala, co nastêpuje:

§1. Niepubliczne przedszkola otrzymuj¹ dotacjê z bud¿etu
gminy po przed³o¿eniu przez osobê prowadz¹c¹ przedszkole
planowan¹ liczê uczniów nie pó�niej ni¿ do 30 wrze�nia roku
poprzedzaj¹cego rok udzielenia dotacji.

§2. Dotacjê w przeliczeniu na jednego ucznia ustala siê w
wysoko�ci 300 z³, ustalonych w bud¿ecie gminy wydatków po-
noszonych w przedszkolach w przeliczeniu na jednego ucznia z
terenu gminy Izbicko.

§3.We wniosku o udzielenie dotacji nale¿y okre�liæ:
a/typ przedszkola, adres
b/ilo�æ uczniów
c/ilo�æ godzin dydaktycznych
d/rodzaj bie¿¹cych wydatków wed³ug rodzaju
e/przybli¿ona wysoko�æ wydatków wed³ug rodzaju
f/okres na który ma byæ udzielona dotacja
g/sposób rozliczenia dotacji.
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Uchwa³a Nr X/55/03
Rady Gminy w Izbicku

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

§ 4.  Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na przedszkola
przed³o¿y kierownik jednostki do dnia 5 stycznia roku kalenda-
rzowego.

§5. .Dotacjê dla niepublicznych przedszkoli przekazuje siê
miesiêcznie na rachunek niepublicznego przedszkola w wyso-
ko�ci 1/12 kwoty okre�lonej na dany rok w bud¿ecie gminy, w
terminie do 10 dnia ka¿dego miesi¹ca na dzieci faktycznie
uczêszczaj¹ce do przedszkola w danym miesi¹cu.

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Izbicko.

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

§8.Traci moc uchwa³a Nr VIII/49/03 Rady Gminy w Izbicku
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu udzielania i rozlicza-
nia dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Izbicku

Jacek Sleziona

        Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 mar-
ca 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. 127, Nr 214, poz.1806) oraz art. 109, 124 ustawy z
dnia  26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r.
Nr 15, poz.148)- Rada Gminy w Kamienniku uchwala, co nastê-
puje:

 § 1. W  uchwale Nr IV/24/02 Rady Gminy w Kamienniku z
dnia 30 grudnia 2002 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. Zwiêksza siê plan bud¿etu gminy po stronie docho-
dów o kwotê                                                                         700.000 z³

Dz. 801   O�wiata i wychowanie
§ 629       �rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji

gmin, powiatów, samorz¹dów województw  pozyskane z innych
�róde³ o kwotê                                                                   700.000 z³.
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  Uchwa³a Nr VI/42/03
 Rady Gminy w Kamienniku

 z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy.

2. Zwiêksza siê plan bud¿etu gminy po stronie wydat-
ków                                                                    o kwotê 700.000 z³

Dz. 801   O�wiata i wychowanie
R.80110  Gimnazja                                   o kwotê 700.000 z³
 w tym:  wydatki maj¹tkowe                    o kwotê 700.000 z³.

3. Zmniejsza siê plan bud¿etu gminy po stronie docho-
dów                                                                         o kwotê 15.000 z³

Dz. 853  Opieka spo³eczna
§ 201      dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu  administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami     o kwotê 15.000 z³.

4. Zmniejsza siê plan bud¿etu gminy po stronie wydat-
ków                                                                        o kwotê 15.000 z³
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Dz. 853  Opieka spo³eczna
R.85314  Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubez-

pieczenia spo³eczne                                             o kwotê 15.000 z³,
 w tym : wydatki bie¿¹ce                            o kwotê 15.000 z³.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Aleksander S³onina

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 ),
art.124 ust.1 pkt.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o
finansach publicznych (Dz. U.  Nr 155 poz. 1014,  1999r. Nr 38,
poz.360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz.1255,
2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550,   Nr 95,poz.
1041, Nr 119, poz.1251 i Nr 122, poz. 1315,   2001r. Nr 45 poz.
497, Nr 46, poz. 499,  Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100,
poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125 poz. 1368 i Nr 145, poz.
1623, 2002r.  Nr 41 poz.  363  i 365,  Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156 poz. 1300, Nr 200 poz. 1685, Nr
213 poz. 1802, Nr 214 poz. 1806, Nr 216 poz. 1824 )  - Rada
Miejska  w Kêdzierzynie - Ko�lu uchwala , co nastêpuje :

§ 1.W uchwale w³asnej Nr IV/30/2002 z dnia 30 grudnia
2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta na rok 2003 do-
konuje siê nastêpuj¹cych zmian w za³¹czniku  nr 9 "Wykaz za-
dañ inwestycyjnych planowanych do realizacji   w roku 2003 r."
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Uchwa³a Nr V/46/2003
Rady Miejskiej w Kêdzierzynie - Ko�lu

z dnia  30 stycznia 2003r.

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

- Zmniejsza siê wydatki na zadania inwestycyjne:
pn. " Kanalizacja sanitarna osiedla S³awiêcice" o kwotê

50.000 z³ (Dzia³ 900,             rozdz. 90001)
- Zwiêksza siê wydatki na zadania inwestycyjne:
pn. " Dokumentacja i opracowania dotycz¹ce wniosku do

Funduszu ISPA"   o kwotê 50.000 z³ ( Dzia³ 900, rozdzia³ 90001).

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Ryszard Pacu³t

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
214 poz.1806), art.124 ust.1 pkt.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r.  o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 Nr 15 poz.
148)  - Rada Miejska w Kêdzierzynie - Ko�lu uchwala , co nastê-
puje :

§ 1.1. W uchwale w³asnej Nr IV/30/2002 z dnia 30 grud-
nia 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta na rok 2003
dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian :

1) zwiêksza siê dochody
Dzia³ 758 - Ró¿ne rozliczenia
§ 292 - Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
                                                       o kwotê    670.586 z³
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Uchwa³a  Nr VII/78/2003
Rady Miejskiej w Kêdzierzynie - Ko�lu

z dnia 27 marca 2003 r.

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

Dzia³ 926 - Kultura fizyczna i sport
§ 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na

zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów)
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego o kwotê 24.000 z³

2) zwiêksza siê przychody
§ 952 - Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kre-

dytów na rynku krajowym                             o kwotê     339.460 z³
§ 955 - Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajo-

wych                                                       o kwotê    7.644.492 z³
3) zwiêksza siê rozchody
§ 992 - Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i

kredytów                                           o kwotê         84.865 z³
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4) zwiêksza siê wydatki
Dzia³ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê

elektryczn¹, gaz i wodê
Rozdz. 40002 - Dostarczanie  wodyo kwotê       57.500 z³
- wydatki maj¹tkowe -                                              57.500 z³
Rozdz. 40004 - Dostarczanie paliw gazowych

                                                           o kwotê       170.000 z³
- wydatki maj¹tkowe -                                              170.000 z³

Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy
                                                         o kwotê   1.200.000 z³
- wydatki  maj¹tkowe                                        - 1.200.000 z³
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

                                                               o kwotê       796.500 z³
- wydatki bie¿¹ce - 8.500 z³
- wydatki maj¹tkowe - 788.000 z³
Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�cia-

mi                                                         o kwotê    2.000.000 z³
- wydatki maj¹tkowe                                          - 2.000.000 z³
Rozdz. 70095 - Pozosta³a dzia³alno�æ

                                                           o kwotê       330.000 z³
- wydatki bie¿¹ce - 200.000 z³
- wydatki maj¹tkowe  - 130.000 z³

Dzia³ 710 - Dzia³alno�æ us³ugowa
Rozdz. 71095 - Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê  22.000 z³
- wydatki bie¿¹ce- 22.000 z³

           Dzia³ 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzêdy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)                                              o kwotê   1.760.000 z³
- wydatki bie¿¹ce - 100.000 z³
- wydatki maj¹tkowe - 1.660.000 z³
Rozdz. 75095 - Pozosta³a dzia³alno�æ  o  kwotê    249.000 z³
- wydatki bie¿¹ce -  249.000 z³
Dzia³ 757 - Obs³uga d³ugu publicznego
Rozdz. 75702 - Obs³uga papierów warto�ciowych, kre-

dytów i po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnegoo kwotê
                                                                                        7.951 z³
- wydatki bie¿¹ce - 7.951 z³
Dzia³ 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-

ciwpo¿arowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze stra¿e po¿arneo kwotê
                                                                                    30.000 z³

- wydatki  maj¹tkowe - 30.000 z³
Dzia³ 75414 - Obrona cywilna o kwotê         10.000 z³
- wydatki maj¹tkowe- 10.000 z³

          Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe o kwotê       11.184 z³
- wydatki bie¿¹ce, w tym wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeñ                                                                        - 11.184 z³
          Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna

Rozdz. 85303 - O�rodki wsparcia o kwotê      360.000 z³
- wydatki maj¹tkowe - 360.000 z³
Rozdz. 85328 - Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi

opiekuñcze                                         o kwotê         10.622 z³
- wydatki bie¿¹ce, w tym: wynagrodzenia - 10.622 z³
Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �ro-

dowiska
Rozdz. 90001 - Gospodarka �ciekowa i ochrona wód

                                                                  o kwotê       439.460 z³
- wydatki maj¹tkowe - 439.460 z³
Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
                                                             o kwotê          40.000 z³

- wydatki bie¿¹ce- 40.000 z³
Rozdz. 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg

                                                               o kwotê          86.000 z³
- wydatki maj¹tkowe -86.000 z³
Rozdz. 90095 - Pozosta³a dzia³alno�æo kwotê  372.000 z³
- wydatki bie¿¹ce  - 22.000 z³
- wydatki maj¹tkowe - 350.000 z³
Dzia³     921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 - Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
                                                         o kwotê       115.000 z³

- wydatki bie¿¹ce, w tym: dotacja - 115.000 z³
Rozdz. 92116 - Biblioteki          o kwotê       100.000 z³

- wydatki bie¿¹ce, w tym dotacja - 100.000 z³
           Dzia³ 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotê     137.456 z³
- wydatki bie¿¹ce - 102.456 z³,
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
-  98.628 z³
- wydatki maj¹tkowe - 35.000 z³
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i spor-

tu                                                           o kwotê       289.000 z³
- wydatki bie¿¹ce - 39.000 z³
- wydatki maj¹tkowe - 250.000 z³

2. Dokonuje siê przeniesienia wydatków:
1) zmniejsza siê wydatki
Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe o kwotê     27.150 z³
- wydatki bie¿¹ce, w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeñ - 27.150 z³
Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotê                    129.961 z³
- wydatki bie¿¹ce, w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeñ - 129.961 z³
Rozdz. 80146 - Dokszta³canie i doskonalenie nauczycie-

li o kwotê                                                                        23.091 z³
- wydatki bie¿¹ce, w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeñ - 23.091 z³
           Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 - Przedszkola o kwotê         23.091 z³
- Wydatki bie¿¹ce, w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeñ                                                                     - 23.091 z³
Dzia³ 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotê          22.240 z³
- wydatki bie¿¹ce - 22.240 z³
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i spor-

tu o kwotê                                                                        30.000 z³
- wydatki bie¿¹ce, w tym : dotacje - 30.000 z³

2) zwiêksza siê wydatki
Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie
Rozdz. 80146 - Dokszta³canie i doskonalenie nauczycie-

li o kwotê                                                                      138.621 z³
- wydatki bie¿¹ce- 138.621 z³
Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85446 - Dokszta³canie i doskonalenie nauczycie-

li o kwotê                                                                        64.672 z³
- wydatki bie¿¹ce - 64.672 z³ w tym wynagrodzenia i po-

chodne od wynagrodzeñ                                                  - 23.091 z³
Dzia³ 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotê        22.240 z³
- wydatki bie¿¹ce w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeñ                                                                      - 22.240 z³
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i spor-

tu                                                           o kwotê        30.000 z³
- Wydatki bie¿¹ce - 30.000 z³

2. Dokonuje siê zmian w za³¹czniku nr 5 "Zestawienie
kwot i zakresu dotacji na rok 2003"
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- W pozycji I. Zak³ady bud¿etowe ust. 1 Miejski Zak³ad Ko-
munikacyjny, Dzia³ 600, rozdz. 60004, § 6210 zwiêksza siê o
kwotê 1.200.000 z³ dotacje na inwestycje

- W pozycji II Instytucje kultury, ust 1 Miejski O�rodek Kultu-
ry, Dzia³ 921, rozdzia³ 92109, § 2550 zwiêksza siê o kwotê 115.000 z³
dotacjê na realizacjê zadañ gminy w zakresie dzia³alno�ci kultu-
ralnej.

- W pozycji II Instytucje kultury, ust. 2 Miejska Biblioteka
Publiczna, Dzia³ 921, rozdz. 92116, § 2550 zwiêksza siê o kwotê
100.000 z³ dotacjê na realizacjê zadañ gminy w zakresie dzia³al-
no�ci kulturalnej.

- W pozycji III Pozosta³e dotacje , Dzia³926, rozdz. 92605,
§ 2820 zmniejsza siê o kwotê  30.000 z³ dotacje na realizacjê
zadañ w³asnych gminy w zakresie kultury fizycznej.

3. Dokonuje siê zmian w za³¹czniku nr 6 " Plany przy-
chodów i rozchodów zak³adów bud¿etowych i gospodarstw
pomocniczych na rok 2003.

- W pozycji Miejski Zak³ad Komunikacyjny zwiêksza siê
przychody ogó³em o kwotê 1.200.000 z³ w punkcie dotacje z
bud¿etu o kwotê 1.200.000 z³, z tego  na zadania inwestycyjne
1.200.000 z³ oraz zwiêksza siê wydatki ogó³em o kwotê 1.200.000 z³
w punkcie wydatki maj¹tkowe o kwotê 1.200.000 z³

4. Dokonuje siê zmian w za³¹czniku nr 9 "Wykaz zadañ
inwestycyjnych do realizacji  w roku 2003r.

- Wprowadza siê nowe zadania inwestycyjne:
- pn. " Modernizacja sieci wodoci¹gowej na Wyspie" na

kwotê 57.500 z³ (Dzia³ 400, rozdz. 40002)
- pn. " Gazyfikacja osiedla ¯abieniec" na kwotê 170.000 z³

(Dzia³ 400, rozdz. 40004)
- pn. " Zakup 2 autobusów niskopod³ogowych"  na kwotê

1.200.000 z³ (Dzia³ 600, rozdz. 60004)
- pn. " Zakup sprzêtu komputerowego oraz wykonanie in-

stalacji sieci komputerowej           w Miejskim Zak³adzie Komu-
nikacyjnym" na kwotê  82.000 z³ (Dzia³ 600, rozdz. 60004)

- pn.. " Wykonanie dokumentacji projektowej na moderni-
zacjê ulic: Gojawiczyñskiej, Ujejskiego i S³awiêcickiej"  na kwo-
tê  37.000 z³ (Dzia³ 600, rozdz. 60016)

- pn. " Wykonanie dokumentacji projektowej na moderni-
zacjê ul. Niezapominajek wraz z wykonaniem brakuj¹cego od-
cinka nawierzchni"  na kwotê 40.000 z³ (Dzia³ 600, rozdz. 60016)

- pn. " Budowa ci¹gu pieszo-jezdnego pomiêdzy ul. Ko-
�cieln¹, a ul. Za�cianek" na kwotê 130.000 z³ (Dzia³ 600, rozdz.
60016)

- pn. " Wykonanie dokumentacji projektowej na moderni-
zacjê ul. Wieczorka" na kwotê 15.000 z³ (Dzia³ 600, rozdz. 60016)

-  pn. "  Modernizacja ul. Grabskiego" na kwotê 250.000 z³
(Dzia³ 600, rozdz. 60016)

- Wykonanie dokumentacji na budowê ci¹gu pieszo-jezd-
nego pomiêdzy ul. Ko�cieln¹,   a ul. Mi³¹" na kwotê 6.000 z³
(Dzia³ 600, rozdz. 60016)

- pn. " Budowa budynku komunalnego przy ul. Ba³tyckiej"
na kwotê 2.000.000 z³ (Dzia³ 700, rozdz. 70005)

- pn. " Rewitalizacja obiektu przy ul. Paderewskiego 6" na
kwotê 50.000 z³ (Dzia³ 700, rozdz. 70095)

- pn. " Projekt techniczny budynku socjalnego" na kwotê
80.000 z³ (Dzia³ 700, rozdz. 70095)

- pn. " Nadbudowa budynku Urzêdu Miasta przy ul. Pira-
mowicza 32" na kwotê        1.500.000 z³ (Dzia³ 750, rozdz.75023)

- pn. " Zakup i monta¿ zespo³u pr¹dotwórczego dla zasila-
nia awaryjnego budynku  Urzêdu Miasta"   w kwocie 35.000 z³
(Dzia³ 750, rozdz. 75023)

- pn " Zakup i monta¿ przesuwanych rega³ów archiwal-
nych w budynku Urzêdu Miasta" (Dzia³ 750, rozdz. 75023) w kwo-
cie 30.000 z³

- pn. " Dokumentacja przebudowy budynku oficyny Urzêdu
Miasta na potrzeby Centrum Reagowania Kryzysowego" na kwotê

65.000 z³ (Dzia³ 750.rozdz. 75023)
- pn. " Opracowanie kompleksowej dokumentacji projek-

towej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej S³awiêcice"  na kwotê  30.000
z³ (Dzia³ 754, rozdz. 75412)

- pn. " Zakup oraz instalacja modu³ów d�wiêkowych stero-
wanych zegarem DCF     w elektronicznych syrenach alarmo-
wych" na kwotê 10.000 z³ (Dzia³ 754, rozdz. 75414)

- pn. " Wyposa¿enie kuchni w budynku Domu Dziennego
Pobytu os. Pogorzelec" na kwotê 140.000 z³ (Dzia³ 853, rozdz.
85303)

- pn. " Kanalizacja deszczowa ul. Gojawiczyñskiej - Ujej-
skiego" na kwotê 100.000 z³ (Dzia³ 900, rozdz. 90001)

- pn. " Budowa o�wietlenia alejki w parku w Ko�lu" w kwo-
cie 86.000 z³ (Dzia³ 900, rozdz. 90015)

- pn. " Modernizacja o�wietlenia ulic: kwarta³ pomiêdzy ul.
1 Maja - Wojska Polskiego - Pionierów - A. Lisa" na kwotê 130.000
z³ (Dzia³ 900, rozdz. 90015)

- pn. " Koncepcja kanalizacji deszczowej nie skanalizowa-
nych osiedli Kêdzierzyna-Ko�la" na kwotê 160.000 z³  (Dzia³ 900,
rozdz. 90095)

- pn. " Dokumentacja techniczna modernizacji obiektu Kry-
tej P³ywalni" na kwotê 35.000 z³ (Dzia³ 926, rozdz. 92601)

- Zmniejsza siê wydatki na zadania inwestycyjne:
-pn. " Urz¹dzenia techniczne i wiaty"  o kwotê 82.000 z³

(Dzia³ 600, rozdz. 60004)
-pn. " Zakup agregatu pr¹dotwórczego" o kwotê 2.000 z³

(Dzia³ 710, rozdz. 71035)
- pn. Modernizacja o�wietlenia ulic: kwarta³ pomiêdzy ul.

1Maja - Stalmacha - K.Miarki - Damrota" o kwotê  130.000 z³
(Dzia³ 900, rozdz. 90015)

- Zwiêksza siê wydatki na zadania inwestycyjne:
- pn. " Modernizacja ul. Synów Pu³ku"  o kwotê 300.000 z³

(Dzia³ 600, rozdz. 60016)
- pn. " Utwardzenie dróg gminnych" o kwotê 60.000 z³ (Dzia³

600, rozdz. 60016)
- pn. " Zakup m³ota  udarowego" o kwotê 2.000 z³ (Dzia³

710, rozdz. 71035)
- pn. " Zakup sprzêtu komputerowego" o kwotê 20.000 z³

(Dzia³ 750, rozdz. 75023)
- pn. "Wykonanie aplikacji zarz¹dzania kryzysowego I etap"

o kwotê 50.000 z³ (Dzia³ 750, rozdz. 75023) i jednocze�nie zmie-
nia siê nazwê zadania które otrzymuje brzmienie "Wykonanie
aplikacji zarz¹dzania kryzysowego I etap - weryfikacja i uzupe³-
nienie danych o budynkach"

- pn. " Adaptacja budynku na Dom Dziennego Pobytu os.
Pogorzelec" o kwotê  220.000 z³ (Dzia³ 853, rozdz. 85303)

- pn. " Kanalizacja sanitarna os. S³awiêcice" o kwotê
339.460 z³ (Dzia³ 900,   rozdz. 90001)

-pn. " Zagospodarowanie Placu Rady Europy"  (Dzia³ 900,
rozdz. 90095) o kwotê 190.000 z³

- pn. "  Modernizacja stadionu przy ul. Grunwaldzkiej - Kon-
tynuacja w tym pod³¹czenie stadionu do kanalizacji sanitarnej"
o kwotê 200.000 z³ (Dzia³ 926, rozdz. 92605)

- pn. " Modernizacja stadionu przy ul. Sadowej" o kwotê
50.000 z³ (Dzia³ 926, rozdz. 92605)

- Skre�la siê zadanie inwestycyjne
- pn. " Budowa ci¹gu pieszego pomiêdzy ul. Za�cianek, a

ul. Mi³¹" na kwotê 50.000 z³ (Dzia³ 600, rozdz. 60016)
- pn. " Dokumentacja techniczna wraz z ekspertyz¹ remontu

budynku Wydzia³u Reagowania Kryzysowego" na kwotê 40.000
z³ (Dzia³ 750, rozdz. 75023)

- Zmienia siê tre�æ zadania inwestycyjnego
- pn. " Zakup 50-70 lokali mieszkalnych o powierzchni 50-

75 m2 po³o¿onych na terenie gminy Kêdzierzyn-Ko�le w latach
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2002-2004, w tym:  w roku 2003 - II rata na zakup   50 - 70 lokali
mieszkalnych o powierzchni 50 -75m2 po³o¿onych na terenie
gminy Kêdzierzyn-Ko�le na kwotê 1.500.000 z³,  w tym: 1.400.000 z³  za
zakup lokali, 100.000 z³ za zakup u³amkowej czê�ci gruntu" któ-
re otrzymuje brzmienie "Zakup 50-70 lokali mieszkalnych o po-
wierzchni 50-75 m2 po³o¿onych na terenie gminy Kêdzierzyn-
Ko�le w latach 2003-2005, w tym:  w roku 2003 - I rata na zakup
50 - 70 lokali mieszkalnych o powierzchni 50 -75m2 po³o¿onych
na terenie gminy Kêdzierzyn-Ko�le na kwotê 1.500.000 z³, w tym:
1.400.000 z³ za zakup lokali, 100.000 z³ za zakup u³amkowej
czê�ci gruntu".

4. Dokonuje siê zmian w za³¹czniku nr 10 "Wieloletni pro-
gram zadañ  inwestycyjnych"

- Wprowadza siê nowe zadanie

Lp Dzia³ Rozdz Nazwa 

inwestycji 

Rok 

Rozpoczêc

ia 

Koszty i �ród³a finansowania 

(ceny bie¿¹ce) 

Nak³ady do poniesienia po 2002r. 

Ceny z 2002r. 

    Rok 

zakoñczen

ia 

Wyszczególnienie Koszty 

Ca³kowite 

Ogó³em 2003r. 2004r. 2005r. i 

nastêpne 

1 400 40004 Gazyfikacja 

osiedla ¯abieniec 

2003 

2005 

Warto�æ inwestycji 

�ród³a 

finansowania 

a/ bud¿et 

b/ inne �ród³a 

570.000 570.000 

 

 

570.000 

170.000 

 

 

170.000 

200.000 

 

 

200.000 

200.000 

 

 

200.000 

2. 600 60016 Modernizacja ul. 

Synów Pu³ku 

2003 

2005 

Warto�æ inwestycji 

�ród³a 

finansowania 

a/ bud¿et 

b/ inne �ród³a 

1.997.000 1.997.000 

 

 

1.997.000 

400.000 

 

 

400.000 

500.000 

 

 

500.000 

1.097.000 

 

 

1.097.000 

3. 600 60016 Modernizacja ul. 

Grabskiego 

2003 

2006 

Warto�æ inwestycji 

�ród³a 

finansowania 

a/ bud¿et 

b/ inne �ród³a 

790.000 

 

 

790.000 

790.000 

 

 

790.000 

250.000 

 

 

250.000 

300.000 

 

 

300.000 

240.000 

 

 

240.000 

4. 700 70005 Budowa budynku 

komunalnego 

przy ul. 

Ba³tyckiej 

2003  

2004 

Warto�æ inwestycji 

�ród³a 

finansowania 

a/ bud¿et 

b/ inne �ród³a 

4.000.000 

 

 

4.000.000 

4.000.000 

 

 

4.000.000 

2.000.000 

 

 

.000.000 

2.000.000 

 

 

2.000.000 

--- 

 

 

--- 

5. 750 75023 Nadbudowa 

budynku Urzêdu 

Miasta przy ul. 

Piramowicza 32 

2003   

2005 

Warto�æ inwestycji 

�ród³a 

finansowania 

a/ bud¿et 

b/ inne �ród³a 

6.500.000 

 

 

.500.000 

6.500.000 

 

 

6.500.000 

1.500.000 

 

 

.500.000 

2.500.000 

 

 

2.500.000 

2.500.000 

 

 

2.500.000 
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- Zmniejsza siê wydatki w roku 2003
- zadanie pn. "Modernizacja o�wietlenia ulic: kwarta³ po-

miêdzy ul. 1Maja - Stalmacha - K.Miarki - Damrota" o kwotê
130.000 z³  (Dzia³ 900, rozdz. 90015) które otrzymuje brzmienie

Lp Dzia³ Rozdz Nazwa 

inwestycji 

Rok 

Rozpoczêc

ia 

Koszty i �ród³a finansowania 

(ceny bie¿¹ce) 

Nak³ady do poniesienia po 2002r. 

Ceny z 2002r. 

    Rok 

zakoñczen

ia 

Wyszczególnienie Koszty 

Ca³kowite 

Ogó³em 2003r. 2004r. 2005r. i 

nastêpne 

1 900 90015 Modernizacja 

o�wietlenia ulic: 

kwarta³ 

pomiêdzy ul. 1 

Maja � 

Stelmacha � 

K.Miarki - 

Damrotas 

2003  

2004 

Warto�æ inwestycji 

�ród³a 

finansowania 

a/ bud¿et 

b/ inne �ród³a 

418.400 

 

 

418.400 

418.400 

 

 

418.400 

110.000 

 

 

110.000 

308.400 

 

 

08.400 

--- 

 

 

--- 

 

- Zwiêksza siê wydatki w roku 2003
- zadanie pn. " Adaptacja budynku na Dom Dziennego

Pobytu os. Pogorzelec" o kwotê 220.000 z³ (Dzia³ 853,
rozdz.85303)

- zadanie pn." Modernizacja o�wietlenia ulic: kwarta³ po-
miêdzy ul. 1 Maja - Wojska Polskiego - Pionierów - A. Lisa" o
kwotê 130.000 z³ (Dzia³ 900, rozdz. 90015)

- zadanie pn. " Zagospodarowanie Placu Rady Europy" o
kwotê 190.000 z³ (Dzia³ 900,90095),

które otrzymuj¹ brzmienie:

Lp Dzia³ Rozdz Nazwa 

inwestycji 

Rok 

Rozpoczêc

ia 

Koszty i �ród³a finansowania 

(ceny bie¿¹ce) 

Nak³ady do poniesienia po 2002r. 

Ceny z 2002r. 

    Rok 

zakoñczen

ia 

Wyszczególnienie Koszty 

Ca³kowite 

Ogó³em 2003r. 2004r. 2005r. i 

nastêpne 

1. 853 85303 Adaptacja 

budynku na Dom 

Dziennego 

Pobytu os. 

Pogorzelec 

2002  

2004 

Warto�æ inwestycji 

�ród³a 

finansowania 

a/ bud¿et 

b/ inne �ród³a 

1.712.304 

 

 

1.262.304 

 

 

1.262.304 

1.032.304 

 

 

.032.304 

230.000 

 

 

230.000 

 

2. 900 90015 Modernizacja 

o�wietlenia ulic: 

kwarta³ 

pomiêdzy ul. 1 

Maja � 

W.Polskiego � 

Pionierów � Al. 

Lisa 

2002  

2004 

Warto�æ inwestycji 

�ród³a 

finansowania 

a/ bud¿et 

b/ inne �ród³a 

523.320 283.320 

 

 

283.320 

130.000 

 

 

130.000 

153.320 

 

 

153.320 

---  

 

 

--- 

3. 900 90095 Zagospodarowan

ie Placu Rady 

Europy 

2002  

2004 

Warto�æ inwestycji 

�ród³a 

finansowania 

a/ bud¿et 

b/ inne �ród³a 

1.160.000 870.000 440.000 

 

 

440.000 

430.000 

 

 

430.000 

---  

 

 

--- 
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- Zmienia siê tre�æ zadania
pn. " Zakup 50-70 lokali mieszkalnych o powierzchni 50-

75m2 po³o¿onych na terenie gminy Kêdzierzyn-Ko�le w latach
2002-2004, w tym:

w roku 2004 - II rata na zakup 50-70 lokali mieszkalnych o
powierzchni 50-75m2 po³o¿onych na terenie gminy Kêdzierzyn-
Ko�le na kwotê 1.800.000 z³, w tym:1.700.000 z³ za zakup lokali,
100.000 z³ za zakup u³amkowej przynale¿nej czê�ci gruntu,
w roku 2005 III rata na zakup 50-70 lokali mieszkalnych o po-
wierzchni 50-75m2 po³o¿onych na terenie gminy Kêdzierzyn-
Ko�le na kwotê 1.700.000 z³, w tym: 1.600.000 z³ na zakup lokali,
100.000 z³ na zakup u³amkowej przynale¿nej czê�ci gruntu",

które otrzymuje brzmienie:
" Zakup 50-70 lokali mieszkalnych o powierzchni 50-75m2

po³o¿onych na terenie gminy Kêdzierzyn-Ko�le w latach 2003-
2005, w tym:

- w roku 2003 - I rata na zakup   50 - 70 lokali mieszkal-
nych o powierzchni  50 -75m2 po³o¿onych na terenie gminy Kê-
dzierzyn-Ko�le na kwotê 1.500.000 z³ w tym: 1.400.000 z³  za
zakup lokali, 100.000 z³ za zakup u³amkowej czê�ci gruntu"

- w roku 2004 - II rata na zakup 50-70 lokali mieszkalnych
o powierzchni 50-75m2 po³o¿onych na terenie gminy Kêdzie-
rzyn-Ko�le na kwotê 1.800.000 z³, w tym:1.700.000 z³ za zakup
lokali, 100.000 z³ za zakup u³amkowej przynale¿nej czê�ci gruntu

- w roku 2005 - III rata na zakup 50-70 lokali mieszkalnych o
powierzchni 50-75m2 po³o¿onych na terenie gminy Kêdzierzyn-Ko�le
na kwotê 1.700.000 z³, w tym: 1.600.000 z³ na zakup lokali, 100.000 z³
na zakup u³amkowej przynale¿nej czê�ci gruntu.

 § 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta .

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Ryszard Pacu³t

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 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 214, poz. 1806), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 pa�-
dziernika 2002 r. o podatku le�nym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr
216, poz.1826), oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o og³a-
szaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz.U. Nr 62, poz. 718,  2001r. Nr 46, poz. 499,  2002r. Nr 74, poz.
676, Nr 113, poz. 984) -Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. Zwalnia siê z podatku le�nego lasy:
1 stanowi¹ce mienie komunalne gminy Kluczbork nie

oddane w posiadanie zale¿ne,

1183

Uchwa³a Nr XI / 97 / 03
Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 10 czerwca  2003 r.

w sprawie zwolnienia z podatku le�nego.

2  bêd¹ce w posiadaniu gminnych jednostek organizacyj-
nych, zajête na potrzeby administracyjne.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi Miasta Kluczborka.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego, z moc¹ od 1
stycznia 2003r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kêdzia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 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 214, poz. 1806),  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), art. 13e ustawy z dnia 15 listo-
pada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431,
1994r. Nr 1, poz. 3,  1996r. Nr 91, poz. 409,  1997r. Nr 43, poz.
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Uchwa³a Nr XII / 104 / 03
Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 3 lipca 2003r.

w sprawie zwolnienia z podatku.

272, Nr 137, poz. 926, 1998r. Nr 108, poz. 681,  2001r. Nr 81,
poz.875,  2002r. Nr 200, poz. 1680) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z
dnia 30 pa�dziernika 2002r. o podatku le�nym (Dz.U.Nr 200,
poz. 1682, Nr 216, poz.1826), Rada Miejska uchwala, co nastê-
puje:

§ 1. U¿yte w uchwale okre�lenia oznaczaj¹:
1) Dom dziecka - placówka, która dzieciom i m³odzie¿y
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pozbawionym trwale lub okresowo opieki rodziny w³asnej, za-
stêpuje rodzinê, zapewnia opiekê i wychowanie, odpowiednie
dla potrzeb warunki rozwoju, przygotowuje do samodzielnego
¿ycia. Do domów dziecka nie zalicza siê tzw. rodzinnych domów
dziecka.

2) Dom pomocy spo³ecznej - placówka zapewniaj¹ca ca-
³odobow¹ opiekê oraz zaspokajaj¹ca niezbêdne potrzeby byto-
we, edukacyjne, spo³eczne i religijne na poziomie obowi¹zuj¹-
cego standardu.

§ 2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci, nierucho-
mo�ci lub ich czê�ci, zajête na prowadzenie domów dziecka lub
domów pomocy spo³ecznej, z wyj¹tkiem zajêtych na prowadze-
nie dzia³alno�ci gospodarczej.

§ 3. Zwalnia siê z podatku rolnego, grunty sklasyfikowane
w ewidencji gruntów i budynków jako u¿ytki rolne lub jako grunty
zadrzewione i zakrzewione na u¿ytkach rolnych, bêd¹ce w³a-
sno�ci¹, oddane w u¿ytkowanie wieczyste domów dziecka lub

domów opieki spo³ecznej, lub zajête na prowadzenie tych do-
mów, z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospo-
darczej innej ni¿ dzia³alno�æ rolnicza.

§ 4. Zwalnia siê z podatku le�nego grunty le�ne sklasyfi-
kowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy bêd¹ce w³a-
sno�ci¹, oddane w u¿ytkowanie wieczyste domów dziecka lub
domów opieki spo³ecznej, lub zajête na prowadzenie tych do-
mów, z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospo-
darczej innej ni¿ dzia³alno�æ le�na.

§5. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzo-
wi Miasta Kluczborka.

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kêdzia

Na podstawie art. 57 §7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
Ordynacja podatkowa (Dz.U z 1997r. Nr 137, poz. 926, Nr 160,
poz. 1083,  1998r. Nr 106, poz. 668,   1999r. Nr 11, poz. 95,  2000r.
Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268, Nr 122,
poz. 1315,  2001r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz.
475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368, Nr 130, poz. 1452,
2002r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387)  -
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1 . Wprowadza siê op³atê prolongacyjn¹ z tytu³u roz³o¿e-
nia na raty lub odroczenia terminu p³atno�ci podatków oraz za-
leg³o�ci podatkowych stanowi¹cych dochód gminy w wysoko-
�ci 50% stawki odsetek za zw³okê od zaleg³o�ci podatkowych.
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Uchwa³a  Nr XII / 105 / 03
Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 3 lipca 2003r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci op³aty prolongacyjnej.

§ 2. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Kluczborku
Nr XLVII/459/98 z dnia 25 lutego 1998r. w sprawie wprowadze-
nia op³aty prolongacyjnej.

§ 3.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta Kluczborka.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kêdzia

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991r.
o systemie o�wiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pó�n. zm.),
Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê tryb udzielania i rozliczania dotacji z bud¿e-
tu Powiatu Krapkowickiego niepublicznym szko³om ponadgim-
nazjalnym dla doros³ych o uprawnieniach szkó³ publicznych,
dzia³aj¹cym na terenie Powiatu Krapkowickiego, stanowi¹ce
za³¹czniki nr 1 i 2 do uchwa³y.
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Uchwa³a Nr IX/49/2003
Rady Powiatu Krapkowickiego

z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z bud¿etu Powiatu Krapkowickiego niepublicznym szko³om ponadgim-
nazjalnym dla doros³ych o uprawnieniach szkó³ publicznych, dzia³aj¹cym na terenie powiatu krapkowickiego.

§ 2. Uchyla siê uchwa³ê Nr XV/85/2000 Rady Powiatu Krap-
kowickiego z dnia 27 kwietnia 2000 r.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Krapkowickiego.

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

     Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Krapkowickiego

    Krystian Komander

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr IX/49/2003

Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 26 czerwca 2003 r.

Tryb udzielania dotacji z bud¿etu Powiatu Krapkowickiego
niepublicznym szko³om ponadgimnazjalnym dla doros³ych o
uprawnieniach szkó³ publicznych, dzia³aj¹cym na terenie Po-
wiatu Krapkowickiego

§ 1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) dotuj¹cym - nale¿y przez to rozumieæ Powiat Krapko-

wicki,
2) dotowanym - nale¿y przez to rozumieæ szko³y ponad-

gimnazjalne dla doros³ych
o uprawnieniach szkó³ publicznych, dzia³aj¹ce na terenie

Powiatu Krapkowickiego,
3) dotacji - nale¿y przez to rozumieæ �rodki finansowe prze-

kazywane dotowanemu w roku bie¿¹cym.

§ 2. 1.Warunkiem przyznania dotacji szko³om okre�lonym
w § 1 ust. 2 jest z³o¿enie w terminie do 30 wrze�nia roku poprze-
dzaj¹cego rok udzielania dotacji, wniosku zawieraj¹cego pla-
nowan¹ liczbê uczniów.

2.Do ustalenia wysoko�ci planowanej na rok bud¿etowy
dotacji, przyjmuje siê liczbê uczniów wykazan¹ w sprawozda-
niach statystycznych GUS o symbolu "S", sk³adanych przez do-
towanego.

§ 3. 1.Ustala siê dotacje dla niepublicznych szkó³ ponad-
gimnazjalnych dla doros³ych o uprawnieniach szkó³ publicznych
w wysoko�ci 50% ustalonych w bud¿ecie Powiatu Krapkowic-
kiego wydatków bie¿¹cych ponoszonych w szko³ach publicznych
tego samego typu i rodzaju, w przeliczeniu na jednego ucznia, a
w przypadku braku na terenie Powiatu Krapkowickiego szko³y
publicznej danego typu i rodzaju, podstaw¹ do ustalenia wyso-
ko�ci dotacji s¹ wydatki bie¿¹ce ponoszone przez najbli¿szy
powiat na prowadzenie szko³y publicznej danego typu i rodzaju.

2.Dotuj¹cy przekazuje dotacjê zaliczkowo w ratach mie-
siêcznych w terminie do 20 dnia danego miesi¹ca, uwzglêdnia-
j¹c rzeczywist¹, podawan¹ przez szko³ê w terminie do 10 ka¿de-
go miesi¹ca, liczbê uczniów, nie wiêksz¹ jednak ni¿ wskazan¹
w sprawozdaniu wymienionym w § 2 ust. 2.

3.Rozliczenia miesiêczne nale¿y dokonywaæ na wzorze
stanowi¹cym za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.

§ 4. 1.Dotuj¹cy dokona w ostatniej miesiêcznej racie do-
tacji jej rocznego rozliczenia w oparciu o przeciêtn¹ liczbê
uczniów, lecz nie wiêksz¹ ni¿ przyjêt¹ w § 2 ust. 2.

2.Dotowany jest zobowi¹zany do z³o¿enia sprawozdania
rocznego wraz z krótk¹ czê�ci¹ opisow¹, w terminie do dnia 31
stycznia roku nastêpnego.

§ 5. 1.Dotowany jest zobowi¹zany do corocznego przed-
k³adania dotuj¹cemu kopii sprawozdania przekazywanego do
G³ównego Urzêdu Statystycznego.

2.Dotowany jest zobowi¹zany do zawiadomienia dotuj¹-
cego o zamiarze i terminie likwidacji szko³y w terminie okre�lo-
nym w ustawie z dnia 7 wrze�nia 1991 r. systemie o�wiaty.

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr IX/49/2003

Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 26czerwca 2003 r.

......................................
    Nazwa jednostki

Wydzia³ Finansowy
Starostwa Powiatowego

w Krapkowicach

R O Z L I C Z E N I E

Otrzymanych dotacji za okres od dnia 1 stycznia ...........
do dnia .....................................

Wielko�æ otrzymanych dotacji w okresie jw.
..........................................................

Wydatki wykonane ogó³em
.....................................................................................

W tym:
- wynagrodzenie

.....................................................................................................
- pochodne od wynagrodzenia

................................................................................
- pozosta³e

...............................................................................................................

Stan �rodków na koniec miesi¹ca rozliczeniowego
................................................

 ....................................                       .............................................
         Data G³ówny ksiêgowy

Organ prowadz¹cy

...................................
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c" art. 58 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 z 2003 r. Nr 80,
poz. 717)  oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia  26 listopada
1998 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.,  Nr 15, poz.
148, Nr 96, poz. 874) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. Wyra¿a siê zgodê na zaci¹gniêcie po¿yczki d³ugoter-
minowej w wysoko�ci 830.000 z³ (s³ownie: osiemset trzydzie�ci
tysiêcy z³otych) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Opolu na budowê kanalizacji sani-
tarnej z przepompowniami i zasilaniem energetycznym oraz przy-
kanalikami    dla miejscowo�ci Steblów ( I-szy etap - od miejsca
w³¹czenia do istniej¹cego ruroci¹gu t³ocznego przy  ul. G³êbo-
kiej w Krapkowicach do drogi krajowej nr 45).

§ 2. Po¿yczka bêdzie zaci¹gniêta w 3 transzach obejmuj¹-
cych okres realizacji inwestycji w nastêpuj¹cych wielko�ciach:

Sierpieñ 2003 - 230.000 z³,
Wrzesieñ 2003 - 300.000 z³,
Pa�dziernik 2003 - 300.000 z³.

§ 3. 1.Sp³ata po¿yczka nast¹pi w ni¿ej wymienionych ko-
lejnych latach i kwotach:

-2004 rok 30.000 z³
-2005 rok 200.000 z³
-2006 rok 200.000 z³
-2007 rok 200.000 z³
-2008 rok 200.000 z³.
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Uchwa³a Nr VII/92/03
Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 25 czerwca 2003 r .

w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki na budowê kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i zasilaniem energetycznym
oraz przykanalikami dla miejscowo�ci Steblów ( I-szy etap - od miejsca w³¹czenia  do istniej¹cego ruroci¹gu t³ocznego przy

ul. G³êbokiej w Krapkowicach do drogi krajowej nr 45)

2.Dopuszcza siê mo¿liwo�æ sp³aty po¿yczki w innych ter-
minach i kwotach rocznych w zale¿no�ci od wyniku negocjacji z
po¿yczkodawc¹, przy zachowaniu warunku, ¿e sp³ata rat po¿ycz-
ki wraz ze sp³at¹ wcze�niej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ i nale¿-
nych odsetek nie mo¿e w ci¹gu roku przekroczyæ 15 % kwoty
planowanych na dany rok dochodów bud¿etu gminy.

§ 4. �ród³em dochodów, z których zobowi¹zanie wymie-
nione w § 1 zostanie pokryte, bêd¹ dochody uzyskiwane  z ma-
j¹tku gminy oraz nale¿ne gminie dochody z tytu³u podatku od
nieruchomo�ci.

§ 5. Przychody i wydatki bud¿etowe zwi¹zane z realizacj¹
przedmiotowej inwestycji w okresie roku bie¿¹cego zosta³y
uwzglêdnione w uchwale Nr VII/91/03 Rady Miejskiej z dnia 25
czerwca 2003 r.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Krap-
kowic.

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

Przewodnicz¹cy
                                                         Rady Miejskiej

                                   Andrzej Kulpa

Na podstawie art. 18 ust. 2 , pkt. 8 , 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. / oraz art. 18 i 19 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 Lewinie
Brzeskim uchwala , co nastêpuje :

§1. W uchwale Nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Lewinie
Brzeskim z dnia 6 grudnia 2002 r. skre�la siê pkt.1 w § 1 oraz
tiret 1 w § 3 .
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Uchwa³a Nr VII/52/2003
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia 27 czerwca 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie op³aty administracyjnej , zwolnieñ, terminów oraz sposobów jej poboru na 2003 rok.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Lewi-
na Brzeskiego .

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

Przewodnicz¹cy Rady
Mieczys³aw Adaszyñski
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 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62,poz. 558, Nr 113 , poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art.7 ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia  1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych  ( Dz. U. z
2002 r. Nr 9 , poz. 84, Nr 200, poz. 1683),  Rada Gminy w Lubrzy
uchwala, co nastêpuje:

§ 1 . Zwalnia siê  z podatku od nieruchomo�ci budynki i
budowle  nowo wybudowane , przebudowane  i zmodernizowa-
ne ,przeznaczone do  prowadzenia nowo uruchamianej dzia³al-
no�ci  gospodarczej .

§ 2. Wysoko�æ zwolnienia  z podatku od nieruchomo�ci
obiektów wymienionych w § 1  wynosi:

1) w  1 roku prowadzenia dzia³alno�ci    80 % podatku
2) w  2 roku  prowadzenia dzia³alno�ci   70 % podatku
3) w  3 roku  prowadzenia dzia³alno�ci   50 % podatku
4)w  4 roku  prowadzenia dzia³alno�ci   25 % podatku.

§ 3. Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci powierzch-
nie   budynków , budowle i grunty zajête na prowadzenie  dzia³al-
no�ci gospodarczej, w której powsta³y nowe miejsca pracy na
terenie Gminy Lubrza.

 § 4. Wysoko�æ zwolnienia  w podatku od nieruchomo�ci
wymienionego w § 3 wynosi :

 1)     20 % podatku za utworzenie dodatkowo do 3 miejsc
pracy przez okres 2 lat

 2)     30 % podatku za utworzenie dodatkowo  od 4 do 10
miejsc pracy  przez okres 3 lat

 3)     40 % podatku za utworzenie dodatkowo od 11 do 15
miejsc pracy  przez okres 4 lat

 4)     50 % podatku za utworzenie dodatkowo wiêcej ni¿ 15
miejsc pracy przez okres 5 lat.

§ 5. Warunkiem  uzyskania zwolnienia wymienionego w
 § 1  jest z³o¿enie deklaracji podatkowej do której nale¿y do³¹-
czyæ dokument stwierdzaj¹cy oddanie do u¿ytku  obiektu bu-
dowlanego  wydany przez w³a�ciwy organ administracji budow-
lanej.

§ 6 . Warunkiem uzyskania  zwolnienia wymienionego w
§  3 jest :

1) utworzenie nowych miejsc pracy w pe³nym wymiarze
przez okres przynajmniej 1 roku,

2) z³o¿enie informacji o stanie zatrudnienia, (po dniu wej-
�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y) ,która powinna zawieraæ:

- pe³n¹ nazw¹ (firmy) adres i siedziba przedsiêbiorcy,
- kopiê dokumentów potwierdzaj¹cych utworzenie nowych

miejsc pracy (umowa o pracê),
- kopiê deklaracji( wraz z potwierdzeniem z³o¿enia) sk³a-

danych do Urzêdu Skarbowego PIT-4 oraz ZUS wraz z dowoda-
mi wp³at podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sk³a-
dek ZUS ,
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Uchwa³a Nr VI / 53 / 03
Rady Gminy w Lubrzy

  z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomo�ci.

3) udokumentowywania  stanu zatrudnienia  w okresach
kwartalnych przez okres trwania zwolnienia.

§ 7. 1.W przypadku utraty  warunków do zwolnienia wy-
mienionego w § 1 i 3, podatnik jest zobowi¹zany do pisemnego
powiadomienia organu podatkowego  w terminie 14 dni od  po-
wstania okoliczno�ci  powoduj¹cej utratê prawa do zwolnienia.
W tym przypadku  podatnik traci zwolnienie  poczynaj¹c od mie-
si¹ca nastêpnego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³a utrata zwol-
nienia.

2.Podatnik, który nie  dope³ni³ obowi¹zku terminowego
zawiadomienia organu podatkowego o utracie  warunków do
zwolnienia lub wprowadzi³ organ podatkowy w b³¹d, traci prawo
do tego zwolnienia , a na konto podatnika zostanie przypisany
wcze�niej zwolniony  podatek wraz z odsetkami , poczynaj¹c od
pocz¹tku roku, w którym utraci³ prawo do zwolnienia

3.Nie przedstawienie dokumentów o których mowa w §6
pkt. 3  w terminie, powoduje  utratê prawa do zwolnienia, poczy-
naj¹c od miesi¹ca nastêpnego po up³ywie terminu z³o¿enia
dokumentacji.

4.W ci¹gu roku podatnik mo¿e skorzystaæ z jednego zwol-
nienia objêtego niniejsz¹ uchwa³¹.

5.Po wykorzystaniu zwolnienia wymienionego w § 1, po-
datnik mo¿e skorzystaæ ze zwolnienia wymienionego  § 3 . Pod-
staw¹  udzielenia zwolnienia jest stan zatrudnienia  od 1 stycz-
nia nastêpnego roku po zakoñczeniu zwolnienia wymienionego
w § 1.

§ 8.1.Po zastosowaniu zwolnienia , w przypadku zbycia
nieruchomo�ci, zwolnienie nie przys³uguje nowemu w³a�cicie-
lowi .

2.Zwolnienie nie przys³uguje równie¿ przedsiêbiorcom
powsta³ym w wyniku  przekszta³cenia b¹d� po³¹czenia innych
firm na terenie Gminy Lubrza.

§ 9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lu-
brza

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubrzy

Piotr Hanusiak
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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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806), art. 19 pkt 1 lit.a, pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (Dz.U. Z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683), Rada
Gminy w Lubrzy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê na terenie Gminy Lubrza dzienn¹ stawkê
op³aty targowej w wysoko�ci:

1) 15 z³  przy sprzeda¿y dokonywanej z samochodu ciê¿a-
rowego,

2) 10 z³  przy sprzeda¿y dokonywanej w inny sposób ni¿
okre�lony w punkcie 1.

§ 2. 1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasentami op³aty targowej s¹ so³tysi poszczególnych wsi.
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Uchwa³a  Nr VI / 55 / 03
Rady Gminy w Lubrzy

 z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie okre�lenia stawek dziennych op³aty targowej na terenie Gminy Lubrza i sposobu jej poboru na 2003 rok.

3. Dowodem uiszczenia op³aty jest pokwitowanie urzêdo-
we wydane przez inkasenta.

4. Inkasent wp³aca pobrane kwoty op³aty do kasy Urzêdu
Gminy w Lubrzy na rachunek bud¿etu Gminy na koniec ka¿dego
miesi¹ca.

§ 3. Za pobór op³aty targowej przys³uguje inkasentowi
wynagrodzenie w wysoko�ci 25 % kwoty pobranej op³aty.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lu-
brza.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubrzy

Piotr Hanusiak

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 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. 1826), art. 6 ust. 9 i art. 14, pkt 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683), Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. W za³¹czniku do uchwa³y Nr VII/52/03 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie poboru
podatków: rolnego, le�nego, od nieruchomo�ci i od posiadania
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Uchwa³a Nr VIII/62/03
Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 26 czerwca 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie poboru podatków: rolnego, le�nego,  od nieruchomo�ci i od posiadania psów
 w drodze inkasa, okre�lenia inkasentów oraz wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso.

psów w drodze inkasa, okre�lenia inkasentów oraz wysoko�ci
wynagrodzenia za inkaso, okre�laj¹cym wykaz inkasentów i
miejscowo�ci poboru podatku w drodze inkasa, wprowadza siê
nastêpuj¹c¹ zmianê:

- w miejsce Szachnowska Jadwiga wpisuje siê Szach-
nowski Wiktor.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nie-
modlina.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Czes³aw Paszkowski
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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 2001r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o
podatku rolnym ( Dz.U. z 1994r. nr 93, poz. 431 z pó�n. zm.), art.
6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z pó�n. zm.), art. 6 ust. 8
ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002r. o podatku le�nym (Dz.U. z
2002r. Nr 200, poz. 1682 z pó�n. zm. ) oraz art. 47 § 4a ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137,
poz. 926 z pó�n. zm.)- Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. Zarz¹dza siê na terenie gminy pobór podatków: le-
�nego, rolnego i od nieruchomo�ci nale¿nych od osób fizycz-
nych w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów na terenie wsi wyznacza siê so³tysów,
a na terenie miasta Paczkowa Pani¹ Barbarê Tomick¹.

§ 3. Ustala siê nastêpuj¹ce terminy p³atno�ci dla inka-
sentów: do dnia 22 marca, 22 maja, 22 wrze�nia i 22 listopada
roku podatkowego.

§ 4. Wynagrodzenie za inkaso ustala siê w wysoko�ci
procentowej od pobranych i rozliczonych kwot, a mianowicie:

1. So³tys wsi Unikowice 5,90 %
2. So³tys wsi Dziewiêtlice              6,10 %
3. So³tys wsi Stary Paczków              5,60 %
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 Uchwa³a nr IX/53/03
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr VIII/47/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, le�nego
i od nieruchomo�ci.

4. So³tys wsi Uje�dziec 6,40 %
5. So³tys wsi Go�cice              6,10 %
6. So³tys wsi Wilamowa 6,30 %
7. So³tys wsi Lisie K¹ty 6,20 %
8. So³tys wsi �cibórz              6,10 %
9. So³tys wsi Trzeboszowice              5,70 %
10. So³tys wsi Kamienica 5,90 %
11. So³tys wsi Kozielno 6,30 %
12. inkasent podatków w mie�cie              5,90 %

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

§ 6. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Paczkowie
Nr VIII/47/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r.  w sprawie inkasa podat-
ków: rolnego, le�nego i od nieruchomo�ci.

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

§ 8. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzê-
du Miejskiego w Paczkowie oraz w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
 Rady Miejskiej

Wac³aw Æwik

Na podstawie art. 18 i 19 pkt l, lit "d" i art. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r.o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U z
2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683) w zwi¹zku z art. 18 ust.
2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym(Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 152, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806)- Rada Gminy uchwala:

§ l. Uchyliæ uchwa³ê Nr 16/III/2002 Rady Gminy w Rad³o-
wie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia op³aty admi-
nistracyjnej.
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Uchwa³a Nr 46/VIII/2003
Rady Gminy w Rad³owie

z dnia 25 czerwca 2003 r.

w sprawie uchylenia uchwa³y Nr 16/III/2002  Rady Gminy w Rad³owie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia
op³aty administracyjnej.

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

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

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy w Rad³owie

Agnieszka Jarosiñska
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Pismem z dnia 22 lipca 2003 r. Energia Praszka Spó³ka z
ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ z siedzib¹ w Praszce pl. Grun-
waldzki 13, wyst¹pi³a z wnioskiem o udzielenie koncesji w za-
kresie wytwarzania ciep³a oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a.
Rozpoczêcie dzia³alno�ci koncesjonowanej planowane jest od
1 pa�dziernika 2003 r.

W uzasadnieniu wniosku Energia Praszka Sp. z o.o. poin-
formowa³a, o zawarciu w dniu 11 lipca 2003 r. umowy dzier¿awy
gruntów, budynków i urz¹dzeñ kot³owni oraz sieci ciep³owniczych
niezbêdnych do prowadzenia dzia³alno�ci koncesjonowanej od
przedsiêbiorstwa Visteon Poland S.A. z siedzib¹ w Praszce przy
ul. Kaliskiej 72 oraz planowanym przejêciu dotychczasowych
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INFORMACJA

z dnia 23 lipca 2003 r.

 o wniosku w sprawie udzielenia koncesji przedsiêbiorcy Energia Praszka Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹
z siedzib¹ w Praszce.

pracowników przedsiêbiorstwa Visteon Poland S.A. posiadaj¹-
cych wymagane przepisami kwalifikacje.

W tej sprawie prowadzone jest postêpowanie administra-
cyjne w Urzêdzie Regulacji Energetyki Po³udniowo - Zachodnim
Oddziale Terenowym z siedzib¹ we Wroc³awiu.

       Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
Zastêpca Dyrektora

Jadwiga Gogolewska

w sprawie umorzenia postêpowania oraz zmiany koncesji dla
Zak³adów Azotowych "Kêdzierzyn" S.A. w Kêdzierzynie Ko�lu. W
dniu 23 lipca 2003 r. decyzj¹ Nr WCC/585A/564/W/OWR/2003/HC
Prezesa URE umorzono postêpowanie w sprawie zmiany koncesji
na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej    w    zakresie    wytwarza-
nia    ciep³a    oraz    decyzj¹    Nr PCC/612A/564/W/OWR/2003/HC
dokonano zmiany koncesji na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a dla
Zak³adów Azotowych "Kêdzierzyn" S.A. z siedzib¹ w Kêdzierzynie Ko�-
lu.

Uzasadnienie:
Wnioskiem z dnia 15 maja 2003 r., znak L.dz. PE/3071/

2003, Zak³ady Azotowe "Kêdzierzyn" S.A. wyst¹pi³y o zmianê de-
cyzji na wytwarzanie ciep³a oraz przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.

Pismem z dnia 13 czerwca 2003 r. znak L.dz. PE/3 5 83/
2003 Zak³ady Azotowe "Kêdzierzyn" S.A. zwróci³y siê o umorze-
nie postêpowania w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie
ciep³a. Zmiany zakresu prowadzonej dzia³alno�ci, spowodowa-
ne prowadzon¹ reorganizacj¹ Zak³adów dotycz¹ zapisów w kon-
cesji na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a. Zmiany polegaj¹ na
przekazaniu czê�ci sieci do eksploatacji Miejskiemu Zak³adowi
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INFORMACJA

z dnia 23 lipca 2003 r.

 o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kêdzierzynie Ko�lu i rozpoczêciu
przesy³ania ciep³a odbiorcom zewnêtrznym posiadan¹ sieci¹
ciep³ownicz¹ pracuj¹c¹ przed zmian¹ na w³asne potrzeby.

Na podstawie art. 105 § 2 i art. 155 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1
oraz na podstawie art. 41 ust. 1ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
- Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pó�n.
zm.), Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki umorzy³ postêpowa-
nie w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciep³a oraz zmie-
ni³ swoj¹ decyzje w sprawie udzielenia koncesji w zakresie prze-
sy³ania i dystrybucji ciep³a.

Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
Zastêpca Dyrektora

Jadwiga Gogolewska
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Decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia 22
lipca 2003 r.  Nr OWR-820/73-A/30/2003/IV/JK, wydan¹ na pod-
stawie art. 155 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na
wniosek Przedsiêbiorstwa przed³u¿ono okres obowi¹zywania
wspó³czynników korekcyjnych Xw, okre�laj¹cych poprawê efek-
tywno�ci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warun-
ków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alno�ci gospodar-
czej w okresie obowi¹zywania taryfy, do dnia 31 sierpnia 2003 r.

Uzasadnienie:
Stosownie do tre�ci art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energe-

tyczne, Przedsiêbiorstwo ustali³o taryfê dla ciep³a, która zosta³a
zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki  z
dnia 26 lipca 2002 r. Nr OWR-820/73-A/23/2002/IV/JK, a na-
stêpnie zmieniona decyzj¹  z dnia 27 czerwca 2003 r. Nr OWR-
820/73-A/25/2003/IV/JK. Okres obowi¹zywania  wspó³czynników
korekcyjnych Xw, okre�laj¹cych poprawê efektywno�ci funkcjo-
nowania Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadze-
nia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alno�ci gospodarczej w okre-
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INFORMACJA

z dnia 22 lipca 2003 r.

o decyzji w sprawie zmiany terminu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a
Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. z siedzib¹ w Opolu

sie obowi¹zywania taryfy, ustalono do dnia 31 lipca 2003 r.
Pismem z dnia 16 lipca 2002 r. znak: C/17/03 Przedsiê-

biorstwo wyst¹pi³o z wnioskiem o przed³u¿enie terminu obo-
wi¹zywania taryfy dla ciep³a do dnia 31 sierpnia 2003 r.

Poniewa¿ zmianie dotychczasowej decyzji nie sprzeciwiaj¹
siê przepisy szczególne i przemawia za tym s³uszny interes stro-
ny, (aktualnie toczy siê postêpowanie administracyjne o zatwier-
dzenie nowej taryfy dla ciep³a opracowanej przez Przedsiêbior-
stwo), stosownie do art. 155 Kpa, postanowiono uwzglêdniæ
wniosek Przedsiêbiorstwa.

Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
Zastêpca Dyrektora

Jadwiga Gogolewska

Dzia³aj¹c na podstawie § 9 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 25 marca 2003 r.
w sprawie organizacji oraz trybu dzia³ania wojewódzkich i po-
wiatowych spo³ecznych rad do spraw osób niepe³nosprawnych
(Dz.U. Nr 62, poz. 560):

1. Informujê organizacje pozarz¹dowe, fundacje oraz przed-
stawicieli jednostek samorz¹du terytorialnego dzia³aj¹cych na
terenie Powiatu Strzeleckiego, ¿e w terminie do 14 dni od daty
ukazania siê og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Opolskiego przyjmujê zg³oszenia kandydatów do powiato-
wych spo³ecznych rad do spraw osób niepe³nosprawnych.

2. Wzór zg³oszenia kandydata do powiatowej spo³ecznej
rady do spraw osób niepe³nosprawnych, stanowi za³¹cznik nr 1
do niniejszego og³oszenia.

z up. Starosty
Józef Swaczyna

Wicestarosta
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OG£OSZENIE
STAROSTY STRZELECKIEGO

z dnia  16 lipca 2003 r.

w sprawie mo¿liwo�ci zg³aszania kandydatów do Powiatowej Spo³ecznej Rady do Spraw Osób Niepe³nosprawnych.

        Za³¹cznik nr 1
do og³oszenia Starosty Strzeleckiego

z dnia 16 lipca 2003 r.

        w sprawie: mo¿liwo�ci zg³aszania kandydatów do
Powiatowej Spo³ecznej Rady do Spraw Osób Niepe³nospraw-
nych.

ZG£OSZENIE KANDYDATA DO POWIATOWEJ
SPO£ECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB

NIEPE£NOSPRAWNYCH

1. Nazwa podmiotu dokonuj¹cego zg³osze-
nia:.................................................................................

2. Siedziba podmiotu zg³aszaj¹cego kandydata:
..............................................................................

3. Przedmiot dzia³alno�ci podmiotu dokonuj¹cego zg³o-
szenia:.......................................................

4. Imiê, nazwisko, adres do korespondencji kandydata do
Powiatowej Spo³ecznej Rady do Spraw Osób Niepe³nospraw-
nych:....................................................................................................................

5. Uczestnictwo kandydata w ¿yciu spo³ecz-
nym:..............................................................................
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6. Inicjowane  przez  kandydata  akcje  i  przedsiêwziêcia
na  rzecz  osób niepe³nosprawnych:......

7. Uzasadnienie wniosku:
..................................................................................................................

 ....................................
( data, miejscowo�æ ) (podpis przedstawiciela

organizacji pozarz¹dowej,
fundacji, jednostki samorz¹du
terytorialnego, zg³aszaj¹cej
kandydata)

       Na  podstawie  art. 30  ust.  2 pkt  4  ustawy  z  dnia  8
marca  1990 r.   o samorz¹dzie  gminnym /  /Dz.U. z  2001 r  , Nr
142  poz.  1591 , Nr 23,  poz. 220, Nr  62,poz. 558, Nr 113, poz.
984,  Nr 153,  poz. 1271  i   Nr 214, poz. 1806 /  w  zwi¹zku  z  art.
128  ustawy  z  dnia  26  listopada  1998 r   o  finansach  publicz-
nych  / Dz.U.  2003 r.  Nr 15,  poz. 148 /  zarz¹dzam ,  co  nastêpuje
:

§1.Zwiêksza  siê  bud¿et gminy po  stronie  dochodów
w  kwocie                                                                               14.911 z³,

w  tym :
Dzia³  853       Opieka  spo³eczna    w  kwocie   14.911 z³,
                                        w   tym  :
Rozdzia³   85313     Sk³adki  na  ubezpieczenie  zdrowotne

op³acane  za  osoby   pobieraj¹ce  niektóre  �wiadczenia  z
pomocy  spo³ecznej                                          w  kwocie     6.000 z³

       § 201         Dotacje  celowe  otrzymane  z  bud¿etu
pañstwa  na  realizacjê   zadañ  bie¿¹cych  z  zakresu  admini-
stracji   rz¹dowej    oraz   innych   zadañ   zleconych   gminie
/zwi¹zkom  gmin   /  ustawami w  kwocie                          6.000 z³

Rozdzia³  85314     Zasi³ki  i  pomoc  w  naturze  oraz
sk³adki  na   ubezpieczenie  spo³eczne      w  kwocie      7.479 z³

       § 201         Dotacje  celowe  otrzymane  z  bud¿etu
pañstwa  na  realizacjê   zadañ  bie¿¹cych  z  zakresu  admini-
stracji   rz¹dowej    oraz   innych   zadañ   zleconych   gminie
/zwi¹zkom  gmin   /  ustawami w  kwocie                          7.479 z³

Rozdzia³  85395      Pozosta³a   dzia³alno�æw  kwocie
          1.432 z³

        §         201       Dotacje  celowe  otrzymane  z  bud¿etu
pañstwa  na  realizacjê   zadañ  bie¿¹cych  z  zakresu  admini-
stracji   rz¹dowej    oraz   innych   zadañ   zleconych   gminie
/zwi¹zkom  gmin   /  ustawami w  kwocie                          1.432 z³

§ 2. Zwiêksza  siê  bud¿et gminy po  stronie  wydatków
                                                                 w  kwocie    14.911 z³,
w  tym :

Dzia³           853       Opieka  spo³eczna   w  kwocie 14.911 z³
 w   tym  :

Rozdzia³   85313     Sk³adki  na  ubezpieczenie  zdrowotne
op³acane  za  osoby   pobieraj¹ce  niektóre  �wiadczenia  z
pomocy  spo³ecznej w  kwocie      6.000 z³

wydatki   bie¿¹ce                                      w  kwocie     6.000 z³

Rozdzia³  85314     Zasi³ki  i  pomoc  w  naturze  oraz
sk³adki  na  ubezpieczenie  spo³eczne w  kwocie            7.479 z³

  wydatki   bie¿¹ce w  kwocie                                     7.479 z³
Rozdzia³  85395   Pozosta³a   dzia³alno�æ  kwocie  1.432 z³

wydatki bie¿¹ce w  kwocie                                                    1.432 z³

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

§  4.Zarz¹dzenie   wchodzi   w   ¿ycie    z   dniem   podjêcia.

Burmistrz
Joachim Wojtala
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 Zarz¹dzenie  Nr  Or .I -0154 - 27/2003
        Burmistrza    Gogolina

      z  dnia  30  kwietnia   2003  r.

w  sprawie   dokonania   zmian   bud¿etu   gminy   na   2003  rok .


