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Stanowiska, zadania, zajêcia uprawniaj¹ce do 
dodatku funkcyjnego 

Miesiêcznie w procentach1 

 
 1. Przedszkola : 

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. 
dziennie 
Wicedyrektor  

 
 

od 10 do 20 
do 10 

 2. Szko³y podstawowe i gimnazjum : 
Dyrektor szko³y licz¹cej do 14 oddzia³ów 
Dyrektor szko³y licz¹cej 15 i wiêcej oddzia³ów  
Wicedyrektor 
Stanowisko kierownicze przewidziane w statucie 
szko³y  

 
od 10 do 30 
od 10 do 40 

do 10 
 

do 5 
 3. W ychowawca klasy oraz wychowawca grupy 

przedszkolnej : 
do 10 uczniów w klasie (grupie) 
od 11 do 20 uczniów w klasie (grupie) 
21 i wiêcej uczniów w klasie (grupie) 

 
 

1  
2 
3 

 4. Opiekun sta¿u : 
Opiekun jednej i wiêcej osób 

 
2 

 5. Doradcy metodyczni i konsultanci  2 
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Uchwa³a Nr IX/90/03
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 18 sierpnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56,
poz. 357; 1998 r.  Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118;  2000 r.
Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239; 2001 r. Nr 128, poz. 1404,
Nr 144, poz. 1615, 2002 r. Nr 4, poz. 32 i Nr 113, poz. 984,
Nr 240, poz. 2052) oraz rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysoko�ci minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu ob-
liczania wysoko�ci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹
godzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz dodatkowych
zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warun-
ków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i
uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹cych podstawê przyzna-
nia dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków
zaliczania okresów zatrudnienia i innych uprawniaj¹cych do do-
datku za wys³ugê lat (Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 455;  2001 r.
Nr 52, poz. 544; 2002 r. Nr 160, poz. 1323, 2003 r. Nr 34,
poz. 286)- Rada Miejska w Byczynie uchwala, co nastêpuje :

§ 1. W za³¹czniku do uchwa³y Nr XX/194/2000 Rady Miej-
skiej w Byczynie z dnia 19 pa�dziernika 2000 r. w sprawie zasad
wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu okre�laj¹ce-
go wysoko�æ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczy-
cielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektórych innych sk³adników wynagradzania, a tak¿e wy-
soko�ci oraz szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania
dodatku mieszkaniowego zmienionej uchwa³ami : Nr XLIII/307/02
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 czerwca 2002 r. ; Nr IV/28/02 Rady
Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2002 r. wprowadza siê nastê-
puj¹ce zmiany :

I. Zmienia siê § 2, który otrzymuje brzmienie :
 "Wysoko�æ (stawka) miesiêczna dodatku motywacyjne-

go w placówce o�wiatowej, na dany rok bud¿etowy stanowi  1 %
planowanego na grudzieñ (ostatni miesi¹c poprzedzaj¹cy rok
bud¿etowy) wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wymienio-
nych w § 1 zatrudnionych w tej placówce.

II. Zmienia siê za³¹cznik nr 1 do Regulaminu dodatków
funkcyjnych, w nastêpuj¹cy sposób :

1 procent wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytu³em magistra z przygotowaniem pedagogiczym
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W przypadku dyrektorów szkó³ posiadaj¹cych filiê ustala
siê rycza³t na dojazd do placówki w wysoko�ci miesiêcznej 5 x
ilo�æ km (³¹cznie z powrotem) x stawki ustalonej przez ministra
transportu dla danego typu pojazdu.

III. Zmienia siê § 17 ust. 1, który otrzymuje brzmienie :
"1. Ustala siê dodatek za trudne warunki pracy dla nauczy-

cieli :
1) prowadz¹cych zajêcia rewalidacyjno-wychowawcze z

dzieæmi i m³odzie¿¹ upo�ledzonymi umys³owo w stopniu g³êbo-
kim - w wysoko�ci 7 % miesiêcznie wynagrodzenia zasadnicze-
go, proporcjonalnie do ilo�ci godzin zajêæ wykonywanych w tych
warunkach,

2) prowadz¹cych indywidualne nauczanie dziecka zakwa-
lifikowanego do kszta³cenia specjalnego - w wysoko�ci 7 %
miesiêcznego wynagrodzenia zasadniczego, proporcjonalnie do
ilo�ci godzin zajêæ wykonywanych w tych warunkach,

3) prowadz¹cych zajêcia dydaktyczne w klasach ³¹czonych
w szko³ach podstawowych - w wysoko�ci 5 % stawki godzino-
wej za ka¿d¹ przepracowan¹ w tych klasach godzinê ³¹czenia."

IV. zmienia siê § 18 ust. 1, który otrzymuje brzmienie :
"1. Ustala siê dodatek za pracê w warunkach uci¹¿liwych

w wysoko�ci 5 % miesiêcznie wynagrodzenia zasadniczego
proporcjonalnie do ilo�ci godzin realizowanych w tych warun-
kach przez nauczyciela w danym miesi¹cu."

V. zmienia siê § 29, który otrzymuje brzmienie :
"Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielo-

ne w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w których
nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzianych
przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koñ-
czenia zaj¹æ w �rodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej
nieobecno�ci w pracy".

VI. zmienia siê § 31, który otrzymuje brzmienie:
"1. Nauczycielom wymienionym w § 1, którzy w dniu wol-

nym od pracy realizuj¹ planowane i odpowiednio udokumento-
wane zorganizowane zajêcia dydaktyczne lub opiekuñczo-wy-
chowawcze przys³uguje odrêbne wynagrodzenie, jak za godziny
ponadwymiarowo, za faktycznie przepracowan¹ ilo�æ godzin, nie
wiêcej jednak ni¿ za 4 godziny.

2. Nauczycielom wymienionym w § 1, realizuj¹cym zajê-
cia, okre�lone w ust. 1 przez, co najmniej dwa dni wolne nastê-

puj¹ce po sobie, przys³uguje wynagrodzenie, jak za godziny
ponadwymiarowe, za faktycznie przepracowan¹ ilo�æ godzin, nie
wiêcej jednak ni¿ za 5 godzin za ka¿dy dzieñ.

3. Na wniosek nauczyciela dyrektor placówki mo¿e udzie-
liæ dnia wolnego za dzieñ (dni), w którym nauczyciel realizowa³
okre�lone w ust. 1 i 2 zajêcia."

VII. Zmienia siê § 35 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
"Dodatek okre�lony w § 34 wyp³aca siê w wysoko�ci:
1. 1 % miesiêcznej stawki najni¿szego wynagrodzenia za

prace pracowników, ustalonego przez MGiPS, zwanego dalej
"najni¿szym wynagrodzeniem" dla nauczyciela nie posiadaj¹-
cego dzieci lub posiadaj¹cego dzieci nie spe³niaj¹ce kryteriów
okre�lonych w ust. 3.

2. 3 % najni¿szego wynagrodzenia dla nauczyciela posia-
daj¹cego 1 lub 2 dzieci, spe³niaj¹cych warunki okre�lone w ust. 3.

3. 5 % najni¿szego wynagrodzenia dla nauczyciela posia-
daj¹cego 3 i wiêcej dzieci, spe³niaj¹cych warunki okre�lone w
ust. 3".

VIII. zmienia siê § 42, ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
"�rodki na nagrody w ramach specjalnego funduszu na-

gród dla nauczycieli, w wysoko�ci 1 % planowanych �rodków
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocz-
nym planie finansowym szko³y, z tym ¿e:

1. 40% �rodków funduszu przeznacza siê na nagrody or-
ganu prowadz¹cego,

2. 60 % �rodków funduszu przeznacza siê na nagrody
dyrektora.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Byczyny.

§ 3. Uchyla siê uchwa³ê Nr VIII/72/03 Rady Miejskiej w By-
czynie z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany uchwa³y.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Byczynie

Józef Lucja Kêdzia
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591;  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz. 1806), Rada Gminy
Bierawa uchwala ,co nastêpuje:

§1. Nadaje siê nazwê "ulica Nowa" drodze w Korzonku,
oznaczonej numerami dzia³ek: 160/18,160/11,160/12,160/13,
160/14,160/15,160/17,160/21,160/20,160/19,160/26,
160/27,160/28, 160/29,160/30,160/22,160/33,160/34.
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Uchwa³a Nr X/65/2003
Rady Gminy Bierawa

z dnia 8 sierpnia 2003 r.

w sprawie nazwy ulicy.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew ¯muda

Na podstawie art. 32, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. - o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578
z pó�n. zm.), w zwi¹zku z art. 128, ust 1, pkt 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014 z pó�n. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/20/02 Rady Powiatu Opolskiego z
dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu
Opolskiego na 2003 rok dokonuje siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. W za³¹czniku nr 1 do w/w uchwa³y zwiêksza siê planowa-
ne dochody Powiatu na 2003 rok

w dziale 853 - Opieka spo³eczna,
rozdzia³ 85304 - Rodziny zastêpcze,        o kwotê 313.000 z³

z tytu³u dotacji celowej otrzymanej z bud¿etu pañstwa na realiza-
cjê bie¿¹cych zadañ w³asnych Powiatu (§ 213).

2. W za³¹czniku nr 2 do w/w uchwa³y zwiêksza siê planowa-
ne wydatki bie¿¹ce Powiatu na 2003 rok.

      w dziale 853 - Opieka spo³eczna,
rozdzia³ 85304 - Rodziny zastêpcze,
                                                                  o kwotê 313.000 z³
z tytu³u �wiadczeñ spo³ecznych (§ 3110).
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Uchwa³a Nr 39/03
Zarz¹du Powiatu Opolskiego

 z dnia 10 lutego 2003 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Powiatu Opolskiego na 2003 rok.

§ 2.  Ustala siê dochody bud¿etu Powiatu na 2003 rok po
zmianach w wysoko�ci                                             33.384.096 z³

§ 3.  Ustala siê wydatki bud¿etu Powiatu  na 2003 rok
                                                   w wysoko�ci  33.749.753 z³.

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

Zarz¹d Powiatu Opolskiego:

Henryk Lakwa
Krzysztof Wysdak

Irena £ysy - Cichon
Zygmunt Olbryt
Rudolf Mohlek
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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.), w zwi¹zku z art. 128, ust.1, pkt. 1 i ust. 2,
pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pó�n. zm.)- uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/20/02 Rady Powiatu Opolskiego z
dnia 30 grudnia 2002 r.  w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu
Opolskiego na 2003 rok, dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian :

1. W za³¹czniku nr 1 do w/w uchwa³y zwiêksza siê plano-
wane dochody Powiatu na  2003 rok o kwotê ogó³em 150.621 z³,
w tym :

a) dzia³ 851 - OCHRONA ZDROWIA
- rozdzia³ 85156 - Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne oraz

�wiadczenia dla osób nie objêtych obowi¹zkiem ubezpieczenia
zdrowotnego.

Zwiêkszenie o kwotê 46.000 z³, z tytu³u dotacji celowej prze-
kazanej z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z zakresu admi-
nistracji rz¹dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizo-
wane przez powiat (§211)

b) dzia³ 853 - OPIEKA SPO£ECZNA
- rozdzia³ 85304 - Rodziny zastêpcze, o kwotê 94.543 z³,

z tytu³u dotacji celowej przekazanej z bud¿etu pañstwa na reali-
zacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu (§213),

- rozdzia³ 85334 - Pomoc dla repatriantów, o kwotê 10.078 z³
z tytu³u dotacji celowej przekazanej z bud¿etu pañstwa na zada-
nia bie¿¹ce    z zakresu administracji rz¹dowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat (§211).

2. W za³¹czniku nr 2 do w/w uchwa³y zwiêksza siê plano-
wane wydatki Powiatu o kwotê ogó³em                         150.621 z³,

 w tym :
a) dzia³ 851 - OCHRONA ZDROWIA
- rozdzia³ 85156 - Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne oraz

�wiadczenia dla osób nie objêtych obowi¹zkiem ubezpieczenia
zdrowotnego      o kwotê 46.000 z³,
z tytu³u wydatków bie¿¹cych (§ 4290),

b) dzia³ 853 - OPIEKA SPO£ECZNA
- rozdzia³ 85304 - Rodziny zastêpcze, o kwotê 94.543 z³,

z tytu³u wydatków bie¿¹cych (§ 3110),
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Uchwa³a Nr 52/03
Zarz¹du Powiatu Opolskiego

  z dnia 17 marca 2003 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Powiatu Opolskiego na 2003 rok.

- rozdzia³ 85334 - Pomoc dla repatriantów o kwotê 10.078 z³,
z tytu³u wydatków bie¿¹cych (§ 3110).

3. W za³¹czniku nr 2 do w/w uchwa³y dokonuje siê prze-
niesienia planowanych wydatków :

a) bie¿¹cych Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim na
zwiêkszenie wydatków w grupie wynagrodzeñ w ramach :
dzia³u  853 - OPIEKA SPO£ECZNA

- rozdzia³ 85301 - Placówki Opiekuñczo - wychowawcze
zmniejsza siê wydatki bie¿¹ce o kwotê 2.390 z³, w § 4300, a
zwiêksza siê wydatki w grupie wynagrodzeñ o kwotê 2.390 z³,
w § 4010.

b) w grupie wynagrodzeñ miêdzy rozdzia³ami klasyfikacji
bud¿etowej ZSS przy Opolskim O�rodku Rehabilitacji Dzieci i
M³odzie¿y "ORDIM", poprzez zmniejszenie          o kwotê 8.850 z³.

W dziale - O�WIATA I WYCHOWANIE,
- rozdzia³u 80102 - Szko³y podstawowe specjalne, w pa-

ragrafach   § 4010 - 7.200 z³, § 4110 - 1.450 z³, § 4120 - 200 z³,
z równoczesnym zwiêkszeniem o kwotê 8.850 z³.

W rozdziale 80111-Gimnazja specjalne w paragrafach
§ 4010-7.200z³, § 4110 - 1.450 z³, § 4120 - 200 z³.

§ 2. Ustala siê dochody bud¿etu Powiatu na 2003 rok po
zmianach w wysoko�ci                                              32.829.647 z³.

§ 3. Ustala siê wydatki bud¿etu Powiatu na 2003 rok po
zmianach w wysoko�ci                                               33.275.365 z³.

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

 Zarz¹d Powiatu Opolskiego

Henryk Lakwa
Krzysztof Wysdak

Irena £ysy - Cichon
Rudolf Mohlek

Zygmunt Olbryt

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.), w zwi¹zku z art. 128, ust .1, pkt .1 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z pó�n. zm.) uchwala siê , co nastêpuje :
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Uchwa³a Nr 54/03
Zarz¹du Powiatu Opolskiego

z dnia 28 marca 2003 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Powiatu Opolskiego na 2003 rok.

§1. W uchwale Nr IV/20/02 Rady Powiatu Opolskiego z
dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu
Opolskiego na 2003 rok dokonuje siê nastêpuj¹cych  zmian:

1. W za³¹czniku nr 1 do w/w uchwa³y zwiêksza siê plano-
wane dochody Powiatu na 2003 rok w:
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dzia³ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
> rozdzia³ 85415 - Pomoc materialna dla uczniów,
                                                                         o kwotê 53.795 z³,
z tytu³u dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na realizacjê bie-

¿¹cych zadañ w³asnych powiatu (§ 213).
2. W za³¹czniku nr 2 do  w/w uchwa³y zwiêksza siê planowa-

ne wydatki Powiatu w :
dzia³ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
> rozdzia³ 85415-Pomoc materialna dla uczniów,
                                                                         o kwotê 53.795 z³,
z tytu³u wydatków bie¿¹cych (§ 3240)

§ 2. Ustala siê dochody bud¿etu Powiatu na 2003 rok  po
zmianach w wysoko�ci  32.883.442 z³.

§3. Ustala siê wydatki bud¿etu Powiatu na 2003 rok po
zmianach w wysoko�ci          33.329.160 z³.

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

Zarz¹d Powiatu Opolskiego:
Henryk Lakwa

Krzysztof Wysdak
Irena £ysy - Cichon

Rudolf Mohlek
Zygmunt Olbryt

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.), w zwi¹zku z art. 128, ust 1,  pkt 1 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014  z pó�n. zm.) uchwala siê, co nastêpuje :

§ 1. W uchwale Nr IV/20/02 Rady Powiatu Opolskiego z
dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu
Opolskiego na 2003 rok dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian :

1/ w za³¹czniku nr 1 do w/w uchwa³y wprowadza siê zmiany
w planie dochodów Powiatu na 2003 rok polegaj¹ce na:

a/ dzia³ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
rozdzia³ 75045 - "Komisje poborowe", dokonuje siê prze-

niesienia planowanych dochodów  w kwocie 2.000 z³,  z  § 212 -
"Dotacja celowa z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce realizo-
wane przez powiat na podstawie porozumieñ z organami admi-
nistracji rz¹dowej", na zwiêkszenie planowanych dochodów w
§ 211 -"Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na zada-
nia bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez  powiat".

b/ dzia³ 853 - OPIEKA SPO£ECZNA
rozdzia³ 85304 -"Rodziny zastêpcze", zwiêksza siê plano-

wane dochody Powiatu  o kwotê 22.677 z³, z tytu³u § 213 - Dotacja
celowa z bud¿etu pañstwa na realizacjê bie¿¹cych zadañ w³a-
snych powiatu.

2/ w za³¹czniku nr 2 do w/w uchwa³y zwiêksza siê plano-
wane wydatki Powiatu na 2003 rok w:

dzia³ 853 - OPIEKA SPO£ECZNA
rozdzia³ 85304 -"Rodziny zastêpcze", o kwotê 22.677 z³,

z tytu³u wydatków bie¿¹cych.

§ 2. Ustala siê dochody bud¿etu Powiatu na 2003 rok po
zmianach w wysoko�ci                                            32.906.119 z³.

§ 3. Ustala siê wydatki bud¿etu Powiatu na 2003 rok po
zmianach w wysoko�ci                                              33.351.837 z³.

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

Zarz¹d Powiatu Opolskiego:

Henryk Lakwa
Krzysztof Wysdak

Irena £ysy - Cichon
Rudolf Mohlek

Zygmunt Olbryt
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Uchwa³a Nr 57/03
Zarz¹du Powiatu Opolskiego

z dnia 14 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Powiatu Opolskiego na 2003 rok.
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Na podstawie art. 12, pkt. 5 i art. 51, ust. 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91,
poz.578, z pó�n. zm.), oraz art. 109,112, ust.2, pkt. 5 i art. 124
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pó�n. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/20/02 Rady Powiatu Opolskiego z
dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu
Opolskiego na 2003 rok,  wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. W § 15 dodaje siê pkt. 3 o tre�ci:
Upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu Opolskiego do udzielenia

Samodzielnemu Publicznemu Zak³adowi Opieki Zdrowotnej
Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Ozimku, po¿yczki d³ugotermino-
wej w wysoko�ci 600.000 z³,  na pokrycie zobowi¹zañ z tytu³u
�wiadczonych us³ug medycznych.

2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu Powiatu o kwotê ogó³em
212.652 z³ do wysoko�ci    33.436.753 z³, z równoczesnym wpro-
wadzeniem zmian w za³¹czniku nr 2 do w/w uchwa³y w nastêpu-
j¹cych podzia³ach klasyfikacji bud¿etowej:

1) dzia³ 020 - LE�NICTWO
- rozdzia³ 02002 - Nadzór nad gospodark¹ le�n¹, zwiêk-

sza siê planowane wydatki bie¿¹ce, w ramach dotacji w § 2630
                                                                       o kwotê 18.952 z³,
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Uchwa³a Nr V/28/03
Rady Powiatu Opolskiego

z dnia 30 stycznia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Opolskiego na 2003 rok.

2) dzia³ 758 - RÓ¯NE ROZLICZENIA
> rozdzia³ 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza siê

planowan¹ rezerwê celow¹ w § 4810   o kwotê 200.000 z³,
3) dzia³ 801 - O�WIATA l WYCHOWANIE
> rozdzia³ 80130 - Szko³y zawodowe, zwiêksza siê plano-

wane wydatki inwestycyjne w § 6050, o kwotê 393.700 z³ na
zadanie "budowa hali z basenem" w Zespole Szkó³ w Tu³owi-
cach.

3. Ustala siê wysoko�æ rozchodów bud¿etu Powiatu
w kwocie 600.000 z³, w § 991, "Udzielone po¿yczki i kredyty".

4.Zwiêksza siê deficyt bud¿etu Powiatu na 2003 rok o kwotê
    812.652 z³,

którego �ród³em pokrycia bêd¹ przychody § 957, z tytu³u nadwy¿-
ki z lat ubieg³ych.

§ 2. Wykonanie powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Opol-
skiego.

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

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Powiatu Opolskiego

Jaros³aw Kopij

Na podstawie art.12, pkt 5 i art. 51, ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998 r. -   o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592  z pó�n. zm.), oraz art. 52, 109,112, ust.2, pkt. 2,3,5 i art.
124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155, poz. 1014  z pó�n. zm.) uchwala siê, co nastêpuje :

§ 1. W uchwale Nr IV/20/02 Rady Powiatu Opolskiego z
dnia 30 grudnia 2002 r.  w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu
Opolskiego na 2003 rok wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany :

1. Ustala siê nowe brzmienie § 16 w/w uchwa³y, o tre�ci :
1/ ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ po¿yczek i kredytów

krótkoterminowych zaci¹gniêtych przez Zarz¹d Powiatu, która nie mo¿e
przekroczyæ ³¹cznej kwoty 500.000 z³ w roku bud¿etowym.

2/ ustala siê ³¹czn¹ kwotê porêczeñ i gwarancji udzielo-
nych przez powiat w roku bud¿etowym do wysoko�ci       2.500.000 z³.

2. W za³¹czniku nr 1 do w/w uchwa³y zmniejsza siê plano-
wane dochody Powiatu   o kwotê ogó³em 705.070 z³ i równocze-
�nie wprowadza siê zmiany w ni¿ej wymienionych podzia³ach
klasyfikacji bud¿etowej :
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Uchwa³a Nr VI/32/03
Rady Powiatu Opolskiego

z dnia 20 marca 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Opolskiego na 2003 rok.

1) Dzia³ 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fi-
zycznych i innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci
prawnej"

- rozdzia³ 75622 - "Udzia³ powiatów w podatkach stano-
wi¹cych dochód bud¿etu pañstwa", zmniejsza siê planowane
dochody o kwotê 32.392 z³ w § 001 - Podatek od osób fizycz-
nych.

2) Dzia³ 758 - "Ró¿ne rozliczenia"
- rozdzia³ 75801 - "Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej

dla jednostek samorz¹du terytorialnego", zmniejsza siê plano-
wane dochody o kwotê 269.230 z³ w § 292 -Subwencje ogólne
z bud¿etu pañstwa,

- rozdzia³ 75803 - "Czê�æ wyrównawcza subwencji ogól-
nej dla powiatów" zmniejsza siê planowane dochody

                                                                       o kwotê 38.950 z³
 w § 292 - Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa.
- rozdzia³ 75806 - "Czê�æ drogowa subwencji ogólnej dla

powiatów  i województw", zmniejsza siê planowane dochody   o
kwotê 364.498 z³  w § 292 - Subwencje ogólne z bud¿etu pañ-
stwa.
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3. Dokonuje siê zmianê w wysoko�ciach planowanych
przychodów bud¿etu Powiatu na 2003 rok, w tym :

1) planowane w § 951 - "Przychody ze sp³at po¿yczek i
kredytów udzielanych     z bud¿etu" zmniejsza siê o kwotê  153.005 z³,

2) zwiêksza siê planowane przychody w § 957 - "Nadwy¿-
ka z lat ubieg³ych"  o kwotê 233.066 z³.

4. Dokonuje siê zmniejszenia wysoko�ci planowanych
wydatków Powiatu na 2003 rok   o kwotê 625.009 z³, z równocze-
snym wprowadzaniem zmian do za³¹cznika
nr 2 do  w/w uchwa³y w ni¿ej wymienionych podzia³ach klasyfika-
cji bud¿etowej :

1) Dzia³ 600 - "Transport i £¹czno�æ"
- rozdzia³ 60014 - "Drogi publiczne powiatowe", zmniejsza

siê planowane wydatki bie¿¹ce Zarz¹du Dróg Powiatowych w
Opolu  o kwotê 300.000 z³,

2) Dzia³ 750  -  "Administracja publiczna"
-rozdzia³ 75019 - "Rady powiatów", zmniejsza siê plano-

wane wydatki bie¿¹ce o kwotê 30.000 z³,
- rozdzia³ 75020 - "Starostwo Powiatowe", zmniejsza siê

planowane wydatki z tytu³u wydatków bie¿¹cych o kwotê 25.009 z³,
 3) Dzia³ 758 - "Ró¿ne Rozliczenia"
- rozdzia³ 75818 - "Rezerwy ogólne i celowe", zmniejsza

siê   w § 4810 - "Rezerwy",                               o kwotê 260.000 z³,

 4) Dzia³ 853 - "Opieka Spo³eczna"
-  rozdzia³ 85318 - "Powiatowe centra pomocy rodzinie",

zmniejsza siê planowane wydatki bie¿¹ce,      o kwotê 10.000 z³.

§ 2 . Ustala siê dochody bud¿etu Powiatu na 2003 rok po
zmianach w wysoko�ci                                                 32.679.026 z³.

§ 3. Ustala siê wydatki bud¿etu Powiatu na 2003 rok po
zmianach w wysoko�ci                                               33.124.744 z³.

 § 4. Ustala siê przychody bud¿etu Powiatu na 2003 rok po
zmianach w wysoko�ci                                                   1.045.718 z³.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Opolskiego .

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

Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha

Na podstawie art.118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2003 r.  Nr 15 poz. 148)
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym / Dz. U. Nr 142, poz. 1591;  2001 r. Nr 23, poz.220;
2002 r.  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984/ -  Rada Miejska w
Otmuchowie uchwala, co nastêpuje:

§1. W uchwale Nr V/52/2003 Rady Miejskiej w Otmucho-
wie z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie trybu postêpowania o
udzielenie dotacji wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:
"§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-

wym Województwa Opolskiego."
2) dodaje siê § 5 o tre�ci:
"§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

og³oszenia."
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Uchwa³a Nr VI/65/2003
Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y.

3) w za³¹czniku do uchwa³y "Tryb postêpowania o udziele-
nie dotacji":

a) w § 7 skre�la siê ust. 3,
b) dodaje siê § 8 o tre�ci:
"§ 8. Dotacja wykorzystana na inne cele ni¿ okre�lone w

akcie o jej przyznaniu podlega zwrotowi."

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

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Zaczyk

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/ art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2003 r.  Nr 15 poz. 148)
-  Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co nastêpuje:
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Uchwa³a Nr VII/71/2003
Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy Otmuchów na 2003 rok.
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§ 1. Dokonaæ zmian bud¿etu o kwotê z³:
- zwiêkszenia dochodów /za³¹cznik nr 1/       70.178,00 z³,
- zwiêkszenia wydatków /za³¹cznik nr 2/        70.178,00 z³.

§2. Po dokonaniu zmian bud¿et Gminy wynosi:
- dochody       18.982.265,44 z³,
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone

         1.393.994,44 z³,
- przychody          7.850.094.00 z³,

- wydatki       25.092.359,44 z³,
w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone
                                                                         1.393.994,44 z³,
rozchody         1.740.000,00 z³.

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

§4. Uchwala podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Zaczyk

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr VII/71/2003

Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Zwiêkszenia planu dochodów

Dzia³  §  Nazwa-                                                  Kwota z³  -
750       Administracja publiczna           10.000,00

       096          Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
                         w postaci pieniê¿nej                                    10.000,00

853           Opieka spo³eczna                                     10.584,00

         270       �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych
                     gmin  (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów),
                     samorz¹dów województw, pozyskane z innych �róde³
                                                                                         10.584,00

900        Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska     49.594,00

                     �rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin
           629     (zwi¹zków gmin), powiatów ( zwi¹zków  powiatów), samorz¹

                   dów województw pozyskane z innych �róde³

                       Razem                                                 70.178.00
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Na  podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , art.61 ust.2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz.1591,  2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984,
Nr 214 poz. 1806/ i  art. 109, 110, 116, 117, 118, 124 ust.1 i 2, 128,
129 ust.2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych / Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 / - Rada Miejska w Ozimku
uchwala,  co nastêpuje :

§ 1. W  uchwale Nr III / 22 / 02 z dnia 30 grudnia 2002  r. w
sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok  wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:

1.W § 2 i 3:
   a/ zmniejsza siê plan dochodów bud¿etowych
       z kwoty  26.186.633,00 z³  na kwotê 26.177.984,00 z³,
   b/ zmniejsza siê plan przychodów bud¿etowych
       z kwoty   86.000,00 z³ na kwotê  22.550,00 z³,
   c/ zmniejsza siê plan wydatków bud¿etowych
       z kwoty   24.282.101,00 z³ na kwotê  24.210.002,00 z³.
2.W § 6 ust. 2 pkt 3 kwotê  " 114.000,-"  zastêpuje siê kwot¹

"218.400,-".
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Uchwa³a   Nr IV/42/03
Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 10 marca  2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy  na 2003 rok.

3.W § 9 po lit. f dopisuje siê:
   " g/ Towarzystwo Spo³eczno - Kulturalne Niemców na

�l¹sku Opolskim-Zarz¹d Miasta i Gminy Ozimek    30.000,- z³
      e/ Towarzystwo Muzyczne im. J. Elsnera w Ozimku
                                                                                10.000,- z³".
4. Zmiany dokonane w pkt. 1, 2 i 3 przedstawione zosta³y

w za³¹cznikach  nr: 1, 2 ,3, 4 i 5  do  niniejszej  uchwa³y.

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Czes³aw Kaczmarek

Za³¹cznik nr 1
  do uchwa³y Nr IV/42/03

w   z³. 

 

D z. 

 

T   r  e  �  æ 

 

 

R ozdzia³ 

 

§  

 

P lan 

 

K orekta 

P lan 

po zmianie 

 

758 

 

R ó¿ne rozliczenia 

   

10.320.647,00 

 

-76.149,00 

 

10.244.498,00 

  

Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej 

dla jednostek sam orz¹du 

terytorialnego 

 

75801 

  

7 .644.990,00 

 

-74.013,00 

 

7 .570.977,00 

  

Subwencje ogólne z bud¿etu 

pañstwa 

  

292 

 

7 .644.990,00 

 

-74.013,00 

 

7 .570.977,00 

  

Czê�æ podstawowa subwencji 

ogólnej dla gmin 

 

75802 

  

1 .892.415,00 

 

-2 .136,00 

 

1 .890.279,00 

  

Subwencje ogólne z bud¿etu 

pañstwa 

  

292 

 

1 .892.415,00 

 

-2 .136,00 

 

1 .890.279,00 

 

900 

 

G ospodarka kom unalna i ochrona 

�rodow iska 

   

187.800,00 

 

+67.500,00 

 

255.300,00 

  

G ospodarka �ciekam i i ochrona wód 

 

90001 

  

- 

 

+67.500,00 

 

67.500,00 

  

- dotacje otrzym ane z powiatu na  

zadania bie¿¹ce realizowane na 

podstawie porozumieñ (um ów ) 

m iêdzy jednostkam i samorz¹du 

terytorialnego 

  

 

 

232 

 

 

 

67.500,00 

 

 

 

+67.500,00 

 

 

 

67.500,00 

  

R azem dochody 

Przychody bud¿etow e  

 

   

26.186.633,00 

86.000,00 

 

-8.649,00 

-63.450,00 

 

26.177.984,00 

22.550,00 

  

R azem dochody i przychody 

bud¿etow e 

 

   

26.272.633,00 

 

 

-72.099,00 

 

26.200.534,00 

 

Korekta planu dochodów bud¿etowych na 2003 rok
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Korekta planu dochodów dla zadañ zleconych, powierzonych
i realizowanych na podstawie porozumieñ na 2003 rok

       Za³¹cznik  nr 2
                                                         do uchwa³y IV/42/03

w  z³.

Dz. T  r  e  �  æ Rozdzia³ § Plan Korekta

Plan

po zmianie

900 Gospodarka komunalna i ochrona

�rodowiska
187.800,00 +67.500,00 255.300,00

Gospodarka �ciekami i ochrona wód 90001 - +67.500,00 67.500,00

· dotacje otrzymane z powiatu na

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

232 67.500,00 +67.500,00 67.500,00

Razem plan dochodów dla zadañ
zleconych i powierzonych

1.612.553,00 +67.500,00 1.680.053,00

                 Korekta planu wydatków bud¿etowych na rok 2003

Za³¹cznik nr  3
do uchwa³y Nr IV/42/03

w z³
Dzia³ Tre�æ Rozdz § Plan Korekta Plan po

korekcie

600 Transport i ³¹czno�æ 401.000 - 401.000

Drogi publiczne gminne 60016 370.000 - 370.000

Wydatki bie¿¹ce w tym :

1.Remonty dróg w granicach miasta

- ul.Czêstochowska-remont chodnika
- ul.Dworcowa-u³o¿enie dywanika asf.
- oznakowanie i bie¿¹ce remonty

2. Remonty dróg w so³ectwach

- ul.Czêstochowska II w Grod�cu
   (utwardzenie nawierzchni  )

- ul.Le�na w Chobiu
   (remont nawierzchni asf.)

- ul.Poprzeczna w Krzy¿owej Dolinie
   (remont nawierzchni asf.)

- ul.Cegielniana w Krasiejowie

   (remont nawierzchni  )

- ul.Dolna i Ja�minowa w Antoniowie
   (remont nawierzchni asf.)

- oznakowanie i bie¿¹ce remonty

370.000

185.000

185.000

-

+70.000

+100.000

+15.000

-

+40.000

+20.000

+40.000

+20.000

+30.000

+35.000

370.000

185.000

70.000

100.000

15.000

185.000

40.000

20.000

40.000

20.000

30.000

35.000
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754 Bezpieczeñstwo Publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa

131.500 - 131.500

Ochotnicze Stra¿e Po¿arne 75412 128.000 - 128.000

Wydatki bie¿¹ce w tym :
- bie¿¹ce utrzymanie OSP

Wydatki maj¹tkowe
- wydatki na zakupy inwestycyjne

   jednostek budzetowych w tym :

1. Zakup wozu stra¿ackiego dla
    OSP Krasiejów

6060

128.000

128.000

-

-

-

-50.000

-50.000

+50.000

+50.000

+50.000

78.500

78.500

50.000

50.000

50.000

758 Ró¿ne rozliczenia 10.000,00 -2.149,00 7.851,00

Rezerwy ogólne i celowe 75818 10.000,00 -2.149,00 7.851,00

Wydatki bie¿¹ce w tym:
-rezerwy 4810

10.000,00

10.000,00

-2.149,00

-2.149,00

7.851,00

7.851,00

801 O�wiata i wychowanie 9.501.569,00 -49.000,00 9.452.569,00

Szko³y podstawowe 80101 6.100.000,00 -25.000,00 6.075.000,00

Wydatki bie¿¹ce w tym:
- bie¿¹ce utrzymanie szkó³

6.100.000,00

6.100.000,00

-25.000,00

-25.000,00

6.075.000,00

6.075.000,00

Gimnazjum 80110 2.506.150,00 -19.000,00 2.487.150,00

Wydatki bie¿¹ce w tym:
- bie¿¹ce utrzymanie Gimnazjum
Wydatki majatkowe w tym:

-wydatki na zakupy inwest. jednostek

bud¿etowych
z tego

1. Zakup sprzetu do sali komputerowej

  w Gimnazjum

6060

2.506.150,00

2.506.150,00

-

-

-

-29.000,00

-29.000,00

+10.000,00

+10.000,00

+10.000,00

2.477.150,00

2.477.150,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Zespo³y ekonomiczno-administracyjne
szkó³ ( GZO )

80114 460.000,00 -5.000,00 455.000,00

Wydatki bie¿¹ce w tym:
- bie¿¹ce utrzymanie GZO

460.000,00

460.000,00

-5.000,00

-5.000,00

455.000,00

455.000,00

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 3.013.300,00 -25.000,00 2.988.300,00

Przedszkola 85404 2.550.000,00 -25.000,00 2.525.000,00

Wydatki bie¿¹ce wtym:
- bie¿¹ce utrzymanie Przedszkoli

2.550.000,00

2.550.000,00

-25.000,00

-25.000,00

2.525.000,00

2.525.000,00
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900 Gospodarka komunalna i ochrona 
�rodowiska 

  2.278.800,00 +4.050,00 2.282.850,00 

 Godpodarka �ciekami i ochrona wód 90001  1.277.000,00 +4.050,00 1.281.050,00 
 Wydatki majatkowe w tym: 

 
-wydatki inwestycyjne jednostek 
 bud¿etowych 
 
z tego: 
I. Budowa II sektora i IV poziomu 
    obwa³owania na sk³adowisku 
    odpadów komunalnych w Dylakach 
 
1.Budowa II kwatery na sk³adowisku 
odpadów komunalnych 
 
2. Budowa IV poziomu obwa³owañ 
    na sk³adowisku odpadów 
   komunalnych w Dylakach : 
  
- �r.w³asne 
-dotacja ze Starostwa 
-po¿yczka Woj.Fundusz Ochrony 
  �rodowiska 
 
 

  
 

6050 

 
 

1.226.000,00 
 
 
 
 

226.000,00 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
- 
- 
 

 
 

+4.050,00 
 
 
 
 

-226.000,00 
 
 
 

+121.600,00 
 
 

+108.450,00 
 
 

+18.400,00 
+67.500,00 
+22.550,00 

 

 
 

1.230.050,00 
 
 
 
 

- 
 
 
 

121.600,00 
 
 

108.450,00 
 
 

18.400,00 
67.500,00 
22.550,00 

 

921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa 
narodowego 

  873.600,00 - 873.600,00 

 Pozosta³a zadania w zakresie kultury 92105  114.000,00 - 114.000,00 
 Wydatki bie¿¹ce w tym: 

 
1. Pozosta³a dzia³alno�æ kulturalna 
      w  tym: 
 
-TSKN 
-Festiwal �laskiej Piosenki Dzieciêcej 
  i M³odzie¿owej 
-dotacja podmiotowa z bud¿etu dla 
  jednostek nie zaliczanych do sektora 
  finansów publicznych 
 
w tym: 
1. Dotacja dla TSKN 
2. Dotacja do Towarzystwa Muzyczn. 
    w Ozimku na festiwal �laskiej 
   Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej 

  
 
 
 
 
 
 
 

2580 

 
 
 
 
 

30.000,00 
10.000,00 

 
- 
 
 
 
 

- 
 

- 

 
 
 
 
 

-30.000,00 
-10.000,00 

 
+40.000,00 

 
 
 
 

+30.000,00 
 

+10.000,00 

 
 
 
 
 

- 
- 
 

40.000,00' 
 
 
 
 

30.000,00 
 

10.000,00 

 Razem wydatki bud¿etowe 
Rozchody bud¿etowe 

  24.282.101,00 
1.990.532,00 

-72.099,00 
- 

24.210.002,00 
1.990.532,00 

 Razem wydatki i rozchody bud¿etowe    
26.272.633,00 

 
-72.099,00 

 
26.200.534,00 
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Korekta planu wydatków dla zadañ zleconych, powierzonych
 i  realizowanych na podstawie porozumieñ na rok 2003

Za³¹cznik nr4
do uchwa³y Nr IV/42/03

                                                 w z³. 
 

Dzia³ 
 

Tre�æ 
 

 
Rozd 

 
§ 

 
Plan 

 
Korekta 

 
Plan  

po zmianie 
 

900 
 
Gospodarka komunalna i ochrona 
�rodowiska 

 
 

 
 

 
180.000,00 

 
+67.500,00 

 
247.500,00 

 
  

Gospodarka �ciekami i ochrona wód 
 

90001 
  

- 
 

+67.500,00 
 

 
67.500,00 

  
Wydatki inwestycyjne jednostek 
bud¿etowych w tym : 
 
1. Budowa IV poziomu obwa³owania 
na sk³adowisku odpadów komunalnych 
     w Dylakach 

  
 

6050 
 

 
 

- 
 
 

- 

 
 

+67.500,00 
 
 

+67.500,00 

 
 

67.500,00 
 
 

67.500,00 

  
Razem plan wydatków dla zadañ 
zleconych i powierzonych 

 
 

 
 

 
1.612.553,00 

 
+67.500,00 

 
1.680.053,00 

 
 

Za³¹cznik nr 5
                                                           do uchwa³y Nr IV/42/03

Korekta planu przychodów bud¿etowych na 2003 rok

w z³.

T  r  e  �  æ § Plan Korekta

Plan

po zmianie

I. Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i
kredytów na rynku krajowym 9520 86.000,00 -63.450,00 22.550,00

1. Po¿yczka w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej
na budowê IV poziomu obwa³owania na
sk³adowisku sta³ych odpadów komunalnych
w Dylakach

86.000,00 -63.450,00 22.550,00

Razem przychody 86.000,00 -63.450,00 22.550,00
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 Na  podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , art.61 ust.2 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz.U.z 2001 r.
Nr 142 poz.1591,  2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz.984, Nr 214 poz. 1806/ i  art. 109, 110, 116, 117, 118, 124
ust.1 i 2, 128, 129 ust.2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych / Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 /-  Rada
Miejska w Ozimku uchwala, co nastêpuje:

§  1. W  uchwale Nr III / 22 / 02 z dnia 30 grudnia 2002  r. w
sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok, zmienionej
uchwa³¹ Nr IV / 42 / 03 z dnia 10 marca 2003 r.  wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:

I. 1. Zmniejsza siê plan dochodów bud¿etowych
z kwoty 26.293.015,00 z³  na kwotê 26.232.253,00 z³,

2. Zwiêksza siê  plan przychodów bud¿etowych
z kwoty 22.550,00 z³ na kwotê 226.768,00 z³,

3. Zwiêksza siê plan wydatków bud¿etowych z kwoty
24.325.033,00 z³   na kwotê 24.468.489,00 z³,

        w sposób  przedstawiony  w za³¹cznikach  nr 1, 2 i 3
do  niniejszej  uchwa³y.

II.  Wyodrêbnia siê  �rodki finansowe  na pomoc zdrowot-
n¹ dla nauczycieli w sposób przedstawiony  w za³¹czniku nr 4 do
niniejszej uchwa³y.

III. W za³¹czniku  nr 3 do uchwa³y Nr IV / 42 / 03 z dnia
10 marca 2003 r. w dziale 600, w wydatkach bie¿¹cych, w ust. 2
przy tytule " ul. Czêstochowska II w Grod�cu" w nawiasie po
s³owach �utwardzenie nawierzchni " dopisuje siê  �+dywanik
asfaltowy".

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem jej podjêcie.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Czes³aw Kaczmarek

                                                                      Za³¹cznik nr 1
                                                          do uchwa³y Nr VI/57/03

1407

Uchwa³a   Nr VI/57/03
Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 28 kwietnia  2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy  na 2003 rok.

w  z³. 

 

Dz. 

 

T  r  e  �  æ 

 

 

Rozdzia³ 

 

§ 

 

Plan 

 

Korekta 

Plan 

po zmianie 

 

758 

 

Ró¿ne rozliczenia 

   

10.244.498,00 

 

-2.136,00 

 

10.242.362,00 

  

Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorz¹du terytorialnego 

 

75802 

  

1.892.415,00 

 

-2.136,00 

 

1.890.279,00 

  

Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 

  

292 

 

1.892.415,00 

 

-2.136,00 

 

1.890.279,00 

 

756 

 

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej 

   

 

12.326.259,00 

 

 

-101.989,00 

 

 

12.224.270,00 

  

Udzia³y gmin w podatkach 

stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa 

 

75621 

  

3.427.031,00 

 

-101.989,00 

 

3.325.042,00 

  

Podatek dochodowy od osób 

fizycznych 

  

001 

 

3.289.431,00 

 

-101.989,00 

 

3.187.442,00 

 

854 

 

Edukacyjna Opieka Wychowawcza 

   

466.400,00 

 

+2.000,00 

 

468.400,00 

  

Pozosta³a dzia³alno�æ 

 

85495 

  

- 

 

-2.000,00 

 

2.000,00 

  
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 

w postaci pieniê¿nej 

(darowizna dla Rady So³eckiej w 

Dylakach na cele o�wiatowe) 

  
 

 

096 

 
 

 

- 

 
 

 

+2.000,00 

 
 

 

2.000,00 

 

Korekta planu dochodów bud¿etowych na 2003 rok
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921 

 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

   
2.000,00 

 
+20.106,00 

 
22.106,00 

  
Pozosta³e zadania w zakresie kultury 

 
92105 

  
- 

 
+20.106,00 

 
20.106,00 

  
Wp³ywy z ró¿nych dochodów  
(zwrot �rodków za dni Ozimka w 
Heinsbergu w 2002r.) 
 

  
 

097 

 
 

- 

 
 

+20.106,00 

 
 

20.106,00 

 
926 

 
Kultura fizyczna i sport 

   
1.770,00 

 
+21.257,00 

 
23.027,00 

  
Instytucje kultury fizycznej 

 
92604 

  
- 

 
+21.257,00 

 
21.257,00 

  
Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w 
postaci pieniê¿nej  
(darowizna z miasta partnerskiego 
Heinsberg na dzia³alno�æ stowarzyszeñ 
sportowych) 

  
 
 

096 

 
 
 

- 

 
 
 

+21.257,00 

 
 
 

21.257,00 

  
Razem dochody 
Przychody bud¿etowe  
 

   
26.293.015,00 

22.550,00 

 
-60.762,00 

+204.218,00 

 
26.232.253,00 

226.768,00 

  
Razem dochody i przychody 
bud¿etowe 
 

   
26.315.565,00 

 
+143.456,00 

 
26.459.021,00 

 

                                                 Za³¹cznik nr  2
                                                            do uchwa³y Nr VI/57/03

Korekta planu przychodów bud¿etowych na 2003 rok

w z³. 

 
T  r  e  �  æ 

 
§ 
 

 
Plan 

 
Korekta 

Plan 
po zmianie 

 
1.Przychody z tytu³u innych rozliczeñ  
   krajowych 
 
- wolne �rodki z roku 2002 
 

 
 

9550 

 
 

- 

 
 

+204.218,00 

 
 

204.218,00 

 
Razem przychody 
 

  
22.550,00 

 
+204.218,00 

 
226.768,00 
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Za³¹cznik  nr  3
do uchwa³y Nr VI /57 /03

Korekta planu wydatków  bud¿etowych na rok 2003

        
Dzia³ 

Tre�æ Rozdz § Plan Korekta Plan po 
korekcie 

600 Transport i  ³¹czno�æ 
 

  401.000,00 +40.000,00 441.000,00 

 Drogi publiczne wojewódzkie 
 

60013  - +40.000,00 40.000,00 

 Wydatki maj¹tkowe w tym: 
 
-dotacje celowe przekazane do 
samorz¹du województwa na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie 
porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami 
samorz¹du  terytorialnego 
 
1. Partycypacja w kosztach budowy 
    chodnika przy ul.Powstañców 
    �l. w Antoniowie 
 

  
 
 

6630 

- 
 
 

- 

+40.000,00 
 
 

+40.000,00 

40.000,00 
 
 

40.000,00 
 

710 Dzia³alno�æ us³ugowa 
 

  240.000,00 +17.500,00 257.500,00 

 Pozosta³a dzia³alno�æ 
 

71095  - +17.500,00 17.500,00 

 Wydatki majatkowe w tym: 
 
-wydatki inwestycyjne jednostek 
 bud¿etowych 
1.Projekt techniczny na lokalizacjê 
 gara¿y przy ul.Cmentarnej w Ozimku 
 
2. Projekt techniczny na lokalizacjê 
gara¿y przy ul.Le�nej w Ozimku 
wraz z prze³o¿eniem istniej¹cej 
sieci wodoci¹gowej 
 

  
 

6050 

- 
 

- 
 

- 
 
 
 
 

- 

+17.500,00 
 

+17.500,00 
 

+7.500,00 
 
 
 
 

+10.000,00 

17.500,00 
 

17.500,00 
 

7.500,00 
 
 
 
 

10.000,00 

750 Administracja publiczna 
 

  3.135.163,00 +10.000,00 3.145.163,00 

 Urzêdy gmin 
 

75023  2.610.900,00 +10.000,00 2.620.900,00 

 Wydatki maj¹tkowe w tym: 
 
-wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek bud¿etowych z tego: 
 
1.Zakup sprzêtu komputerowego 
z oprogramowaniem 
 

  
 

6060 
 

8.000,00 
 

8.000,00 

+10.000,00 
 

+10.000,00 

18.000,00 
 

18.000,00 

 

w z³
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754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa

131.500,00 +21.699,00 153.199,00

Ochotnicze Stra¿e Po¿arne 75412 128.000,00 +21.699,00 149.699,00

Wydatki bie¿acw w tym:
-bie¿¹ce utrzymanie OSP

78.000,00

78.000,00

+21.699,00

+21.699,00

99.699,00

99.699,00

801 O�wiata i wychowanie 9.452.569,00 +21.000,00 9.473.569,00

Szko³y podstawowe 80101 6.075.000,00 +1.000,00 6.076.000,00

Wydatki majatkowe w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek

 bud¿etowych
1.Budowa Szko³y  Podstawowej
 w Antoniowie

6050

-

-

-

+1.000,00

+1.000,00

+1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Gimnazjum 80110 2.487.150,00 +10.000,00 2.497.150,00

Wydatki bie¿ace w tym:

-bie¿¹ce utrzymanie gimnazjum

2.477.150,00

2.477.150,00

+10.000,00

+10.000,00

2.487.150,00

2.487.150,00

Pozosta³a dzia³alno�æ 80195 53.920,00 +10.000,00 63.920,00

Wydatki bie¿¹ce w tym;

 1. Sport szkolny

53.920,00

15.000,00

+10.000,00

+10.000,00

63.920,00

25.000,00

851 Ochrona zdrowia 250.000,00 - 250.000,00

Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 85154 240.000,00 - 240.000,00

Wydatki bie¿¹ce w tym:

-dotacja celowa z bud¿etu na
finansowanie lub dofinansowanie

zdañ zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

w tym:

-dotacja dla Towarzystwa

Mi³o�ników Krasiejowa na utworzenie
�wietlicy

2820

240.000,00

-

-

+10.000,00

240.000,00

10.000,00



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 73 - 6011 -          Poz. 1407

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 
 

  2.988.300,00 +2.000,00 2.990.300,00 

 Pozosta³a dzia³alno�c 
 
Wydatki bie¿ace w tym: 
 

85495  2.000,00 
 

2.000,00 

+2.000,00 
 

+2.000,00 

4.000,00 
 

4.000,00 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 
 

  875.600,00 +10.000,00 885.600,00 

 Pozosta³e zadania w zakresie 
kultury 
 

92105  114.000,00 +10.000,00 124.000,00 

 Wydatki bie¿¹ce w tym: 
 
1.Wspó³praca partnerska 
2.Pozosta³e wydatki 
 

  114.000,00 
 

40.000,00 
3.000,00 

+10.000,00 
 

+5.000,00 
+5.000,00 

124.000,00 
 

45.000,00 
8.000,00 

926 Kultura fizyczna i sport 
 

  257.000,00 +21.257,00 278.257,00 

 Instytucje kultury fizycznej 
 

92604  127.000,00 +21.257,00 148.257,00 

 Wydatki bie¿ace w tym: 
 
1. Dotacja podmiotowa dla jednost. 
 nie zaliczanych do sektora finansów 
 publicznych z tego: 
-LZS-y 
-HKS 
2.Pozosta³e wydatki 
 

  
 

2580 

127.000,00 
 

100.000,00 
 
 

65.000,00 
35.000,00 

- 

+21.257,00 
 

+20.000,00 
 
 

+12.000,00 
+8.000,00 
+1.257,00 

148.257,00 
 

120.000,00 
 
 

77.000,00 
43.000,00 
1.257,00 

 Razem wydatki 
 
Rozchody  
 

  24.325.033,00 
 

1.990.532,00 

+143.456,00 
 

- 

24.468.489,00 
 

1.990.532,00 

 Razem wydatki i rozchody 
bud¿etowe 

  26.315.565,00 +143.456,00 26.459.021,00 

 

Wielko�æ �rodków finansowych ujêtych w bud¿ecie Gmi-
ny Ozimek na 2003 r. i przeznaczonych na pomoc zdrowotn¹ dla
nauczycieli, zatrudnionych w placówkach o�wiatowych, dla któ-
rych organem prowadz¹cym jest Gmina Ozimek

         Za³¹cznik nr 4
                                                   do uchwa³y Nr VI/57/03

                                       Rady Miejskiej w Ozimku
                                              z dnia 28 kwietnia 2003r.

- rozdzia³ 80101 - szko³y podstawowe : kwota 8.341,00 z³,
- rozdzia³ 80104 - przedszkola przy szko³ach podstawo-

wych:          kwota 237,00 z³,
- rozdzia³ 80110 - gimnazja :      kwota 3.594,00 z³,
- rozdzia³ 85401 - �wietlice szkolne :        kwota 482,00 z³,
- rozdzia³ 85404 - przedszkola:               kwota 2.232,00 z³.
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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) w  zwi¹zku z art.109
i 124 ustawy z  dnia 26 listopada 1998r.o finansach  publicz-
nych(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,  2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz.
499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102,
poz.1116, Nr 125, poz.1368, Nr 145, poz.1623,  2002 r. Nr 41,
poz.363, Nr 41, poz.365 i 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.1824)  - Rada Gminy
Pakos³awice  uchwala, co nastêpuje  :

§ 1. W  uchwale bud¿etowej Nr V/19/02 z  dnia 30 grudnia
2002 r.  § 6  otrzymuje brzmienie, jak ni¿ej :
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Uchwa³a   Nr VI /23/ 03
Rady Gminy Pakos³awice

z  dnia  27 lutego  2003 r.

w sprawie  zmian w  uchwale bud¿etowej na  2003 rok .

"Ustala siê deficyt bud¿etu jednostki samorz¹du teryto-
rialnego pokryty przychodem kredytu  zaci¹gniêtego w banku
krajowym w wysoko�ci                                                324.000 z³   " .

§ 2. Wykonanie  uchwa³y powierza  siê  Wójtowi Gminy
Pakos³awice .

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Boles³aw Moraczewski

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym  /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,
2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984,
Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806/ oraz art.109,124 ust.1 pkt
1,2,4 i pkt 10  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach
publicznych / Dz. U.  z 2002 r. Nr 15, poz.148/  -  Rada Gminy
uchwala,  co nastêpuje:

§ 1. Zwiêkszyæ plan dochodów i wydatków bud¿etu Gminy
na rok 2003 zgodnie z za³¹cznikiem nr 1, 2, 3.
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Uchwa³a Nr IV/35/2003
Rady Gminy w Popielowie

 z dnia 6 marca 2003r.

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

  § 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Jerzy Kupczyk
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         Wyszczególnienie 

 
Dzia³ 

 
Rozdzia³ 

 
§ 

Plan dochodów 
na 2003 rok 
Zwiêkszenia 

Plan dochodów 
Zmniejszenia 

           
  DOCHODY 
 
 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 
  Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie 
  i  u¿ytkowanie wieczyste nieruchomo�ci 
 
 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
  Urzêdy gmin 
  Wp³ywy z ró¿nych dochodów 
  
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, 
 OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
 INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADA- 
 J¥CUCH OSOBOWO�CI PRAWNEJ 
 Wp³ywy  z podatku rolnego, podatku 
  le�nego, podatku od czynno�ci cywilnopra- 
  wnych oraz podatków i op³at lokalnych  
  od osób fizycznych 
  Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 
  Podatek od spadków i darowizn 
  Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych 
  dochody jednostek samorz¹du 
  terytorialnego na podstawie ustaw 
  Wp³ywy z op³aty skarbowej 
  
RÓ¯NE ROZLICZENIA 
  Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej 
   dla jednostek samorz¹du terytorialnego 
  Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 
  Czê�æ podstawowa subwencji ogólnej dla 
gmin 
   Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 
    
OPIEKA SPO£ECZNA 
   Dodatki mieszkaniowe 
   Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu 
   pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ 
   bie¿¹cych gmin 
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Za³¹cznik nr 1
 do uchwa³y Rady Gminy

Nr IV/35/2003
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   Za³¹cznik nr 2
  do  uchwa³y Rady  Gminy

Nr IV/35/2003

 
Wyszczególnienie 

 
Dzia³ 

 
Rozdzia³ 

 
     § 

 
Plan na 2003 rok 

      WYDATKI 

 

   TRANSPORT I £¥CZNO�Æ 

   Drogi  publiczne gminne 

   Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 

  ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

  Urzêdy gmin 

  Zakup materia³ów i wyposa¿enia 

  O�WIATA I WYCHOWANIE 

  Szko³y podstawowe 

  Zakup us³ug remontowych 

   OPIEKA SPO£ECZNA 

  Pozosta³a dzia³alno�æ 

   �wiadczenia spo³eczne 

   GOSPODARKA KOMUNALNA  

   I OCHRONA �RODOWISKA 

  Pozosta³a dzia³alno�æ 

  Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 

  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 

  NARODOWEGO 

  Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 

  Zakup us³ug remontowych 

  Pozosta³a dzia³alno�æ 

  Zakup materia³ów i wyposa¿enia 
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         RAZEM 
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Rady Gminy

 Nr IV/35/2003

W yszczególnienie D zia ³ Rozdzia ³ § Plan na 2003 rok

             P R ZY C H O D Y

            Razem przychody

  992 400 .000

400.000

           W Y D A T K I

         O �W IAT A I W Y CH O W AN IE

         G imnazja

         W ydatki inwestycyjne jednostek bud¿etow ych

801

    80110

 6050

400.000

400.000

400.000

Plan bud¿etu Gminy na 2003 rok po zmianach wynosi:

                                       Dochody                          13.610.304
                                       Przychody                              400.000
                                       Razem                             14.010.304

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

§ 1. Zwiêkszyæ plan dochodów i wydatków bud¿etu Gminy
na rok 2003,   zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.

                                       Wydatki                            13.444.131
                                      Rozchody                               566.183
                                      Razem                              14.010.304
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 Uchwa³a  Nr V/39/2003
Rady Gminy w Popielowie

z dnia 15 kwietnia   2003 r.

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

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Popielowie

Jerzy Kupczyk

                                                                          Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Rady Gminy

                                                                           Nr V/39/2003

Wyszczególnienie Dzia³ Rozdzia³ § Dochody Wydatki

OPIEKA  SPO£ECZNA

Pozosta³a dzia³alno�æ

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu

pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ

bie¿¹cych gmin

�wiadczenia spo³eczne

853

85395

203

3110

16.000

16.000

16.000

-

16.000

16.000

-

16.000

Dochody         13.626.304
Przychody            400.000

Razem             14.026.304

Wydatki          13.460.121
Rozchody            566.183

Razem             14.026.304
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust.2 pkt 9 lit."d"
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591, 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr214poz. 1806).
art. 109,art.l24 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r .o
finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15póz. 148) - Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr 16/III/2002 Rady Miejskiej w Praszce z
dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Miasta i
Gminy na 2003r. - § 14 otrzymuje brzmienie:

" § 14. Maksymalna wysoko�æ kredytów i po¿yczek krótko-
terminowych zaci¹ganych przez Burmistrza Miasta i Gminy na
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Uchwa³a Nr 41/VI/2003
Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 28 lutego 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Miasta i Gminy  na 2003 rok.

pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu nie
mo¿e przekroczyæ kwoty 1.600.000 z³".

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

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Edward Pi�la

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9  lit. "d"  i  "i",
pkt. 10  ustawy    z  dnia  8  marca  1990 r. o samorz¹dzie
gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591;  2002 r. Nr 23 poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153     poz. 1271 Nr 214
poz. 1806) oraz art.109, art.110, art.116, art.117, art.118
i art. 124 ust. 1 i ust. 2  pkt. 1 i 2, ust. 3 oraz art. 128 ust. 2 i art. 134
ust. 3 ustawy z dnia  26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) - Rada  Miejska  w  Prudni-
ku  uchwala, co  nastêpuje:

§  1. W uchwale Nr VII/44/2003 Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy
Prudnik na 2003 rok, § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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Uchwa³a Nr VIII/51/2003
Rady  Miejskiej  w  Prudniku

z  dnia  27 marca 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w  sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Prudnik na 2003 rok .

"3. Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ po¿yczek udziela-
nych przez Burmistrza w roku bud¿etowym w kwocie   750.000,00 z³".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Prud-
nika.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak

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

1413

Uchwa³a Nr VIII/52/2003
Rady  Miejskiej  w  Prudniku

z  dnia  27 marca 2003 r.

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

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

Zwiêksza siê  bud¿et po stronie przychodów
                                                          o kwotê           82 693,48
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§ 955    Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych
                                                                     o kwotê            82 693,48

Zwiêksza siê bud¿et po stronie dochodów
  o kwotê 56 112,00

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ    o kwotê            10 112,00
Rozdzia³ 60014 Drogi publiczne powiatowe
                                                        o kwotê            10 112,00

§ 232       Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
                bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ

miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego
                                                                     o kwotê            10 112,00

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna         o kwotê            46 000,00
Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ
                                                         o kwotê            46 000,00

§ 203      Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
               realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
                                                         o kwotê            46 000,00.

Zmniejsza siê bud¿et po stronie dochodów
                                                       o kwotê            32 850,00

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie  o kwotê            32 850,00
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe o kwotê   32 850,00
§ 270      �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹-

cych gmin, powiatów, samorz¹dów województw, pozyskane z
innych �róde³      o kwotê            32 850,00

Dotacja z  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zmniejsza siê bud¿et po stronie wydatków
                                                        o kwotê           15 050,00

Dzia³ 926 Kultura fizyczna i sport o kwotê            15 050,00
Rozdzia³ 92601 Obiekty sportowe o kwotê            13 977,00
§ 4010    Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                        o kwotê            13 977,00

Rozdzia³ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
                                                           o kwotê              1 073,00

§ 4010    Wynagrodzenie osobowe pracowników
                                                         o kwotê              1 073,00

 Zwiêksza siê bud¿et po stronie wydatków
                                            o kwotê         121 005,48

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ      o kwotê            65 705,48
Rozdzia³ 60014 Drogi publiczne powiatowe

                                 o kwotê            10 112,00
§ 4300    Zakup us³ug pozosta³ych o kwotê          10 112,00
Rozdzia³ 60016 Drogi publiczne gminne o kwotê   55 593,48
§ 4270    Zakup us³ug remontowych o kwotê        53 943,48
§ 6050    Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

                                                                       o kwotê              1 650,00
Roboty chodnikowe od Szko³y Podstawowej w £¹ce Prud-

nickiej do skrzy¿owania z ulic¹ Zwyciêstwa w Prudniku

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna         o kwotê            53 000,00
Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê      53 000,00
§ 2820    Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub

dofinansowanie  zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom
                                                           o kwotê              7 000,00

Opieka Paliatywna i Hospicyjna
§ 3110    �wiadczenia spo³eczneo kwotê            46 000,00

Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                         o kwotê              2 300,00

Rozdzia³  92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
                                                                     o kwotê              2 300,00

§ 2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
       o kwotê             2 300,00

Dotacja dla Prudnickiego O�rodka Kultury.

§   2. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Burmistrzowi
Prudnika.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak

Na  podstawie  art.  18  ust . 2  pkt. 4   ustawy  z  dnia
8  marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591;  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558; Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806/ art. 109  i art. 110
ust. 1, 2, 4 ustawy  z  dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych  (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148)  - Rada Miejska w
Prudniku uchwala, co  nastêpuje:

§  1. 1. Dokonuje siê zmian kwot wydatków na realizacjê
wieloletnich programów inwestycyjnych:
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Uchwa³a  Nr VIII/53/2003
Rady  Miejskiej  w  Prudniku

z  dnia 27 marca 2003 r.

w  sprawie  zmian  w  bud¿ecie  Gminy  Prudnik  na  2003 rok  -   wydatkach  na  realizacjê
wieloletnich  programów  inwestycyjnych.

w zadaniu "Roboty chodnikowe od Szko³y Podstawowej w
£¹ce Prudnickiej do skrzy¿owania z ulic¹ Zwyciêstwa w Prudni-
ku " nak³ady ogó³em wynosz¹ 247.350,00 z³, w tym:

dotychczasowe nak³ady   86.200,00 z³
w 2003 r.            161.150,00 z³.

2. Za³¹cznik  nr 6  do  uchwa³y  bud¿etowej na 2003 rok  w
sprawie  inwestycji   wieloletnich otrzymuje  brzmienie  okre�lo-
ne  w  za³¹czniku  do  niniejszej  uchwa³y.
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§  2. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Burmistrzowi
Prudnika.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak

   Za³¹cznik
 do  uchwa³y Nr VIII/53/2003
Rady  Miejskiej  w  Prudniku

 z  dnia 27 marca 2003 r.
Finansow anie w  latach  

Lp. 
 

Nazw a  zadania  
 

O kres 
realizacji 

 
Jednostka 
realizuj¹ca 

 
Cel 

i zadania 

 
Nak³ady ogó³em dotych. 

 nak³ady 
 

2003 r. 
 

2004 r. 

1. Zakup gruntu 2001/2003 Urz¹d M iejski 
przeznaczenie pod 
budow nictw o jednorodzinne 
 

 
246.164,18 

 
156.164,18 

 
90.000,00 

 
- 

2. 

Roboty chodnikow e od Szko³y 
Podstaw ow ej w £¹ce Prudnickiej do 
skrzy¿ow ania z ulic¹ Zw yciêstw a  
w  Prudniku 

2002/2003 Urz¹d M iejski 

zapew nienie bezpieczeñstw a 
mieszkañcom G miny 

247.350,00 86.200,00 161.150,00 - 

3. 
System bezpieczeñstw a zbiorow ego 
� monitoring miasta  

2002/2004 Urz¹d M iejski 
zapew nienie bezpieczeñstw a 
mieszkañcom G miny 
 

430.643,67 217.643,67 157.000,00 56.000,00 

4. 
M odernizacja budynku 
mieszkalnego ul. W iejska 16 

2003/2004 
Zarz¹d 

Budynków  
K omunalnych 

podw y¿szenie standardu 
mieszkañ  w  budynku  
 

890.000,00 0,00 450.000,00 440.000,00 

5. System ochrony w ód 
pow ierzchniow ych terenów  
w iejskich G miny Prudnik 

2002/2004 Urz¹d M iejski 
GFO � i GW  

skanalizow anie terenów 
w iejskich G miny Prudnik 

190.760,00 0,00 180.760,00 10.000,00 

     
 2.004.917,85 460.007,85 1.038.910,00 506.000,00 

 

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

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

Zwiêksza siê bud¿et po stronie dochodów
                                                                    o kwotê         536 341,00

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ     o kwotê          512 376,00
Rozdzia³ 60016 Drogi publiczne gminne
                                                         o kwotê          512 376,00

§ 663      Dotacje celowe otrzymane z samorz¹du woje-
wództwa  na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du teryto-
rialnego       o kwotê          512 376,00

Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna         o kwotê            23 965,00
Rozdzia³ 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne        o kwotê            23 965,00
§ 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     23 965,00
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Uchwa³a Nr IX/68/2003
Rady  Miejskiej  w  Prudniku

z  dnia 17 kwietnia 2003 r.

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

Zwiêksza siê bud¿et po stronie wydatków
o kwotê 536 341,00

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ    o kwotê          512 376,00
Rozdzia³ 60016 Drogi publiczne gminne o kwotê     512 376,00
§ 6050     Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                        o kwotê          512 376,00

Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych £¹ka Prudnicka  - Szybowice

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna        o kwotê            23 965,00
Rozdzia³ 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
                   ubezpieczenia spo³eczne o kwotê      23 965,00
§ 3110    �wiadczenia spo³eczne o kwotê            23 965,00.

§   2. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Burmistrzowi
Prudnika.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak

Inwestycje wieloletnie 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 poz 984)
oraz art. 109, 110 i 124 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014, 1999r.
Nr 38,poz. 360 Nr 49 poz. 485, Nr 70, poz. 778, 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 99, poz. 1070, Nr  102, poz.1116,
Nr 125, poz.1368, Nr 145, poz.1623,  2002 r. Nr 41,poz 365) -
Rada Gminy  Prószków uchwala,  co nastêpuje:

`§ 1. Dokonuje siê zmian  w  bud¿ecie Gminy na rok 2003,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 .
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Chwa³a Nr V/46/2003
Rady Gminy Prószków

 z dnia 10 marca 2003 r.

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

  § 2.Wykonanie  uchwa³y powierza siê  Wójtowi  Gminy
Proszków.

 §  3. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ  w
Urzêdzie Gminy Prószków oraz w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Klaudia Lakwa
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Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorz¹dzie gminnym  ( Dz U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113
poz. 984)  oraz  art. 109, 110 i 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopa-
da 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. z  2003 r. Nr 15, poz.
148, Nr 45, poz. 391)- Rada Gminy  Prószków uchwala, co na-
stêpuje:

 § 1. Dokonuje siê zmian  w  bud¿ecie Gminy na rok 2003,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 .
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  Uchwa³a Nr VII/56/2003
Rrady Gminy Prószków

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

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

§ 2. Wykonanie  uchwa³y powierza siê  Wójtowi  Gminy
Proszków.

§  3. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ  w
Urzêdzie Gminy Prószków, oraz w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Klaudia Lakwa
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Na podstawie art. art. 109  i 124 ust.1 ustawy  z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 1998 r.
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 i Nr 46, poz. 499, Nr 88 poz.
961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100 poz. 1082 i Nr 102 poz. 1116,
Nr 106 poz. 1149,   Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623,  2002 r.
Nr 41, poz. 363 i poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113 poz. 984,
Nr 153, poz.1271, Nr 156, poz.1300) w zwi¹zku z art. 18 ust.2
pkt.4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,  2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62,
poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 214, poz. 1806)
-  Rada Gminy uchwala :

§ 1. W uchwale Nr 22/IV/2002 Rady Gminy w Rad³owie z
dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia  bud¿etu Gminy
na rok 2003 dokonaæ nastêpuj¹cych zmian:

1. W za³¹czniku nr 1 - DOCHODY

Zmniejszyæ plan w nastêpuj¹cych dzia³ach i paragrafach

Dzia³ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej

           7.013,-
§ 001 - Podatek dochodowy od osób fizycznych         7.013,-

Dzia³ 758 - Ró¿ne rozliczenia                                       31.951,-
§ 292 - Subwencje ogólne z bud¿etu  pañstwa      31.951,-

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna                                      10.000,-
§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ  bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami -                10.000,-

2. W za³¹czniku nr 2 - Dotacje na realizacjê zadañ bie¿¹-
cych zleconych Gminie.

Zmniejszyæ plan w nastêpuj¹cym dziale i paragrafie

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna                                     10.000,-
§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ  bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami -              10.000,-

3. A) w za³¹czniku nr 3 - WYDATKI

Zmniejszyæ plan w nastêpuj¹cych dzia³ach i rozdzia³ach

Dzia³ 710 - Dzia³alno�æ us³ugowa                              30.000,-
Rozdzia³ 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

         30.000,-
1) wydatki bie¿¹ce                                                         30.000,-

Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
           8.964,-

Rozdzia³ 90015 - O�wietlenie ulic ,placów i dróg   8.964,-
1) wydatki bie¿¹ce                                                         8.964,-

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna                                     10.000,-
Rozdzia³ 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki

na ubezpieczenie spo³eczne                                                 10.000,-
1) wydatki bie¿¹ce                                                        10.000,-

B) dokonuje siê przeniesieñ miêdzy dzia³ami i rozdzia³a-
mi klasyfikacji bud¿etowej

Zmniejszenie:
Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna                                      5.000,-
Rozdzia³ 85315 - Dodatki mieszkaniowe                 5.000,-
1) wydatki bie¿¹ce                                                         5.000,-

Zwiêkszenie:
Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ                                   5.000,-
Rozdzia³ 60016 - Drogi publiczne gminne               5.000,-
Wydatki maj¹tkowe                                                       5.000,-

C) zwiêkszyæ plan w nastêpuj¹cym dziale i rozdziale:
Dzia³ 750 - Administracja publiczna          64.000,-
Rozdzia³ 75023 - Urzêdy Gmin                                  64.000,-
Wydatki maj¹tkowe                                                      64.000,-

4. W za³¹czniku nr 4 - Wydatki na realizacjê zadañ bie-
¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie ustawami.

Zmniejszyæ plan w nastêpuj¹cym dziale i rozdziale

Dzia³ 853 - Opieka Spo³eczna                                    10.000,-
Rozdzia³ 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki

na ubezpieczenie  spo³eczne                                               10.000,-
1) wydatki bie¿¹ce                                                       10.000,-

5. W za³¹czniku nr 5 - Plan przychodów i rozchodów
bud¿etu.

Zwiêksza siê plan przychodów
§ 952 - Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na

rynku krajowym                                                                       64.000,-

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy w Rad³owie

Agnieszka Jarosiñska
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Uchwa³a Nr 28/V/2003
Rady Gminy w Rad³owie

z dnia 10 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr 22/IV/2002  Rady Gminy w Rad³owie  z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie  uchwalenia bud¿etu Gminy na rok 2003.
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Na podstawie art. art. 109  i 124 ust.1 ustawy  z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz.148) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt.4, ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806)  -  Rada Gminy
uchwala :

§ 1. W uchwale Nr 22/IV/2002 Rady Gminy w Rad³owie z
dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia  bud¿etu Gminy
na rok 2003 dokonaæ nastêpuj¹cych zmian:

1. W za³¹czniku Nr 3 - WYDATKI

Zwiêkszyæ plan w nastêpuj¹cych dzia³ach i rozdzia³ach :

Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa                   66.886,-
Rozdzia³ 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami

         66.886,-
1) wydatki bie¿¹ce                                                       66.886,-

Dzia³ 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-
po¿arowa                                                                                   10.000,-

Rozdzia³ 75412 - Ochotnicze Stra¿e Po¿arne          10.000,-
1) wydatki bie¿¹ce                                                       10.000,-

Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie                            50.000,-
Rozdzia³ 80101 - Szko³y podstawowe                       50.000,-
1) wydatki maj¹tkowe                                                  50.000,-
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Uchwa³a Nr 38/VI/2003
Rady Gminy w Rad³owie

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr 22/IV/2002  Rady Gminy w Rad³owie  z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie  uchwalenia
bud¿etu Gminy na rok 2003.

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                                         2.100,-
Rozdzia³ 85328 - Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³u-

gi opiekuñcze                                                                              2.100,-
1) wydatki bie¿¹ce                                                          2.100,-

Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
         24.400,-

Rozdzia³ 90015 - O�wietlenie ulic ,placów i dróg
                                                                                       24.400,-
1) wydatki bie¿¹ce                                                        10.000,-
2) wydatki maj¹tkowe                                                  14.400,-

Dzia³ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                                           3.500,-
Rozdzia³ 92116 - Biblioteki                                           3.500,-
1) Wydatki maj¹tkowe                                                    3.500,-

2. W za³¹czniku Nr 5 - Plan przychodów i rozchodów
bud¿etu

Wprowadziæ wolne  �rodki finansowe

§ 955 - Przychody z  tytu³u innych rozliczeñ krajowych
                                                                                       156.886,-

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy w Rad³owie

Agnieszka Jarosiñska

Na podstawie art. art. 109  i 124 ust.1 ustawy  z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz.148) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt.4, ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 214, poz. 1806) - Rada Gminy
uchwala :

§ 1. W uchwale Nr 22/IV/2002 Rady Gminy w Rad³owie z
dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia  bud¿etu Gminy
na rok 2003 dokonaæ nastêpuj¹cych zmian:

1420

Uchwa³a Nr  43/VII/2003
Rady Gminy w Rad³owie

z dnia 30 kwietnia  2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr 22/IV/2002  Rady Gminy w Rad³owie z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie  uchwalenia bud¿etu Gminy na rok 2003.

1. W za³¹czniku nr 1 - DOCHODY
Zwiêkszyæ plan w dziale i paragraf
Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna  -                                     781,-
      § 201 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami -                   781,-

2. W za³¹czniku nr 2 - Dotacje na realizacjê zadañ bie¿¹-
cych zleconych gminie .

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna  -                                                                781,-
      § 201 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê    zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami -                    781,-
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3. W za³¹czniku nr 3 - WYDATKI

A) zwiêkszyæ plan w  dziale i rozdziale :

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna  -                                       781,-
Rozdzia³ 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ                        781,-
1) Wydatki bie¿¹ce                                                             781,-

B) Dokonaæ przeniesieñ miêdzy dzia³ami i rozdzia³ami kla-
syfikacji bud¿etowej

Zmniejszenia
 Dzia³ 710 - Dzia³alno�æ us³ugowa                            65.000,-
Rozdzia³ 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

         65.000,-
1) wydatki bie¿¹ce                                                         65.000,-

Dzia³ 926 - Kultura fizyczna i sport                                5.000,-
Rozdzia³ 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i

sportu                                                                                            5.000,-
1) wydatki bie¿¹ce                                                           5.000,-
Dotacje                                                                                                                   5.000,-

Zwiêkszenia
Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                                         5.000,-
Rozdzia³ 85319 - O�rodki pomocy spo³ecznej          5.000,-
1) wydatki bie¿¹ce                                                           5.000,-
- wynagrodzenia i pochodne                                          4.430,-

Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza         50.000,-
Rozdzia³ 85404 - Przedszkola                                     50.000,-
1) wydatki bie¿¹ce                                                          50.000,-
- wynagrodzenia i pochodne                                             32.830,-

Dzia³ 700 -Gospodarka mieszkaniowa            5.000,-
Rozdzia³ 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo-

�ciami                                                                                                             5.000,-
1) Wydatki bie¿¹ce            5.000,-

Dzia³ 750 - Administracja publiczna         10.000,-
Rozdzia³ 75023 - Urzêdy gmin         10.000,-
1) wydatki maj¹tkowe         10.000,-

C) dokonaæ przeniesieñ miêdzy paragrafami klasyfikacji
bud¿etowej - wyodrêbniæ dotacjê dla  Starostwa Powiatowego
w Ole�nie na utworzony Punkt Konsultacyjno -Doradczy.

Zmniejszenia
Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie            5.320,-
Rozdzia³ 80146- Dokszta³canie i doskonalenie nauczy-

cieli                                                                                                              5.320,-
§ 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych            5.320,-

Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza -    1.000,-
Rozdzia³ 85446 - Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli

        - 1.000,-
§ 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych           1.000,-

Zwiêkszenia

Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie                                5.320,-
Rozdzia³ 80146- Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
                                                                                              5.320,-
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zada-

nia bie¿¹ce  realizowane na podstawie porozumieñ ( umów)
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego                  5.320,-

Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza    -  1.000,-
Rozdzia³ 85446 - Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli-

           1.000,-
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zada-

nia bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ ( umów)
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego                   1.000,-

4. W za³¹czniku nr 4 - Wydatki na realizacjê zadañ bie-
¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych  gminie ustawami.

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna  -                                                 781,-
Rozdzia³ 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ                        781,-
1) wydatki bie¿¹ce                                                              781,-

5. W za³¹czniku nr 7 - Plan dotacji celowych

Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie                                5.320,-
Rozdzia³ 80146- Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
                                                                                            5.320,-
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zada-

nia bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ ( umów)
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego                    5.320,-

Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza       -  1.000,-
Rozdzia³ 85446 - Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli-

           1.000,-
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zada-

nia bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów)
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego                  1.000,-

Dotacje dla Powiatowego Punktu Konsultacyjno- Dorad-
czego na realizowanie zadañ z zakresu doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli i doradztwa metodycznego.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy

Bronis³aw Czapliñski
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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 i Nr 113 poz.984 ) oraz art.
124 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych dnia 26 listopa-
da 1998 r. ( Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz.1014 , 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, 2002 r .Nr 41 poz. 363 i 365, Nr 74 poz. 676, Nr 113
poz. 984)   -  Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zwiêkszyæ dochody

Dzia³          801     O�wiata i wychowanie
Rozdzia³    80101  Szko³y podstawowe
§  097        Wp³ywy z ró¿nych dochodów o kwotê
                                                                                      6.503,-z³

Dzia³       853     Opieka spo³eczna
Rozdzia³  85315 Dodatki mieszkaniowe
§  203      Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
 na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin o kwotê
                                                                                      2.858,-z³

Zmniejszyæ dochody

Dzia³       853     Opieka spo³eczna
Rozdzia³  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 rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ustawami o kwotê      10.000,-z³.

Zmniejszyæ wydatki

Dzia³        750      Administracja publiczna
Rozdzia³   75023  Urzêdy Gmin
§   4210    Zakup materia³ów i wyposa¿enia o kwotê
                                                                                       2.622,-z³

Dzia³        754       Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa

Rozdzia³   75412   Ochotnicze stra¿e po¿arne
§  4210    Zakup materia³ów i wyposa¿enia o kwotê 94,-z³

Dzia³        801      O�wiata i wychowanie
Rozdzia³   80110  Gimnazja
§  4210    Zakup materia³ów i wyposa¿enia o kwotê
                                                                                          875,-z³

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

ubezpieczenia spo³eczne
§  3110  �wiadczenia spo³eczne (zad.zlecone) o kwotê
                                                                                    10.000,-z³

Zwiêkszyæ wydatki

Dzia³       750     Administracja publiczna
Rozdzia³  75023 Urzêdy Gmin
§  4040    Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotê
                                                                                      2.622,-z³

Dzia³       754      Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa

Rozdzia³  75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne
§  4040     Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotê
                                                                                           94.- z³

Dzia³        801   O�wiata i wychowanie
Rozdzia³  80101 Szko³y podstawowe
§  254     Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szko³y lub

innej niepublicznej placówki o�wiatowo-wychowawczej  o kwotê
         6.503,-z³

Rozdzia³   80110 Gimnazja
§ 4040      Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotê
                                                                                          875,-z³

Dzia³       853     Opieka spo³eczna
Rozdzia³  85315 Dodatki mieszkaniowe
§  3110    �wiadczenia spo³eczne o kwotê           2.858,-z³

§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miej-
scowego.

   Wiceprzewodnicz¹cy
                                                 Rady Gminy  w  Reñskiej Wsi

     Gabriela  Grelich
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Uchwa³a  Nr  IV /20 /2003
Rady Gminy Reñskiej Wsi

z dnia 12 lutego 2003 r.

w sprawie zmian bud¿etu  Gminy na rok 2003.
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Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt  4 ustawy   z  dnia  8  marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, Nr 23, poz.220, 2002 r. Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz.984,
Nr 214, poz.1806/  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 nastêpuje:

 § 1.  Dokonaæ zmian bud¿etu o kwotê z³:
- zwiêkszenia dochodów /za³¹cznik nr 1/ -       40.000,00
- zwiêkszenia wydatków /za³¹cznik nr 1/ -       40.000,00.

 § 2. Po dokonaniu zmian bud¿et Gminy wynosi:
- dochody          - 18.862.418,44
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone
                                                                        -   1.344.325,44

- przychody         -   7.850.094,00
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Zarz¹dzenie Burmistrza Nr 20/2003

z dnia 31 marca 2003 r.

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

 - wydatki         - 24.972.512,44
 w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone

                                                                                    -   1.344,325,44
 - rozchody          -   1.740.000,00.

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

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

Burmistrz
Jan Wo�niak

 Za³¹cznik nr 1
                                           do Zarz¹dzenia Burmistrza

 Nr 20/2003
z dnia 31 marca 2003 r.

Dzia³ Rozdzia³ § Nazwa Kwota z³

853 Opieka spo³eczna 40.000,00

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 40.000,00

2030 Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin

 40.000,00

Razem  40.000,00

Dzia³ Rozdzia³ § Nazwa Kwota z³

853 Opieka spo³eczna 40.000,00

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 40.000,00

3110 �wiadczenia spo³eczne 40.000,00

Razem 40.000,00

Zwiêkszenia planu dochodów

 Zwiêkszenia planu wydatków
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Na podstawie art.23 ust.1 pkt 3, 5 i 7 w zwi¹zku z ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zaka�-
nych zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rze�nych i miêsa oraz o  Inspek-
cji Weterynaryjnej (Dz. U.  z 1999 r. Nr  66   poz. 752,  2001 r.
Nr 29, poz. 320, Nr 129, poz.1438,  2002 r. Nr 112, poz. 976,
2003r.  Nr 52, poz. 450,  Nr 122, poz. 1144) -   zarz¹dza siê,  co
nastêpuje:

§ 1. Uznaje siê za wolny od zgnilca amerykañskiego psz-
czó³ obszar obejmuj¹cy miejscowo�æ Nysa w gminie Nysa oraz
tereny po³o¿one w s¹siedztwie tej miejscowo�ci, a ograniczo-
ne:  od pó³nocy granic¹ miasta Nysa od by³ej jednostki wojsko-
wej przy ulicy Otmuchowskiej do �wiêtego Rocha, od wschodu
w linii prostej na po³udnie przez Konradow¹  i Doln¹ Wie� do
drogi Nysa-Prudnik, od po³udnia granic¹ miasta przez �redni¹
Wie� i Górn¹ Wie� do Jeziora Nyskiego i od zachodu brzegiem
Jeziora Nyskiego, a nastêpnie w linii prostej do punktu wyj�cia.
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Rozporz¹dzenie Nr 0151/P/ 5 /2003
Wojewody Opolskiego

z dnia  26  sierpnia  2003  r.

w sprawie uchylenia rozporz¹dzenia w sprawie zwalczania choroby pszczó³ na terenie niektórych miejscowo�ci
województwa opolskiego.

§ 2.  Traci moc rozporz¹dzenie Nr 0151/P/12/2002 Woje-
wody Opolskiego z dnia 18 wrze�nia 2002 r. w sprawie zwalcza-
nia choroby pszczó³ na terenie niektórych miejscowo�ci   w ob-
rêbie gminy Nysa ( Dz. Urz. Woj. Op. Nr 98,  poz. 1299 ).

  § 3.  1.  Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podania
do wiadomo�ci publicznej przez rozplakatowanie obwieszczeñ i
inny sposób zwyczajowo przyjêty.

2. Rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

WOJEWODA  OPOLSKI
El¿bieta Rutkowska


