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 Uchwa³a  Nr IV/38/03
Rady Miejskiej w Bia³ej

z dnia 11 marca 2003 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy Bia³a na rok kalendarzowy 2003 r.

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z 2001 r.
poz. 1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 214, poz. 1806 / oraz art. 109 w zwi¹zku z art. 119 oraz
art.124, 110 i 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych / Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 /oraz art. 4 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du
terytorialnego w latach 1999 -  2003 / Dz.U. z 1998 r. Nr 150, poz.
983, Nr 162, poz.1119; 2000 r. Nr 95, poz. 1041;  2001 r. Nr 39,
poz. 459, Nr 55, poz. 574, Nr 145, poz. 1623;  2002 r. Nr 216, poz.
1826 / - Rada Miejska w Bia³ej uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian w bud¿ecie Gmi-
ny Bia³a na 2003 rok:

ZWIÊKSZA SIÊ BUD¯ET PO STRONIE DOCHODÓW o
kwotê         53.737,00

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna  o kwotê       25.474,00
Rozdzia³ 5315 - Dodatki mieszkaniowe o kwotê

      13.474,00
§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê  w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin   o kwotê    13.474,00
Rozdzia³ 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê

      12.000,00
§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê   w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin o kwotê    12.000,00

Dzia³ 758 - Ró¿ne rozliczeniao kwotê       18.263,00
Rozdzia³ 75801 - Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla

jednostek  samorz¹du terytorialnego o kwotê       18.263,00
§292 - Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa

o kwotê       18.263,00

Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska o kwotê       10.000,00

Rozdzia³ 90001 - Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
o kwotê 10.000,00

§ 244 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiza-
cjê zadañ bie¿¹cych dla jednostek sektora finansów publiczny-
cho kwotê 10.000,00

ZMNIEJSZA SIÊ BUD¯ET PO STRONIE DOCHODÓW o kwo-
tê            1.200,00

Dzia³ 758 - Ró¿ne rozliczenia  o kwotê         1.200,00
Rozdzia³ 75802 - Czê�æ podstawowa subwencji ogólnej

dla gmin o kwotê  1.200,00
§292 - Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa

o kwotê 1.200,00

ZWIÊKSZA SIÊ BUD¯ET PO STRONIE PRZYCHODÓW o
kwotê    406.650,00

§  957 - Nadwy¿ka z lat ubieg³ych o kwotê      406.650,00

ZMNIEJSZA SIÊ BUD¯ET PO STRONIE PRZYCHODÓW
o kwotê    150.000,00

§  955 - Przychody z tytu³u innych rozliczeñ  o kwotê
   150.000,00

ZWIÊKSZA SIÊ BUD¯ET PO STRONIE WYDATKÓW o kwo-
tê    428.164,00

Dzia³ 010 - Rolnictwo i ³owiectwo  o kwotê    75.000,00
Rozdzia³ 01010 - Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyj-

na wsi o kwotê      75.000,00
wydatki maj¹tkowe o kwotê      75.000,00

Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ o kwotê    212.427,00
Rozdzia³ 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotê

   212.427,00
wydatki maj¹tkowe o kwotê    212.427,00

Dzia³ 710 - Dzia³alno�æ us³ugowa  o kwotê     20.000,00
Rozdzia³ 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficz-

ne o kwotê       20.000,00
wydatki bie¿¹ce o kwotê       20.000,00

Dzia³ 750 - Administracja publiczna o kwotê     20.000,00
Rozdzia³ 75023 - Urzêdy gmin o kwotê       10.000,00
wydatki bie¿¹ce o kwotê       10.000,00
Rozdzia³ 75095 - Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê

      10.000,00
wydatki bie¿¹ce o kwotê       10.000,00
w tym:
dotacja  o kwotê         1.000,00
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Dzia³ 758 - Ró¿ne rozliczenia o kwotê         10.000,00
Rozdzia³ 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotê  10.000,00
rezerwy o kwotê         10.000,00

Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie o kwotê          22.263,00
Rozdzia³ 80101 - Szko³y podstawowe   o kwotê        22.263,00
wydatki bie¿¹ce o kwotê         22.263,00

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna o kwotê         25.474,00
Rozdzia³ 85315 - Dodatki mieszkaniowe    o kwotê        13.474,00
wydatki bie¿¹ce  o kwotê         13.474,00
Rozdzia³ 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê           12.000,00
wydatki bie¿¹ce o kwotê         12.000,00

Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska o kwotê        27.000,00

Rozdzia³ 90001 - Gospodarka �ciekowa i ochrona wód o kwotê
        10.000,00

wydatki bie¿¹ce o kwotê         10.000,00
Rozdzia³ 90002 - Gospodarka odpadami o kwotê        17.000,00
wydatki bie¿¹ce o kwotê         17.000,00

Dzia³ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
o kwotê         16.000,00

Rozdzia³ 92109 - Domy i o�rodki kultury, �wietlice i klubyo kwotê
        16.000,00

wydatki bie¿¹ce  o kwotê         16.000,00
w tym:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi  o kwotê             11.000,00

ZMNIEJSZA SIÊ BUD¯ET PO STRONIE WYDATKÓW o kwotê
      118.977,00

Dzia³ 010 - Rolnictwo i ³owiectwo o kwotê             4.000,00
Rozdzia³ 01095 - Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê         4.000,00
wydatki bie¿¹ce o kwotê                        4.000,00

Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ o kwotê              78.000,00
Rozdzia³ 60016 - Drogi publiczne gminne  o kwotê        78.000,00
wydatki bie¿¹ce o kwotê         78.000,00

§ 3. Wprowadza siê za³¹cznik nr 13 do Uchwa³y Nr 26/III/2002 z
dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Bia³a na
2003 r. dotycz¹cy wieloletniego programu inwestycyjnego stanowi¹-
cego za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 4. Dokonuje siê zmian w za³¹czniku nr 12 do Uchwa³y Nr 26/III/
2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy
Bia³a na 2003 r. zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bia³ej.

§ 6. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach og³oszeñ w Urzê-
dzie oraz na tablicach og³oszeñ na terenie Gminy.

§ 7. Uchwa³a niniejsza wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i pod-
lega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Joachim Kosz

Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie o kwotê           36.977,00
Rozdzia³ 80101 - Szko³y podstawowe  o kwotê          36.977,00
wydatki bie¿¹ce  o kwotê         36.977,00
w tym:
dotacja  o kwotê        36.977,00.

§ 2. Wielko�æ bud¿etu po wprowadzonych zmianach wynosi:
Plan dochodów bud¿etu           14.359.137,00
Plan wydatków bud¿etu           15.341.787,00
Ró¿nicê pomiêdzy wielko�ci¹ dochodów a wydatków zrówno-

wa¿ono:
Nadwy¿k¹ bud¿etow¹ pochodz¹c¹ z wolnych �rodków

- 406.650,00 z³.
Przychody / kredyt /        - 576.000,00 z³.
                                       ----------------------
                                           982.650,00 z³.

MIEJSCE NA TABELÊ KSERO
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Uchwa³a Nr V/48/2003
Rady Miejskiej w Bia³ej

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska w Opolu.

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. "c" i art. 58 ust 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U.  z 2001 r.  Nr 142   poz.
1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806 / oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 i art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148
/-Rada Miejska w Bia³ej uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Zaci¹gn¹æ po¿yczkê w kwocie 70.000 z³,  na sfinansowa-
nie wydatków zwi¹zanych z budow¹ kanalizacji sanitarnej w Bia³ej na
Osiedlu 40-lecia.

2. �ród³em dochodu, z którego kredyt zostanie pokryty, bêdzie
wp³yw �rodków z:

- podatku rolnego,
- podatku od nieruchomo�ci.

§ 2. Sp³ata kredytu nast¹pi w okresie 4 lat, pocz¹wszy od
roku 2004.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bia³ej.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach og³oszeñ w Urzê-
dzie oraz na tablicach og³oszeñ na terenie Gminy.

§ 5. Uchwa³a niniejsza wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Joachim Kosz
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Uchwa³a Nr III/23/2002
Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 19 grudnia 2002r.

w sprawie zmian do bud¿etu powiatu na 2002rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz. 1592,  2002r. Nr
23 poz. 220)-  Rada Powiatu Brzeskiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1) Dokonaæ zwiêkszenia planu dochodów bud¿etu Powiatu
na 2002r. o kwotê 65.524 z³, w tym:

- w dziale 758 rozdziale 75801 § 292  o kwotê 29.754 z³
- w dziale 854 rozdziale 85410 § 075 o kwotê   4.800 z³
- w dziale 854 rozdziale 85406 § 075 o kwotê   1.500 z³
- w dziale 801 rozdziale 80130 § 075 o kwotê   7.000 z³
- w dziale 853 rozdziale 85302 § 083 o kwotê 10.000 z³
- w dziale 801 rozdziale 80120 § 075 o kwotê   5.900 z³
- w dziale 801 rozdziale 80144 § 069 o kwotê   6.570 z³
2) Dokonaæ zmniejszenia planu dochodów bud¿etu Powiatu na

2002r. o kwotê 113.395 z³,  w tym:
- w dziale 700 rozdziale 70005 § 077 o kwotê 72.591 z³
- w dziale 853 rozdziale 85302 § 626 o kwotê  40.804 z³
, w tym:
dotacja z PFO�iGW o kwotê 22.300 z³
dotacja z WFO�iGW o kwotê 18.504 z³

5474 - Poz.1230-1232

Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y
Nr VI/38/03

                                                                              Rady Miejskiej w
Bia³ej

z dnia 11marca 2003 r.

Dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian w za³¹czniku nr 12 do uchwa-
³y Nr III/26/2003 Rady Miejskiej w Bia³ej z dnia 30 grudnia 2002 r. w
sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Bia³a na 2003 rok.

W tabeli nr 1 dokonuje siê zmiany kwoty dotacji przeznaczonej
na prowadzenie Niepublicznej Szko³y Podstawowej w Grabinie na
193.023 z³.

Ponadto wprowadza siê:

Dzia³ 750 - Administracja publiczna, rozdzia³ 75095 - Pozosta³a dzia³alno�æ

Lp. Podmiot otrzymuj¹cy dotacjê Przeznaczenie § Kwota 

1 2 3 4 5 
1. Stowarzyszenie Rozwoju Dorzecza Osob³ogi 

w Prudniku 
realizacja projektu �Rowerem po Dorzeczu 
Osob³ogi i okolicach� 

258 1.000 

Razem   1.000 

 

§ 2. 1) Dokonaæ zwiêkszenia planu wydatków bud¿etu Powiatu na
2002r. o kwotê 108.401,47 z³,

w tym:
- w dziale 801 rozdziale 80110 - wydatki bie¿¹ce o kwotê    138 z³
- w dziale 801 rozdziale 80120-wydatki bie¿¹ce o kwotê     23.920 z³
- w dziale 801 rozdziale 80130 - wydatki bie¿¹ce o kwotê  34.041 z³
 w tym:
wynagrodzenia i pochodne o kwotê          23.350 z³
- w dziale 801 rozdziale 80144 - wydatki bie¿¹ce o kwotê    6.570 z³
- w dziale 854 rozdziale 85406 - wydatki bie¿¹ce o kwotê    5.878 z³
- w dziale 854 rozdziale 85410 - wydatki bie¿¹ce o kwotê    4.800 z³
- w dziale 801 rozdziale 80133 - wydatki bie¿¹ce o kwotê 1.701 z³

w tym:
wynagrodzenia i pochodne o kwotê            1.701 z³
- w dziale 853 rozdziale 85302 - wydatki bie¿¹ce o kwotê  10.000 z³
- w dziale 853 rozdziale 85321 - wydatki bie¿¹ce o kwotê 4.800 z³
- w dziale 750 rozdziale 75020 - wydatki maj¹tkowe o kwotê

            5.300 z³
- w dziale 754 rozdziale 75411-wydatki bie¿¹ce o kwotê        1.240 z³
- w dziale 853 rozdziale 85304 § 3110 o kwotê        10.013,47 z³
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2) Dokonaæ zmniejszenia w planie wydatków bud¿etu powiatu
na 2002r. o kwotê 156.272,47 z³, w tym:

- w dziale 801 rozdziale 80130 - dotacja dla szkó³ niepublicz-
nych - o kwotê        21.946 z³

- w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotê         72.591 z³
- w dziale 853 rozdziale 85302 § 6050 - wydatki maj¹tkowe o kwotê

       40.804 z³
 - dotyczy Domu Pomocy Spo³ecznej w Jêdrzejowie
- w dziale 854 rozdziale 85406 - wydatki bie¿¹ce o kwotê

         4.378 z³
- w dziale 750 rozdziale 75020 - wydatki bie¿¹ce o kwotê

         5.300 z³
- w dziale 754 rozdziale 75411 - wydatki bie¿¹ce o kwotê  1.240 z³
- w dziale 757 rozdziale 75702 § 8070 o kwotê              10.013,47 z³

§ 3. W uchwale Nr XXXIX/329/2002 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 4
pa�dziernika 2002r., w sprawie zmian do bud¿etu Powiatu na rok

Dziennik Urzêdowy
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2002 w § 2 pkt 2, w dziale 600, rozdziale 60014 jest § 6050, winien
byæ § 6060.

§ 4. Dokonaæ zmian w Powiatowym Funduszu Ochrony �rodo-
wiska i Gospodarki Wodnej, poprzez:

- zwiêkszenie planu przychodów o kwotê        22.300 z³
- zmniejszenie planu wydatków o kwotê 22.300 z³, z tytu³u

niezrealizowanego zadania pn. "Wymiana kot³a parowego w Domu
Pomocy Spo³ecznej Jêdrzejów wraz   z instalacjami technologiczny-
mi.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Brze-
skiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Mazurkiewicz

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr III/23/2002
Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 19 grudnia 2002r.
Zmiany wg jednostek

miejsce na tabelkê- ksero
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Uchwa³a Nr IV/32/2003
Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 23 stycznia 2003r.

w sprawie zmian do bud¿etu Powiatu na 2003rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1592;
2002r. Nr 23 poz. 220) - Rada Powiatu Brzeskiego uchwala,  co
nastêpuje:

§ 1.  Dokonaæ zwiêkszenia planu dochodów bud¿etu
powiatu na 2003 rok o kwotê 6.000 z³, w tym:

- w dziale 754 rozdzia³ 75414 § 231 o kwotê 6.000 z³, z tytu³u
porozumienia zawartymi z gminami.

§ 2. Dokonaæ zmian w planie wydatków bud¿etu Powiatu
na 2003r. poprzez  zwiêkszenie o kwotê 99.324 z³, w tym:

- wydatków bie¿¹cych -  w dziale 754 rozdziale 75414
 § 4300 o kwotê           8.000 z³,

- wydatków maj¹tkowych - w dziale 600 rozdziale 60014
§ 6053 o kwotê        91.324 z³,

zmniejszenie wydatków bie¿¹cych o kwotê 93.324 z³, w tym:

- w dziale 600 rozdziale 60014 § 4300 o kwotê 60.000 z³,
- w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotê 31.324 z³,
- w dziale 750 rozdziale 75020 § 4300 o kwotê    2.000 z³.

§ 3. Wprowadziæ nowe zadanie inwestycyjne w za³¹czniku
nr 4, do uchwa³y Nr III/16/2002  Rady Powiatu Brzeskiego z dnia
19 grudnia 2002r., pod L.p. 12, w dziale 600 rozdziale 60014, pn.
"Budowa chodnika i �cie¿ki rowerowej przy drodze powiatowej
nr 27177, na odcinku Skarbimierz Osiedle - Wie� Skarbimierz,
wg za³¹cznika nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Brzeskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Mazurkiewicz

Za³¹cznik     nr 1
do uchwa³y Nr IV/32/2003

Rady Powiatu
 z dnia 23 stycznia 2003 r.

- 5476 -                  Poz.1233

PLAN    ZADAÑ    INWESTYCYJNYCH
na  2003r.  ( w  z³ ) i kolejne lata

miejsce na ksero tabelki- ksero
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Uchwa³a Nr V/39/2003
Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie zmian do bud¿etu powiatu na 2003 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym  / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592,
2002r.  Nr 23 poz. 220 , Nr 62  poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200,
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806/-Rada Powiatu Brzeskiego uchwa-
la,  co nastêpuje:

§1. 1) Dokonaæ zwiêkszenia planu dochodów na 2003rok ,
w dziale 851, rozdziale 85111 § 097o kwotê 6.064 z³.

2) Dokonaæ przyznania dotacji, w dziale 851, rozdziale 85111
§ 6220 w wysoko�ci 6.064 z³,

z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Grodkowie.

§2. Dokonaæ zwiêkszenia planu Gospodarstwa Pomocni-
czego Zak³adu Obs³ugi PowiatowegoO�rodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej, w dziale 750, rozdziale 75097, w
tym:

- przychodów o kwotê 17.821 z³,
- wydatków o kwotê 17.821 z³.
Jednolity plan przychodów i wydatków gospodarstw po-

mocniczych na 2003rok po zmianach zawiera za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Brzeskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Mazurkiewicz

1  strona   na   za³¹cznik nr 1   -    tabela  -  KSERO

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 65
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Uchwa³a Nr VII/52/2003
Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 24 kwietnia 2003r.

w sprawie zmian do bud¿etu Powiatu na 2003r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym   ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592,
z pó�n. zm.) -  Rada Powiatu Brzeskiego uchwala,  co nastêpuje:

§ 1. 1) Zwiêkszyæ plan dochodów bud¿etu w dziale 801
"O�wiata i wychowanie", rozdziale 80130  "Szko³y zawodowe"
§ 231 o kwotê           2.000 z³

2) Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu w dziale 801 "O�wiata
i wychowanie", rozdziale 80130 "Szko³y zawodowe" § 4240 o
kwotê           2.000 z³

§ 2. 1) Zwiêkszyæ plan dochodów bud¿etu w dziale 853
"Opieka spo³eczna", rozdziale 85395  "Pozosta³a dzia³alno�æ"
§ 212 o kwotê           2.800 z³

2) Zwiêkszyæ plan wydatków w dziale 853 "Opieka spo-
³eczna", rozdziale 85395 "Pozosta³a dzia³alno�æ" § 4300 o kwotê

          2.800 z³

§ 3. Wprowadza siê zmiany w planie przychodów i wydat-
ków �rodków specjalnych w dziale 010 "Rolnictwo i ³owiectwo",
rozdziale 01021 "Inspekcja weterynaryjna" w za³¹czniku nr 7 do uchwa³y
Rady Powiatu Brzeskiego Nr III/16/2002 z dnia 19  grudzieñ 2002r.:

- stan �rodków obrotowych na dzieñ 01 styczeñ 2003r. -
kwota           6.770 z³,

- suma bilansowa - kwota      176.770 z³,

- wydatki ogó³em - kwota      174.400 z³,
- stan �rodków obrotowych na dzieñ 31.12.2003r. - kwota

          2.370 z³,
- suma bilansowa - kwota      176.770 z³.
Jednolity plan przychodów i wydatków �rodków specjal-

nych po zmianie, zawiera za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 4. Paragraf 4 uchwa³y nr III/16/2002 Rady Powiatu Brze-
skiego z dnia 19.12.2002r. w sprawie bud¿etu powiatu na 2003r.
otrzymuje nowe brzmienie:

 Ustala siê rezerwê ogóln¹ w kwocie 364.378 z³, w tym:
-   rezerwê o�wiatow¹ celow¹ w kwocie       268.778 z³
-   rezerwê o�wiatow¹ ogóln¹ w kwocie         59.100 z³
-   rezerwê pozosta³¹ ogóln¹ w kwocie         36.500 z³.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Brzeskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Mazurkiewicz

½    strony   za³¹cznik  -    KSERO
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Uchwa³a Nr VII/53/2003
Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmian do bud¿etu Powiatu na 2003rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592,
z pó�n. zm.) -  Rada Powiatu Brzeskiego uchwala,  co nastêpuje:

§1. 1. Zmniejszyæ rezerwê o�wiatow¹ celow¹ w dziale 758
"Ró¿ne rozliczenia", rozdziale 75818 " Rezerwy ogólne i celowe"
§ 4810 o kwotê -      164.200 z³,

2. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu Powiatu o kwotê-
     164.200z³,

w tym:
w dziale 801 rozdziale 80102 - wydatki bie¿¹ce o kwotê -

        4.000 z³,
- w dziale 801 rozdziale 80120 - wydatki bie¿¹ce o kwotê -

       48.000 z³,

w dziale 801 rozdziale 80130 - wydatki bie¿¹ce o kwotê-
      110.000 z³,

w dziale 801 rozdziale 80134 - wydatki bie¿¹ce o kwotê-
          1.000 z³,

w dziale 854 rozdziale 85410 - wydatki bie¿¹ce o kwotê-
          1.200 z³,

Szczegó³owy podzia³ kwot na poszczególne jednostki i §§
zawiera za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Brzeskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Mazurkiewicz

½ strony na za³¹cznik -  KSERO
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Uchwa³a Nr IV/22/2003
Rady Gminy Cisek

z dnia 17 lutego 2003 r.

w sprawie zmian do bud¿etu Gminy Cisek na 2003 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r.;
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 oraz
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 Cisek uchwala, co nastêpuje:

§ 1.W bud¿ecie Gminy Cisek, przyjêtym uchwa³¹ Rady
Gminy Nr III/15/2002 z  dnia 27 grudnia 2002 r.:

1. Zmniejsza siê plan wydatków o kwotê           4.000 z³
a) Dzia³ 750 Administracja publiczna o kwotê        4.000 z³

- Rozdzia³ 75020 Starostwa powiatowe o kwotê   4.000 z³
- wydatki bie¿¹ce - dotacja przedmiotowa o kwotê         4.000 z³.

2. Zwiêksza siê plan wydatków o kwotê                 4.000 z³
a) Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotê   4.000 z³
- Rozdzia³ 70005 Gospodarka mieszkaniowa o kwotê  4.000 z³
- wydatki bie¿¹ce o kwotê                                          4.000 z³

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Cisek.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Pawe³ Ryborz

1238

Uchwa³a Nr V/23/2003
Rady Gminy Cisek

z dnia 24 marca 2003 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz.
1591 , Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , 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 Cisek uchwala, co nastêpuje:

§1. W bud¿ecie Gminy Cisek przyjêtym uchwa³¹ Rady
Gminy Nr III/l 5/2002 z dnia 27 grudnia 2002 r.:

1. Zwiêksza siê dochody Gminy Cisek o kwotê  7.595 z³,
w tym:
a) Dzia³ 853 Opieka spo³eczna o kwotê           7.595 z³
- Rozdzia³ 85315 Dodatki mieszkaniowe  o kwotê   595 z³
§ 203 Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin o kwotê   595 z³
- Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê  7.000 z³
§ 203 Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin o kwotê  7.000 z³
2. Zmniejsza siê dochody Gminy Cisek o kwotê57.183 z³
w tym:
a) Dzia³ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-

nych i innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej
o kwotê         23.678 z³

- Rozdzia³ 75621 Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych
dochód bud¿etu pañstwa o kwotê         23.678 z³
§ 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotê

        23.678 z³
b) Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia o kwotê         20.505 z³
- Rozdzia³ 75801 Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorz¹du terytorialnego o kwotê     19.802 z³
§ 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa o kwotê

         19.802 z³
- Rozdzia³ 75802 Czê�æ podstawowa subwencji ogólnej
dla gmin o kwotê  703 z³
§ 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa o kwotê  703 z³
c) Dzia³ 853 Opieka spo³eczna o kwotê         13.000 z³
- Rozdzia³ 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki
na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne o kwotê 13.000 z³
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹do-

wej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami o kwotê
        13.000 z³

3. Zwiêksza siê wydatki Gminy Cisek o kwotê 69.712 z³
w tym:
a) Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotê 22.000 z³
- Rozdzia³ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�cia-

mi    o kwotê         22.000 z³

- wydatki bie¿¹ce o kwotê         22.000 z³
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotê22.000 z³
b) Dzia³ 75 O Administracj a publiczna o kwotê  31.817 z³
- Rozdzia³ 75023 Urzêdy gmin o kwotê         31.817 z³
- wydatki bie¿¹ce o kwotê         28.217 z³
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotê 8.217 z³
zakup inwestycyjny - zakup komputera o kwotê     3.600 z³
c) Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie o kwotê          5.000 z³
- Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe o kwotê     5.000 z³
- wydatki bie¿¹ce o kwotê           5.000 z³
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d) Dzia³ 853 Opieka spo³eczna o kwotê           7.595 z³
- Rozdzia³ 85315 Dodatki mieszkaniowe o kwotê 595 z³
- wydatki bie¿¹ce o kwotê 595 z³
-Rozdzia³ 85 3 95 Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê 7.000 z³
- wydatki bie¿¹ce : o kwotê           7.000 z³
e) Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotê 3.300 z³
- Rozdzia³ 85404 Przedszkola o kwotê           3.300 z³
- wydatki bie¿¹ce o kwotê           2.000 z³
- wydatki inwestycyjne - zakoñczenie budowy bud. gospod,

o kwotê          1 .300 z³
4. Zmniejsza siê wydatki gminy Cisek o kwotê 4.300 z³
w tym:
a) Dzia³ 853 Opieka spo³eczna o kwotê         13.000 z³
- Rozdzia³ 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki

na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne o kwotê        13.000 z³
- wydatki bie¿¹ce (zadania zlecone) o kwotê      13.000 z³

b) Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotê
        13.000 z³

-Rozdzia³ 85404 Przedszkola o kwotê         13.000 z³
- wydatki bie¿¹ce o kwotê         13.000 z³.

§2. �ród³em finansowania niedoboru bud¿etowego w
wysoko�ci 105.000 z³ jest przychód stanowi¹cy wolne �rodki
jako nadwy¿ka �rodków pieniê¿nych na rachunku bie¿¹cym bu-
d¿etu jednostki, wynikaj¹cy z rozliczeñ kredytów i po¿yczek z lat
ubieg³ych. W zwi¹zku z czym zwiêksza siê przychody bud¿etu
gminy:

§ 955 Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych    105.000 z³.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Cisek.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Pawe³ Ryborz

1239

Uchwa³a  Nr  VII / 32 / 2003
Rady  Gminy  Chrz¹stowice

z dnia  20 marca 2003 r.

w  sprawie  korekty bud¿etu  Gminy na 2003 rok.

Na podstawie  art. 18 ust.  2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 117 i 124 ust. 1 i
4  ustawy  z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 48)-Rada Gminy Chrz¹stowice uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1.Zmniejsza siê  bud¿et Gminy po stronie dochodów
ogó³em o kwotê 7.000 z³  , w  tym:

· zwiêkszenia                     5.000 z³
· zmniejszenia                  12.000 z³.

Dzia³ Rozdzia³   §                  Nazwa Zwiêkszenia  Zmniejszenia 

853   Opieka spo³eczna 5.000 12.000 

 85314  Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki 
na ubezpieczenie spo³eczne 

- 12.000 

  201 Dotacje celowe otrzymane  
z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 
bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych 
gminie 

- 12.000 

 85395  Pozosta³a dzia³alno�æ 5.000 - 

  203 Dotacja celowa otrzymana z bud¿etu 
pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ 
bie¿¹cych gmin 

5.000 - 

Razem: 5.000 12.000 

  

DOCHODY:
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§ 3. Zmniejsza siê bud¿et Gminy po stronie wydatków o
kwotê 7.000 z³,

w tym:
· zwiêkszenia                     6.600 z³
· zmniejszenia                  13.600 z³.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê  Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Ginter Barucki

1240

Uchwa³a Nr VII/33/2003
Rady Gminy Chrz¹stowice

z dnia 20 marca 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62.poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, póz. 1806) art. 52, 109,116, 117, 118, i 124 ust. 1-4
oraz 128 ust. 2 w zwi¹zku z art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148),
Rada Gminy Chrz¹stowice uchwala, co nastêpuje:

§2. W za³¹czniku nr 10 do uchwa³y, o której mowa w § 1,  uchyla
siê zadanie inwestycyjne pod poz. nr 8  " Miejscowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego dla ca³ej Gminy".

§3. W za³¹czniku nr 10 do uchwa³y, o której mowa w § 1l,  w
zadaniu inwestycyjnym pod poz. nr 4 "Budowa sieci wodoci¹gowej -
tranzytowej na odcinku Dêbie - D¹browice",  zmienia siê ³¹czne nak³ady
finansowe w roku 2003 na kwotê 117.000,00 z³.

§4. Zmienia siê numeracjê zadañ inwestycyjnych, dotychczas
pod pozycj¹ 8-11 na 7-10.

§ 5. Pozosta³e postanowienia uchwa³y Nr V/20/2002  Rady Gmi-
ny  Chrz¹stowice z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia

Wydatki:

§1. W za³¹czniku nr 10 do uchwa³y Nr V/20/2002 Rady Gminy
Chrz¹stowice z dnia 27 grudnia2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu
gminy na 2003 rok,  wstrzymuje siê realizacjê   zadañ ujêtych w wielo-
letnim programie inwestycyjnym na 2003 rok w nastêpuj¹cym zakresie:

bud¿etu gminy na 2003 rok nie ulegaj¹ zmianie.
§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Ginter Barucki

miejsce na tabelkê- ksero

Dzia³ Rozdzia³ § Nazwa Zwiêkszenie Zmniejszenie

010 Rolnictwo i ³owiectwo 1.600 -

01095 Pozosta³a dzia³alno�æ 1.600 -

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.600 -

853 Opieka spo³eczna 5.000 12.000

85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenia spo³eczne

12.000

3110 �wiadczenia spo³eczne - 12.000

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 5.000 -

3110 �wiadczenia spo³eczne 5.000 -

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

- 1.600

92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice
i kluby

- 1.600

4300 Zakup us³ug pozosta³ych - 1.600

Razem: 6.600 13.600
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Uchwa³a Nr V/31/03
Rady Gminy D¹browa

z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie zwiêkszenia bud¿etu Gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ) - Rada Gminy D¹browa uchwa-
la, co nastêpuje:

§1. Zwiêksza siê bud¿et gminy na rok 2003 po stronie
dochodów, przychodów i wydatków o kwotê 1.922.706,-z³,  zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 1.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy D¹-
browa.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Wieczorek

Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y
Nr V/31/03

Rady Gminy D¹browa
z dnia 27 lutego 2003 r.

Zwiêkszyæ dochody bud¿etu gminy
Dz. 758 - Ró¿ne rozliczenia          67.706,-

§ 292 - Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa  67.707,-
Zwiêkszyæ przychody bud¿etu gminy

§ 957 - Nadwy¿ki z lat ubieg³ych    1.855.000,-
Zwiêkszyæ wydatki bud¿etu gminy
Dz. 600 - Transport i ³¹czno�æ        178.000,-
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne        178.000,-
Wydatki maj¹tkowe        115.000,-
Wydatki bie¿¹ce          63.000,-
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa            5.000,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami  5.000,-
Wydatki maj¹tkowe            5.000,-
Dz. 710 - Dzia³alno�æ us³ugowa          20.000,-
Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

         20.000,-
Wydatki bie¿¹ce          20.000,-
Dz. 750 - Administracja publiczna            5.000,-
Rozdz. 75095 - Pozosta³a dzia³alno�æ            5.000,-
Wydatki bie¿¹ce            5.000,-
Dz. 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa

         20.000,-
Rozdz. 75412 - Ochotnicze stra¿e po¿arne          20.000,-
Wydatki bie¿¹ce          20.000,-
Dz. 801 - O�wiata i wychowanie    1.147.706,-
Rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe        917.706,-
Wydatki maj¹tkowe        800.000,-
Wydatki bie¿¹ce        117.706,-
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ      67.706,-
Rozdz. 80110 - Gimnazja        230.000,-
Wydatki maj¹tkowe        230.000,-
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                35.000,-
Rozdz. 85404 - Przedszkola          35.000,-
Wydatki bie¿¹ce          35.000,-
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska

       337.000,-
Rozdz. 90001 - Gospodarka �ciekowa i ochrona wód   240.000,-
Wydatki maj¹tkowe        240.000,-
Rozdz. 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg          97.000,-
Wydatki maj¹tkowe          97.000,-
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

      125.000,-
Rozdz. 92109 - Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby

      125.000,-
Wydatki bie¿¹ce       125.000,-
Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport          50.000,-
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe          50.000,-
Wydatki bie¿¹ce          50.000,-
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Uchwa³a Nr VI/51/03
Rady  Gminy   D¹browa

z  dnia  27 marca 2003 r.

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

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 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 14) - Rada Gminy  D¹browa uchwala,
co nastêpuje:

§  1. Dokonuje siê zmiany w  bud¿ecie Gminy na rok 2003 po
stronie wydatków, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.

§  2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
D¹browa.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Wieczorek
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Za³¹cznik   nr 1  do  uchwa³y
Nr VI/51/03

Rady  Gminy D¹browa
z dnia  27 marca 2003r.

Zmniejszyæ wydatki bud¿etu gminy:

Dz. 801 O�wiata i wychowanie            5.000,-

Rozdz.  80101 Szko³y  podstawowe            5.000,-
Wydatki  bie¿¹ce            5.000,-

Zwiêkszyæ wydatki   bud¿etu  gminy:

Dz. 801 O�wiata i wychowanie            5.000,-

Rozdz.  80101   Szko³y  podstawowe            5.000,-

 Wydatki  maj¹tkowe                                                    5.000,-
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Uchwa³a Nr VII/66/03
Rady Gminy D¹browa

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie zwiêkszenia bud¿etu Gminy na 2003 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 109 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach  publicznych
( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 ) - Rada Gminy
D¹browa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê bud¿et Gminy na rok 2003   po stronie
dochodów i wydatków o kwotê 20.664 z³otych, zgodnie z za³¹cz-
nikiem nr 1.

§ 2. Wykonanie   uchwa³y   powierza   siê   Wójtowi   Gminy
D¹browa.

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

Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Wieczorek

Za³¹cznik nr 1 do
uchwa³y Nr VII/66/03

z dnia 20 kwietnia 2003r.

Zwiêkszyæ dochody bud¿etu Gminy

Dz. 853 - Opieka spo³eczna          20.664,-
Rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ          20.664,-

§ 270 - �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹-
cych gmin (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów)
samorz¹dów województw pozyskane z innych �róde³  20.664,-

Zwiêkszyæ wydatki bud¿etu Gminy

Dz. 853 - Opieka spo³eczna          20.664,-
Rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ          20.664,-
Wydatki bie¿¹ce          20.664,-
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Uchwa³a Nr VII/50/03
Rady Gminy w Kamienniku

z dnia 28 marca 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy.

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. 127, Nr 214, poz.1806) oraz art. 109 i 124 ustawy z
dnia 26 listopada1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148, Nr 45 po. 391)-Rada Gminy w Kamienniku
uchwala,  co nastêpuje:

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

1. Zmniejsza siê plan bud¿etu gminy po stronie docho-

dów o kwotê         42.484 z³
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i

od innych jednostek nie posiadaj¹cych
osobowo�ci prawnej
§ 001Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotê 9.408  z³
Dz. 758 Ró¿ne rozliczenia
§ 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa o kwotê 33.076 z³

2. Zmniejsza siê plan bud¿etu gminy po stronie wydat-
ków o kwotê         42.484 z³

Dz. 750 Administracja publiczna
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R.75023 Urzêdy gmin o kwotê           9.699 z³
w tym: wydatki bie¿¹ce o kwotê           9.699 z³
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ o kwotê 9.699 z³
Dz. 801 O�wiata i wychowanie
R.80101 Szko³y podstawowe o kwotê         32.785 z³
w tym: wydatki bie¿¹ce o kwotê         32.785 z³

3. Zmniejsza siê plan bud¿etu gminy po stronie wydat-
ków o kwotê         70.685 z³

Dz. 750 Administracja publiczna
R.75023 Urzêdy gmin o kwotê         42.385 z³
w tym: wydatki bie¿¹ce o kwotê         42.385 z³
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ o kwotê 42.385 z³
Dz. 757 Obs³uga d³ugu publicznego
R.75702 Obs³uga papierów warto�ciowych, kredytów i

po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego o kwotê 28.300 z³
w tym :wydatki bie¿¹ce o kwotê         28.300 z³
obs³uga d³ugu jednostek samorz¹du terytorialnego 28.300 z³

4. Zwiêksza siê plan bud¿etu gminy po stronie wydat-
ków o kwotê         70.685 z³

Dz. 750 Administracja pub liczna
R.75095 Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê           1.600 z³
w tym :wydatki bie¿¹ce o kwotê           1.600 z³
Dz. 801 O�wiata i wychowanie
R.80101 Szko³y podstawowe o kwotê         32.785 z³
w tym: wydatki bie¿¹ce o kwotê         32,785 z³
R.  80110 Gimnazja o kwotê         28,300 z³
w tym:wydatki maj¹tkowe o kwotê         28.300 z³
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
R. 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê           8.000 z³
w tym: wydatki bie¿¹ce o kwotê           3.000 z³
w tym: wydatki maj¹tkowe o kwotê           5.000 z³
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwala podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Aleksander S³onina

1245

Uchwa³a Nr X/108/2003
Rady Miasta Kêdzierzyn-Ko�le

z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian pisowni nazw ulic w Kêdzierzynie-Ko�lu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591,  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
214 poz. 1806) - Rada Miasta Kêdzierzyn-Ko�le uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. 1. Zmienia siê dotychczasow¹ nazwê ulicy 24-go Kwiet-
nia na nazwê ulica 24 Kwietnia.

2. Zmienia siê dotychczasow¹ nazwê ulicy 1-go Maja na
nazwê ulica 1 Maja.

3. Zmienia siê dotychczasow¹ nazwê ulicy 9-go Maja na
nazwê ulica 9 Maja.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Kêdzierzyn-Ko�le.

§ 3. Informacjê o realizacji niniejszej uchwa³y Prezydent
Miasta z³o¿y na sesji Rady Miasta.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta

Kêdzierzyn-Ko�le
Ryszard Pacu³t
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Uchwa³a Nr X/112/2003
Rady Miasta Kêdzierzyn-Ko�le

z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie pomnika upamiêtniaj¹cego mieszkañców osiedla Cisowa - ofiary II wojny �wiatowej.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 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)- Rada Miasta Kêdzierzyn-Ko�le
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Wyra¿a siê zgodê na wzniesienie na terenie cmen-
tarza parafialnego przy ul. Fredry w Kêdzierzynie-Ko�lu (osiedle

Cisowa) pomnika upamiêtniaj¹cego mieszkañców osiedla Ci-
sowa - ofiary II wojny �wiatowej.

2. Pomnik, o którym mowa w ust. 1, bêdzie mia³ kszta³t
kamiennej tablicy ustawionej prostopadle na kamiennym po-
stumencie o wymiarach 2 x 2m, na której to tablicy widnia³ bê-
dzie krzy¿, nazwiska 107 mieszkañców osiedla Cisowa - ofiary II
wojny �wiatowej oraz równoznaczne napisy w jêzyku polskim i
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niemieckim nastêpuj¹cej tre�ci:
- "Ku pamiêci naszych ofiar z II wojny �wiatowej 1939 -1945",
- "Zum Gedanken unseren Opfern vom  II Weltkrieg 1939-1945".
3. Na postumencie umieszczone bêdzie oznaczenie fun-

datora pomnika nastêpuj¹cej tre�ci "DFK Cisowa/2003".
§ 2. Fundator pomnika, tj. Towarzystwo Spo³eczno-Kultu-

ralne Niemców na �l¹sku Opolskim zorganizuje budowê po-
mnika zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i poniesie wszyst-
kie koszty tej budowy.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty opubli-
kowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta

Kêdzirzyn-Ko�le
Ryszard Pacu³t
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Uchwa³a Nr V/27/2003
Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 21 marca 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu miejskiego w Kietrzu na rok 2003.

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

§ 1.  1. Zwiêksza siê plan dochodów o kwotê w z³ 49.268,-
 2. Zmniejsza siê plan dochodów o kwotê w z³ 99.941,-
 3. Zwiêksza siê plan wydatków o kwotê w z³ 75.268,-
 4. Zmniejsza siê plan wydatków o kwotê w z³  46.000,-
 5.Zwiêksza  siê plan przychodów o kwotê w z³ 79.941,-,
     zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Aktualna warto�æ bud¿etu na 2003 rok w wyniku doko-
nanych zmian wynosi kwotê w z³otych.

- Dochody - 15.492.039,-
- Przychody             - 1.334.941,-
- Wydatki - 16.585.515,-
- Rozchody - 241.465,-

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kietrza.

§ 4. Uchwa³a niniejsza wraz z za³¹cznikiem podlega og³o-
szeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego oraz
na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Kietrzu.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kietrzu

Franciszek Sobczuk

ksero
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Uchwa³a Nr VI/35/2003
Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu miejskiego w Kietrzu na rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.
1591,  2002 r. Nr 23 poz. 220,  Nr 62 poz. 558, . Nr 113 poz. 984)
oraz na podstawie art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r.  Nr 15 poz. 148)-
Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co nastêpuje:

§ 1.  1. Zwiêksza siê plan dochodów o kwotê w z³ 113.485,-
   2. Zwiêksza siê plan wydatków o kwotê w z³   136.085,-
   3. Zmniejsza siê plan wydatków o kwotê w z³   22.600,-
       zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§ 2. Aktualna warto�æ bud¿etu na 2003 rok w wyniku do-

konanych zmian wynosi kwotê w z³otych:

- Dochody - 15.601.952,-
- Przychody             -   1.334.941,-

- Wydatki - 16.704.428,-
- Rozchody -      241.465,-

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kietrza.
§ 4. Uchwa³a niniejsza wraz z za³¹cznikiem podlega og³o-

szeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego oraz
na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Kietrzu.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kietrzu

Franciszek Sobczuk



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 65 - 5488 -     Poz. 1248



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 65 -5489 -     Poz. 1249-1250

1249

Uchwa³a Nr XII/106/03
 Rady Miejskiej w Kluczborku

 z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Kluczbork miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art.18, ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.
1591,2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113 poz.984, Nr
214,poz.1806/ oraz  art.12 ust. 2 ustawy z dnia 26 pa�dziernika
1982r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholi-
zmowi / Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167,poz. 1372,
2003r. Nr 80, poz. 719/ - uchwala siê, co nastêpuje :

 § 1. Usytuowanie punktów sprzeda¿y i podawania napo-
jów alkoholowych na terenie miasta   i gminy Kluczbork winno
byæ dostosowane do potrzeb ograniczenia dostêpno�ci alkoho-
lu.

 § 2. 1.  Punkty sprzeda¿y i podawania  napojów alkoholo-
wych powy¿ej 4,5%  /za wyj¹tkiem piwa/ nie mog¹ byæ usytu-
owane w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 50 m od:

1/szkó³, przedszkoli i placówek o�wiatowo-wychowaw-
czych,

2/dworców komunikacji publicznej / PKS,PKP/.
2.  Przez odleg³o�æ, o której mowa w ust.1, rozumie siê

najkrótsz¹ odleg³o�æ w linii prostej, mierzon¹ od ogólnodostêp-
nego wej�cia do placówki handlowej lub gastronomicznej do
granicy geodezyjnej posesji /dzia³ki/,  na której znajduj¹ siê obiek-

ty wymienione w ust.1 pkt 1,2.
§ 3. Punkty sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych

nie mog¹ znajdowaæ siê na :
1/basenach i k¹pieliskach,
2/ targowiskach,
3/ obiektach bez sta³ej lokalizacji, w których podawanie

towaru odbywa siê przez okienko,
4/ parkingach.
 § 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-

sta Kluczborka.
 § 5. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Kluczborku

Nr XXXVII/326/97 z dnia 2 lipca 1997r. w sprawie okre�lenia
zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Kluczbork miejsc
sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych
napojów.

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

            Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
 w Kluczborku

                              Janusz Kêdzia
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Uchwa³a Nr IV/27/2003
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia 28 lutego 2003 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie.

Na  podstawie art. 1a 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 pkt l i 2 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach  publicznych  /Dz.U Nr 155, poz. 1014 z pó�n.
zm. / , Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co nastêpuje:

§1. Dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian w bud¿ecie:
- zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotê 20.000 z³
- zmiany w planie dochodów o kwotê         35.784 z³

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Lewin Brzeski.

§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz rozplakatowanie na tablicy og³o-
szeñ i w prasie lokalnej.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Mieczys³aw Adaszyñski

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/27/2003

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 28 lutego 2003 r

I. Zmniejszenie dochodów o kwotê         55.784 z³
w tym :
1/ Dz 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycz-

nych i innych jednostek
75621    udzia³ gmin w podatkach stanowi¹cych dochód
bud¿etu pañstwa
§ : 001    podatek dochodowy od osób fizycznych 54.432 z³
2/ Dz 758   Ró¿ne rozliczenia
75802   Czê�æ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
§ : 292  subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa     1.352 z³
II. Zwiêkszenie dochodów o kwotê         35.784 z³
w tym :
1/Dz 758   Ró¿ne rozliczenia
75801 Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorz¹du terytorialnego
§ : 292    subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 34.774 z³
2/Dz 853 Opieka spo³eczna
85328 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne
§ : 083 wp³ywy z us³ug           1.010 z³
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III. Zmniejszenie wydatków o kwotê         20.000 z³
w tym :
1/Dz 853   Opieka spo³eczna
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U  c h w a ³ a   Nr  V/41 /2003
Rady   Miejskiej  w  Lewinie  Brzeskim

z  dnia  28 marca  2003 r.

 w  sprawie  zmian  w  bud¿ecie.

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 pkt 2 ustawy   z dnia   26
listopada 1998  r.  o  finansach  publicznych / Dz. U.  z 2003   r.   Nr
15, poz. 148  /  , Rada  Miejska  w  Lewinie   Brzeskim  uchwala,
co nastêpuje :

§ 1.   Dokonuje  siê  nastêpuj¹cych  zmian  w  bud¿ecie :

- przeniesienia planowanych wydatków o kwotê 21.500  z³
- zwiêkszenia nak³adów inwestycyjnych o kwotê 21.500  z³,
zgodnie z za³¹cznikiem niniejszej uchwa³y.

§  2. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy .

§  3.   Uchwa³a  podlega  og³oszeniu  w  Dzienniku  Urzê-
dowym  Województwa  Opolskiego  oraz rozplakatowanie  na
tablicy  og³oszeñ  i  w prasie  lokalnej .

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

Przewodnicz¹cy  Rady
  Mieczys³aw  Adaszyñski

Za³¹cznik do uchwa³y
Rady Miejskiej Nr V/41/2003

z dnia 28 marca 2003 r.

Zmiany w bud¿ecie o kwotê        21.500  z³
w tym:

Zmniejszenie:
Dz 758    Ró¿ne  rozliczenia
75818      Rezerwy   ogólne  i  celowe
§ : 4810    rezerwy         15.000 z³

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85404  Przedszkola
§: 4260  zakup energii                       6.500 z³

Zwiêkszenie:
  Dz   801  O�wiata  i  wychowanie
80101  Szko³y  podstawowe
§ : 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne  jednostek bud¿eto-

wych                     15.000 z³

Dz.854      Edukacyjna opieka wychowawcza
85404        Przedszkola
§: 6060      wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿eto-

wych                      6.500 z³

Powy¿sze zmiany dokonano w zwi¹zku z zakupem pieca CO w
przedszkolu Nr 2,  w  Lewinie  Brzeskim  oraz  zakup  i  monta¿  pieca
CO  w  Szkole  Podstawowej  w  £osiowie .  Powy¿sze   zakupy
dotycz¹   awarii  istniej¹cych  pieców  centralnego ogrzewania .
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U c h w a ³ a   Nr  VI/45/2003
Rady  Miejskiej  w  Lewinie  Brzeskim

z dnia  28  kwietnia   2003 r.

w sprawie   zmian  w  bud¿ecie .

            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 pkt. 2 ustawy  z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003  r.  Nr
15 , poz.  148), Rada Miejska  w Lewinie  Brzeskim  uchwala , co
nastêpuje :

§  1. Dokonuje siê przeniesienia planowanych wydatków
o kwotê  16.700 z³.,  zgodnie z za³¹cznikiem niniejszej  uchwa³y .

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

§  3. Uchwa³a  podlega og³oszeniu w Dzienniku  Urzêdo-
wym  Województwa Opolskiego oraz  rozplakatowaniu na tabli-
cy  og³oszeñ  i w prasie lokalnej .

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

Przewodnicz¹cy   Rady
Mieczys³aw Adaszyñski

85315    Dodatki mieszkaniowe
§:3110   �wiadczenia spo³eczne         20.000 z³
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Za³¹cznik
do  uchwa³y Nr VI/45/2003

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia  28  kwietnia  2003 r.

Przeniesienie    planowanych   wydatków  o   kwotê 16.700 z³,
w tym :
Z m n i e j s z e n i a  :
Dz. 750  Administracja publiczna

75095   Pozosta³a     dzia³alno�æ
§ : 4210       zakup  materia³ów i wyposa¿enia 16.700 z³.

Z w i ê k s z e n i a   :
1)  Dz.   600   Transport  i  ³¹czno�æ                      5.200 z³
     60016  Drogi  publiczne  gminne
     § :  4210   zakup  materia³ów  i wyposa¿enie  2.600  z³
     § :  4300     zakup  us³ug  pozosta³ych              2.600  z³

2)  Dz. 754 Bezpieczeñstwo  publiczne i ochrona p/po¿a-
rowa             600  z³

75412 Ochotnicze  Stra¿e Po¿arne
§ : 4210  zakup materia³ów i wyposa¿enia               600  z³

3)   Dz. 801 O�wiata  i  wychowanie          2.000  z³
80101 Szko³y  podstawowe
§ : 4210 zakup  materia³ów i wyposa¿enia           2.000  z³

4) Dz .921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
         2.400  z³

92109 Domy i o�rodki kultury  , �wietlice i kluby
 § : 2550 dotacje podmiotowe z bud¿etu gminy dla  instytu-

cji kultury          2.400  z³

5)   Dz. 926 Kultura fizyczna i sport           6.500 z³
92605 zadania w zakresie  kultury fizycznej i sportu
§ : 2580  dotacje  podmiotowe z  bud¿etu dla jednostek

nie zaliczanych do sektora finansów publicznych           2.600 z³
§ : 4210 zakup  materia³ów  i wyposa¿enia          3.900 z³.
Powy¿sze  zmiany dotycz¹  przeniesienia  planowanych

wydatków  wynikaj¹cych   z dyspozycji   �rodków  przez jednostki
pomocnicze  gminy ( samorz¹dy ) w ramach bud¿etu   gminy w
tym : Lewin  Brzeski , £osiów , Skorogoszcz, Chró�cina  , Ptako-
wice , Borkowice  , B³a¿ejowice , Buszyce , Nowa Ma³a Wie�,
Wronów  i Jasiona .
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Uchwa³a Nr II / 20 / 2002
Rady Gminy Skarbimierz

 z dnia 28 listopada 2002 r.

w sprawie zasad umarzania nale¿no�ci pieniê¿nych stanowi¹cych dochody gminy oraz   udzielania ulg w sp³acie.

Na podstawie art.18 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591;  2002 r. Nr 23
poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984) oraz art.34 a ustawy z
dnia 26 listopada1998 r.o finansach publicznych  / Dz.U. Nr 155
poz.1014, 1999 r.  Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz.485, Nr 70 poz. 778,
Nr 110 poz. 1255; 2000 r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz.136, Nr 48
poz.550, Nr 95 poz.  1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315;
2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz.499, Nr 88 poz.961, Nr 98
poz.1070, Nr 100 poz. 1082, Nr 102 poz. 1116, 145 poz. 1623;
2002 r. Nr 41 poz.363 i 365, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz. 984/ -
Rada Gminy Skarbimierz uchwala , co nastêpuje :

 § 1 . 1. Nale¿no�ci pieniê¿ne stanowi¹ce dochody Gminy
Skarbimierz i dochody realizowane przez gminne jednostki or-
ganizacyjne, mog¹ byæ w przypadkach gospodarczo uzasadnio-
nych lub zas³uguj¹cych na szczególne uwzglêdnienie, umarza-
ne w ca³o�ci lub w czê�ci, rozk³adane na raty lub terminy ich
p³atno�ci mog¹ byæ odraczane.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do nale¿no�ci pie-
niê¿nych, do których stosuje siê przepisy ustawy "Ordynacja
Podatkowa".

§ 2. Nale¿no�ciami pieniê¿nymi, o których mowa w § 1
ust.1, s¹ zaleg³e nale¿no�ci przys³uguj¹ce Gminie od jednego
d³u¿nika, tj. nale¿no�æ g³ówna wraz z nale¿nymi odsetkami i
kosztami dochodzenia nale¿no�ci wg  stanu na dzieñ umorze-
nia lub udzielenia ulgi.

 § 3. 1. Nale¿no�æ mo¿e byæ umorzona w ca³o�ci lub w
czê�ci, je¿eli :

a) w wyniku postêpowania egzekucyjnego lub na podsta-
wie innych okoliczno�ci lub dokumentów stwierdzono, ¿e d³u¿-
nik nie posiada maj¹tku, z którego mo¿na by dochodziæ nale¿-
no�ci,

b) d³u¿nik zmar³, nie pozostawiaj¹c spadkobierców lub
pozostawi³ ruchomo�ci nie podlegaj¹ce egzekucji,

c) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpo-
waniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów
egzekucyjnych lub postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nie-
skuteczne,

d) nie mo¿na ustaliæ osoby d³u¿nika.
2. Nale¿no�æ mo¿e byæ równie¿ umorzona w ca³o�ci lub w

czê�ci mimo braku  okoliczno�ci wymienionych w ust.1, je¿eli za
umorzeniem przemawiaj¹ wzglêdy gospodarcze lub spo³ecz-
ne, a odroczenie terminu zap³aty lub roz³o¿enie na raty nie za-
pewni³oby sp³aty tej nale¿no�ci.

3. Umorzenie nale¿no�ci, za któr¹ odpowiada solidarnie
wiêcej ni¿ jeden d³u¿nik, mo¿e nast¹piæ, gdy okoliczno�ci uza-
sadniaj¹ce umorzenie zachodz¹ co do wszystkich d³u¿ników.

4. Nale¿no�æ g³ówna z tytu³u odszkodowania za zagarniê-
cie mienia spo³ecznego nie mo¿e byæ umorzona przed up³y-
wem 10 lat od daty pope³nienia tego przestêpstwa za wyj¹tkiem
okoliczno�ci okre�lonych w ust.1 pkt b.

 § 4. 1. W przypadkach gospodarczo uzasadnionych lub
zas³uguj¹cych z innych przyczyn na uwzglêdnienie, mo¿na odro-
czyæ termin zap³aty nale¿no�ci lub roz³o¿yæ nale¿no�æ na raty.

2. Od nale¿no�ci, w których sp³aceniu udzielono ulgi zgod-
nie z ust.1, nie pobiera siê odsetek za zw³okê za okres od daty
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udzielenia ulgi do up³ywu ustalonych terminów zap³aty. Je¿eli
jednak d³u¿nik nie sp³aci nale¿no�ci w ustalonych terminach,
pozosta³a do sp³aty nale¿no�æ staje siê natychmiast wymagal-
na wraz z nale¿nymi odsetkami,  o których mowa w zdaniu pierw-
szym.

 § 5. 1. Umorzenie nale¿no�ci lub udzielenie ulgi w sp³a-
cie mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika  a w przypadkach okre-
�lonych w § 3 ust. 1 b, c, d z urzêdu.

2. Umorzenie nale¿no�ci lub udzielenie ulgi w sp³acie
nastêpuje w drodze decyzji Wójta, lub uchwa³y Rady Gminy.

3. Decyzja o umorzenie lub udzielenie ulg w sp³aceniu
nale¿no�ci mo¿e byæ  cofniêta, je¿eli wyjdzie na jaw, ¿e dowody,
na podstawie których by³a wydana okaza³y siê fa³szywe lub d³u¿-
nik wprowadzi³ organ wydaj¹cy decyzjê w b³¹d co do okoliczno-
�ci, które stanowi³y podstawê wydania decyzji.

§ 6.  Umorzenia nale¿no�ci lub udzielania ulg  dokonuje :
1. Wójt Gminy - je¿eli nale¿no�æ nie przekracza 10 - krot-

no�ci kwoty przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia.
 2.  Za przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie przyjmuje

siê wynagrodzenie og³oszone przez Prezesa GUS dla celów
naliczenia odpisu na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych
w roku wydania decyzji lub podjêcia uchwa³y.

   3. Wójt Gminy mo¿e upowa¿niæ kierownika gminnej jed-
nostki organizacyjno - prawnej  do umarzania lub udzielania ulg
w sp³acie nale¿no�ci stanowi¹cych dochody jednostki.

§ 7 .Je¿eli nale¿no�æ przekracza  kwotê okre�lon¹ w § 6
pkt.1 nale¿no�æ mo¿e byæ umorzona lub mo¿e byæ przyznana
ulga w sp³acie przez Radê Gminy na podstawie wniosku Wójta
Gminy.

  § 8.  1.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
   2.   Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do udzielania kwartal-

nych informacji w zakresie udzielonych ulg.

 § 9. 1. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy Nr VIII/83/99 z dnia
29 wrze�nia 1999 r. w sprawie " zasad umarzania nale¿no�ci
pieniê¿nych stanowi¹cych dochody gminy oraz udzielania ulg w
sp³acie."

 § 10. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Andrzej Dudziak
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Uchwa³a  Nr  VIII/57/2003
Rady  Gminy  Skarbimierz

 z  dnia  25  czerwca 2003r.

wprowadzaj¹ca  zmianê  w  uchwale  Nr  II/20/2002  Rady  Gminy  Skarbimierz   z  dnia  28 listopada 2002r.  w  sprawie
zasad  umarzania  nale¿no�ci  pieniê¿nych  stanowi¹cych  dochody  Gminy  oraz  udzielania  ulg  w  sp³acie .

Na  podstawie  art.18  ust. 2  pkt 9c  ustawy  z  dnia  8
marca 1990r.   o  samorz¹dzie  gminnym  /Dz.U.  z  2001r. Nr 142
poz. 1591 ;  2002r.   Nr 23  poz. 220,Nr 62  poz. 558, Nr 113  poz.
984 /  -   Rada  Gminy  Skarbimierz  uchwala , co  nastêpuje  :

§  1. W  uchwale  Nr  II/20/2002  Rady  Gminy  Skarbimierz
z  dnia  28listopada  2002r.  w  sprawie  zasad  umarzania
nale¿no�ci  pieniê¿nych  stanowi¹cych  dochody  gminy  oraz
udzielania  ulg  w  sp³acie §10  otrzymuje  now¹  tre�æ  wg
brzmienia:  " uchwa³a  wchodzi  w  ¿ycie  po  up³ywie  14  dni  od

dnia  og³oszenia  w  Dzienniku  Urzêdowym  Województwa  Opol-
skiego. "

 §  2. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Wójtowi  Gminy
Skarbimierz.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Andrzej Dudziak
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Uchwa³a Nr X/79/03
Rady Powiatu Strzeleckiego

z dnia 25 czerwca 2003 r.

w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.  z 2001 r . Nr 142,
poz. 1592 z pó�n. zm.) -  Rada Powiatu Strzeleckiego postana-
wia:

§ 1.  Uchyliæ w ca³o�ci uchwa³ê Nr IV/44/03 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie ustanowienia
Statutu Powiatu Strzeleckiego (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 15, poz. 394
z pó�n. zm.).
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§ 2.  Ustanowiæ Statut Powiatu Strzeleckiego,  stanowi¹cy
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 3.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Strzeleckiego.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Bartoszek

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr X /79/03

Rady Powiatu Strzeleckiego
 z dnia 25 czerwca 2003 r.

STATUT
POWIATU STRZELECKIEGO

ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Powiat Strzelecki, zwany  dalej ,,Powiatem",  stanowi
lokaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹ utworzon¹ przez mieszkañ-
ców:

1/miast i gmin: Kolonowskie, Le�nica, Strzelce Opolskie,
Ujazd, Zawadzkie,

2/gmin: Izbicko, Jemielnica.

§ 2. Powiat obejmuje obszar o powierzchni 744 km2, a
jego granice okre�lone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1
do Statutu.

§ 3. Siedzib¹ organów Powiatu jest miasto Strzelce Opol-
skie.

§ 4 1. Herbem Powiatu jest wizerunek pó³ or³a z³otego i
zielona ga³¹zka chmielu.

2. Barwami Powiatu jest kolor b³êkitny, ¿ó³ty,  zielony.

3. Szczegó³y herbu i flagi Powiatu okre�la uchwa³a.

ROZDZIA£ II
ORGANIZACJA WEWNÊTRZNA, TRYB PRACY RADY

§ 5. Organami Powiatu s¹:

1. Rada    - organ stanowi¹cy i kontrolny,

2. Zarz¹d - organ wykonawczy.

§ 6. W sk³ad Rady wchodzi 21 radnych.

§ 7. Rada Powiatu wybiera ze swojego grona Przewodni-
cz¹cego i dwóch Wiceprzewodnicz¹cych.

§ 8. 1. Rada Powiatu dzia³a na sesjach zwyczajnych.

2. Rada Powiatu dzia³a zgodnie z planem pracy.

3. Rada mo¿e w ka¿dym czasie dokonywaæ zmian i mody-
fikacji planu pracy.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, dokonywane s¹ w
trybie w³a�ciwym dla uchwalania planu.

§ 9. 1. Przewodnicz¹cy uwzglêdniaj¹c propozycje Zarz¹du, usta-
la porz¹dek obrad oraz okre�la miejsce i termin rozpoczêcia sesji.

2. Przewodnicz¹cy Rady, wspólnie ze Starost¹ ustala listê
go�ci zaproszonych na sesjê.

3. O terminie, miejscu i porz¹dku sesji zawiadamia siê
radnych oraz zaproszone osoby na 7 dni przed terminem obrad.

4. Zawiadomienie o sesji, podpisane przez Przewodni-
cz¹cego, kierowane do radnego powinno zawieraæ:

a) okre�lenie terminu, miejsca i godziny rozpoczêcia sesji,

b) porz¹dek obrad,

c) projekty uchwa³.

5. Materia³y na sesje, których przedmiotem jest uchwale-
nie bud¿etu oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bu-
d¿etu,  dorêcza siê radnym co najmniej na 14 dni przed sesj¹.

§ 10. 1. Sesje Rady odbywaj¹ siê na jednym posiedzeniu.

2. Na wniosek Przewodnicz¹cego lub klubu radnych Rada
mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i wyznaczyæ termin jej po-
nownego posiedzenia.

3. Przerwanie sesji mo¿na zarz¹dziæ w przypadku:

a) niemo¿no�ci wyczerpania porz¹dku sesji,

b) konieczno�ci uzyskania dodatkowych materia³ów nie-
zbêdnych do podjêcia koniecznych uchwa³,

c) stwierdzenia braku quorum.

§ 11. 1. Przewodnicz¹cy otwiera, prowadzi i zamyka sesje Rady.

2. Przed otwarciem sesji prowadz¹cy obrady stwierdza na
podstawie listy obecno�ci prawomocno�æ obrad, a w przypad-
ku braku quorum wyznacza nowy termin sesji.

3. Otwarcie sesji nastêpuje wraz z wypowiedzeniem przez
Przewodnicz¹cego formu³y: ,,Otwieram obrady....... sesji Rady
Powiatu Strzeleckiego"

§ 12. 1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecno�æ na sesji pod-
pisem na li�cie obecno�ci.

2. Radny zobowi¹zany jest w terminie trzech dni od zakoñ-
czenia sesji Rady usprawiedliwiæ lub wyja�niæ przyczynê swej
nieobecno�ci.

3. O przyczynie nieobecno�ci zawiadamia siê Przewodni-
cz¹cego.

§ 13.1. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy:

a) przedstawia porz¹dek obrad,
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b) podaje pod g³osowanie zmiany w porz¹dku obrad.

2. Z wnioskiem o uzupe³nienie lub zmianê porz¹dku ob-
rad mo¿e wyst¹piæ: Przewodnicz¹cy, radny, komisja, klub rad-
nych lub Starosta.

§ 14. Porz¹dek obrad ka¿dej sesji powinien obejmowaæ
w szczególno�ci:

a) przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji,

b) rozpatrzenie projektów uchwa³ oraz podjêcie uchwa³,

c) interpelacje i zapytania radnych,

d) wnioski i o�wiadczenia radnych,

e) sprawozdanie Starosty lub osoby przez niego wyzna-
czonej z prac Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym,

f) informacjê Starosty dotycz¹c¹ sposobu realizacji inter-
pelacji i wniosków radnych.

§ 15. 1. Poszczególne tematy obrad sesji rozpatruje siê w
nastêpuj¹cym porz¹dku:

a) wyst¹pienie wnioskodawcy lub sprawozdawcy,

b) przedstawienie opinii komisji Rady,

c) zapytania do wnioskodawcy lub sprawozdawcy,

d) ustosunkowanie siê do zapytañ radnych i opinii komisji,

e) dyskusja radnych,

 f) podjêcie uchwa³y.

2. Sprawozdania, opinie lub wnioski komisji przedstawia
Przewodnicz¹cy Komisji lub wyznaczony przez komisjê radny
sprawozdawca.

§ 16. 1. Z inicjatyw¹  podjêcia okre�lonej uchwa³y mo¿e
wyst¹piæ:

a) Zarz¹d Powiatu

b) Przewodnicz¹cy Rady,

b) komisja Rady,

c) klub radnych,

d) co najmniej 3 radnych.

2. Wniosek o podjêcie uchwa³y kieruje siê do Przewodni-
cz¹cego Rady, który przekazuje go  do zaopiniowania przez w³a-
�ciwe komisje i Zarz¹d Powiatu.

3. Projekt uchwa³y powinien zawieraæ uzasadnienie wnio-
skodawcy i opiniê prawn¹.

§ 17. 1. Przewodnicz¹cy udziela g³osu radnym oraz oso-
bom zaproszonym i obecnym na sesji w kolejno�ci zg³oszeñ.

2. Je¿eli tre�æ lub sposób wyst¹pienia osób wymienio-
nych w punkcie pierwszym zak³óca porz¹dek obrad albo powa-
gê sesji, Przewodnicz¹cy, po zwróceniu uwagi, mo¿e odebraæ
g³os osobie wymienionej w punkcie pierwszym.

§ 18. 1. Przewodnicz¹cy udziela g³osu poza kolejno�ci¹ w
sprawie wniosków o charakterze formalnym.

2. Wnioski formalne mog¹ dotyczyæ w szczególno�ci:

a) stwierdzenia quorum,

b) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,

c) przestrzegania regulaminu obrad,

d) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,

e) zarz¹dzenie przerwy,

f) zmiany lub uzupe³nienia porz¹dku obrad,

g) ograniczenia czasu wystêpu mówcy.

2. Przewodnicz¹cy niezw³ocznie poddaje wniosek formal-
ny pod g³osowanie.

§ 19. 1. Przewodnicz¹cy poddaj¹c pod g³osowanie wnio-
sek lub uchwa³ê przedstawia jej tre�æ  w taki sposób, aby jego
redakcja by³a przejrzysta i nie budzi³a w¹tpliwo�ci co do intencji
wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejno�ci podaje siê pod g³osowanie
wniosek najdalej id¹cy, który mo¿e wykluczyæ potrzebê g³oso-
wania nad kolejnymi.

§ 20. 1. Radni mog¹ sk³adaæ interpelacje i zapytania na
sesji lub w okresie miêdzy sesjami.

2. Odpowied� na interpelacje i zapytania jest udzielana
ustnie na sesji lub pisemnie w ci¹gu 30 dni od daty ich z³o¿enia.

§ 21. 1. Przewodnicz¹cy Rad Gmin oraz Wójtowie i Burmi-
strzowie mog¹ uczestniczyæ w pracach Rady, zg³aszaj¹c wnio-
ski i  kieruj¹c zapytania.

2. Obywatele obecni na sesji mog¹ zabraæ g³os po wy-
czerpaniu zasadniczego porz¹dku sesji.

§ 22. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê: ,,Zamykam ......sesjê Rady
Powiatu Strzeleckiego".

§ 23. 1. Warunki niezbêdne do prawid³owego przebiegu
sesji zapewnia Przewodnicz¹cy Zarz¹du Powiatu.

2. Obs³ugê Rady i jej komisji sprawuje wyodrêbniona ko-
mórka organizacyjna wchodz¹ca w sk³ad Starostwa Powiato-
wego.
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ROZDZIA£ III
G£OSOWANIE

§ 24. 1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesie-
nie rêki.

2. G³osowanie przeprowadza prowadz¹cy sesjê.
3. Liczenia g³osów dokonuj¹ pracownicy Biura Rady Powiatu.
4. Wynik g³osowania jawnego og³asza prowadz¹cy sesjê

lub posiedzenie.

§ 25. 1. W g³osowaniu tajnym g³osuje siê przy pomocy
kart do g³osowania wydanych ka¿dorazowo w ilo�ci odpowia-
daj¹cej liczbie radnych bior¹cych udzia³ w g³osowaniu oraz
ostemplowanych pieczêci¹ Rady Powiatu.

2. G³osowanie tajne przeprowadza powo³ana przez Radê
komisja skrutacyjna w liczbie 3 radnych.

3. Komisja skrutacyjna wybiera spo�ród siebie przewod-
nicz¹cego komisji.

4. Przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej og³asza wyniki g³o-
sowania tajnego niezw³ocznie po ich ustaleniu.

5. Z g³osowania tajnego komisja skrutacyjna sporz¹dza
protokó³, który stanowi za³¹cznik do protoko³u sesji.

6. Karty do g³osowania ulegaj¹ zniszczeniu w Biurze Rady,
po przyjêciu protoko³u sesji, na której przeprowadzono g³oso-
wanie.

ROZDZIA£ IV
WSPÓLNE SESJE POWIATÓW

§ 26. 1. Z powodów szczególnie uroczystych lub dla rozpa-
trzenia spraw wspólnych, dotycz¹cych kilku rad,  Rada Powiatu
mo¿e odbywaæ wspólne sesje z innymi radami.

2. Wspólna sesja organizowana jest i zwo³ywana przez
przewodnicz¹cych zainteresowanych rad, którzy podpisuj¹
wspólnie stosowne zawiadomienia.

§ 27. 1. Przewodnicz¹cy wspólnej sesji jest wybierany w
drodze g³osowania, zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

2. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ solidarnie rady w niej
uczestnicz¹ce.

ROZDZIA£ V
KOMISJA REWIZYJNA

§ 28. 1. Rada w drodze uchwa³y powo³uje Komisjê Rewi-
zyjn¹ okre�laj¹c jej sk³ad osobowy, przewodnicz¹cego, zastêp-
cê przewodnicz¹cego i sekretarza.

2. Prac¹ Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodnicz¹cy.
3. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu pro-

jekt planu kontroli do zatwierdzenia przed koñcem roku poprze-
dzaj¹cego rok, którego plan ten dotyczy.

4. Na zlecenie Rady Komisja Rewizyjna przeprowadza
kontrolê w zakresie i terminie  nie przewidzianym w rocznym
planie kontroli.

5. Komisja Rewizyjna na zlecenie Rady kontroluje dzia³al-
no�æ Zarz¹du Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych
bior¹c pod uwagê kryteria - zgodno�ci z prawem, celowo�ci,
rzetelno�ci,  gospodarno�ci i sprawno�ci organizacyjnej.

6. Komisja Rewizyjna mo¿e wnioskowaæ o powo³anie rze-
czoznawców, ekspertów i bieg³ych.

ROZDZIA£ VI
KOMISJE STA£E I DORA�NE

§ 29. 1. Rada Powiatu okre�la w drodze odrêbnych uchwa³
liczbê komisji sta³ych, przedmiot ich dzia³ania, organizacjê we-

wnêtrzn¹ i sk³ad osobowy oraz wybiera przewodnicz¹cych ko-
misji.

2. Zastêpcê przewodnicz¹cego wy³ania ze swojego gro-
na komisja.

3. W zakresie dzia³alno�ci merytorycznej wszystkim cz³on-
kom komisji przys³uguj¹ te same uprawnienia.

4. Radny mo¿e byæ cz³onkiem 3 komisji sta³ych, w tym
przewodnicz¹cym jednej.

5. Propozycje zmiany w sk³adzie osobowym komisji przed-
stawia Przewodnicz¹cy Rady  na wniosek radnego, którego
zmiana dotyczy.

6. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
a) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwa³ Rady

Powiatu,
b) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
c) sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwa³ Rady

Powiatu,
d) rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych komi-

sji przez Radê i Zarz¹d  Powiatu lub inne komisje,
e) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków miesz-

kañców powiatu dotycz¹cych dzia³alno�ci Zarz¹du Powiatu i kie-
rowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

7. Komisja sta³a dzia³a zgodnie z planem zatwierdzonym
przez Radê Powiatu.

8. Komisja jest zobowi¹zana przedstawiæ Radzie Powiatu
sprawozdanie ze swej dzia³alno�ci co najmniej 1 raz w roku
oraz, w ka¿dym czasie, na ¿¹danie Rady.

§ 30. 1. Komisje obraduj¹ na posiedzeniach zwo³ywa-
nych przez przewodnicz¹cego komisji.

2. Przewodnicz¹cy komisji kieruje jej pracami, a w szcze-
gólno�ci:

a) ustala terminy i porz¹dek posiedzeñ,
b) zwo³uje posiedzenia komisji,
c) kieruje obradami komisji.
3. Przewodnicz¹cy komisji jest obowi¹zany zwo³aæ posie-

dzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 cz³onków komisji
lub Przewodnicz¹cego Rady.

4. Przewodnicz¹cy komisji mo¿e zaprosiæ na jej posie-
dzenie osoby, których obecno�æ jest uzasadniona ze wzglêdu
na przedmiot posiedzenia.

5. W przypadku nieobecno�ci przewodnicz¹cego komisji,
jego obowi¹zki wykonuje zastêpca przewodnicz¹cego komisji
lub w przypadku nieobecno�ci obydwu, inna osoba upowa¿nio-
na przez przewodnicz¹cego komisji.

§ 31. 1. Stanowiska komisji uchwalane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, w obecno�ci co najmniej 1/2 sk³adu.

2. W przypadku równej ilo�ci g³osów, decyduje g³os prze-
wodnicz¹cego

§ 32. 1. Komisje podejmuj¹ rozstrzygniêcia w formie: opi-
nii i wniosków, zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, przy udziale co naj-
mniej po³owy sk³adu komisji.

2. Wnioski odrzucone przez komisje umieszcza siê, na
¿¹danie wnioskodawcy, w sprawozdaniu komisji jako wniosek
mniejszo�ci, w szczególno�ci w sprawach dotycz¹cych projek-
tów uchwa³ Rady Powiatu

§ 33. Uchwa³a o powo³aniu komisji dora�nej okre�la za-
kres jej dzia³ania oraz sk³ad osobowy i termin zakoñczenia przez
ni¹ prac.

§ 34. Przepisy § 30 - 32 maj¹ odpowiednio zastosowanie
do komisji dora�nych.
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ROZDZIA£ VII
KLUBY RADNYCH

§ 35. 1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
2. Klub mo¿e utworzyæ co najmniej 3 radnych.
3. Przynale¿no�æ do klubu radnych jest dobrowolna.
4. Utworzenie klubu radnych nale¿y zg³osiæ Przewodni-

cz¹cemu Rady Powiatu w ci¹gu 30 dni od dnia zebrania za³o¿y-
cielskiego.

5. Zg³oszenie utworzenia klubu radnych powinno zawieraæ.
a) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego,
b) listê cz³onków klubu z okre�leniem funkcji wykonywa-

nych w klubie,
c) nazwê klubu.
6. Kluby radnych dzia³aj¹ zgodnie z uchwalonymi przez

siebie regulaminami.
7. Dzia³alno�æ klubu radnych nie mo¿e byæ finansowana z

bud¿etu Powiatu.
8. Przedstawiciele klubów mog¹ przedstawiaæ stanowi-

ska klubów we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem
obrad Rady.

ROZDZIA£ VIII
ZARZ¥D POWIATU

§ 36. 1. W sk³ad Zarz¹du  wchodzi 5 osób, w tym Starosta,
Wicestarosta oraz 3 cz³onków.

2. Z jednym cz³onkiem Zarz¹du mo¿e byæ nawi¹zany sto-
sunek pracy - dotyczy to równie¿ radnego wybranego do Zarz¹du.

§ 37. 1. Zarz¹d wykonuje uchwa³y Rady Powiatu i inne
zadania Powiatu okre�lone przepisami prawa.

2. Do zadañ Starosty w zakresie organizowania pracy Za-
rz¹du nale¿y w szczególno�ci:

a) przygotowanie porz¹dku obrad,
b) okre�lenie czasu i miejsca posiedzenia,
c) przygotowanie materia³ów do porz¹dku obrad,
d) zapewnienie obs³ugi posiedzenia.
3. Starosta sk³ada Radzie na ka¿dej sesji, sprawozdanie

z dzia³alno�ci Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym.

§ 38. 1. Zarz¹d obraduje i podejmuje rozstrzygniêcia na
posiedzeniach zwo³ywanych  w miarê potrzeby, jednak nie rza-
dziej ni¿ raz w miesi¹cu.

2. Posiedzenia Zarz¹du zwo³uje oraz przewodniczy im Sta-
rosta.

3. Starosta jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie Zarz¹du
na pisemny wniosek co najmniej 2 cz³onków Zarz¹du w termi-
nie 3 dni od daty z³o¿enia wniosku.

4. W posiedzeniach Zarz¹du uczestnicz¹ cz³onkowie Za-
rz¹du z g³osem stanowi¹cym, a Sekretarz i Skarbnik z g³osem
doradczym.

5. Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du Starosta mo¿e
zobowi¹zaæ pracowników Starostwa Powiatowego, kierowników
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y, jednostek organizacyjnych
powiatu oraz zaprosiæ inne osoby w³a�ciwe ze wzglêdu na przed-
miot obrad.

§ 39. 1. Zarz¹d rozstrzyga w formie uchwa³ lub decyzji
wszystkie sprawy nale¿¹ce do jego kompetencji  wynikaj¹ce z
ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw.

2. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje ka¿demu z cz³on-
ków Zarz¹du.

3. Uchwa³y Zarz¹du zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów
w obecno�ci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu zarz¹du,
w g³osowaniu jawnym.

3. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os prze-
wodnicz¹cego posiedzenia.

5. Uchwa³ê podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie Zarz¹du, bio-
r¹cy udzia³ w  jej podjêciu.

§ 40. 1. Zarz¹d mo¿e równie¿ wyra¿aæ opinie i zajmowaæ
stanowiska.

2. Opinie i stanowiska podpisuje Przewodnicz¹cy Zarz¹-
du Powiatu.

§ 41. Zarz¹d rozstrzyga o sposobie wykonywania uchwa³
Rady Powiatu, chyba ¿e Rada okre�li zasady wykonywania swojej
uchwa³y.

§ 42. Protoko³y posiedzeñ Zarz¹du sporz¹dza siê i ewi-
dencjonuje wed³ug zasad ustalonych przez Radê Powiatu.

ROZDZIA£ IX
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU, POWIATOWE

          S£U¯BY INSPEKCJE  I STRA¯E

§ 43. Zarz¹d wykonuje zadania Powiatu przy pomocy jed-
nostek organizacyjnych Powiatu, wymienionych w za³¹czniku nr2
do Statutu.

§ 44. Powiatow¹ administracjê zespolon¹ stanowi¹:
1. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich,
2. Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich,
3. Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w

Strzelcach Opolskich,
4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Strzel-

cach Opolskich.

ROZDZIA£ X
MIENIE POWIATU

§ 45. 1. Zarz¹d mieniem Powiatu i jego ochrona powinno
byæ wykonywane ze szczególn¹ staranno�ci¹.

2. Za w³a�ciwe gospodarowanie mieniem Powiatu odpo-
wiedzialny jest Zarz¹d Powiatu oraz kierownicy powiatowych
s³u¿b, inspekcji, stra¿y i jednostek organizacyjnych.

ROZDZIA£ XI
ZASADY DOSTÊPU DO DOKUMENTÓW I KORZYSTANIA Z NICH

§ 46. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porz¹dku ob-
rad  sesji  Rady Powiatu winno zostaæ podane do publicznej
wiadomo�ci poprzez wywieszenie og³oszeñ na tablicach og³o-
szeñ w siedzibie Starostwa Powiatowego i urzêdów miast  i
gmin wchodz¹cych w sk³ad Powiatu.

§ 47. 1. Wydzia³  Organizacyjny Starostwa zapewnia oby-
watelom dostêp do protoko³ów z sesji Rady oraz posiedzeñ
komisji.

2. Obywatele mog¹ przegl¹daæ protoko³y, o których mowa
w punkcie 1 po przyjêciu ich przez radnych  i podpisaniu przez
przewodnicz¹cego.

3. Przegl¹danie protoko³ów odbywa siê w obecno�ci pra-
cownika Starostwa, wyznaczonego przez Sekretarza Powiatu.

4. Obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki i odpisy z protoko-
³ów.

5. Postanowienia punktu 1-4 stosuje siê odpowiednio do
protoko³ów z posiedzeñ Zarz¹du.

§ 48. 1. Zarz¹d Powiatu jest zobowi¹zany udostêpniæ oby-
watelom dokumenty wynikaj¹ce z wykonywania  zadañ publicz-
nych.
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2. Dokumenty, o których mowa w punkcie 1, udostêpnia
siê w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w obec-
no�ci pracownika wydzia³u.

Postanowienia § 47 punkt 1-4 stosuje siê odpowiednio.
3. Zarz¹d Powiatu jest zobowi¹zany udostêpniaæ doku-

menty bez zbêdnej zw³oki.
4. Przegl¹danie dokumentów jest bezp³atne.

ROZDZIA£ XII
PRZEPISY KOÑCOWE

§ 49. 1. Projekt zmian Statutu mo¿e przed³o¿yæ 1/5 usta-
wowego sk³adu Rady.

2. Zmianê Statutu uchwala siê wiêkszo�ci¹ g³osów,  w
obecno�ci co najmniej po³owy ustawowej liczby radnych
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Za³¹cznik nr 2
do Statutu Powiatu Strzeleckiego

WYKAZ
jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego

1. Specjalny O�rodek Szkolno-Wychowawczy w Le�nicy
ul. Kozielska 27, 47-150 Le�nica

2. Dom Pomocy Spo³ecznej w Strzelcach Opolskich z fili¹
w Szymiszowie i z fili¹ w Le�nicy, ul. Stra¿acka 8, 47-100 Strzel-
ce Opolskie

3. Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie,
ul. Zamkowa 5, 47-175 Kad³ub

4. Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem,
ul. Czarna 2, 47-120 Zawadzkie

5. Szkolne Schronisko M³odzie¿owe w Górze �w. Anny,
ul. Szkolna 1, 47-154 Góra �w. Anny

6. Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Opolskich,
ul. Powstañców �l.  3, 47-100 Strzelce Opolskie

7. Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem,
ul. Opolska 2a, 47-120 Zawadzkie

8. Zespó³ Szkó³ w Strzelcach Opolskich,
ul. Krakowska 38, 47-100 Strzelce Opolskie

9. Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zawadzkiem,
ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkie

10. Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem,
ul. Czarna 2, 47-120 Zawadzkie

11. Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS w Kad³ubie,
ul. Zamkowa 5, 47-175 Kad³ub

12. Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Strzelcach Opolskich,
ul. Ks. Wajdy 3, 47-100 Strzelce Opolskie

13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach
Opolskich, ul. Boles³awa Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opol-
skie

14. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach
Opolskich, ul. Boles³awa Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opol-
skie.
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