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  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt4, art. 57 i 58 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591/, art.art. 109, 111, 124 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz.
1014 z pó�n. zm./ -  Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala :

§ 1. W bud¿ecie Gminy Kolonowskie na 2003 rok,  wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

zwiêksza siê dochody bud¿etu            o kwotê       9 515 z³
w tym:
w dziale 853 Opieka spo³eczna
rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe
            § 203  Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-

stwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin o kwotê
          1 515 z³

rozdz. 85395  Pozosta³a dzia³alno�æ - zadania zlecone
            § 201  Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañ-

stwa na realizacjê  zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹do-
wej i innych  zadañ zleconych gminie ustawami o kwotê         8 000 z³.

§ 2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu o kwotê         9 515z³
w tym:
w dziale 853 Opieka spo³eczna
rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 �wiadczenia spo³eczne o kwotê      1 515 z³
rozdz. 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ - zadania zlecone

§ 3110 �wiadczenia spo³eczne o kwotê     8 000 z³.

§ 3. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany do uchwa³y
Nr IV/17/03 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 20 lutego
2003 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu na 2003 rok:

- w § 3 okre�laj¹cym wysoko�æ wydatków bud¿etu, w tym
wydatki maj¹tkowe kwotê "4 264 000 z³" zamienia siê na kwotê
"4 304 000 z³",

- w za³¹czniku nr 2a dotycz¹cy wydatków bud¿etu na 2003
rok, w dziale 600 Transport i ³¹czno�æ, rozdzia³ 60014 - Drogi
publiczne powiatowe - wydatki bie¿¹ce kwotê "60 000 z³" zastê-
puje siê kwot¹ "20 000 z³", po wierszu 8 wprowadza siê wiersz o
tre�ci "wydatki maj¹tkowe kwota 40 000 z³",

- § 10 otrzymuje brzmienie: "Deficyt bud¿etu na 2003 rok
wynosi 4 243 736 z³, pokryty zostanie z zaci¹gniêtego kredytu,
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Uchwa³a  Nr V/30/03
Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 20 marca 2003 r.

w sprawie zmian  bud¿etu Gminy Kolonowskie na 2003 rok.

wolnych �rodków na rachunku bie¿¹cym bud¿etu gminy, wyni-
kaj¹cych z rozliczeñ kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych oraz czê-
�ci nadwy¿ki bud¿etowej za lata ubieg³e, zgodnie z za³¹cznikiem
nr 9,

- § 15 otrzymuje brzmienie: "Upowa¿nia siê Burmistrza
Kolonowskiego do lokowania wolnych �rodków bud¿etowych
na rachunkach bankowych w innych bankach, ni¿ bank prowa-
dz¹cy obs³ugê bud¿etu gminy".

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

- dochody bud¿etu ogó³em                                7 378 059 z³
  w tym:
  dochody w³asne                                                6 858 485 z³
  dochody - zadania zlecone                                 515 310 z³
  dochody - zadania powierzone                               4 264 z³
- przychody ogó³em wynosz¹                            4 357 256 z³
   w tym:
   nadwy¿ka z lat ubieg³ych                                    380 236 z³
   wolne �rodki na rachunku bud¿etu                   227 020 z³
   kredyt                                                                  3 750 000 z³
ogó³em bud¿et wynosi                                     11 735 315 z³

- wydatki bud¿etu ogó³em                                11 621 795 z³
   w tym:
   wydatki w³asne                                               11 102 221 z³
   wydatki - zadania zlecone                                  515 310 z³
   wydatki - zadania powierzone                                4 264 z³
- rozchody wynosz¹                                                 113 520 z³
ogó³em bud¿et wynosi                                     11 735 315 z³

Rezerwa wynosi                                                       32 220 z³.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kolo-
nowskiego.

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem jej podjêcia i podle-
ga og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Herbert Wac³awczyk



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 68 - 5647 -             Poz. 1280

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 r 214, poz. 1806 ) oraz art.109, 112 i 124
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.
U. z 2003 r.  Nr 15 poz.148), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Dokonuje siê zmiany wydatków i przychodów bud¿e-
tu, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w
siedzibie Urzêdu Gminy Komprachcice oraz w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Leonard Pietruszka

       Za³¹cznik nr 1
 do uchwa³y Nr IV/36/2003

Rady Gminy Komprachcice
z dnia 15 kwietnia 2003 r.

Zwiêkszenia wydatków bud¿etu

DZ. 600 TRANSPORT I £¥CZNO�Æ          80.000,-
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne          80.000,-
Wydatki bie¿¹ce          40.000,-
Wydatki maj¹tkowe          40.000,-

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                162.300,-
          Rozdz. 75023 Urzêdy gmin                    162.300,-

Wydatki bie¿¹ce                    162.300,-
w tym:
- wynagrodzenia osobowe          60.000,-
- sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne          10.800,-
- sk³adki na Fundusz Pracy            1.500,-

DZ. 801 O�WIATA I WYCHOWANIE          56.800,-
Rozdz. 80101 Szko³y podstawowe          38.300,-
Wydatki bie¿¹ce          38.300,-
w tym:
- wynagrodzenia osobowe            9.800,-
- sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne            1.750,-
- sk³adki na Fundusz Pracy               250,-
Rozdz. 80110 Gimnazja         12.000,-
Wydatki bie¿¹ce         12.000,-
Rozdz. 80114 Zespo³y ekonomiczno-administracyjne szkó³

           6.500,-
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Uchwa³a  Nr IV/20/03
Rady Gminy w Komprachcicach

z dnia 15 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu.

Wydatki bie¿¹ce            6.500,-
w tym:
- wynagrodzenia osobowe            5.400,-
- sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne                980,-
- sk³adki na Fundusz Pracy                120,-

DZ. 853 OPIEKA SPO£ECZNA          20.780,-
Rozdz. 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenia spo³eczne                         8.600,-
Wydatki bie¿¹ce            8.600,-
Rozdz. 85319 O�rodki pomocy spo³ecznej            5.180,-
Wydatki bie¿¹ce            5.180,-
w tym:
- wynagrodzenia osobowe            4.300,-
- sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne               775,-
- sk³adki na Fundusz Pracy               105,-
Rozdz. 85328 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne

  us³ugi opiekuñcze            7.000,-
Wydatki bie¿¹ce            7.000,-

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWACZA
         12.230,-

Rozdz. 85404 Przedszkola                       12.230,-
Wydatki bie¿¹ce
w tym:
- wynagrodzenia osobowe            4.750,-
- sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne                860,-
- sk³adki na Fundusz Pracy                120,-

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
               �RODOWISKA          88.000,-
Rozdz. 90015 O�wietlenie ulic          15.000,-
Wydatki maj¹tkowe          15.000,-
Rozdz. 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ          73.000,-
Wydatki bie¿¹ce          18.000,-
Wydatki maj¹tkowe          55.000,-

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
              NARODOWEGO                         3.270,-
Rozdz. 92116 Biblioteki            3.270,-
Wydatki bie¿¹ce            3.270,-
w tym:
- wynagrodzenia osobowe            2.700,-
- sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne                500,-
- sk³adki na Fundusz Pracy                  70,-

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT          40.000,-
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe          40.000,-
Wydatki bie¿¹ce          40.000,-

Zwiêkszenie przychodów

§ 957 Nadwy¿ki z lat ubieg³ych        463.380,-



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 68 - 5648 -        Poz. 1281

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d 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 poz. 220 , Nr 62 poz. 558 Nr 113
poz. 984 Nr 214 poz. 1806 / oraz na podstawie art. 109 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 155
poz. 1014,  1999 r.Nr 38 poz. 360 , Nr 49 poz. 485 , Nr 70 poz. 778
, Nr 110 poz. 1255, 2000 r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz.
550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251 , Nr 122 poz. 1315, 2001 r.
Nr 45  poz. 497 , Nr 46 poz. 499, Nr 98 poz. 1070, Nr 100 poz.
1082, Nr 102  poz. 1116, Nr 125 poz. 1368, Nr 145 poz. 1623,
2002 r. Nr 41 poz. 363 i poz. 365, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984,
Nr 156 poz. 1300,   Nr 200 poz.1685, Nr 213 poz. 1802, Nr 214
poz. 1806, Nr 216 poz. 1824 /   -  Rada Miejska w Korfantowie
uchwala :

§ 1. 1. Za³¹cznik nr 4 do uchwa³y Miejskiej Nr III/22/2002 z
dnia 30 grudnia 2002 r. - "Wydatki bud¿etowe Gminy Korfantów
na rok 2003 - zadania zlecone i powierzone" otrzymuje nowe
brzmienie jak w za³¹czniku  nr 1 do niniejszej uchwa³y,

2. W za³¹czniku nr 5 do uchwa³y Rady Miejskiej Nr III/22/
2002 z dnia  30 grudnia 2002 r. - "Wydatki maj¹tkowe Gminy
Korfantów  na 2003 rok" - Lp. 4 wyrazy " Rozdzia³ 60016" zastêpu-
je siê wyrazami " Rozdzia³ 60095",
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Uchwa³a Nr IV/28/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 12 marca 2003 r.

w sprawie zmiany w uchwale Nr III/22/2002 Rady Miejskiej w Korfantowie  z dnia 30 grudnia 2002 r.

3. W punkcie II - "Wydatki bud¿etu na 2003 rok" ( czê�æ
opisowa str.26)    - w dziale 758 - Ró¿ne rozliczenia - wyrazy " na
nieprzewidziane wydatki bie¿¹ce i inwestycyjne" skre�la siê.

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

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

Województwa Opolskiego i na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miej-
skim w Korfantowie.

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów

 Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Rady Miejskiej

Nr IV/28/2003
z dnia 12 marca 2003 r.

W ydatki b ie¿¹ce

D z Rozdzia ³ W yszczególnienie Razem

w tym :

w ynagrodzenia  i

pochodne

W ydatki

m aj¹tko we

O gó ³em

1 2 3 4 5 6 7

750 A d m inistracja  publiczna 88.395 88.395 - 88.395

75011 U rzêdy wojewódzkie 79.154 79.154 - 79.154

75020 Starostwa powiatowe 9.241 9.241 - 9.241

751 U rzêdy naczelnych organów

w ³adzy pañstw ow ej kontroli i

ochrony praw a oraz

s¹dow nictw a

1.440 230 - 1.440

75101 U rzêdy naczelnych organów

w ³adzy pañstwow ej kon troli i

ochrony p rawa

1.440 230 - 1.440

754 B ezpieczeñstw o publiczne i

ochrona przeciw po¿arow a

600 - - 600

75414 O brona cywilna 600 - - 600

853 O pieka spo ³eczna 529.000 131.866 - 529 .000

85313 Sk ³ad ki na ubezpieczenia

zdrowotne

10.000 - - 10.000

85314 Zasi³ki i pom oc w  naturze oraz
sk ³ad ki na ubezpieczenia

spo ³eczne i zdrowotne

390 .000 46.439 - 390 .000

85316 Zasi³ki rodzinne p ielêgnacyjne i

w ychowa wcze

33.000 - - 33.000

85319 O �rodki po m ocy spo³ecznej 96.000 85.427 - 96.000

900 G ospodarka kom unalna i

ochrona �rodow iska

165.000 - 20.000 185.000

90015 O �wietlenie  ulic p laców i dróg 165 .000 - 20.000 185 .000

O gó ³em 784.435 220.491 20.000 804.435

Wydatki bud¿etowe Gminy Korfantów na rok 2003
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca
1990 r.  o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142  poz.
1591, 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
214 poz. 1806/ oraz na podstawie art. 109 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych  / Dz.U. Nr 155 poz.
1014,  1999 r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778, Nr
110 poz. 1255,  2000 r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz.
550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315 , 2001 r.
Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 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 156 poz.
1300, Nr 113 poz.984, Nr 200 poz. 1685, Nr 213 poz. 1802, Nr
214 poz. 1806, Nr 216 poz. 1824 /  -   Rada Miejska w Korfanto-
wie uchwala:

§ 1. Zwiêksza siê bud¿et po stronie dochodów  o kwotê
72.915 z³ w:

Dz. 758 Ró¿ne rozliczenia
R  75801Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla jedno-

stek samorz¹du terytorialnego
§  292  Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa o kwotê

        72.915 z³.

§ 2. Zwiêksza siê przychody bud¿etu o kwotê 473.506 z³  w:
-Nadwy¿ki z lat ubieg³ych § 957 o kwotê       173.506 z³
-Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku

krajowym o kwotê                                                             300.000 z³.

§ 3. Zmniejsza siê bud¿et po stronie dochodów o kwotê
1.003 z³ w:

Dz. 758 Ró¿ne rozliczenia
R  75802 Czê�æ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
§  292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa o kwotê

          1.003 z³.

§ 4. Zwiêksza siê bud¿et po stronie wydatków o kwotê
545.418 z³  w:

Dz. 010 Rolnictwo i ³owiectwo
R  01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitarna wsi
§  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

o kwotê          51.000 z³
R  01095 Pozosta³a dzia³alno�æ
§  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia o kwotê        2.000 z³
§  4300 Zakup us³ug pozosta³ych o kwotê            8.000 z³
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Uchwa³a Nr IV/29/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 12 marca 2003 r.

w sprawie zmian bud¿etu Gminy Korfantów na 2003 rok.

Dz. 600 Transport i ³¹czno�æ
R  60095 Pozosta³a dzia³alno�æ
§  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

o kwotê                                                                         14.000
z³

Dz. 750 Administracja publiczna
R  75023 Urzêdy gmin
§  4300 Zakup us³ug pozosta³ych o kwotê             5.503 z³
R  75095 Pozosta³a dzia³alno�æ
§   4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia o kwotê    15.000 z³
§  4300 Zakup us³ug pozosta³ych o kwotê           30.000 z³

Dz. 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo-
¿arowa

R  75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne
§  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

o kwotê         11.000 z³

Dz. 801 O�wiata i wychowanie
R  80101 Szko³y podstawowe
§  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia o kwotê    31.500 z³
§  4260 Zakup energii o kwotê           8.000 z³
§  4270 Zakup us³ug remontowych o kwotê        25.000 z³
§  4300 Zakup us³ug pozosta³ych o kwotê           26.000 z³
§  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe o kwotê         1.250 z³
§  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki o kwotê           6.165 z³
§  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych o

kwotê      300.000 z³

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
R  92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
§  2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kul-

tury o kwotê        11.000 z³.

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

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

Województwa Opolskiego i na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miej-
skim w Korfantowie.

Przewodnicz¹cy
 Jan Oleksów
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591,  2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984
Nr 214 poz. 1806/  oraz na podstawie art. 109 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 155 poz.
1014 ,  1999 r.Nr 38 poz. 360 , Nr 49 poz. 485 , Nr 70 poz. 778 ,
Nr 110 poz. 1255,  2000 r.  Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz.
550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251 , Nr 122 poz. 1315, 2001 r.
Nr 45 poz. 497 , Nr 46 poz. 499, Nr 98 poz. 1070, Nr 100 poz. 1082,
Nr 102  poz. 1116, Nr 125 poz. 1368, Nr 145 poz. 1623,  2002 r.
Nr 41  poz. 363 i poz. 365, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984,  Nr 156
poz. 1300,  Nr 200 poz. 1685, Nr 213 poz. 1802, Nr 214 poz. 1806,
Nr 216 poz. 1824/ Rada Miejska w Korfantowie uchwala :

§ 1. Zmniejsza siê bud¿et po stronie wydatków w :
Dz. 758   - Ró¿ne rozliczenia
R.75818 - Rezerwy ogólne i celowe
§   6800  - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotê          55.300 z³,

Dz. 926   - Kultura fizyczna i sport
R.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
§   2820 - Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub

dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom
o kwotê          10.000 z³,

§ 2. Zwiêksza siê bud¿et po stronie wydatków w :
Dz.  600  - Transport i ³¹czno�æ
R.60016 - Drogi publiczne gminne
§   6050  - Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

 o kwotê             4.500 z³,
R.60095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§   4300  - Zakup us³ug pozosta³ych o kwotê          7.000 z³,
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Uchwa³a Nr IV/30/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 12 marca 2003 r.

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

Dz.  700  - Gospodarka mieszkaniowa
R.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
§   6050  - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
o kwotê        9.800 z³,

Dz.  801  - O�wiata i wychowanie
R.80101 - Szko³y podstawowe
§   4210        - Zakup materia³ów i wyposa¿enia  o kwotê

    20.000 z³,

Dz.  900    - Gospodarka komunalna i ochrona �rodo-
wiska

R.90003 - Oczyszczanie miast i wsi
§   4210      - Zakup materia³ów i wyposa¿enia  o kwotê

       10.000 z³,
§   4300  - Zakup us³ug pozosta³ych o kwotê      4.000 z³,

Dz. 926   - Kultura fizyczna i sport
R.92605 - Zadania w zakresie kultura fizyczna i sport
§ 2570    - Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla pozosta-

³ych jednostek sektora finansów publicznych o kwotê
     10.000 z³,

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

§ 4. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-

wym Województwa Opolskiego i na tablicy og³oszeñ w Urzê-
dzie Miejskim w Korfantowie.

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów

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. 555 Nr 113 poz. 984 Nr
214 poz. 1806/ oraz na podstawie art. 109 ustawy z dnia 26 listo-
pada 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 98 poz. 1070, Nr 100 poz. 1082 , Nr
102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368,  Nr 145 poz. 1623,  2002 r. Nr 41
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Uchwa³a Nr IV/31/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 12 marca 2003 r.

w sprawie zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003 - 2005.

poz. 363 i poz. 365, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 156 poz.
1300,  Nr 200 poz. 1685, Nr 213 poz. 1802, Nr 214 poz. 1806,
Nr 216 poz. 1824/  -  Rada Miejska w Korfantowie uchwala :

§ 1. W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y Rady Miejskiej Nr III/
20/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.  - Wieloletni program inwe-
stycyjny na lata 2003 - 2005 wprowadza siê zmiany:

1) w pozycji Lp.1. - Kolumna, nazwa zadania ; otrzymuje
nowe brzmienie : " Budowa wodoci¹gu Ku�nica Ligocka",

- w kolumnie " Przewidywane nak³ady" kwotê 900.000 z³,
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zastêpuje siê kwot¹ 951.000 z³,
- w kolumnie " 2003 - Bud¿et gminy" wpisuje siê  kwotê

51.000 z³,
2) w pozycji Lp.8. - w kolumnie "Przewidywane nak³ady"

kwotê 237.000 z³. zastêpuje siê kwot¹ 251.000 z³,
- w kolumnie " 2003 - Bud¿et gminy" kwotê 137.000 z³.

zastêpuje siê kwot¹ 151.000 z³,
3) w pozycji Lp.15 - w kolumnie " Przewidywane nak³ady"

kwotê 300.000 z³, zastêpuje siê kwot¹ 311.000 z³,
- w kolumnie " 2003 - Bud¿et gminy" wpisuje siê kwotê

11.000 z³,
4) w pozycji Lp.16 - w kolumnie " Przewidywane nak³ady"

kwotê 36.000 z³, zastêpuje siê kwot¹ 40.500 z³,
5) Dodaje siê pozycjê Lp. 20 o tre�ci :
Nazwa zadnia : " Rozbudowa Szko³y w Przechodzie"

Przewidywane nak³ady    - 300.000 z³

2003 Bud¿et gminy                - 300.000 z³,
6) Dodaje siê pozycjê Lp. 21 o tre�ci :

Nazwa zadania : "Zakup wieczystego u¿yt-
kowania gruntów"

Przewidywane nak³ady         - 9.800 z³
2003 Bud¿et gminy                     - 9.800 z³.

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

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

Województwa Opolskiego i na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miej-
skim w Korfantowie.

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów

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

§ 1. Zmniejsza siê bud¿et po stronie wydatków w:
Dz. 600 - Transport i ³¹czno�æ
R.60095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych o

kwotê         46.000 z³
Dz. 758 - Ró¿ne rozliczenia
R.75818 - Rezerwy ogólne i celowe
§ 6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotê         35.000 z³

§ 2. Zwiêksza siê bud¿et po stronie wydatków w:
Dz. 600 - Transport i ³¹czno�æ
R.60095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 4270   - Zakup us³ug remontowych o kwotê              32.000 z³

1285

Uchwa³a Nr V/43/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

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

R.60016 - Drogi publiczne gminne
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

o kwotê         14.000 z³
Dz. 754 - Bezpieczeñstwo publiczne
R.75412 - Ochotnicze stra¿e po¿arne
§ 2570 - Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla pozosta³ych

jednostek sektora finansów publicznych o kwotê          20.000 z³
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

o kwotê         15.000 z³

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

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

Województwa Opolskiego i na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miej-
skim w Korfantowie.

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
214 poz. 1806/ oraz na podstawie art. 109 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 roku Nr
15 poz. 148/  -   Rada Miejska  w Korfantowie uchwala:

§ 1. Za³¹cznik nr 5 do uchwa³y Nr III/22/2002 Rady Miej-
skiej w Korfantowie  z dnia 30 grudnia 2002 r. otrzymuje nowe
brzmienie,  jak w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr V/45/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany za³¹cznika nr 5 do uchwa³y Nr III/22/2002 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 grudnia 2002 r. -
Wydatki maj¹tkowe Gminy Korfantów w 2003 roku.

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

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

Województwa  Opolskiego i na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miej-
skim w Korfantowie.

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów
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Uchwa³a Nr  V/44/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 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 na podstawie art. 109 ustawy z dnia 26 listopa-
da 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 15 poz. 148 z
2003 r. ), Rada Miejska w Korfantowie uchwala:

§ 1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu o kwotê 7.625,04 z³  w:

Dz. 750 Administracja publiczna
R  75023 Urzêdy gmin
§  270 �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ

bie¿¹cych gmin, powiatów, samorz¹dów województw pozyska-
ne z innych �róde³ o kwotê     7.625,04 z³.

§ 2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu o kwotê 7.625,04 z³ w:

Dz. 750 Administracja publiczna
R  75023 Urzêdy gmin
§  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia o kwotê

     4.625,04 z³
§  4300 Zakup us³ug pozosta³ych o kwotê              3.000 z³

§ 3. Zmniejsza siê przychody bud¿etu o kwotê  774.000 z³ w:
§  952 Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek kredy-

tów na rynku krajowymo kwotê      774.000 z³.

§ 4. Zmniejsza siê wydatki bud¿etu o kwotê 774.000 z³ w:

           Dz. 010 Rolnictwo i ³owiectwo
R  01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitarna wsi
§  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿eto-

wych o kwotê                   774.000 z³.

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

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

Województwa Opolskiego i na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miej-
skim w Korfantowie.

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów
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�ród³a finansowania Lp. Dz Rozdz Tre�æ Przewidy-
wany koszt 
inwestycji 

Nak³ady w 
2003 r. 

Bud¿et 
gminy 

Inne 

Ter 
min 
zakoñ 
cze 
nia 
(rok) 

Zadania kontynuowane 
01. 010 01010 Budowa wodoci¹gu - 

Przechód 
900.000 900.000 455.484 444.516 2003 

02. 010 01010 PT � wodoci¹gu ul. 
Parkowa, ul. Jegielnicka 
�cinawa Nyska 

5.000 5.000 5.000  2005 

03. 010 01010 PT � tranzyt wodoci¹gu 
Myszowice 

7.000 7.000 7.000  2005 

04. 600 60095 Modernizacja przystanku 
komunikacji publicznej 

250.000 168.000 168.000  2004 

05. 600 60016 Przebudowa drogi przez 
wie� Stary Borek 

264.000 151.000 151.000  2004 

06. 754 75412 Modernizacja CO remizy 
OSP Korfantów 

91.000 58.000 58.000  2003 

07. 801 80110 Budowa gimnazjum 
Korfantów 

11.000.000 1.650.000 1.650.000  2007 

08. 900 90003 Kanalizacja sanitarna ul. 
Wyzwolenia Korfantów 

180.000 90.000 60.000 30.000 2003 

09. 926 92605 Budowa szatni sportowej 
�cinawa Ma³a 

200.000 195.000 195.000  2003 

10. 010 01010 Budowa wodoci¹gu w 
Ku�nicy Ligockiej 

951.000 51.000 51.000  2004 

11. 801 80101 Rozbudowa Szko³y 
Podstawowej w 
Przechodzie  

2.300.000 300.000 300.000  2003 

Zadania nowe 
12. 010 01010 PT- stacji uzdatniania wody 

w Korfantowie 
15.000 15.000 15.000  2003 

13. 010 01010 Zakup koparki 25.000 25.000 25.000  2003 
14. 600 60016 Zakup wiat komunikacji 

publicznej 
16.500 16.500 16.500  2003 

15. 600 60016 PT � drogi Puszyna 17.000 17.000 17.000  2004 
16. 900 90003 PT � oczyszczalni �cieków 

Korfantów 
150.000 150.000 150.000  2003 

17. 900 90015 Budowa nowych punktów 
�wietlnych na drogach 
wojewódzkich 

20.000 20.000               - 20.000 2003 

18. 700 70005 Zakup wieczystego 
u¿ytkowania 

9.800 9.800 9.800  2003 

19. 754 75412 PT -  remizy OSP �cinawa 
Ma³a 

311.000 11.000 11.000  2005 

 

Za³¹cznik nr 1
                    do uchwa³y Nr V/45/2003

 Rady Miejskiej w Korfantowie
        z dnia 30 kwietnia 2003 r.

Wydatki maj¹tkowe Gminy Korfantów  w 2003 roku
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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 ppz. 984, Nr
214 poz. 1806) oraz na podstawie art. 109 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r.  Nr 15 poz.
148) - Rada Miejska uchwala:

§ 1.  W za³¹czniku  nr 1 do uchwa³y Rady Miejskiej Nr III/20/
2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. - Wieloletni program inwestycyjny
na lata 2003 - 2005, wprowadza siê zmiany:

1/ w pozycji Lp. 3 - kwotê 1.674.000 z³ zastêpuje siê
                                                                         kwot¹ 900.000 z³,
- kwotê 834.000 z³  zastêpuje              siê kwot¹ 455.484 z³,
- kwotê 840.000 z³  zastêpuje             siê kwot¹ 444.516 z³,
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Uchwa³a Nr V/46/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmian w wieloletnim rogramie inwestycyjnym na lata 2003-2005.

2/ w pozycji Lp. 7 - kwotê 200.000 z³. zastêpuje siê
                                                                    kwot¹ 168.000 z³,
3/w pozycji Lp. 14 - kwotê 43.000 z³. zastêpuje siê
                                                                        kwot¹ 58.000 z³,
4/ w pozycji Lp. 16 -kwotê 12.000 z³. zastêpuje siê
                                                                        kwot¹ 16.500 z³,

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

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

Województwa Opolskiego i na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miej-
skim w Korfantowie.

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz.1592, z pó�n. zm.) oraz art. 128 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15,
poz. 148), Zarz¹d Powiatu Krapkowickiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/31/2003 Rady Powiatu Krapkowic-
kiego z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu
Powiatu Krapkowickiego na 2003 r.,  zmienionej uchwa³¹ Zarz¹-
du Powiatu Krapkowickiego Nr 9/2003 z dnia 26 marca 2003r.
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) Zwiêksza siê dochody bud¿etu o kwotê 28.288 z³ - zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y,

2) Zwiêksza siê wydatki bud¿etu o kwotê 28.288 z³ - zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr 17/2003
Zarz¹d Powiatu Krapkowickiego

z dnia 9 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr VII/31/2003 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Krapkowickiego na 2003 rok.

§ 2 . Wykonanie uchwa³y powierza siê Skarbnikowi Po-
wiatu Krapkowickiego.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Staro-
stwa Powiatowego.

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

Podpisy cz³onków Zarz¹du:
Albert Macha

Hubert Niepala
Tomasz Soko³owski

Norbert Kicler
Henryk Steinhoff
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr 17/2003

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
                               z dnia 9  kwietnia  2003 r.

DOCHODY 
 

Dzia³ Paragraf Nazwa 
Zmniejszenie 
dochodów 

Zwiêkszenie 
dochodów 

853   Opieka spo³eczna 0,00 3 000,00 

 

211 
 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce 
z zakresu administracji rz¹dowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat 0,00 3 000,00 

854   Edukacyjna opieka spo³eczna 0,00 25 288,00 

 
213 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê 

bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu. 0,00 25 288,00 
Razem dochody 0,00 28 288,00 

Ogó³em zwiêkszenie dochodów                                                                                                                     28 288,00 

 

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr 17/2003

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 9 kwietnia  2003 r.

Dzia³ Rozdzia³ Nazwa 
Zmniejszenie 
wydatków 

Zwiêkszenie 
wydatków 

853   Opieka spo³eczna 0,00 3 000,00 

Zespo³y ds.orzekania o stopniu niepe³nosprawno�ci    
wynagrodzenia i pochodne 0,00 1 864,00 

   

85321 
  

pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0,00 1 136,00 
854   Edukacyjna opieka spo³eczna 0,00 25 288,00 

Pomoc materialna dla uczniów 
  

85415 

pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0,00 25 288,00 

Razem wydatki 0,00 28 288,00 

Ogó³em zwiêkszenie wydatków                                                                                                                     28 288,00 
 

WYDATKI

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz.1592 z pó�n. zm.) oraz art. 128 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15, poz.
148,), Zarz¹d Powiatu Krapkowickiego uchwala,  co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/31/2003 Rady Powiatu Krapkowic-
kiego z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu
Powiatu Krapkowickiego na 2003 r.,  zmienionej uchwa³ami
Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego Nr 9/2003  z dnia 26 marca
2003 r., Nr 17/2003 z dnia 9 kwietnia 2003 r. wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:

1/ Zwiêksza siê dochody bud¿etu o kwotê 71.190 z³ - zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y,

2/Zwiêksza siê wydatki bud¿etu o kwotê 71.190 z³ - zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 2 . Wykonanie uchwa³y powierza siê Skarbnikowi Po-
wiatu Krapkowickiego.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Staro-
stwa Powiatowego.

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

                                                               Podpisy cz³onków Zarz¹du:
                                                                                        Albert Macha

Hubert Niepala
Norbert Kicler

Tomasz Soko³owski
       Henryk Steinhoff
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Uchwa³a Nr  21 /2003
Zarz¹d Powiatu Krapkowickiego

z dnia 23 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr VII/31/2003 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 marca   2003 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Krapkowickiego na 2003 rok.
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr  21/2003

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 23 kwietnia  2003 r.

Dzia³ Paragraf Nazwa Zmniejszenie 
dochodów 

Zwiêkszenie 
dochodów 

853   Opieka spo³eczna 0 71 190 

 

211 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na zadania bie¿¹ce z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat 
 

0 15 100 

  

213 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych 
powiatu. 0 56 090 

Razem dochody 0 71 190 

Ogó³em zwiêkszenie dochodów                                                                                                                              71 190 

 

DOCHODY

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr 21/2003

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 23 kwietnia  2003 r.

Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Zmniejszenie 
wydatków 

Zwiêkszenie 
wydatków 

710   Dzia³alno�æ us³ugowa 734 734 

Nadzór budowlany 734 734 
wynagrodzenia i pochodne 0 734   

71015 

pozosta³e wydatki bie¿¹ce 734 0 

750   Administracja publiczna 373 373 

Komisje poborowe 373 373 
wynagrodzenia i pochodne 373 0   

75045 

pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 373 

754 
  

Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona 

przeciwpo¿arowa 25 000 25 000 

Komendy powiatowe Pañstwowej Stra¿y 
Po¿arnej 25 000 25 000 
wynagrodzenia i pochodne 25 000 0 

  

75411 

pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 25 000 

853   Opieka spo³eczna 0 71 190 

Rodziny zastepcze 0 51 090 85304 

pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 51 090 

Powiatowe urzedy pracy 0 20 100 
  

85333 

pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 20 100 

Razem wydatki 26 107 97 297 

Ogó³em zwiêkszenie wydatków                                                                                                                             71 190 
 

WYDATKI
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Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d i 9 ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z pó�n. zm.), art.116 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 ), Rada
Powiatu Krapkowickiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/31/2003 Rady Powiatu Krapkowic-
kiego z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu
Powiatu Krapkowickiego na 2003r.,  zmienionej uchwa³¹  Zarz¹-
du Powiatu Krapkowickiego Nr 9/2003 z dnia 26 marca 2003r.,
Nr 17/2003 z dnia 9 kwietnia 2003 r., Nr 21/2003 z dnia 23 kwiet-
nia 2003 r., wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) zwiêksza siê dochody bud¿etu na 2003 rok o kwotê
78.016 z³, zgodnie z  za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y,

2) zwiêksza siê wydatki bud¿etu na 2003 rok o kwotê
78.016 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y,

3) zmniejsza siê rezerwê ogóln¹ o kwotê 25.000 z³, do
kwoty      164.000 z³,

4) zwiêksza siê maksymaln¹ wysoko�æ po¿yczek udziela-
nych przez Zarz¹d Powiatu w roku bud¿etowym o kwotê 450.000 z³,  do
kwoty      750.000 z³,

5) zwiêksza siê sumê do której Zarz¹d mo¿e samodzielnie
zaci¹gaæ zobowi¹zania o kwotê 450.000 z³, do sumy      4.050.000 z³,
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Uchwa³a Nr VIII/40/2002
Rady Powiatu Krapkowickiego

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Powiatu Krapkowickiego na 2003 rok.

6) W za³¹czniku nr 7 "Plan przychodów i wydatków �rod-
ków specjalnych" wprowadza siê zmiany w Zespole Szkó³ im.
Piastów Opolskich w Krapkowicach. W wyniku wprowadzonych
zmian, za³¹cznik nr 7 do w/w uchwa³y otrzymuje kszta³t jak za-
³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y,

7) zwiêksza siê wydatki maj¹tkowe o kwotê 263.666 z³.
W wyniku wprowadzonych zmian za³¹cznik nr 8 do ww.

uchwa³y otrzymuje kszta³t jak za³¹cznik nr 4 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Krapkowickiego.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Sta-
rostwa Powiatowego w Krapkowicach oraz w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

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

  Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Krapkowickiego

Krystian Komander

 Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr VIII/40/2003

Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 24 kwietnia 2003 r.

DOCHODY

Dzia³ Paragraf Nazwa

Zmniejszenie

dochodów

Zwiêkszenie
dochodów

O10  Rolnictwo i ³owiectwo 0 78 016

 

626

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. 0 78 016

801  O�wiata i wychowanie 150 000 150 000

 

212

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce
realizowane przez powiat na podstawie porozumieñ z organami
administracji rz¹dowej. 150 000 0

 
643 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê

inwestycji i zakupów inwestycyjnych w³asnych powiatu. 0 150 000

Razem dochody 150 000 228 016
Ogó³em zwiêkszenie dochodów                                                                                                                  78 016
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr VIII/40/2003

Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 24 kwietnia 2003 r.

WYDATKI

Dzia³ Rozdzia³ Nazwa

Zmniejszenie

wydatków Zwiêkszenie wydatków

O10  Rolnictwo i ³owiectwo 0 78 016

 O1028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 0 78 016
  wydatki maj¹tkowe-inwestycje 0 78 016

600  Transport i ³¹czno�æ 1 600 1 600

 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 600 1 600
  pozosta³e wydatki bie¿¹ce 1 600 0

  wydatki maj¹tkowe-inwestycje 0 1 600

758  Ró¿ne rozliczenia 25 000 0
75818 Rezerwy ogólne i celowe 25 000 0

  pozosta³e wydatki bie¿¹ce 25 000 0

801  O�wiata i wychowanie 159 050 184 050
80120 Licea ogólnokszta³c¹ce 0 25 000

 wydatki maj¹tkowe-inwestycje 0 25 000

80123 Licea profilowane
9 050 9 050

pozosta³e wydatki bie¿¹ce 9 050 0

 wydatki maj¹tkowe-inwestycje 0 9 050

80140

Centra kszta³cenia ustawicznego i

praktycznego oraz o�rodki dokszta³cania

zawodowego 150 000 150 000

pozosta³e wydatki bie¿¹ce 150 000 0

  wydatki maj¹tkowe-inwestycje 0 150 000

Razem wydatki 185 650 263 666
Ogó³em zwiêkszenie wydatków 78 016

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr VIII/40/2003

Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 24 kwietnia  2003 r.PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW �RODKÓW SPECJALNYCH

 

§

ZS im.
J.Kiliñskiego
w
Krapkowicach

ZS im. Jana
Paw³a II w
Zdzieszowicach

ZSZ im. Piastów Opolskich
w Krapkowicach

RAZEM

DZIA£  801 801 801  

ROZDZIA£  80120 80130 80130 80145  

O69  100   100

O75 17 870 10 800 1 380  30 050Przychody

O83 230  11 550 6 000 17 780

RAZEM  18 100 10 900 12 930 6 000 47 930
4110   1 202 624 1 826

4120   165 86 251

4210 16 100 2 000 3 465 3 068 24 633

4240  1 000   1 000

4270  6 000 3 880  9 880

Wydatki

4300 2 000 1 900 9 624 3 490 17 014

RAZEM  18 100 10 900 18 336 7 268 54 604
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Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr VIII/40/2003

Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 24 kwietnia 2003 r.

PLANOWANE WYDATKI MAJ¥TKOWE INWESTYCJE 
 

Lp. Dzia³ Nazwa jednostki Koszt Uwagi 
1 2 3 4 5 

Starostwo Powiatowe w 
Krapkowicach 

78 016 rekultywacja gruntów rolnych 

1 O10 Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii w 
Krapkowicach  

7 000 zakup notebooka 

2 600 
Powiatowy Zarz¹d Dróg 
w Krapkowicach 

1 600 zakup samochodu 

9 050 instalacja alarmu Zespó³ Szkó³                   
im. Jana Paw³a II w 
Zdzieszowicach 150 000 

utworzenie Centrum Kszta³cenia 
Ustawicznego 

3 801 

Zespó³ Szkó³                   
im. Jana Kiliñskiego     
w Krapkowicach 

25 000 
 budowa podjazdu dla 
niepe³nosprawnych 

4 851 Szpitale ogólne 2 000 000 
Budowa Powiatowego Centrum 
Medycznego 

    RAZEM 2 270 666   
 

 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 i  Nr 113, poz.984), 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  i  Nr 110 ,  poz.1255 ,   2000 r. Nr 6,  poz.69 ,  Nr 12,
poz.136  , Nr 48  , poz.550 , Nr 95 ,  poz.1041 , Nr 119 ,  poz.1251 i
Nr 122, poz.1315,  2001 r. Nr 45,  poz.497 , Nr 46, poz.499 , Nr 88,
poz.961, Nr 98 ,  poz.1070, Nr 100,  poz.1082,  Nr 102,  poz.1116 ,
Nr 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
i Nr 216, poz.1826 ) ,  art. 3  i  art. 4  ustawy  z  dnia      26 listopada
1998 r . o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego  w   la-
tach  1999 - 2003 (  Dz. U. Nr 150, poz.983 i Nr 162, poz.1119,
2000 r. Nr 95, poz.1041 ,  2001 r. Nr 39,  poz.459 , Nr 55, poz.574
i Nr 145, poz.1623, 2002 r. Nr 216, poz.1826 ) oraz art.420 w
zwi¹zku  z art.406 ustawy    z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony �rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 i Nr 115, poz.1229,
2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984 i Nr 153, poz.1271 )  -
Rada Miejska  w  Le�nicy  uchwala ,  co  nastêpuje:
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Uchwa³a Nr VI/24/03
Rady  Miejskiej  w  Le�nicy

z dnia 30 stycznia  2003 r.

                  w sprawie zmian bud¿etu gminy i w bud¿ecie Gminy na 2003 rok .

§ 1. Zwiêksza siê dochody bud¿etuGminy o kwotê
     179.657 z³

  z tego :
- dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia                                179.657 z³
   w tym:
   -§ 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa  179.657 z³
 ( rozdzia³ 75801 Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej

dla jednostek samorz¹du terytorialnego- 179.657 z³ )

   § 2. Zmniejsza siê dochody bud¿etu gminy o kwotê
                                                                                     38.389 z³
z tego:
- dzia³ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-

nych i od  innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci praw-
nej                                                                                           32.464 z³

   w tym:
 - § 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 32.464 z³
 ( -rozdzia³ 75621 Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹-

cych   dochód bud¿etu pañstwa - 32.464,-z³ )
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- dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia                                       925,-z³
   w tym:
- § 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa        925,-z³
    ( rozdzia³ 75802 Czê�æ podstawowa subwencji   ogól
nej dla gmin - 925,-z³ )

- dzia³ 853 Opieka spo³eczna                                   5.000,-z³
   w tym:
- § 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹do
wej oraz innych zadañ zleconych gminie  ( zwi¹zkom gmin)
ustawami          5.000,-z³
( -rozdzia³ 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz  sk³adki
na ubezpieczenia spo³eczne - 5.000,-z³ )

   § 3. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu gminy o kwotê
    301.032,-z³

z tego:
- dzia³ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elek-

tryczn¹, gaz i wodê                                                              7.000,-z³
  w tym:
- rozdzia³ 40002 Dostarczanie wody                        7.000,-z³
- dotacja dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej   w Le�nicy
na dop³atê do m3 dostarczonej wody     dla taryfy w grupie
W1 i W2 dla odbiorców z terenu gminy Le�nica

         7.000,-z³
 - wydatki bie¿¹ce ( § 2610 - 7.000,-z³ )

- dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-
ciwpo¿arowa                                                                        76.000,-z³

   w tym:
- rozdzia³ 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne        76.000,-z³
- utrzymanie jednostek OSP                                  76.000,-z³
 z tego:
- zakup pompy szlamowej dla OSP Zalesie �l.      6.000,-z³
- zakup samochodu stra¿ackiego lekkiego FORD TRANSIT
dla OSP Raszowa                                                  70.000,-z³

 - wydatki maj¹tkowe ( § 6060 - 76.000,-z³ )

- dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia                               146.268,-z³
   w tym:
- rozdzia³ 75818 Rezerwy ogólne i celowe        146.268,-z³
- rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków 146.268,-z³
  zwi¹zanych z o�wiat¹
- wydatki bie¿¹ce ( § 4810 - 146.268,-z³ )

- dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                        64.764,-z³
   w tym:
- rozdzia³ 80110 Gimnazjum                                    60.000,-z³
- pokrycie kosztów zwi¹zanych z utrzymaniem  Centrum
Edukacji Ekologicznej , Krajobrazowej   i Regionalnej
To¿samo�ci z gimnazjum o profilu ekologicznym

       60.000,-z³
- wydatki bie¿¹ce ( § 4210 - 40.000,-z³ ,  § 4260 - 20.000,-z³ )
- rozdzia³ 80132 Szko³y artystyczne                          4.764,-z³
- utrzymanie Szko³y Muzycznej w Le�nicy                4.764,-z³
-zakup akordeonu                                                        2.500,-z³
-powiêkszenie sali koncertowej i wyt³umienie �cian
                                                                                       2.264,-z³
 - wydatki bie¿¹ce ( § 4240 - 2.500,-z³ ,  § 4270 - 2.264,-z³ )

-dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
          7.000,-z³

   w tym:
  - rozdzia³ 90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
                                                                                      7.000,-z³
 - dotacja dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej   w Le�ni
cy na dop³atê do m3 odebranych �cieków  dla dostaw
ców z terenu gminy Le�nica                                  7.000,-z³

 - wydatki bie¿¹ce ( § 2610 - 7.000,-z³ ).

§ 4. Zmniejsza siê wydatki bud¿etu gminy o kwotê
                                                                                 159.764,-z³
z tego:
- dzia³ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elek-

tryczn¹,  gaz i wodê                                                              7.000,-z³
  w tym:
- rozdzia³ 40002 Dostarczanie wody                        7.000,-z³
- dop³ata do m3 dostarczonej wody   dla taryfy w grupie W1
i W2 dla odbiorców z terenu gminy Le�nica        7.000,-z³

 - wydatki bie¿¹ce ( § 4260 - 7.000,-z³ )

- dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-
ciw po¿arowa                                                                    76.000,-z³

   w tym:
- rozdzia³ 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne        76.000,-z³
- utrzymanie jednostek OSP                                  76.000,-z³
 z tego:
-zakup materia³ów i wyposa¿enia                        11.000,-z³
-remont sprzêtu OSP Le�nica                                   5.000,-z³
-remont sprzêtu OSP Raszowa                            10.000,-z³
-remont remizy  OSP Wysoka                               10.000,-z³
-remont sprzêtu OSP Zalesie �l.                            10.000,-z³
-remont remizy  OSP Zalesie �l.                            25.000,-z³
-zakup us³ug pozosta³ych                                          5.000,-z³
 - wydatki bie¿¹ce ( § 4210 - 11.000,-z³
                                  § 4270 - 60.000,-z³
                                   § 4300 -   5.000,-z³ )
- dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                       34.764,-z³
   w tym:
- rozdzia³ 80132 Szko³y artystyczne                         34.764,-z³
- utrzymanie Szko³y Muzycznej w Le�nicy
 - wydatki bie¿¹ce ( § 4300 - 34.764,-z³ )

- dzia³ 853 Opieka spo³eczna                                   5.000,-z³
   w tym:
- rozdzia³ 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki
na    ubezpieczenia spo³eczne                                5.000,-z³

 - wydatki bie¿¹ce ( § 3110 - 5.000,-z³)
  w tym: -dotacja celowa    - 5.000,-z³

-dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                                           7.000,-z³
   w tym:
- rozdzia³ 90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
                                                                                      7.000,-z³
- dop³ata do m3 odebranych �cieków   dla dostawców z
terenu gminy Le�nica                                               7.000,-z³

 - wydatki bie¿¹ce ( § 4300 - 7.000,-z³ )

- dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                                    30.000,-z³
   w tym:
   - rozdzia³ 92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
                                                                                    30.000,-z³
- dotacja dla Le�nickiego O�rodka Kultury i Rekreacji  w

Le�nicy na dzia³alno�æ hali sportowej                            30.000,-z³
- wydatki bie¿¹ce ( § 2550 -  30.000,-z³ ).

§ 5. Zwiêksza siê plan przychodów i wydatków zak³adu
bud¿etowego w wysoko�ci:                          przychody 37.000,-z³ ,

                                                                    wydatki 37.000,-z³ ,
w tym:
- Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Le�nicy    37.000,-z³

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Le-
�nicy .
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§ 7. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wia-
domo�ci poprzez rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ w mie-
�cie Le�nica i so³ectwach .

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Ryszard Froñ

 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 i  Nr 113,
poz.984), art.124  ustawy  z  dnia  26 listopada  1998 r. o finan-
sach publicznych ( Dz.U. Nr 155, poz.1014 ,  1999 r. Nr 38,
poz.360,  Nr 49 ,  poz.485 , Nr 70 ,  poz.778  i  Nr 110 ,  poz.1255,
2000 r. Nr 6,  poz.69 ,  Nr 12 ,  poz.136  , Nr 48  , poz.550 , Nr 95,
poz.1041 , Nr 119 ,  poz.1251 i  Nr 122, poz.1315, 2001 r. Nr 45,
poz.497 , Nr 46, poz.499 , Nr 88 , poz.961, Nr 98 ,  poz.1070,
 Nr 100,  poz.1082,  Nr 102,  poz.1116 , Nr 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 i Nr 216, poz.1826 ),
art. 3  i  art. 4  ustawy  z  dnia      26 listopada 1998 r . o dochodach
jednostek samorz¹du terytorialnego  w   latach  1999 - 2003
(Dz.U. Nr 150, poz.983 i Nr 162, poz.1119, 2000 r. Nr 95, poz.1041,
2001 r. Nr 39,  poz.459 , Nr 55, poz.574 i Nr 145, poz.1623, 2002 r.
Nr 216, poz.1826 ) oraz art.420 w zwi¹zku  z art.406 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony �rodowiska ( Dz.U.
Nr 62, poz.627 i Nr 115, poz.1229, 2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 113,
poz.984 i Nr 153, poz.1271 ) - Rada Miejska  w  Le�nicy  uchwa-
la, co nastêpuje:

   § 1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu gminy o kwotê
                                                                                  346.148,-z³
z tego :
- dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ                          167.065,-z³
   w tym:
   - § 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów               167.065,-z³
                 ( rozdzia³ 60017 Drogi wewnêtrzne - �rodki
                  z rozliczenia inwestycji z lat ubieg³ych -
                 budowa drogi transportu rolnego )

- dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                      165.477,-z³
   w tym:
   -§ 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów                165.027,-z³
                 ( rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe - �rodki
                   z rozliczenia inwestycji z lat ubieg³ych -
                   wykonanie dokumentacji budynku szko³y
                    w Le�nicy )

   - § 270  �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie-
¿¹cych gmin                                                                              450,-z³

( zwi¹zków gmin ), powiatów ( zwi¹zków powiatów ),
 samorz¹dów województw, pozyskane z innych �róde³

1293

 Uchwa³a Nr VII/30/03
Rady Miejskiej  w  Le�nicy

 z dnia  20  marca  2003 r.

 w sprawie zmian bud¿etu gminy i w bud¿ecie gminy na 2003 rok .

 ( rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe - �rodki BS w Le�ni-
cy  na dofinasowanie przewozu uczniów na basen dla Szko³y

Podstawowej w Le�nicy )

- dzia³ 853 Opieka spo³eczna                                13.606,-z³
   w tym:
 -§ 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa  na reali-

zacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin ( zwi¹zków gmin )   13.606,-z³
                ( -rozdzia³ 85315 Dodatki mieszkaniowe -
                   �rodki na dofinansowanie wyp³aty dodatków
                  mieszkaniowych na I kwarta³ 2003 r. - 5.606,-z³ ,
                  -rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ -
                  �rodki na dofinansowanie w zakresie
                  do¿ywiania    uczniów -                          8.000,-z³ )

   § 2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu gminy o kwotê
    604.197,-z³

z tego:
- dzia³ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elek-

tryczn¹, gaz i wodê                                                        136.000,-z³
  w tym:
- rozdzia³ 40002 Dostarczanie wody                     70.000,-z³
- dotacja dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej    w Le�ni-

cy na dop³atê do m3 dostarczonej wody  dla taryfy w grupie W1 i
W2 dla odbiorców z terenu gminy Le�nica                    70.000,-z³

 - wydatki bie¿¹ce ( § 2610 - 70.000,-z³ )
- rozdzia³ 40095 Pozosta³a dzia³alno�æ                66.000,-z³
 - dotacja dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej  w Le�nicy

na:
 -odtworzenie studni nr 5 w Porêbie                      31.000,-z³
-wykonanie projektu budowlanego                    -  20.000,-z³
 "zasilenie Czarnocina i Popic"
-wykonanie projektu budowlanego                -      15.000,-z³
 "modernizacja ujêcia wody i stacji  wodoci¹gowej w Po-

rêbie"
 - wydatki bie¿¹ce ( § 2510 - 66.000,-z³ )
- dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ                            50.000,-z³
   w tym:
- rozdzia³ 60016 Drogi publiczne gminne             50.000,-z³
-przebudowa ul.Stawowej w Le�nicy                    10.000,-z³
 - remont chodnika przy ul.Góry �w.Anny w Le�nicy
                                                                                    30.000,-z³
 - przebudowa chodnika przy ul.Strzeleckiej w Zalesiu �l.
                                                                                    10.000,-z³
 - wydatki bie¿¹ce ( § 4270 - 40.000,-z³ )



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 68 - 5662 -      Poz. 1293

- dzia³ 750 Administracja publiczna                     39.744,-z³
   w tym:
- rozdzia³ 75023 Urzêdy miast                                 14.344,-z³
 -prace remontowe pomieszczeñ i wyposa¿enia
   w UM w Le�nicy
 - wydatki bie¿¹ce ( § 4270 - 14.344,-z³ )
- rozdzia³ 75095 Pozosta³a dzia³alno�æ                 25.400,-z³
-wspieranie inicjatyw propaguj¹cych rozwój        20.000,-z³
 gospodarczy gminy i miêdzynarodowa
 wspó³praca partnerska
 -wspó³finansownie Centrum Informacji Gospodarczej      i

Obs³ugi Inwestorów przy Izbie Gospodarczej  "�l¹sk" w Opolu
                                                                                       2.400,-z³
-sk³adka cz³onkowska �l¹skie Stowarzyszenie  Samorz¹-

dowe w Le�nicy                                                                     3.000,-z³
 - wydatki bie¿¹ce ( § 4300 - 20.000,-z³ ,

     § 4430 -   5.400,-z³ )
 - dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-

ciwpo¿arowa                                                                        60.000,-z³
   w tym:
- rozdzia³ 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne       55.000,-z³
- utrzymanie jednostek OSP                                   55.000,-z³
 z tego:
 -remont remizy OSP Zalesie �l.                            40.000,-z³
-remont remizy OSP Wysoka                                 15.000,-z³
- wydatki bie¿¹ce ( § 4270 - 55.000,-z³ )
- rozdzia³ 75414 Obrona cywilna                             5.000,-z³
 - wydatki na zadania w³asne                                     5.000,-z³
 - wydatki bie¿¹ce ( § 4300 - 5.000,-z³ )

- dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                      102.097,-z³
   w tym:
- rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe                    14.500,-z³
 -utrzymanie szkó³ podstawowych:
-SP Le�nica                                                                7.550,-z³
-zatrudnienie logopedy                                             1.600,-z³
 -wydatki bie¿¹ce ( § 4010 - 1.330,-z³,

       § 4110 -    238,-z³,
       § 4120 -      32,-z³ )

w tym: wynagrodzenia i pochodne od   wynagrodzeñ
                                                                                    -  1.600,-z³
-dofinansowanie przewozu uczniów na basen          450,-z³
  -wydatki bie¿¹ce ( § 4300 - 450,-z³ )
-zwiêkszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych   5.500,-z³
                                    -wydatki bie¿¹ce ( § 3020 - 1.000,-z³,
                                                                 § 4210 -    500,-z³,
                                                                 § 4260 - 3.000,-z³ ,
                                                                 § 4300 - 1.000,-z³ )

-SP Góra �w. Anny                                                     3.500,-z³
- remont ogrodzenia przy SP w Górze �w. Anny   2.500,-z³
 -wydatki bie¿¹ce ( § 4270 - 2.500,-z³ )
-zwiêkszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych   1.000,-z³
 -wydatki bie¿¹ce ( § 4270 - 1.000,-z³ )

 -SP Raszowa                                                             2.000,-z³
-zwiêkszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych    2.000,-z³
-wydatki bie¿¹ce (§ 4210 - 1.000,-z³,
                                § 4300 - 1.000,-z³ )
-SP Zalesie �l.                                                             1.450,-z³
-zwiêkszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych     1.450,-z³
-wydatki bie¿¹ce ( § 4210-    600,-z³,

     § 4260 -    850,-z³ )

- rozdzia³ 80110 Gimnazjum                                   85.097,-z³
- zakup ¿aluzji do kawiarenki internetowej             4.000,-z³

  Centrum Edukacji
 - wydatki bie¿¹ce ( § 4210 - 4.000,-z³ )

-wykonanie boiska sportowego przy Gimnazjum  w Le�ni-
cy                                                                                            60.000,-z³

 - wydatki maj¹tkowe ( § 6050 - 60.000,-z³ )

 -zatrudnienie sprz¹taczki do Centrum Edukacji 13.097,-z³
 -wydatki bie¿¹ce ( § 4010 - 10.400,-z³,
                                  § 4110 -    1.892,-z³,
                                  § 4120 -       255,-z³,
                                   § 4440 -      550,-z³ )
 w tym: wynagrodzenia i pochodne od  wynagrodzeñ
                                                                                 -  12.547,-z³

-zwiêkszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych   8.000,-z³
-wydatki bie¿¹ce ( § 4210 - 5.000,-z³,
                                  § 4260 - 3.000,-z³ )
   - rozdzia³ 80114 Zespo³y ekonomiczno-administracyjne
szkó³                                                                             1.000,-z³

- obs³uga ekonomiczno-administarcyjna placówek
o�wiatowych          1.000,-z³

 - wydatki bie¿¹ce ( § 4210 - 1.000,-z³ )
 - rozdzia³ 80146 Dokszta³canie i doskonalenie nauczy
cieli                                                                               1.500,-z³

- wydatki bie¿¹ce ( § 4300  - 1.500,-z³ )

- dzia³ 853  Opieka spo³eczna                                13.606,-z³
   w tym:
- rozdzia³ 85315 Dodatki mieszkaniowe                 5.606,-z³
                             - wydatki bie¿¹ce ( § 3110 -         5.606,-z³ )
                               w tym: -dotacja celowa          -   5.606,-z³

- rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ                  8.000,-z³
- do¿ywianie uczniów                                                  8.000,-z³
 - wydatki bie¿¹ce ( § 3110 - 8.000,-z³ )
w tym: -dotacja celowa                                            - 8.000,-z³

- dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  17.750,-z³
  w tym:
- rozdzia³ 85401 �wietlice szkolne                               900,-z³
-utrzymanie �wietlic szkolnych :
 -�wietlica przy SP w Zalesiu �l.                                 900,-z³
-zwiêkszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych         900,-z³
 -wydatki bie¿¹ce ( § 4210 -   400,-z³,
                                 § 4270 -    500,-z³ )
- rozdzia³ 85404 Przedszkola                                   16.850,-z³
 -utrzymanie przedszkoli:
 -PP Le�nica                                                                 7.050,-z³
- remont II czê�ci poddasza w PP w Le�nicy          5.000,-z³
- wydatki bie¿¹ce ( § 4270 - 5.000,-z³ )
-zwiêkszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych    2.050,-z³
 -wydatki bie¿¹ce ( § 4270 - 2.050,-z³ )
 -PP Zalesie �l.                                                            5.200,-z³
-zwiêkszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych      5.200,-z³
-wydatki bie¿¹ce ( § 4210 -  1.900,-z³,
                                 § 4270 -  3.300,-z³ )
-PP £¹ki Kozielskie                                                       600,-z³
-zwiêkszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych       600,-z³
-wydatki bie¿¹ce ( § 4210 -  600,-z³ )
-PP Wysoka                                                                  4.000,-z³
-zwiêkszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych      4.000,-z³
 -wydatki bie¿¹ce ( § 4270 -  1.000,-z³,
                                  § 4300 -  3.000,-z³ )
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-dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                                     100.000,-z³

   w tym:
  - rozdzia³ 90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
                                                                                    47.000,-z³
 - dotacja dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej    w Le�ni-

cy na dop³atê do m3 odebranych �cieków     dla dostawców z
terenu gminy Le�nica                                                       47.000,-z³

 - wydatki bie¿¹ce ( § 2610 - 47.000,-z³ )
-  rozdzia³ 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ                53.000,-z³
-zagospodarowanie terenu wokó³ budynku komunalnego

przy ul.Le�nickiej  w Górze �w. Anny -50.000,-z³
 -remont ogrodzenia przy budynku komunalnym   Pl.Naru-

towicza w Le�nicy- 3.000,-z³
- wydatki bie¿¹ce ( § 4270  - 53.000,-z³ )

- dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                                    60.000,-z³
   w tym:
   - rozdzia³ 92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
                                                                                    60.000,-z³
 -remont budynku po by³ym O�rodku Kultury   w Le�nicy

oraz adaptacja pomieszczeñ  z przeznaczeniem na �wietlicê dla
mieszkañców

- wydatki bie¿¹ce ( § 4270 - 50.000,-z³ )
-dotacja dla LOKiR w Le�nicy na utrzymanie    �wietlicy dla

mieszkañców w Górze �w. Anny
- wydatki bie¿¹ce ( § 2550 - 5.000,-z³ )
-adaptacja wolnych pomieszczeñ w budynku   komunal-

nym ( Przedszkole w Dolnej )   z przeznaczeniem na �wietlicê dla
mieszkañców

- wydatki maj¹tkowe (  § 6050 - 5.000,-z³ )

- dzia³ 926 Kultura fizyczna i sport                       25.000,-z³
  w tym:
- rozdzia³ 92695 Pozosta³a dzia³alno�æ               25.000,-z³
 -wyposa¿enie boisk sportowych w Kad³ubcu      25.000,-z³
  i Porêbie w szatnie
 - wydatki maj¹tkowe ( § 6060 - 25.000,-z³ ).

   § 3. Zmniejsza siê wydatki bud¿etu gminy o kwotê
                                                                                 258.049,-z³
z tego:
- dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ                        115.000,-z³
   w tym:
- rozdzia³ 60016 Drogi publiczne gminne           115.000,-z³
-przebudowa ul.S³owackiego w Raszowej      115.000,-z³
  - wydatki maj¹tkowe ( § 6050 - 115.000,-z³ )

- dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia                                 80.547,-z³
   w tym:
   - rozdzia³ 75818 Rezerwy ogólne i celowe      80.547,-z³
-rozdysponowanie rezerwy celowej na sfinansowanie
wydatków zwi¹zanych z o�wiat¹                           80.547,-z³
- wydatki bie¿¹ce ( § 4810 - 80.547,-z³ )

- dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                        16.500,-z³
   w tym:
- rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe                     3.000,-z³
 -utrzymanie szkó³ podstawowych:
-SP Le�nica                                                                 1.000,-z³
-zmniejszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych 1.000,-z³
 -wydatki bie¿¹ce ( § 4140 - 1.000,-z³ )
-SP Góra �w. Anny                                                     1.000,-z³
-zmniejszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych 1.000,-z³
 -wydatki bie¿¹ce ( § 4260 - 1.000,-z³ )

 -SP Raszowa                                                             1.000,-z³
-zmniejszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych  1.000,-z³
  -wydatki bie¿¹ce ( § 4430 - 1.000,-z³ )
- rozdzia³ 80110 Gimnazjum                                  13.500,-z³
-zmniejszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych13.500,-z³
 -wydatki bie¿¹ce ( § 4140 -  1.500,-z³,
                                  § 4430 -12.000,-z³ )

- dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  22.350,-z³
  w tym:
- rozdzia³ 85401 �wietlice szkolne                          5.450,-z³
 -utrzymanie �wietlic szkolnych :
-�wietlica przy SP w Le�nicy                                   3.500,-z³
-zmniejszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych   3.500,-z³
-wydatki bie¿¹ce ( § 4240 -     500,-z³,
                                 § 4260 - 3.000,-z³ )
-�wietlica przy SP w Zalesiu �l.                              1.450,-z³
-zmniejszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych    1.450,-z³
   -wydatki bie¿¹ce ( § 4260 - 1.450,-z³ )
-�wietlica przy Gimnazjum w Le�nicy                       500,-z³
-zmniejszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych      500,-z³
-wydatki bie¿¹ce ( § 4240 - 500,-z³ )
- rozdzia³ 85404 Przedszkola                                  16.900,-z³
 -utrzymanie przedszkoli:
 -PP Le�nica                                                                1.000,-z³
- zmniejszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych 1.000,-z³
-wydatki bie¿¹ce ( § 4260 - 1.000,-z³ )
-PP Kad³ubiec                                                               950,-z³
-zmniejszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych     950,-z³
-wydatki bie¿¹ce ( § 3020 -  600,-z³,
                                § 4260 -  350,-z³ )
-PP Dolna                                                                          950,-z³
-zmniejszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych       950,-z³
 -wydatki bie¿¹ce ( § 4040 -  750,-z³,
                                   § 4260 -  200,-z³ )
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ -
750,-z³

 -PP Zalesie �l.                                                           6.400,-z³
-zmniejszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych   6.400,-z³
 -wydatki bie¿¹ce ( § 4260 - 6.000,-z³,

      § 4430 -    400,-z³ )
-PP Lichynia                                                               2.000,-z³
-zmniejszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych 2.000,-z³
 -wydatki bie¿¹ce( § 4260 - 1.000,-z³,
                                 § 4300 - 1.000,-z³ )
 -PP £¹ki Kozielskie                                                       600,-z³
-zmniejszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych    600,-z³
 -wydatki bie¿¹ce ( § 4260 -  600,-z³ )
 -PP Wysoka                                                               5.000,-z³
-zmniejszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych
                                                                                      5.000,-z³
-wydatki bie¿¹ce ( § 4210 -  5.000,-z³ )

- dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                                    23.652,-z³
   w tym:
- rozdzia³ 92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
                                                                                    23.652,-z³
- adaptacja pomieszczeñ ( po by³ym O�rodku  23.652,-z³
 Zdrowia ) w Górze �w. Anny na "Dom Spotkañ"
 - wydatki bie¿¹ce ( § 4270 -  23.652,-z³ ).

   § 4. Zatwierdza siê zwiêkszenie wydatków w wysoko�ci
60.467,-z³ oraz zmniejszenie wydatków w wysoko�ci 60.467,-z³
Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wod-
nej, które szczegó³owo okre�la za³¹cznik nr 1.
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§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Le-
�nicy .

   § 6. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wia-
domo�ci poprzez rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ w mie-
�cie Le�nica i so³ectwach .

Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y
Nr VII/30/03 Rady

Miejskiej w Le�nicy z dnia
20 marca 2003 r.

ZWIÊKSZENIE I ZMNIEJSZENIE PLANU WYDATKÓW

Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki

Wodnej na rok 2003 w z³

 Lp.  Poz.za³.  WYSZCZEGÓLNIENIE  ZMIANA PLANU NA 2003 R

1. 3.  Wydatki ogó³em 0

 w tym:

2. III.  Wspomaganie innych systemów kontrolnych 5 000

 i pomiarowych oraz badañ stanu �rodowiska,

 a tak¿e systemów pomiarowych zu¿ycia

 wody i ciep³a

 w tym:

1.  Instalacje urz¹dzeñ pomiarowych i reguluj¹cych 5 000

 wody i ciep³a w obiektach u¿yteczno�ci publicznej

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Ryszard Froñ
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3. V.  Urz¹dzanie i utrzymywanie terenów 25 000

 zieleni, zadrzewieñ, zakrzewieñ oraz

 parków

 w tym:

2.  Utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej 10 000

 i jego otuliny, nasadzanie ,nawo¿enie

 zarybianie i zak³adanie siedlisk zwierz¹t,

 tworzenie �cie¿ek edukacyjnych, niwelacje

 terenu itp.

4.  Budowa systemu �cie¿ek eko-turystycznych -5 000

 w obszarze Parku Krajobrazowego i jego

 otulinie

 w tym:

a)  -Le�nica - £¹ki Kozielskie -5 000

b)  -Czarnocin - Porêba -25 467

c)  -oznakowanie i zagospodarowanie systemu 25 467

  �cie¿ek eko - turystycznych

5.  Utrzymanie czysto�ci, zakup wazonów 20 000

 i ³awek, pielêgnacje zieleni, kwiatów -

 miasto Le�nica

4. VII.  Wspieranie dzia³añ przeciwdzia³aj¹cych -30 000

 zanieczyszczeniom

 w tym:

1.  Opracowanie dokumentacji i realizacja programów -30 000

 wykorzystania odnawialnych ¿róde³ energii i zmiany

 ciep³a na ekologiczne w kot³owniach budynków

 u¿yteczno�ci publicznej

-Zwiêkszenie wydatków ogó³em 60 467
-Zmniejszenie wydatków ogó³em -60 467
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Na  podstawie  art.18 ust. 2 pkt 4  ustawy  z  dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591,
2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz.558,  Nr 113, poz.984 , Nr 153,
poz.1271 i Nr 214, poz.1806 ), art.124  ustawy  z  dnia  26 listopada
1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 , Nr 45,
poz.391 i  Nr 65 ,  poz.594 ) ,  art.3  i  art.4  ustawy  z  dnia      26 listopada
1998 r . o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego  w   latach
1999 - 2003 (  Dz.U. Nr 150, poz.983 i Nr 162, poz.1119,  2000 r. Nr 95,
poz.1041 , 2001 r. Nr 39,  poz.459 , Nr 55, poz.574 i Nr 145, poz.1623,
2002 r. Nr 216, poz.1826 ) oraz art.420 w zwi¹zku  z art.406 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony �rodowiska ( Dz.U. Nr 62,
poz.627 i Nr 115, poz.1229, 2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984 , Nr
153, poz.1271 i Nr 233, poz.1957, 2003 r . Nr 46, poz.392 )   -  Rada
Miejska  w  Le�nicy  uchwala ,  co  nastêpuje:

 § 1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu gminy o kwotê
                                                                                  150.626,-z³
    z tego :
- dzia³ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elek-

tryczn¹,    gaz i wodê                                                         132.736,-z³

   w tym:
   - § 242 Wp³ywy do bud¿etu nadwy¿ki �rodków obroto-

wych   zak³adu bud¿etowego, czê�ci zysku gospodarstwa  po-
mocniczego oraz wp³ywy do bud¿etu �rodków specjalnych

                                                                                132.736,-z³
( rozdzia³ 40002 Dostarczanie wody - nadwy¿ka
�rodków obrotowych za 2002 r. ZGK w Le�nicy )

- dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                              700,-z³
   w tym:
   - § 270  �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych

gmin     ( zwi¹zków gmin ), powiatów ( zwi¹zków powiatów ),   samorz¹-
dów województw, pozyskane z innych �róde³                                 700,-z³

( rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe - �rodki BS w Le�ni-
cy   na dofinasowanie wycieczki uczniów Szko³y Podstawowej  w
Le�nicy - Poznañ - Gniezno )

- dzia³ 853 Opieka spo³eczna                                17.190,-z³
   w tym:
   - § 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                                                                                          13.830,-z³

( -rozdzia³ 85313 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia    z pomo-
cy spo³ecznej  - 5.500,-z³,

 -rozdzia³ 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz
 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne - 8.330,-z³ )

  -§ 270  �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych
gmin   ( zwi¹zków gmin ), powiatów ( zwi¹zków powiatów ),  samorz¹-
dów województw, pozyskane z innych �róde³                                3.360,-z³

( -rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ - �rodki AWRSP
w Opolu na do¿ywianie uczniów w ramach realizacji
rz¹dowego programu wspierania gmin w do¿ywianiu
uczniów - 3.360,-z³ ).
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Uchwa³a Nr VIII/41/03
Rady Miejskiej w Le�nicy

 z dnia  23  kwietnia  2003 r.

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

   §2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu gminy o kwotê
                                                                                 150.626,-z³
tego:
- dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ                          124.906,-z³
   w tym:
- rozdzia³ 60016 Drogi publiczne gminne           124.906,-z³
- remont nawierzchni, ul.Ujazdowskiej w Zalesiu �l
                                                               .                  100.000,-z³
- bie¿¹ce utrzymanie dróg gminnych                    24.906,-z³
- wydatki bie¿¹ce ( § 4270 - 100.000,-z³,

       § 4300 -   24.906,-z³ )

- dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                              700,-z³
   w tym:
- rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe                           700,-z³
-dofinansowanie wycieczki Poznañ - Gniezno          700,-z³
uczniów Szko³y Podstawowej w Le�nicy
  -wydatki bie¿¹ce ( § 4300 - 700,-z³ )

- dzia³ 853 Opieka spo³eczna                                25.020,-z³
   w tym:
   - rozdzia³ 85313 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne

op³acane   za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia  z pomo-
cy spo³ecznej                                                                          5.500,-z³

- wydatki bie¿¹ce ( § 4130 - 5.500,-z³)
  z tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ     -5.500,-z³
w tym: -dotacja celowa- 5.500,-z³
 - rozdzia³ 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenia spo³eczne                                                    8.330,-z³
 - wydatki bie¿¹ce ( § 3110 - 8.330,-z³)
w tym: -dotacja celowa - 8.330,-z³
- rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ                11.190,-z³
- utrzymanie Gabinetu Rehabilitacji CARITAS        7.830,-z³
 w Le�nicy - dotacja
- do¿ywianie uczniów                                                  3.360,-z³
- wydatki bie¿¹ce ( § 2580 - 7.830,-z³,
                                  § 3110 - 3.360,-z³ ).

 § 3. Zatwierdza siê zwiêkszenie przychodów w wysoko�ci
30.000,-z³ , zwiêkszenie wydatków w wysoko�ci 72.000,-z³ oraz
zmniejszenie wydatków w wysoko�ci 42.000,-z³ Gminnego Fun-
duszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej, które szcze-
gó³owo okre�la za³¹cznik nr 1.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Le�nicy .

§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wia-
domo�ci poprzez rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ w mie-
�cie Le�nica i so³ectwach .

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Ryszard Froñ
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Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y
Nr VIII/41/03 Rady

Miejskiej w Le�nicy z dnia
23 kwietnia 2003 r.

 Lp. Poz.za³.  WYSZCZEGÓLNIENIE  ZMIANA PLANU NA 2003 R

1. 2.  Przychody ogó³em 30 000

 w tym:

 -wp³ywy z ró¿nych op³at (z tytu³u op³at i kar) 30 000

2. 3.  Wydatki ogó³em 30 000

 w tym:

3. IV.  Realizowanie zadañ modernizacyjnych 30 000

 i inwestycyjnych, s³u¿¹cych ochronie

 �rodowiska i gospodarce wodnej, w tym

 instalacji lub urz¹dzeñ ochrony przeciwpowo-

 dziowej i obiektów ma³ej retencji wodnej

 w tym:

A  zadania modernizacyjne 30 000

2.  Modernizacja wodoci¹gu azbestowo-cementowego 30 000

 w ulicy Powstañców �l. w Zalesiu �l.

4. V.  Urz¹dzanie i utrzymywanie terenów 0

 zieleni, zadrzewieñ, zakrzewieñ oraz

 parków

 w tym:

1.  Urz¹dzanie , utrzymanie i pielêgnacje zadrze- 0

 wieñ, zakrzewieñ oraz terenów rekreacyjno -

 sportowych

 w tym:

 -urz¹dzenie terenu rekreacyjno - sportowego -25 000

  w W ysokiej

 -urz¹dzanie terenów rekreacyjno - sportowych 25 000

  na terenie gminy

4.  Budowa systemu �cie¿ek eko-turystycznych 0

 w obszarze Parku Krajobrazowego i jego

 otulinie

 w tym:

a)  -Le�nica - £¹ki Kozielskie -17 000

b)  -Czarnocin - Porêba 17 000

ZWIÊKSZENIE PLANU PRZYCHODÓW,
ZWIÊKSZENIE I ZMNIEJSZENIE PLANU WYDATKÓW

Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki

Wodnej na rok 2003 w z³

-Zwiêkszenie wydatków ogó³em 72 000
-Zmniejszenie wydatków ogó³em -42 000
-Zwiêkszenie dochdów ogó³em 30 000
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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, 2002 r.  Nr 23, poz. 220 Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.
1806) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r.  o
drogach publicznych (Dz. U. z 2000r.  Nr 71, poz. 838,  2000 r. Nr
86, poz. 958,  2001r. Nr 125,poz. 1371, 2002r.  Nr 25, poz. 253, Nr
41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, 2002 r. Nr 74, poz. 676,  2002 r. Nr
89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826, Nr 216, poz.
1826,  2003 r. Nr 80, poz. 721) - Rada Miejska uchwala:

§1. Drogi gminne wymienione w za³¹czniku nr 1 do niniej-
szej uchwa³y zaliczyæ do kategorii dróg gminnych.
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Uchwa³a Nr X/87/03
Rady Miejskiej w Ole�nie

z dnia 29 lipca 2003r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Ole-
sna.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Ehrenfrid Dittmann
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 Na podstawie art.8 i art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz.1591 ; 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806) oraz art.109, 110, 118, 128
ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15) - zarz¹dzam, co nastêpuje:

§1. I. W zwi¹zku z otrzymaniem dotacji celowej na reali-
zacjê w³asnych zadañ gminy,zwiêkszyæ dochody gminy
o kwotê         14.251 z³

Dzia³       853 -     Opieka spo³eczna                         14.251 z³
Rozdz.     85315-     Dodatki mieszkaniowe            7.251 z³.
§        203 -     Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy       7.251 z³.
Rozdz.     85395-     Pozosta³a dzia³alno�æ                 7.000 z³.
§        203 -     Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy       7.000 z³
wydatki bud¿etowe ogó³em                        o kwotê 14.251 z³:
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Zarz¹dzenie Nr 0152/20/2003
Burmistrza Gorzowa �l¹skiego

z dnia 20 marca 2003 r.

w sprawie dokonania zmiany bud¿etu Gminy na 2003 rok.

II. Zwiêkszyæ wydatki bud¿etowe ogó³em o kwotê
        14.251 z³

Dzia³ 853 -     Opieka spo³eczna                      14.251 z³
Rozdz. 85315-      Dodatki mieszkaniowe              7.251 z³
§ 3110 -        �wiadczenia spo³eczne              7.251 z³
Rozdz. 85395 -      Pozosta³a dzia³alno�æ                7.000 z³
§ 3110 -     �wiadczenia spo³eczne                 7.000 z³
                           /do¿ywianie uczniów w szko³ach/.

§2. Po dokonaniu wy¿ej wymienionych zmian dochody
Gminy wynosz¹                9.021.422 z³,

a wydatki                                                                 9.543.022 z³.

§3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

Burmistrz
Artur Tomala

Na podstawie art.8 i art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8
marca 1990 r.  o samorz¹dzie gminnym/Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. l59l ; 2002r.Nr23 poz.220. Nr 62 poz.558. Nr 113 poz 984, Nr
153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806/oraz art. 109,118,128 ust.l usta-
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Zarz¹dzenie Nr 0152/38/2003
Burmistrza Gorzowa �l¹skiego

z dnia 12 maja 2003 r.

w sprawie dokonania zmiany bud¿etu Gminy na 2003 rok.

Dz.  Rozdz.        Wyszczególnienie                                         Zmniejszenia          Zwiêkszenia  
 
                                            Wydatki                                                 10.000,-             10.000,-   
758                Ró¿ne rozliczenia                                             10.000,-     
  75818            Rezerwy ogólne i celowe                                    10.000,-     
                a/ wydatki bie¿¹ce                                     10.000,-     
801                  O�wiata i wychowanie                                                         10.000,-   
  80101                 Szko³y podstawowe                                                           7.000,-   
                   a/ wydatki bie¿¹ce                                                           7.000,-   
  80110                 Gimnazja                                                                         3.000,-   
                    a/ wydatki bie¿¹ce                                                           3.000,-  

§2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

Burmistrz
Artur Tomala

wy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. z
2003 r. Nr 15 poz.148/ - zarz¹dzam, co nastêpuje :

§1. Dokonaæ przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej,
jak ni¿ej:
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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.l591,
2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558. Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 127, Nr 214. poz. 1806) oraz art. 128 ust. 1 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) - zarz¹dzam,  co nastêpuje:

§1. 1. Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie dochodów
o kwotê         15.833 z³

Dz. 853 Opieka spo³eczna
R. 85314     Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenie spo³eczne
§ 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 7.833 z³

R. 85395     Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 203          Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin o kwotê 8.000 z³
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Zarz¹dzenie Nr 14/03
Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy.

2. Zwiêksza siê bud¿et gminy po stronie wydatków
 o kwotê         15.833 z³

Dz. 853        Opieka spo³eczna
R. 85314       Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenie spo³eczne
§ 3110           �wiadczenia spo³eczne       o kwotê 7.833 z³
R. 85395        Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 3110           �wiadczenia spo³eczne       o kwotê 8.000 z³.

§2. Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

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

Wójt
Kazimierz Cebrat

Na podstawie art. 30 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),oraz art.128
ust.l pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, 1999r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz.
485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, 2000r. Nr 6, poz. 69, Nr
12, poz. 136, Nr 49, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz.
1251, Nr 122, poz. 1315, 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499,
Nr 88 poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz.
1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623,  2002 r. Nr 41, poz.
363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr
156, poz. 1300, Nr 200, poz. 1685 ) - zarz¹dzam,  co nastêpuje:

§1. 1. Wprowadzam do bud¿etu zmiany w zakresie do-
tacji celowych z bud¿etu pañstwa

Zmniejszaj¹c dochody
Dzia³   710           - Dzia³alno�æ us³ugowa
Rozdz. 71035 -    Cmentarze
§ 202-    Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

zadania  bie¿¹ce  realizowane przez  gminê  na podstawie  po-
rozumieñ z organami administracji rz¹dowej   o kwotê  2.000 z³

1299

Zarz¹dzenie Nr 8/Fn/03
Prezydenta Miasta w Kêdzierzynie-Ko�lu

z dnia 5 lutego 2003 r.

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

Dzia³ 853     Opieka spo³eczna
Rozdz. 85314    Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenia spo³eczne
§ 201    Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê  zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami o kwotê

    155.000 z³.
Zmniejszaj¹c wydatki
Dzia³ 710 -      Dzia³alno�æ us³ugowa
Rozdz. 71035 -      Cmentarze
§    4300 -   Zakup us³ug pozosta³ych o kwotê       2.000 z³
Dzia³ 853 -            Opieka spo³eczna
Rozdz. 85314-        Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki

na ubezpieczenia   spo³eczne
§ 3110      �wiadczenia spo³eczne   o kwotê       155.000 z³

§2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podle-
ga og³oszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miej-
scowego.

Prezydent Miasta
Wies³aw F¹fara
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Na podstawie art. 30 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984),oraz art. 128
ust.1 pkt.1ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach pu-
blicznych,(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 49, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119,
poz. 1251, Nr 122, poz. 1315 ; 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz.
499, Nr 88 poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102,
poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623;  2002 r.  Nr 41,
poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113 po. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 156, po z. 1300, Nr 200  poz. 1685) - zarz¹dzam,  co
nastêpuje:

§1.1. Wprowadzam do bud¿etu zmiany w zakresie do-
tacji celowych z bud¿etu pañstwa

Zwiêkszaj¹c dochody
Dzia³ 853          Opieka spo³eczna
Rozdz. 85395      Pozosta³a dzia³alno�æ
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Zarz¹dzenie Nr 18//03
Prezydenta Miasta w Kêdzierzynie-Ko�lu

z dnia 4 marca 2003 r.

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

§ 203           Dotacje celowe przekazane z bud¿etu
pañstwa na     realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹z-
ków   gmin) o kwotê         89.000z³

Rozdz.  85315      Dodatki mieszkaniowe
§     203             Dotacje celowe przekazane z bud¿etu

pañstwa na  realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹z-
ków  gmin)  o kwotê      185.150z³.

Zwiêkszaj¹c wydatki
Dzia³   853             Opieka spo³eczna
Rozdz.  85395       Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 3110                   �wiadczenia spo³eczne    o kwotê   89.000z³
Rozdz.   85315      Dodatki mieszkaniowe
§   3110                �wiadczenia spo³eczne   o kwotê 185.150z³.

§2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podle-
ga og³oszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miej-
scowego.

Prezydent Miasta
Wies³aw F¹fara

Na podstawie art. 30 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/ oraz art. 128
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych/Dz .U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148/-zarz¹dzam, co na-
stêpuje:

§ 1. Wprowadzam do bud¿etu zmiany w zakresie dota-
cji celowych z bud¿etu pañstwa

Zwiêkszaj¹c dochody

Dzia³ 853  -  Opieka spo³eczna
Rozdzia³  85314  -  Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki

na ubezpieczenie spo³eczne

§ 201  -  Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych    z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ    zleconych gminom /zwi¹zkom gmin/ usta-
wami.                                                                     o kwotê 46.686 z³.
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Zarz¹dzenie Nr 32/Fn/03
Prezydenta Miasta Kêdzierzyna-Ko�la

z dnia 15 kwietnia 2003 r.

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

Zwiêkszaj¹c wydatki

Dzia³ 853  -  Opieka spo³eczna

Rozdzia³  85314  -  Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki
na ubezpieczenie  spo³eczne

§ 3110  -  �wiadczenia spo³eczne              o kwotê  46.686.

§ 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i pod-
lega og³oszeniu w trybie przewidzianym  dla aktów prawa miej-
scowego.

Prezydent Miasta
Wies³aw F¹fara
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Na podstawie art.17 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o
og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych (Dz.U. Nr 62, poz.718 z pó�n.zm.) - do uchwa³y Rady Miej-
skiej w Strzelcach Opolskich Nr XII/156/03 z dnia 23 lipca 2003 r.
w sprawie ustalenia wysoko�ci stawki oprocentowanej op³aty
adiacenckiej, og³oszonej w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Opolskiego Nr 64 z dnia 13 sierpnia 2003 r. - poz. 1226-
og³asza siê:

1302

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY OPOLSKIEGO

z dnia 4 wrze�nia 2003r.

o sprostowaniu b³êdu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

- pod tekstem uchwa³y, po wyrazach "Przewodnicz¹cy
Rady", powinno byæ "Stanis³aw Kowalczykiewicz".

w z. Wojewody Opolskiego

Franciszek Stankala
Wicewojewoda

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b)
i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr
158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr
162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr
110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103,
poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 74, poz.
676, Nr 113, poz. 984 i Nr 135, poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr 50, poz.
424 i Nr 80, poz. 718), oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,  2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387),  po rozpatrzeniu wniosku z
dnia 3 kwietnia 2003 r. Zak³adów Azotowych "Kêdzierzyn" Spó³-
ka Akcyjna  z siedzib¹ w Kêdzierzynie-Ko�lu, posiadaj¹cych
statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 530 544 497, zwa-
nych w dalszej czê�ci decyzji "Przedsiêbiorstwem"  -  postana-
wiam :

1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a, ustalon¹ przez wymie-
nione Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej de-
cyzji,

2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okre�laj¹ce pro-
jektowan¹ efektywno�æ funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz
zmianê warunków prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia-
³alno�ci gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy  w
stosunku do roku kalendarzowego poprzedzaj¹cego pierwszy
rok stosowania taryfy:

- dla dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciep³a - w wysoko�ci  (minus) 1,20%,

- dla dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie przesy³ania i
dystrybucji ciep³a -  w wysoko�ci (minus) 7,07%,

3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korek-
cyjnych Xw, o których mowa w pkt 2 niniejszej decyzji, do dnia
30 wrze�nia 2004 r.
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DECYZJA PREZESA
URZÊDU  REGULACJI  ENERGETYKI

z dnia 12 sierpnia 2003 r.

Nr OWR-820/564-A/11/2003/III/JK

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania admini-
stracyjnego, w zwi¹zku z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997 r. - Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiêbiorstwa
posiadaj¹cego koncesje z dnia 12 listopada 1998 r. na:

- wytwarzanie ciep³a nr WCC/585/564/U/OT-6/98/TT,
- przesy³anie i dystrybucjê ciep³a nr PCC/612/564/U/OT-6/

98/TT ze zmianami:
z dnia 6 marca 2000 r. nr PCC/612/S/564/U/3/2000,
z dnia 23 lipca 2003 r. nr PCC/612A/564/W/OWR/2003/HC,
w dniu 10 czerwca 2003 r. zosta³o wszczête postêpowa-

nie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a,
ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przed-
siêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje m. in. na pro-
wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania,
przesy³ania i dystrybucji ciep³a ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które
podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Natomiast w my�l art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy -
Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE
nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okre�laj¹cych
poprawê efektywno�ci funkcjonowania przedsiêbiorstw ener-
getycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przed-
siêbiorstwa danego rodzaju dzia³alno�ci gospodarczej, a tak¿e
ustalanie okresu obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych.

W trakcie postêpowania administracyjnego, na podsta-
wie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo
opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okre�lonymi w art. 45
ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporz¹dzenia
Ministra Gospodarki z dnia 12 pa�dziernika 2000 r. w sprawie
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szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad
rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),
zwanego w dalszej czê�ci "rozporz¹dzeniem taryfowym".

Bazowe ceny i stawki op³at skalkulowane zosta³y przez
Przedsiêbiorstwo na podstawie kosztów uzasadnionych pro-
wadzenia dzia³alno�ci, zaplanowanych dla pierwszego roku sto-
sowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów ponie-
sionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprze-
dzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporz¹-
dzenia taryfowego).

Wspó³czynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2
rozstrzygniêcia decyzji, ustalone zosta³y adekwatnie do projek-
towanej efektywno�ci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz
stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przed-
siêbiorstwo dzia³alno�ci koncesjonowanej w okresie stosowa-
nia taryfy.

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

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

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

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów - za moim po�rednictwem, w terminie dwutygodnio-
wym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art.
47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).

2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zado�æ wymaga-
niom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ ozna-
czenie zaskar¿onej decyzji i warto�ci przedmiotu sporu, przyto-
czenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,
a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo o zmianê decyzji  w
ca³o�ci lub czê�ci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilne-
go).

Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Po³udniowo-za-
chodniego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energety-
ki - ul. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 49-57, 50-032 Wro-
c³aw.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy - Prawo energetycz-
ne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

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

Z upowa¿nienia Prezesa

Urzêdu Regulacji Energetyki
Urz¹d Regulacji Energetyki

Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy
z siedzib¹ we Wroc³awiu

Zastêpca Dyrektora
Jadwiga Gogolewska

Za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
z dnia 12 sierpnia 2003 r.

Nr OWR-820/564-A/11/2003/III/JK

TARYFA
DLA CIEP£A

1.   Obja�nienia pojêæ u¿ywanych w taryfie:

- ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo ener-
getyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z
1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z
1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z
2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z
2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r.   Nr 74, poz. 676, Nr
113, poz. 984 i Nr 135, poz. 1144, oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424 i
Nr 80, poz. 718),

- rozporz¹dzenie taryfowe - rozporz¹dzenie Ministra Go-
spodarki z dnia 12 pa�dziernika 2000 r. w sprawie szczegó³o-
wych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ
w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),

- rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe - rozporz¹dzenie Mini-
stra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³o-
wych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych,
obrotu ciep³em, �wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu siecio-
wego i eksploatacji sieci oraz standardów jako�ciowych obs³u-
gi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),

- przedsiêbiorstwo energetyczne, sprzedawca - Zak³a-
dy Azotowe "Kêdzierzyn" S.A. z siedzib¹ w Kêdzierzynie-Ko�lu
prowadz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹ w zakresie wytwarzania,
przesy³ania i dystrybucji ciep³a,

- taryfa - zbiór cen i stawek op³at oraz warunków ich sto-
sowania, opracowany przez przedsiêbiorstwo energetyczne i
wprowadzany jako obowi¹zuj¹cy dla okre�lonych w nim odbior-
ców w trybie okre�lonym ustaw¹,

- odbiorca - ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep³o na
podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,

- �ród³o ciep³a - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub insta-
lacje, s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,

- sieæ ciep³ownicza - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze �róde³
ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycz-
nego,

- przy³¹cze - odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹-
cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego,

- wêze³ cieplny - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub insta-
lacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów no�nika ciep³a
dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji ilo�ci ciep³a dostarcza-
nego do instalacji odbiorczych,

- obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami od-
biorczymi,

- uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do sto-
sowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru ilo�ci i para-
metrów no�nika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê
do obliczenia nale¿no�ci z tytu³u dostarczania ciep³a,

- liczba punktów pomiarowych - ³¹czna liczba uk³adów
pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do
wêz³ów cieplnych,
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- zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcê naj-
wiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w danym
obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêd-
niaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:

a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹ca utrzyma-
nie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomiesz-
czeniach, znajduj¹cych siê w tym obiekcie,

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

c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub in-
stalacji, zgodnie z okre�lonymi dla nich warunkami techniczny-
mi i wymaganiami technologicznymi,

- warunki obliczeniowe - obliczeniowa temperatura po-
wietrza atmosferycznego okre�lona dla strefy klimatycznej, w
której zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o,

- nielegalne pobieranie ciep³a - pobieranie ciep³a bez za-
warcia umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym lub niezgod-
nie z umow¹.

2.   Zakres dzia³alno�ci gospodarczej zwi¹zanej z za-
opatrzeniem w ciep³o

Zak³ady Azotowe Kêdzierzyn S.A. z siedzib¹ w Kêdzierzy-
nie-Ko�lu prowadz¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ w zakresie wy-
twarzania, przesy³ania i dystrybucji ciep³a na terenie Spó³ki i
miasta Kêdzierzyn-Ko�le.

Dzia³alno�æ prowadzona jest na podstawie udzielonych
przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki koncesji z dnia 12
listopada 1998 r. na:

- wytwarzanie ciep³a nr WCC/585/564/U/OT-6/98/TT,
- przesy³anie i dystrybucjê ciep³a nr PCC/612/564/U/OT-

6/98/TT, ze zmianami: z dnia 6 marca 2000 r. nr PCC/612/S/564/U/3/
2000 i z dnia 23 lipca 2003 r.  nr PCC/612A/564/W/OWR/2003/HC.

3.   Podzia³ odbiorców ciep³a na grupy taryfowe

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

Grupa A1-1   - odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest w
postaci gor¹cej wody o parametrach 130/700C, bezpo�rednio
ze �ród³a ciep³a sprzedawcy,

Grupa  A1-2  - odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest w
postaci gor¹cej wody o parametrach 130/700C, za po�rednic-
twem sieci ciep³owniczej sprzedawcy,

Grupa A2      - odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest w
postaci gor¹cej wody o parametrach 150/700C, bezpo�rednio
ze �ród³a ciep³a sprzedawcy,

Grupa A3      - odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest w
postaci pary wodnej o ci�nieniu znamionowym 1,5 MPa za po-
�rednictwem  sieci ciep³owniczej sprzedawcy,

Grupa A4      - odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest w
postaci pary wodnej o ci�nieniu znamionowym 0,6 MPa za po-
�rednictwem  sieci ciep³owniczej sprzedawcy,

Grupa A5      - odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest w
postaci pary wodnej o ci�nieniu znamionowym 7,0 MPa za po-
�rednictwem  sieci ciep³owniczej sprzedawcy.

4.   Rodzaje oraz wysoko�æ cen i stawek op³at
4.1.   CENY I STAWKI OP£AT  ZA CIEP£O

 

Grupa A1-1

Wyszczególnienie Jednostki Wysoko�æ cen

netto brutto*

Cena za zamówion¹ moc z³/MW/rok 19 851,90 24 219,32

ciepln¹ rata miesiêczna 1 654,33 2 018,28

Cena ciep³a z³/GJ 14,20 17,32

Cena no�nika ciep³a z³/m3 5,43 6,62

Grupa A1-2

Wyszczególnienie Jednostki   Wysoko�æ cen i stawek op³at

netto brutto*

Cena za zamówion¹ moc z³/MW/rok 19 851,90 24 219,32

ciepln¹ rata miesiêczna 1 654,33 2 018,28

Cena ciep³a z³/GJ 14,20 17,32

Cena no�nika ciep³a z³/m3 5,43 6,62

Stawka op³aty sta³ej za us³ugi z³/MW/rok 7798,29 9513,91

przesy³owe rata miesiêczna 649,86 792,83

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi

przesy³owe

z³/GJ 4,80 5,86

Stawka op³aty abonamentowej z³/punkt pomiarowy/rok 71,80 87,60

rata miesiêczna 5,98 7,30
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Grupa A2

Wyszczególnienie Jednostki Wysoko�æ cen

netto brutto*

Cena za zamówion¹ moc z³/MW/rok 21 442,50 26 159,85

ciepln¹ rata miesiêczna 1 786,88 2 179,99

Cena ciep³a z³/GJ 13,00 15,86

Cena no�nika ciep³a z³/m3 4,78 5,83

Grupa A3 

Wyszczególnienie Jednostki   Wysoko�æ cen i stawek op³at

netto brutto*

Cena za zamówion¹ moc z³/MW/rok 16 486,25 20 113,23
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rata miesiêczna 1 373,85 1 676,10

Cena ciep³a z³/GJ 8,72 10,64

Cena no�nika ciep³a z³/m
3

2,47 3,01

Stawka op³aty sta³ej za us³ugi z³/MW/rok 3 580,94 4 368,75

przesy³owe rata miesiêczna 298,41 364,06

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi

przesy³owe

z³/GJ 1,72 2,10

Stawka op³aty abonamentowej z³/punkt pomiarowy/rok 71,80 87,60

rata miesiêczna 5,98 7,30

Grupa A4

Wyszczególnienie Jednostki   Wysoko�æ cen i stawek op³at

netto brutto*

Cena za zamówion¹ moc z³/MW/rok 16 486,25 20 113,23

ciepln¹ rata miesiêczna 1 373,85 1 676,10

Cena ciep³a z³/GJ 8,72 10,64

Cena no�nika ciep³a z³/m
3

2,47 3,01

Stawka op³aty sta³ej za us³ugi z³/MW/rok 2 115,77 2 581,24

przesy³owe rata miesiêczna 176,31 215,10

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi

przesy³owe

z³/GJ 1,35 1,65

Stawka op³aty abonamentowej z³/punkt pomiarowy/rok 71,80 87,60

rata miesiêczna 5,98 7,30

Grupa A5

Wyszczególnienie Jednostki   Wysoko�æ cen i stawek op³at

netto brutto*

Cena za zamówion¹ moc z³/MW/rok 25 734,86 31 396,53

ciepln¹ rata miesiêczna 2 144,57 2 616,38

Cena ciep³a z³/GJ 10,31 12,58

Cena no�nika ciep³a z³/m
3

2,47 3,01

Stawka op³aty sta³ej za us³ugi z³/MW/rok 964,27 1176,41

przesy³owe rata miesiêczna 80,36 98,04

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi

przesy³owe

z³/GJ 0,60 0,73

Stawka op³aty abonamentowej z³/punkt pomiarowy/rok 71,80 87,60

rata miesiêczna 5,98 7,30

*Ceny i stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek od towarów
i us³ug w wysoko�ci 22%.
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4.2.   Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej

1) W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia odbior-
cy, stawki op³at za przy³¹czenie bêd¹ kalkulowane na podstawie
kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podstawie kosz-
torysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych ro-
bót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb spo-
rz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okre�lonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10
czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr
72, poz. 664 ze zmianami), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia
umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu posta-
nowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.

2) W razie powierzenia wykonania us³ugi w zakresie przy-
³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹
kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie jest koszt prac projekto-
wych i budowlano-monta¿owych, niezbêdnych do wykonania
przy³¹czenia, okre�lony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod
warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy ni¿ koszt ustalony przy zasto-
sowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 1).

5. Sposób obliczania op³at :

- Miesiêczna rata op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹ -
pobierana w ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn zamówionej
mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówion¹ moc ciepln¹ dla
danej grupy taryfowej.

- Op³ata za ciep³o - pobierana za ka¿dy miesi¹c, w którym
nast¹pi³ pobór ciep³a, stanowi iloczyn ilo�ci dostarczonego cie-
p³a, ustalonej na podstawie odczytów wskazañ uk³adu pomia-
rowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przy³¹czu do wêz³a
cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji
urz¹dzeñ i instalacji okre�lonych w umowach, oraz ceny ciep³a
dla danej grupy taryfowej.

- Op³ata za no�nik ciep³a - pobierana za ka¿dy miesi¹c, w
którym nast¹pi³ pobór no�nika ciep³a, stanowi iloczyn ilo�ci no-
�nika ciep³a dostarczonego do nape³niania i uzupe³niania ubyt-
ków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego
w wê�le cieplnym, oraz ceny no�nika ciep³a dla danej grupy
taryfowej.

- Miesiêczna rata op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe -
pobierana w ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn zamówionej
mocy cieplnej oraz 1/12 stawki op³aty sta³ej za us³ugi przesy³o-
we dla danej grupy taryfowej.

- Op³ata zmienna za us³ugi przesy³owe - pobierana za
ka¿dy miesi¹c, w którym nast¹pi³ pobór ciep³a, stanowi iloczyn
ilo�ci dostarczonego ciep³a ustalonej na podstawie odczytów
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowane-
go na przy³¹czu do wêz³a cieplnego albo w innych miejscach
rozgraniczenia eksploatacji urz¹dzeñ i instalacji okre�lonych w
umowach, oraz stawki op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe dla
danej grupy taryfowej.

- Miesiêczna rata op³aty abonamentowej - pobierana w
ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn liczby punktów pomiarowych
i 1/12 stawki op³aty abonamentowej dla danej grupy taryfowej.

6.   Warunki stosowania cen i stawek op³at

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at obowi¹zu-
j¹ przy zachowaniu standardów jako�ciowych okre�lonych w
rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.

W przypadkach:
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzeda-

¿y ciep³a,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wska-

zañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
- niedotrzymania przez przedsiêbiorstwo energetyczne

standardów jako�ciowych obs³ugi odbiorców,
- nielegalnego pobierania ciep³a,
- udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹-

cych odbiorcy,
stosuje siê odpowiednio postanowienia okre�lone w roz-

dziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.

Op³aty za nielegalny pobór ciep³a nalicza siê na podsta-
wie cen i stawek op³at netto.

7.   Wprowadzanie zmian cen i stawek op³at

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki, jest kierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

Przedsiêbiorstwo wprowadza taryfê do stosowania nie
wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie pó�niej ni¿ do 45 dnia od
daty jej opublikowania.

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


