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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 2001r.
Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80 poz. 717) po uzyskaniu
pozytywnej opinii Rady Ochrony Pamiêci Walki i Mêczeñstwa w
Warszawie Rada Miejska uchwala:

§ 1. W celu upamiêtnienia 75-tej rocznicy powstania Zwi¹z-
ku Sybiraków i 15-tej rocznicy reaktywowania tego Zwi¹zku
umieszcza siê, na �cianie dzwonnicy przy ko�ciele pw. �w. Ja-
kuba i �w. Agnieszki w Nysie, tablicê pami¹tkow¹, której projekt
graficzny przedstawia za³¹cznik nr 1, bêd¹cy integraln¹ czê�ci¹
niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr XIII/187/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

w sprawie umieszczenia tablic pami¹tkowych.

§ 2. Wykonanie uchwa³y  powierza siê Burmistrzowi Nysy.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzê-
dzie Miejskim.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskej

Zbigniew Szlempo
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d i art.10 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591, 2002r. Nr 23, poz. 220) oraz art.109,110, 116,124
ust. 1 i 2 pkt. 1 i 2 ust. 3 i 4 oraz art.128 ust.2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155
poz. 104 z 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 i 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 i Nr 102
poz. 1116), Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co nastêpuje:

§  1. Zmniejsza siê plan bud¿etu Gminy po stronie docho-
dów:

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

         rozdz. 75621 - Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych
dochód bud¿etu pañstwa

        § 001 - podatek dochodowy od osób fizycznych
                                                                  o kwotê      23.042,00 z³
Dzia³  758  -  Ró¿ne rozliczenia
         rozdz. 75801 - Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej

dla jednostek samorz¹du terytorialnego
          § 292 - subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
                                                              o kwotê         1.514,00 z³
         rozdz. 75802 - Czê�æ podstawowa subwencji ogólnej

dla gmin
         § 292 - subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
                                                                 o kwotê            832,00 z³
Dzia³  853  -  Opieka Spo³eczna
         rozdz. 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz  sk³adki

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

na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie              o kwotê   10.000,00 z³
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Uchwa³a Nr V/27/03
Rady Gminy  Strzeleczki

z dnia  30 stycznia  2003 r.

w sprawie zmian bud¿etu Gminy na 2003 rok.

§  2. Zwiêksza siê plan bud¿etu Gminy po stronie przy-
chodów:

  § 097 - nadwy¿ki z lat ubieg³ych     o kwotê       23.042,00 z³

§  3. Zmniejsza siê plan bud¿etu Gminy po stronie wy-
datków:

Dzia³  750  -  Administracja publiczna
         rozdz. 75095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
          § 4300 - zakup us³ug pozosta³ych      o kwotê      832,00 z³.
Dzia³  801  -  O�wiata i wychowanie
         rozdz. 80101 - Szko³y Podstawowe
         § 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                            o kwotê         1.514,00 z³.
Dzia³  853  -  Opieka Spo³eczna
         rozdz. 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz  sk³ad-

ki na ubezpieczenia spo³eczne
           § 3110 - �wiadczenia spo³eczne    o kwotê   10.000,00 z³.

§  4.  Planowane dochody bud¿etu Gminy po zmianach
wynosz¹                                                                       9.683.032,00 z³.

Planowane przychody bud¿etu Gminy po zmianach wynosz¹
                                                                                           332.042,00 z³.
Planowane wydatki bud¿etu Gminy po zmianach wynosz¹
                                                                                        9.925.388,00 z³.
Planowane rozchody bud¿etu Gminy po zmianach wynosz¹
                                                                                        89.686,00 z³.

§  5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Strzeleczki.

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

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

Przewodnicz¹cy  Rady
                                                                       Walter  Wieja

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, 9 i art. 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z  2001r. Nr 142,
poz. 1591, 2002r. Nr 23, poz. 220) i art. 109 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155
poz.1014 z pó�n. zm.) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w la-
tach 1999 i 2000 (Dz. U. Nr 150 poz.938, Nr 162 poz.1119), Rada
Gminy Strzeleczki uchwala, co nastêpuje:

§  1. Zmniejsza siê plan bud¿etu Gminy po stronie wydat-
ków:

Dzia³  851  -  Ochrona zdrowia
 rozdz. 85154 - Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia o kwotê   6.500,00 z³
Dzia³  853  -  Opieka Spo³eczna
 rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ
 § 4300 - zakup pozosta³ych us³ug    o kwotê   1.000,00 z³.

§  2.Zwiêksza siê plan bud¿etu Gminy po stronie wy-
datków :

Dzia³  851  -  Ochrona zdrowia
rozdz. 85154 - Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu-

d¿etowych                                                   o kwotê      6.500,00 z³
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Uchwa³a Nr V/28/03
Rady Gminy  Strzeleczki

z dnia  30 stycznia 2003 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy na 2003 rok.
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Dzia³  853  -  Opieka Spo³eczna
rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 2310 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania

bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ  miêdzy jednost-
kami samorz¹du terytorialnego               o kwotê      1.000,00 z³

§  3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
          Walter  Wieja

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), Rada Gminy  Strzeleczki
uchwala, co nastêpuje:

§  1. W  za³¹czniku nr  2 do uchwa³y Nr IV/26/02  Rady
Gminy  Strzeleczki z dnia 30 grudnia 2002 r. w  sprawie uchwale-
nia bud¿etu Gminy na 2003 rok, zmienia siê :

w dziale   750   Administracja  publiczna  w kolumnie  6
wpisuje siê kwotê  1.094.321  z³.
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Uchwa³a Nr V/29/03
Rady  Gminy  Strzeleczki

z dnia  30  stycznia  2003 r.

w sprawie korekty uchwa³y Nr  IV/26/02  Rady Gminy  Strzeleczki z dnia 30  grudnia  2002 r.
dotycz¹cej uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok.

w  rozdziale  75047  -  Pobór  podatków  w kolumnie  6
wpisuje siê kwotê  30.200 z³

w "razem" w kolumnie 6 wpisuje siê kwotê  5.804.459  z³.

§  2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy  Rady
    Walter  Wieja

Na podstawie art.. 18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d i art. 10 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591, 2002r. Nr 23, poz. 220) oraz art.109,110,
116,124 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 2 ust. 3 i 4 oraz art.128 ust.2 pkt. 1 i 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15  poz. 148), Rada Gminy Strzeleczki uchwa-
la, co nastêpuje:

§  1. Zwiêksza  siê plan bud¿etu Gminy po stronie docho-
dów:

Dzia³  853  -  Opieka Spo³eczna
         rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe
         § 203 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu  pañstwa

na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
                                                              o kwotê         6.515,00 z³.

§  2. Zwiêksza  siê plan bud¿etu Gminy po stronie przy-
chodów:

 § 097 - nadwy¿ki z lat ubieg³ych     o kwotê     109.437,00 z³.
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Uchwa³a Nr VI/37/03
Rady Gminy  Strzeleczki

z dnia  27 marca  2003 r.

w sprawie zmian bud¿etu Gminy na 2003 rok.

§  3. Zwiêksza siê plan bud¿etu Gminy po stronie wydatków:
Dzia³  010  -  Rolnictwo i ³owiectwo
      rozdz. 01010 - Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyj-

na wsi
        § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                         o kwotê    106.437,00 z³.
(rozbudowa sieci wodoci¹gowej dla przysió³ku Kopalina)
Dzia³  853  -  Opieka Spo³eczna
      rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe
      § 3110 - �wiadczenia spo³eczne    o kwotê  6.515,00 z³
      rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów
      § 3110 - �wiadczenia spo³eczne o kwotê 3.000,00 z³.

§ 4. W za³¹czniku nr 11 do uchwa³y Nr IV/26/02 Rady Gmi-
ny Strzeleczki z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia
bud¿etu Gminy na 2003 rok - Plan inwestycji wieloletnich w
pkt. 2 - Rozbudowa sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami dla przy-
sió³ku Kopalina - zmienia siê �ród³a finansowania - �rodki z
bud¿etu Gminy - 212.874,00 z³ ( w tym kwota 106.437,00 z³,
któr¹ Gmina uzyska z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa z programu SAPARD - po zakoñczeniu inwestycji).
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§  5. Planowane dochody bud¿etu Gminy po zmianach wynosz¹
          9.689.547,00 z³.

 Planowane przychody bud¿etu Gminy po zmianach wyno-
sz¹
 441.479,00 z³.

Planowane wydatki bud¿etu Gminy po zmianach wynosz¹
                                                                          10.041.340,00 z³.
Planowane rozchody bud¿etu Gminy po zmianach wynosz¹

89.686,00 z³.

 §  6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Strzeleczki.

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

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

Przewodnicz¹cy  Rady
        Walter  Wieja

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, 9 i art. 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z  2001r. Nr 142,
poz. 1591, 2002r. Nr 23, poz. 220) i art. 109 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15 poz.148) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999 i
2000 (Dz. U. Nr 150 poz.938, Nr 162 poz.1119), Rada Gminy Strze-
leczki uchwala, co nastêpuje:

§  1. Zmniejsza siê plan bud¿etu Gminy po stronie wydat-
ków:

Dzia³  801  -  O�wiata i wychowanie
      rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe
      § 4010 - wynagrodzenia osobowe    o kwotê      6.000,00 z³
      rozdz. 80146 - Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
      § 4300 - zakup pozosta³ych us³ug     o kwotê      6.000,00 z³.
Dzia³  853  -  Opieka Spo³eczna
        rozdz. 85328 - Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³u-

gi  opiekuñcze
       § 4010 - wynagrodzenia osobowe   o kwotê      8.700,00 z³
       § 4110 - sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
                                                                 o kwotê         300,00 z³.
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Uchwa³a  Nr   VI/38/03
Rady Gminy  Strzeleczki

z dnia  27 marca 2003 r.

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

§  2. Zwiêksza siê plan bud¿etu gminy po stronie wy-
datków :

Dzia³  801  -  O�wiata i wychowanie
     rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe
      § 4300 - zakup pozosta³ych us³ug   o kwotê      6.000,00 z³
    rozdz. 80146 - Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
     § 4010 - wynagrodzenia osobowe    o kwotê   6.000,00 z³.
Dzia³  853  -  Opieka Spo³eczna
      rozdz. 85319 - O�rodki Pomocy Spo³ecznej
       § 4010 - wynagrodzenia osobowe      o kwotê  7.700,00 z³
      rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ
       § 4010 - wynagrodzenia osobowe     o kwotê  1.000,00 z³
      § 4300 - zakup pozosta³ych us³ug      o kwotê    300,00 z³.

§  3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
  Walter  Wieja

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

§ 1. Zwiêksza siê plan bud¿etu Gminy po stronie docho-
dów:
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Uchwa³a Nr   VII/53/03
Rady Gminy  Strzeleczki

z dnia  24 kwietnia  2003 r.

w sprawie zmian bud¿etu Gminy na 2003 rok i zmiany uchwa³y.

Dzia³  853  -  Opieka Spo³eczna
  rozdz. 85313 - Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne

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

  § 201 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu  pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹do-
wej oraz innych zadañ zleconych gminie   o kwotê     2.000,00 z³

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

 § 201 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu  pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹do-
wej oraz innych zadañ zleconych gminie    o kwotê    4.251,00 z³.
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§  2. Zwiêksza siê plan bud¿etu Gminy po stronie przy-
chodów:

      § 957 - nadwy¿ki z lat ubieg³ych   o kwotê 60.800,00 z³.

§  3. Zwiêksza siê plan bud¿etu Gminy po stronie wy-
datków:

Dzia³  010  -  Rolnictwo i ³owiectwo
     rozdz. 01009 - Spó³ki wodne
       § 2630 - dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla jednostek   nie

zaliczonych do sektora finansów  publicznych o kwotê         2.000,00 z³.
Dzia³  600  -  Transport i ³¹czno�æ
       rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
        § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                          o kwotê        20.000,00 z³.
       (III etap budowy chodnika w Rac³awiczkach)
Dzia³  750  -  Administracja publiczna
       rozdz. 75023 - Urzêdy gmin
          § 6060 - zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                        o kwotê          6.000,00 z³
        (zakup komputera).
Dzia³  754  -  Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-

po¿arowa
      rozdz. 75403 - Jednostki terenowe policji
       § 6220 - dotacje celowe z bud¿etu  na finans. lub dofinans.

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc.  innych jednostek
sektora finansów publicznych                             o kwotê         2.000,00 z³

   (udzia³ gminy w zakupie pistoletowego radaru drogowe-
go z drukark¹)

       rozdz. 75412 - Ochotnicze Stra¿e Po¿arne
       § 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                             o kwotê         5.000,00 z³.
Dzia³  801  -  O�wiata i wychowanie
       rozdz. 80195 - Pozosta³a dzia³alno�æ
       § 4300 - zakup us³ug pozosta³ych    o kwotê  4.000,00 z³.
Dzia³  853  -  Opieka Spo³eczna
      rozdz. 85313 - Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne

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

       § 3110 - �wiadczenia spo³eczne    o kwotê  2.000,00 z³
       rozdz. 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz  sk³adki

na ubezpieczenia spo³eczne
      § 3110 - �wiadczenia spo³eczne o kwotê 4.251,00 z³.

Dzia³  900  -  Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
      rozdz. 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg
        § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                       o kwotê        10.000,00 z³

(dokumentacja na modernizacjê o�wietlenia  ulicznego Gminy).
Dzia³  921  -  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
      rozdz. 92109 - Domy, O�rodki Kultury, �wietlice i kluby
    § 2550 - dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji

kultury                                                        o kwotê        11.000,00 z³.
Dzia³  926  -  Kultura fizyczna i sport
     rozdz. 92695 - Pozosta³a dzia³alno�æ
      § 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                             o kwotê            800,00 z³.

§  4. § 2 uchwa³y Rady Gminy Nr VI/37/03 z dnia 27 marca
2003 r. otrzymuje brzmienie:

�Zwiêksza siê plan bud¿etu Gminy po stronie przychodów
§ 957 nadwy¿ki z lat ubieg³ych                   o kwotê   109.437,00 z³.�

§  5. Planowane dochody bud¿etu Gminy po zmianach
wynosz¹                                                                       9.695.798,00 z³.

 Planowane przychody bud¿etu Gminy po zmianach wynosz¹
                                                                                              193.279,00 z³.
Planowane wydatki bud¿etu Gminy po zmianach wynosz¹
                                                                                        10.108.391,00 z³.
Planowane rozchody bud¿etu Gminy po zmianach wynosz¹
                                                                                                89.686,00 z³.

§  6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Strzeleczki.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
            Walter Wieja

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, 9 i art. 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z  2001r.
Nr 142, poz. 1591, 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) i art. 109
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du teryto-
rialnego w latach 1999 i 2000 (Dz. U. Nr 150 poz.938, Nr 162
poz.1119) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co nastêpuje:

§  1. Zmniejsza siê plan bud¿etu Gminy po stronie wy-
datków:

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

         rozdz. 75403 - Jednostki terenowe policji
         § 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                                o kwotê      5.000,00 z³.
Dzia³  851  -  Ochrona zdrowia
         rozdz. 85154 - Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
         § 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                               o kwotê    14.210,00 z³.
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Uchwa³a  Nr VII/54/03
Rady Gminy  Strzeleczki

z dnia  24 kwietnia 2003 r.

w sprawie   zmian w bud¿ecie Gminy na 2003 rok.
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§  2. Zwiêksza siê plan bud¿etu Gminy po stronie wydat-
ków :

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

      rozdz. 75403 - Jednostki terenowe policji
     § 2570 -  dotacja podmiotowa z bud¿etu dla pozosta³ych

jednostek sektora finansów publicznych  o kwotê      3.000,00 z³
    § 6220 - dotacje celowe z bud¿etu  na finans. lub dofi-

nans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. innych
jednostek sektora finansów publicznych     o kwotê  2.000,00 z³.

Dzia³  851  -  Ochrona zdrowia
     rozdz. 85154 - Przeciwdzia³anie alkoholizmowi

  § 2570 -  dotacja podmiotowa z bud¿etu dla pozosta³ych
jednostek sektora finansów publicznych         o kwotê 918,00 z³

 § 2580 -  dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek   nie
zalicz. do sektora finansów publicznych        o kwotê 11.382,00 z³

 § 4010 - wynagrodzenia osobowe       o kwotê  1.700,00 z³
 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  o kwotê  210,00 z³.

§  3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
      Walter  Wieja

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), Rada Gminy w Turawie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Dokonuje siê przeniesienia planu wydatków w:
                              zwiêkszenie zmniejszenie

Dz.754 BEZP. PUBL. I OCHR. PRZECIWPO¯.
                                   28.000                        28.000

Rozdz.75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne
                                                28.000                       28.000

§  4210 zakup materia³ów
                                                                         28.000

§  6050 wydatki inwestycyjne jedn. bud¿et.
                                    28.000

UZASADNIENIE
�rodki przeznacza siê na remont Domu Spotkañ Mniej-

szo�ci Niemieckiej w remizie OSP Osowiec.
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Uchwa³a  Nr IV/38/2003
Rady Gminy w Turawie

z 24 stycznia 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy w 2003 roku.

§ 2. Wprowadza siê zmianê w za³¹czniku nr 7 do uchwa³y
Rady Gminy Nr III/20/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie
uchwalenia bud¿etu na 2003 rok

wprowadzaj¹c zadanie:
�Rozbudowa remizy stra¿ackiej w Osowcu    - 28.000 z³.�

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Turawie.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Artur Gallus

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591,
2002 r. Nr.23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153
poz.1271, Nr 214 poz.1806), Rada Gminy w Turawie uchwala,
co nastêpuje:

§ 1. Zmniejsza siê plan dochodów            o kwotê 9.047 z³.
Dz.758 RÓ¯NE ROZLICZENIA               1.047
Rozdz.75802 Czê�æ podstawowa subwencji ogólnej

dla gmin                                                     1.047
§    292 subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa         1.047
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Uchwa³a Nr V/48/2003
Rady Gminy w Turawie

z 26 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy w 2003 rok.

Dz.853 OPIEKA SPO£ECZNA  8.000
Rozdz.85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezp. spo³.                                                                 8.000
§    201 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
                                                                            8.000.

§ 2. Zwiêksza siê plan dochodów o kwotê            8.578 z³.
Dz.751 URZÊDY NACZ.ORGANÓW W£ADZY

PAÑSTW., KONTROLI I OCHR. PRAWA              1.452
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Rozdz.75101 Urzêdy nacz.organów w³adzy pañstw., kon-
troli i ochr. prawa                                                                 1.452

§    201 dotacje celowe otrzym. z bud¿etu pañstwa na re-
alizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu adm.rz¹d.               1.452

Dz.758 RÓ¯NE ROZLICZENIA  7.126
Rozdz.75801 Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla

j.s.t.                                                                 7.126
§    292 subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa         7.126.

§ 3. Zmniejsza siê plan wydatków o kwotê           8.000 z³.
Dz.853 OPIEKA SPO£ECZNA              8.000
Rozdz.85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezp. spo³.                                                                 8.000
§  3110 �wiadczenia spo³eczne  8.000

§ 4. Zwiêksza siê plan wydatków o kwotê 7.531 z³.
Dz.751 URZÊDY NACZ.ORGANÓW W£ADZY

PAÑSTW., KONTROLI I OCHR. PRAWA 1.452
Rozdz.75101 Urzêdy nacz.organów w³adzy pañstw., kon-

troli i ochr. prawa                                                                1.452
§  4300 zakup us³ug pozosta³ych 1.452
Dz.801 O�WIATA I WYCHOWANIE 6.079
Rozdz.80101 Szko³y podstawowe 6.079
§  4010 wynagrodzenia 6.079

UZASADNIENIE
Zmian w bud¿ecie dokonuje siê na podstawie nastêpuj¹-

cych pism:
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu nr

DOP-421-1/2003 z 16.01.2003 r.,
- Wojewody Opolskiego nr FB.I-MW-3011-11/2003 z

17.01.2003 r.,
- Ministra Finansów nr ST3-4820-1/2003.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Turawie.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Artur Gallus

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591,
2002 r. Nr.23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153
poz.1271, Nr 214 poz.1806), Rada Gminy w Turawie uchwala,
co nastêpuje:

§ 1. Dokonuje siê przeniesienia planu wydatków w:
           zwiêkszenie zmniejszenie

Dz.900 GOSP.KOMUN. I OCHR.�ROD.
     5.000       5.000

Rozdz.90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg
     5.000       5.000

§  4270 zakup us³ug remontowych
                                5.000

§  6050 wydatki inwestycyjne jedn. bud¿et.
                                                           5.000

BUDOWA PUNKTU �WIETLNEGO KOTÓRZ MA£Y
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Uchwa³a  Nr VII/58/2003
Rady Gminy w Turawie

z 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy w 2003 rok.

UZASADNIENIE
�rodki przeznacza siê na budowê punktu �wietlnego w

Kotorzu Ma³ym.

§ 2. Wprowadza siê zmianê w za³¹czniku n 7 do uchwa³y
Rady Gminy Nr II/20/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie
uchwalenia bud¿etu na 2003 rok, dodaj¹c zadanie:
�BUDOWA PUNKTU �WIETLNEGO KOTÓRZ MA£Y - plan
5.000,-�.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Turawie.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Artur Gallus
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Na podstawie art. 18,ust.2, pkt  4 i art. 61 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) i art.109 ,art.124
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 1999 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, Nr46, 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, poz1623; 2002 r. Nr 41, poz363 i 365, Nr 74,
poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr  157, poz. 1300 i
Nr 200, poz. 1685), Rada Gminy w Zêbowicach uchwala, co na-
stêpuje:

§ 1. W bud¿ecie Gminy na 2003 rok dokonuje siê nastêpu-
j¹vcych zmian w planie dochodów :

- zmniejsza o kwotê                                                  157.938 z³:

1. Dzia³ 750 - Administracja publiczna               - 500 z³
Rozdzia³ 75023 - Urzêdy gmin               - 500 z³
§   045 - Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynno�ci

urzêdowe                                                                - 500 z³

2. Dzia³ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci praw-
nej          - 8.992 z³

Rozdzia³ 75621 - Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych
dochód bud¿etu pañstwa                                     - 8.992 z³

§ 001 - Podatek dochodowy od osób fizycznych    - 8.992 z³

3.Dzia³ 758- Ró¿ne rozliczenia                             - 123.446 z³
Rozdzia³ 75801 - Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorz¹du terytorialnego                              -123.072 z³
§ 292 - Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa  - 123.072 z³
Rozdzia³ 75802 - Czê�æ podstawowa subwencji ogólnej

dla gmin                                                                  - 374 z³
§ 292 - subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa          - 374 z³

4.Dzia³ 853 - Opieka Spo³eczna          - 25.000 z³
Rozdzia³ 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenia spo³eczne                                  - 25.000 z³
§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ustawami        - 25.000 z³,

- zwiêkszenia o kwotê                                                      500 z³:

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

                                       - 500 z³
Rozdzia³ 75616 - Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le-

�nego, podatku od spadów i darowizn, podatku od czynno�ci
cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycz-
nych                          - 500 z³

§ 045 - Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynno�ci
urzêdowe                                                             - 500 z³.

§ 2. W bud¿ecie Gminy na 2003 rok dokonuje siê zmniej-
szenia wydatków bie¿¹cych w wysoko�ci                  254.738 z³,

z tego:

- na zadania w³asne                                           - 229.738 z³:

1. Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie   - 193.072 z³
    Rozdzia³ 80101 - Szko³y podstawowe           - 124.600 z³
    - wynagrodzenia                               - 54.600 z³
    - pozosta³e wydatki bie¿¹ce     - 70.000 z³

   Rozdzia³ 80110 - Gimnazja     - 68.472 z³
   - wynagrodz4enia     - 40.000 z³
   - pochodne od wynagrodzeñ       - 9.572 z³
   - pozosta³e wydatki bie¿¹ce     - 18.900 z³.

2. Dzia³ 750 - Administracja publiczna     - 36.666 z³
    Rozdzia³ 75023 - Urzêdy gmin     - 36.666 z³
    -pozosta³e wydatki bie¿¹ce     - 36.666 z³,

- na zadania zlecone     - 25.000 z³

1. Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna     - 25.000 z³
    Rozdzia³ 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³ad-

ki na ubezpieczenia spo³eczne                 - 25.000 z³.
    - pozosta³e wydatki bie¿¹ce    - 25.000 z³.

§ 3. Zwiêksza siê wydatki inwestycyjne o kwotê 97.300 z³
dokonuj¹c zmian w za³¹czniku nr 4 do uchwa³y Nr III/21/2002
Rady Gminy w Zêbowicach z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
uchwalenia bud¿etu Gminy Zêbowice na 2003 rok:

- wprowadza siê nowe zadania inwestycyjne:

Lp.   Dzia³, rozdzia³,       Zakres rzeczowy   Kwota w z³
         paragraf  inwestycji

1.    600-60095-6060  1. Zakup wiaty przystankowej
                                           - 2 sz t         8.000 z³

2.    750-75023- 6060 1. Zakup komputera- 8.500 z³
                                        2. Zakup oprogramowania
                                               "Lex Omega"- 4.300 z³
                                        3. Zakup centrali telefonicznej-
                                            6.500 z³       19.300 z³

3.    801-80101-6050         1. Przebudowa klatki schodowej
                                        i pokrycia  dachowego w budynku
                                        Szko³y  Podstawowej
                                        w Zêbowicach       70.000 z³

 R A Z E M :                    97.300 z³
- po  dokonaniu powy¿szej zmiany wydatki inwestycyjne

na 2003 rok wynosz¹ 205.300 z³.
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Uchwa³a Nr IV/27/2003
Rady Gminy Zêbowice

z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy Zêbowice na 2003 rok.
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 § 4. Po wprowadzeniu powy¿szych zmian bud¿et Gminy
na 2003 rok wynosi:

- dochody  - 5.686.179 z³
- wydatki - 5.394.079 z³
- rozchody  -    292.100 z³.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
i na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Zêbowicach.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Gabriela Buczek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806) oraz art. 109 i
art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148), Rada Gminy w Zêbowi-
cach uchwala, co nastêpuje:

§ 1.   W bud¿ecie Gminy na 2003 rok dokonuje siê zmniej-
szenia dochodów                                               o kwotê 172.000 z³:

1. Dzia³ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elek-
tryczn¹, gaz i wodê                                                          - 130.000 z³

Rozdzia³ 40001 - Dostarczanie ciep³a      - 20.000 z³
§ 083 - Wp³ywy z us³ug      - 20.000 z³
Rozdzia³ 40002 - Dostarczanie wody    - 110.000 z³
§ 083 - Wp³ywy z us³ug    - 110.000 z³.

2. Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa       - 42.000 z³
Rozdzia³ 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami

                                                                     - 42.000 z³
§ 075 - Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tko-

wych skarbu pañstwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze     - 42.000 z³.

§ 2.   W bud¿ecie Gminy na 2003 rok dokonuje siê nastê-
puj¹cych zmian w planie wydatków:

- zmniejszenia                                         o kwotê 241.000 z³

1. Dzia³ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elek-
tryczn¹, gaz i wodê                                                        - 180.700 z³

Rozdzia³ 40001 - Dostarczanie ciep³a    - 11.800 z³
- wynagrodzenia      - 4.300 z³
- pochodne od wynagrodzeñ      - 1.000 z³
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce      - 6.500 z³
Rozdzia³ 40002 - Dostarczanie wody             - 168.900 z³
- wynagrodzenia    - 86.900 z³
- pochodne od wynagrodzeñ    - 17.800 z³
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce    - 64.200 z³.
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Uchwa³a  Nr  V/31/2003
Rady Gminy w Zêbowicach

 z dnia 24 lutego 2003 r.

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

2. Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa    - 44.000 z³
Rozdzia³ 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami

                                                                  - 44.000 z³
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce    - 44.000 z³.

3. Dzia³ 750 - Administracja publiczna    - 16.300 z³
Rozdzia³ 75023 - Urzêdy gmin    - 16.300 z³
- wynagrodzenia     - 13.500 z³
- pochodne od wynagrodzeñ      - 2.800 z³,

- zwiêkszenia w wysoko�ci                                    69.000 z³:

1. Dzia³ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elek-
tryczn¹, gaz i wodê                                                            - 69.000 z³

Rozdzia³ 40002 - Dostarczanie wody     - 69.000 z³
§ 251 - Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla zak³adu bud¿e-

towego                                           - 69.000 z³
(dotacja dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Wodoci¹-

gów w Zêbowicach).

§ 3. Ustala siê plan przychodów i wydatków zak³adu bu-
d¿etowego zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 :

 - przychody                                          - 241.000 z³
 - wydatki                                          - 241.000 z³.

§ 4. Po wprowadzeniu powy¿szych zmian bud¿et Gminy
na 2003 rok wynosi:

- dochody                                                            - 5.514.179 z³
- wydatki                                                             -   5.222.079 z³
- rozchody                                                             -    292.100 z³

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 marca 2003 r. i podlega og³oszeniu w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Opolskiego i na tablicy og³o-
szeñ Urzêdu Gminy w Zêbowicach.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Gabriela Buczek
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy a dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,
2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15
poz. 148), Rada Gminy w Zêbowicach uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany w uchwale
Nr V/31/2003 Rady Gminy w Zêbowicach z dnia 24 lutego 2003r.
w sprawie zmiany bud¿etu Gminy Zêbowice na 2003 rok:

1. § 1 nadaje siê nastêpuj¹ce brzmienie:
   "W bud¿ecie Gminy na 2003 rok dokonuje siê zmniej-

szenia dochodów                                                  o kwotê 162.000 z³:

1. Dzia³ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elek-
tryczn¹, gaz i wodê                                                        - 120.000 z³

Rozdzia³ 40001 - Dostarczanie ciep³a    - 10.000 z³
§ 083 - Wp³ywy z us³ug    - 10.000 z³
Rozdzia³ 40002 - Dostarczanie wody  - 110.000 z³
§ 083 - Wp³ywy z us³ug  - 110.000 z³.

2. Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa    - 42.000 z³
Rozdzia³ 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami

                                                                 - 42.000 z³
§ 075 - Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tko-

wych skarbu pañstwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze  - 42.000 z³"

2. § 2 nadaje siê nastêpuj¹ce brzmienie:
   "W bud¿ecie Gminy na 2003 rok dokonuje siê nastêpu-

j¹cych zmian w planie wydatków:

- zmniejszenia                                          o kwotê 231.000 z³

1. Dzia³ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elek-
tryczn¹, gaz i wodê                                                           - 180.700 z³

Rozdzia³ 40001 - Dostarczanie ciep³a       - 10.000 z³
- wynagrodzenia         - 3.400 z³
- pochodne od wynagrodzeñ             - 700 z³
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce         - 5.900 z³

Rozdzia³ 40002 - Dostarczanie wody     - 162.700 z³
- wynagrodzenia       - 85.000 z³
- pochodne od wynagrodzeñ       - 16.300 z³
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce       - 61.400 z³.
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Uchwa³a Nr VI/36/2003
Rady Gminy w Zêbowicach

z dnia 31 marca 2003 r.

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

2. Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa       - 42.000 z³
Rozdzia³ 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami

                                                                     - 42.000 z³
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce       - 42.000 z³.

3. Dzia³ 750 - Administracja publiczna       - 16.300 z³
Rozdzia³ 75023 - Urzêdy gmin       - 16.300 z³
- wynagrodzenia       - 13.500 z³
- pochodne od wynagrodzeñ         - 2.800 z³,

- zwiêkszenia w wysoko�ci                                      69.000 z³:

1. Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                     - 69.000 z³

Rozdzia³ 90017 - Zak³ady gospodarki komunalnej
                                                        - 69.000 z³

§ 261 - Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla zak³adu bu-
d¿etowego                                                         - 69.000 z³

(dotacja dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Wodoci¹-
gów w Zêbowicach)".

3. § 3 nadaje siê nastêpuj¹ce brzmienie:
 "Ustala siê plan przychodów i wydatków zak³adu bud¿e-

towego zgodnie z za³¹cznikiem nr 1: - przychody     - 231.000 z³
- wydatki                                                     - 231.000 z³".

4. § 4 nadaje siê nastêpuj¹ce brzmienie:
    "Po wprowadzeniu powy¿szych zmian bud¿et Gminy na

2003 rok wynosi:

- dochody                                                              - 5.524.179 z³
- wydatki                                                              -   5.232.079 z³
- rozchody                                                            -    292.100 z³".

§ 2. W bud¿ecie Gminy na 2003 rok dokonuje siê zwiêk-
szenia dochodów o kwotê                                                     14.420 z³:

1. Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna      - 14.420 z³

Rozdzia³ 85315 - Dodatki mieszkaniowe            - 420 z³
§ 203 - Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin             - 420 z³

Rozdzia³ 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ       - 14.000 z³
§ 203 - Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin       - 14.000 z³.
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§ 3. W bud¿ecie Gminy na 2003 rok dokonuje siê zwiêk-
szenia wydatków o kwotê                                                      14.420 z³:

1. Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna       - 14.420 z³

Rozdzia³ 85315 - Dodatki mieszkaniowe            - 420 z³
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce             - 420 z³
Rozdzia³ 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ        - 14.000 z³
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce        - 14.000 z³

§ 4. Po wprowadzeniu powy¿szych zmian bud¿et Gminy
na 2003 rok wynosi:

- dochody                                                             - 5.538.599 z³
- wydatki                                                            -   5.246.499 z³
- rozchody                                                           -    292.100 z³

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.61 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym(Dz.U. z 2001r.
Nr 142,poz.1591, 2002 r. Dz.U. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558,
Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806) oraz art.109
i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15,poz.148 ), Rada Gminy w Zêbowi-
cach uchwala, co nastêpuje:

§ 1.W bud¿ecie Gminy na 2003 rok dokonuje siê zwiêk-
szenia dochodów o kwotê                                                     18.713 z³:

1. Dz.853 - Opieka spo³eczna                               - 10.943 z³
    Rozdzia³ 85313 - Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne

op³acane za osoby pobieraj¹ce   niektóre �wiadczenia z pomo-
cy spo³ecznej                                                                        - 9.000 z³

    § 201 - Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ   bie¿¹cych z  zakresu administracji rz¹do-
wej  oraz innych zadañ zleconych   gminom                   - 9.000 z³

    Rozdzia³ 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki
na ubezpieczenia spo³eczne                                              - 1.943 z³

    § 201 - Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych    z zakresu administracji rz¹do-
wej oraz innych zadañ zleconych gminom                       - 1.943 z³

2. Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrony �rodowiska
                                                                                      - 7.770 z³
   Rozdzia³ 90011 - Fundusz Ochrony �rodowiska i Go-

spodarki Wodnej                                                                  - 7.770 z³
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Uchwa³a  Nr VII/42/2003
Rady Gminy w Zêbowicach

z dnia 23 kwietnia 2003 r.

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

  § 626 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finan-
sowanie lub dofinansowanie  kosztów realizacji inwestycji i za-
kupów in westycyjnych jednostek sektora finansów  publicznych

                                                                                      - 7.770 z³.

§ 2. W bud¿ecie Gminy na 2003 rok ustala siê przychód w
wysoko�ci  277.834 z³  § 955 - Przychody z tytu³u innych rozliczeñ
krajowych.

§ 3. W bud¿ecie Gminy na 2003 rok dokonuje siê zwiêk-
szenia wydatków o kwotê                                                   296.547 z³:

- na zadania w³asne                                            - 285.604, z³,
 z tego :
1. Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ        - 12.100 z³
    Rozdzia³ 60016 - Drogi publiczne gminne       - 1.000 z³
    - pochodne od wynagrodzeñ          - 1.000 z³
    Rozdzia³ 60095 - Pozosta³a dzia³alno�æ       - 11.100 z³
    - wydatki inwestycyjne - § 6060 - Wydatki na zakupy in-

westycyjne jednostek   bud¿etowych - Zakup sprzêtu Trol-t-264
                                                                    - 11.100 z³.

2. Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie     - 117.483 z³
    Rozdzia³ 80101 - Szko³y podstawowe    - 104.794 z³
    - pozosta³e wydatki bie¿¹ce        - 33.954 z³
    - wydatki inwestycyjne - § 6050 - Wydatki inwestycyjne

jednostek bud¿etowych -   Przebudowa klatki schodowej i pokry-
cia dachowego w budynku   Szko³y Podstawowej w Zêbowicach
                                                                                             - 70.840 z³.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Zê-
bowice.

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia  i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
i na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Zêbowicach.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Gabriela Buczek
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 Rozdzia³ 80110 - Gimnazjum       - 12.689 z³
    - wynagrodzenia       - 10.000 z³
    - pochodne od wynagrodzeñ         - 2.689 z³.

3. Dzia³ 750 - Administracja publiczna    - 131.521 z³
    Rozdzia³ 75022 - Rady gmin         - 2.000 z³
    - pozosta³e wydatki bie¿¹ce         - 2.000 z³
    Rozdzia³ 75023 - Urzêdy gmin     - 129.521 z³
    - pozosta³e wydatki bie¿¹ce                 - 129.521 z³.

4. Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
                               - 13.000 z³

    Rozdzia³ 85404 - Przedszkola      - 13.000 z³
    - pozosta³e wydatki bie¿¹ce       - 13.000 z³

5. Dzia³ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                          - 8.500 z³.

    Rozdzia³ 92109 - Domy i o�rodkli kultury, �wietlice i kluby
                                                                       - 8.500 z³

    - pozosta³e wydatki bie¿¹ce         - 8.500 z³

6. Dzia³ 926 - Kultura fizyczna i sport         - 3.000 z³.
    Rozdzia³ 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i

sportu                                                            - 3000 z³

Dotacje - § 2820 - dotacja celowa z bud¿etu na finanso-
wanoie lub dofinansowanie zadañ   zleconych do realizacji sto-
warzyszeniom - Ludowy Zespó³ Sportowy w Radawiu    -3.000 z³

 - zadania zlecone w wysoko�ci                            10.943 z³:
1. Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna      - 10.943 z³
    Rozdzia³ 85313 -  Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne

op³acone za osoby pobieraj¹ce    niektóre �wiadczenia z pomo-
cy spo³ecznej                      - 9.000 z³

    - pozosta³e wydatki bie¿¹ce         - 9.000 z³
    Rozdzia³ 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki

na ubezpieczenia spo³eczne                      - 1.943 z³
    - pozosta³e wydatki bie¿¹ce         - 1.943 z³.

§ 4. Po wprowadzeniu powy¿szych zmian bud¿et Gminy
na 2003 rok wynosi:

      - dochody                                                     - 5.557.312 z³
      - przychody                                                    -    277.834 z³
      - wydatki                                                        - 5.543.046 z³
      - rozchody                                                      -    292.100 z³

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
i na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Zêbowicach.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Gabriela Buczek

Na podstawie art.18.ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.l591,
2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153
poz.1271 Nr 214 poz.1806), Zgromadzenia Zwi¹zku Gmin " Dol-
na Ma³a Panew " w Turawie uchwala, co nastêpuje:

§1.  Zwiêkszyæ plan przychodów w 2003 roku o kwotê
         2.000,-z³

w:
§ 957                 Nadwy¿ka z lat ubieg³ych                 2.000,-

§2.  Zwiêkszyæ plan wydatków w 2003 roku o kwotê
         2.000,-z³

w:
900                 Gospodarka Komunalna i Ochrona �rodo-

wiska                         2.000,-
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Uchwa³a Nr II/9/2003
Zgromadzenia Zwi¹zku Gmin "Dolna Ma³a Panew " w Turawie

z dnia 26 marca 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Zwi¹zku na 2003 rok.

90001                Gospodarka �ciekowa
i Ochrona Wód                                                                  2.000,-
4300         Zakup pozosta³ych us³ug                          2.000,

UZASADNIENIE

�rodki przeznacza siê na pokrycie kosztów zwi¹zanych z
przygotowaniem planów zagospodarowania odpadów niebez-
piecznych.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Zwi¹zku

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

Przewodnicz¹cy Zgromadzenia
Zwi¹zku Gmin

Dolna Ma³a Panew
Dieter Wystub
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Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, 2001 r. Nr 49, poz. 509, 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, 2003 r. Nr 130,
poz. 1188), i art. 47 ust. l i 2 w zwi¹zku z art. 30 ust. l ustawy
ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.
z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, 1998 r. Nr 94,
poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, 1999 r. Nr 88, poz.
980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, 2000 r. Nr 43, poz. 489,
Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, 2001 r. Nr 154, poz. 1800
i 1802, 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 135,
poz. 1144, 2003 r. Nr 50, poz. 424 i Nr 80, poz. 718),   na wniosek
z dnia 19 sierpnia 2003 r. Przedsiêbiorstwa ENMA Sp. z o.o. z
siedzib¹ w Ozimku posiadaj¹cego statystyczny numer identyfi-
kacyjny REGON: 530870050 zwanego w dalszej czê�ci decyzji
"Przedsiêbiorstwem" postanawiam:

zatwierdziæ dokonan¹ przez Przedsiêbiorstwo zmianê ta-
ryfy dla ciep³a zatwierdzonej moj¹ decyzj¹ nr OWR-820/304-A/4/
2003/III/GM z dnia 9 kwietnia 2003 r., która to zmiana stanowi
za³¹cznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Stosownie do tre�ci art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energe-
tyczne, Przedsiêbiorstwo ENMA Sp. z o.o., prowadz¹ce konce-
sjonowan¹ dzia³alno�æ w zakresie zaopatrzenia w  ciep³o,   usta-
li³o   taryfê   dla  ciep³a,   która   zosta³a   zatwierdzona   decyzj¹
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki Nr OWR-820/304-A/4/
2003/III/GM z dnia 9 kwietnia 2003 r.

Okres obowi¹zywania bazowych cen i stawek op³at za-
wartych w tej taryfie ustalono do dnia 31 maja 2004 r.

Przedsiêbiorstwo z uwagi na rozszerzenie zakresu dzia-
³alno�ci o 10 �róde³ ciep³a w Gminie Ozimek, dnia 4 lipca 2003 r.
wyst¹pi³o do Prezesa URE o zmianê koncesji na wytwarzanie
ciep³a. Dnia 14 sierpnia 2003 r. Prezes URE wyda³ decyzjê
Nr WCC/386C/304/W/OWR/2003/TT zmieniaj¹c¹ koncesjê na
wytwarzanie ciep³a.

Wniosek o zmianê taryfy dla ciep³a jest konsekwencj¹
zmiany koncesji w nawi¹zaniu do art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo
energetyczne.

Stosownie do tre�ci art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na
mocy której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie za
zgod¹ strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji
publicznej, który j¹ wyda³, je¿eli przepisy szczególne nie sprzeci-
wiaj¹ siê uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym
interes spo³eczny lub s³uszny interes strony.

Zmianie dotychczas obowi¹zuj¹cej decyzji Nr OWR-820/
304-A/2003/III/GM z dnia 9 kwietnia 2003 r. nie sprzeciwiaj¹ siê
przepisy szczególne oraz przemawia za ni¹ s³uszny interes strony.

Poniewa¿ spe³nione s¹ przes³anki warunkuj¹ce zmianê
ostatecznej decyzji administracyjnej w trybie art. 155 Kpa, po-
stanowi³em orzec jak w sentencji.
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Decyzja
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

Nr OWR-820/304-B/4/2003/III/GM

z dnia 11 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciep³a  Przedsiêbiorstwa ENMA Sp. z o.o. z siedzib¹ w Ozimku.

POUCZENIE

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

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

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

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt. 2 w zwi¹zku z art. 31 ust. 4
ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowa-
na do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetycz-
ne, zmiana taryfy mo¿e zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wcze�niej ni¿
po up³ywie 14 dni i nie pó�niej ni¿ do 45 dnia od daty jej opubli-
kowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
Dyrektor

Wincenty Rêkas

Za³¹cznik
do decyzji Prezesa URE

z dnia 11 wrze�nia  2003 r.
Nr OWR-820/304-B/4/2003/III/GM

ZMIANA  TARYFY
DLA  CIEP£A

W Taryfie dla ciep³a Przedsiêbiorstwa ENMA Spó³ka z o.o.
zatwierdzonej decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z
dnia 9 kwietnia 2003 r. Nr OWR-820/304-A/4/2003/III/GM wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w czê�ci I Pojêcia u¿ywane w Taryfie po s³owach "lub
niezgodnie z umow¹", kropkê zastêpuje siê przecinkiem i doda-
je siê:

- "lokalne �ród³o ciep³a - zlokalizowane w obiekcie �ród³o
ciep³a, które bezpo�rednio zasila instalacje odbiorcze w tym
obiekcie, dla których zamówiona moc cieplna nie przekracza
0,2 MW."
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2) w czê�ci II Zakres dzia³alno�ci gospodarczej zwi¹za-
nej z zaopatrzeniem w ciep³o po s³owach "WCC/386B/304/W/
OWR/2002/HC", skre�la siê przecinek i dodaje siê:

"i z dnia 14 sierpnia 2003 r. Nr WCC/386C/304/W/OWR/
2003/TT,"

3) w czê�ci III Podzia³ odbiorców ciep³a na grupy taryfowe
po s³owach: "nastêpuj¹ce grupy taryfowe" dodaje siê:

" Grupa A1 - odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest z
lokalnych �róde³ ciep³a opalanych wêglem zainstalowanych w
Ozimku ul. Daniecka 14, w Szczedrzyku ul. Ozimska 30A, w Dy-
lakach ul. Szkolna 5, w Krasiejowie ul. Szkolna 5, w Schodni
Starej ul. Powstañców �l. 25, w Krasiejowie

ul. Ks. J. Senfta 2 i w Szczedrzyku ul. Opolska 1,
 Grupa A2 - odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest z lo-

kalnych �róde³ ciep³a opalanych olejem opa³owym zainstalowa-
nych w Antoniowie ul. Powstañców �l. 17, w Dylakach ul. Fa-
bryczna 6 i w Grod�cu ul. Tartaczna 1. ",

4) w czê�ci IV Rodzaje oraz wysoko�æ cen i stawek op³at
w punkcie 1. Ceny i stawki op³at za ciep³o dodaje siê:

GRUPA A1

Wysoko�æ stawek op³at
Wyszczególnienie Jednostki

netto brutto*

  Stawka op³aty miesiêcznej z³/MW/m-c 8 897,17 10 854,55

  Stawka op³aty sezonowej z³/MW/m-c 35 588,70 43 418,21

GRUPA A2

Wysoko�æ stawek op³at
Wyszczególnienie Jednostki

netto brutto*

  Stawka op³aty miesiêcznej z³/MW/m-c 11 197,13 13 660,50

  Stawka op³aty sezonowej z³/MW/m-c 44 788,52 54 641,99

5) W czê�ci V Sposób obliczania op³at, po s³owach "op³a-
ty abonamentowej dla danej grypy taryfowej" kropkê zastêpuje
siê przecinkiem i dodaje siê:

 " - op³ata miesiêczna - pobierana w ka¿dym miesi¹cu,
stanowi iloczyn stawki op³aty miesiêcznej i zamówionej mocy
cieplnej dla danej grupy taryfowej,

- op³ata sezonowa - pobierana przez siedem miesiêcy
sezonu grzewczego, stanowi iloczyn stawki op³aty sezonowej i
zamówionej mocy cieplnej dla danej grupy taryfowej."

W dniu 8 wrze�nia 2003 r. decyzjami Prezesa URE:
Nr WCC/617B/77/W/OWR/2003/HC i Nr PCC/645D/77/W/OWR/
2003/HC dokonano zmian w koncesjach na prowadzenie dzia-
³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a oraz prze-
sy³ania i dystrybucji ciep³a dla Miejskiego Zak³adu Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w Kêdzierzynie - Ko�lu.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 30 czerwca 2003 r., znak: L.dz.
1431/2003, Miejski Zak³ad Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z sie-
dzib¹ w Kêdzierzynie - Ko�lu wyst¹pi³ o wprowadzenie zmiany
w koncesjach na wytwarzanie ciep³a oraz przesy³anie i dys-
trybucjê ciep³a, w zwi¹zku ze zmian¹ zakresu prowadzonej dzia-
³alno�ci gospodarczej. Zmiana dotyczy likwidacji kot³owni przy
ul. Bema 23 i przy³¹czeniu odbiorców zasilanych z zlikwidowa-
nego �ród³a i zaopatrywanych przez sieæ 2, do sieci 1, zasilanej
ze �ród³a Zak³adów Azotowych Kêdzierzyn S.A.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr
98, poz. 1071 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 oraz na
podstawie art. 32 ust. 1, pkt. 1 oraz pkt. 3 i art. 33 ust. 1 i 4 ustawy
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Informacja
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

z dnia 8 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zmian w koncesjach Miejskiego Zak³adu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Kêdzierzynie - Ko�lu.

z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r.
Nr 54, poz. 348 z pó�n. zm.), Prezes Urzêdu Regulacji Energety-
ki decyzjami z dnia 8 wrze�nia 2003 r.:

- Nr WCC/617B/77/W/OWR/2003/HC zmieni³ swoj¹ decy-
zjê z dnia 12 listopada 1998 r. Nr WCC/617/77/W/3/98/WB, z
pó�niejszymi zmianami w sprawie udzielenia koncesji w zakre-
sie wytwarzanie ciep³a.

- Nr PCC/645D/77/W/OWR/2003/HC zmieni³ swoj¹ decy-
zjê z dnia 12 listopada 1998 r. Nr PCC/645/77/W/3/98/WB z pó�-
niejszymi zmianami, w sprawie udzielenia koncesji w zakresie
przesy³ania i dystrybucji ciep³a.

  Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
Zastêpca Dyrektora

Jadwiga Gogolewska
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Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wo-
jewództw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160 poz. 1060, 2001 r.
Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113,
poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) podaje siê do publicznej wiadomo-
�ci  wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy  w Prószkowie.

Okrêg wyborczy Nr 5 obejmuj¹cy 3 mandaty,  w którym
wybierany by³ 1 radny.
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Obwieszczenie
Komisarza Wyborczego w Opolu I

z dnia 1 wrze�nia  2003 r.

o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy  w Prószkowie przeprowadzonych w dniu 31 sierpnia 2003 r.

Wybory odby³y siê.
G³osowania nie przeprowadzono.
W okrêgu zosta³a  zarejestrowana tylko 1 kandydatka na

radnego:  ZDERA  Maria
z listy  Nr 1  Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszo�æ

Niemiecka
w zwi¹zku z tym g³osowania nie przeprowadzono, a za

wybran¹  na radn¹ uznaje siê zarejestrowan¹  kandydatkê.

Komisarz   Wyborczy
         Ryszard  Janowski

Na podstawie § 6 rozporz¹dzenia Ministra Spraw We-
wnêtrznych i Administracji z dnia 5 pa�dziernika 2001 r. w spra-
wie sposobu prowadzenia rejestru zwi¹zków miêdzygminnych
oraz og³aszania statutów zwi¹zków (Dz. U. Nr 121, poz. 1307)
og³asza siê zmiany Statutu Zwi¹zku Miedzygminnego "Unia Tu-
rystyczna Ziemi Nyskiej", wpisanego do Rejestru zwi¹zków miê-
dzygminnych pod poz. 158, o nastêpuj¹cej tre�ci:

1) nazwê "Unia Turystyczna Ziemi Nyskiej" zastêpuje siê
nazw¹ "Unia Gmin Powiatu Nyskiego.",
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Obwieszczenie
Wojewody Opolskiego

z dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie og³oszenia zmiany Statutu Zwi¹zku Miedzygminnego "Unia Turystyczna Ziemi Nyskiej".

2) w § 2 skre�la siê z wykazu cz³onków Gminê G³ucho³azy,
a § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

"§ 2 Cz³onkami Zwi¹zku s¹ nastêpuj¹ce Gminy:
1) Nysa,
2) Korfantów."
Powy¿sza zmiana zosta³a wpisana do Rejestru zwi¹zków

miêdzygminnych w dniu 22 sierpnia 2003 r.

Wojewoda Opolski
El¿bieta Rutkowska

pomiêdzy
Powiatem K³obuckim reprezentowanym przez Zarz¹d Po-

wiatu w K³obucku, w  imieniu którego dzia³aj¹:
1. Starosta - Dariusz Desperak
2. Wicestarosta - Marek Sroka
zwanym dalej "Przekazuj¹cym"
a
Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Zarz¹d Po-

wiatu w Ole�nie, w  imieniu  którego dzia³aj¹:
1. Starosta - Jan Kus
2. Wicestarosta - Kryspin Nowak
zwanym dalej w tre�ci Porozumienia "Przyjmuj¹cym"
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Porozumienie

zawarte w dniu 31 lipca 2003 r.

w sprawie finansowania kszta³cenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkó³ zawodowych w zakresie
teoretycznych przedmiotów zawodowych

Dzia³aj¹c na podstawie uchwa³y Nr 29/IV/2002 Rady Po-
wiatu w K³obucku z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie zlecania
zadañ w zakresie edukacji publicznej innym powiatom i gmi-
nom  w  zwi¹zku z realizacj¹ zadañ okre�lonych w art. 5a ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991r. o systemie o�wiaty (Dz. U.
z 1996r. Nr 67, poz. 329 z pó�n. zm.) oraz uchwa³y Nr IX/64/03
Rady Powiatu w Ole�nie z dnia 31 czerwca 2003r. w sprawie
kszta³cenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teore-
tycznych przedmiotów zawodowych, strony porozumienia usta-
laj¹ co nastêpuje:
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§ 1. 1. Przyjmuj¹cy umo¿liwia kszta³cenie uczniów klas
wielozawodowych zasadniczych szkó³ zawodowych prowadzo-
nych przez Powiat K³obucki w O�rodku Dokszta³cania Zawodo-
wegow Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, przy
ul. Oleskiej 7.

2. Przyjmuj¹cy zapewnia uczniom skierowanym na kurs
niezbêdne warunki do nauki, zakwaterowanie i wy¿ywienia.

3. Zakwaterowanie i wy¿ywienie odbywa siê na koszt skie-
rowanych uczniów. Op³ata za zakwaterowanie i wy¿ywienie jest
p³atna z góry w dniu rozpoczêcia kursu.

§ 2. Powierzaj¹cy prze�le do Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych w Dobrodzieniu imienny wykaz uczniów z poszczegól-
nych szkó³ zawodowych, przewidzianych do kszta³cenia w Ze-
spole Szkó³ Ponadgimnazjalnych.

§ 3. Finansowanie kosztów kszta³cenia uczniów na kur-
sach nastêpuje na podstawie umowy zawartej pomiêdzy Ze-
spo³em Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu a szko³ami
zawodowymi prowadzonymi przez Powiat K³obucki.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas roku szkolne-
go 2002/2003, tj. od dnia 1 wrze�nia 2002r. do 31 sierpnia 2003r.

§ 5. 1. Porozumienie mo¿e byæ zmienione lub rozwi¹zane
wcze�niej na zasadzie porozumienia stron.

2. Zmiany w Porozumieniu mog¹ byæ wprowadzone anek-
sem w formie pisemnej.

§ 6. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dziennikach
Urzêdowych Województwa Opolskiego i �l¹skiego.

§ 7. Porozumienie zosta³o zawarte w czterech  jednobrz-
mi¹cych  egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla ka¿dej ze
stron.

Przekazuj¹cy                                         Przyjmuj¹cy

Starosta Starosta
Dariusz Desperak Jan Kus

Wicestarosta Wicestarosta
Marek Sroka Kryspin Nowak

Dnia 5 sierpnia 2003 r., pomiêdzy Powiatem Zawierciañ-
skim reprezentowanym przez:

Starostê                - Leszka Wojdasa
Wicestarostê        - Henryka Górnego

dzia³aj¹cych na podstawie uchwa³y Nr  XXXIII/332/01 Rady
Powiatu Zawierciañskiego  z dnia 25 pa�dziernika 2001 r. w
sprawie wyra¿enia zgody na powierzenie zadañ z zakresu kszta³-
cenia uczniów klas wielozawodowych szkó³ zasadniczych jed-
nostkom samorz¹du terytorialnego, prowadz¹cym o�rodki do-
kszta³cania zawodowego, zwanym dalej "Przekazuj¹cym",

a
Powiatem Oleskim, reprezentowanym przez:
Starostê                 - Jana Kusa
Wicestarostê         - Kryspina Nowaka

dzia³aj¹cych na podstawie uchwa³y Nr IX/64/03 Rady Po-
wiatu w Ole�nie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie kszta³cenia
uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przed-
miotów zawodowych zwanym dalej "Przejmuj¹cym',

Zawarto Porozumienie o nastêpuj¹cej tre�ci:

§ 1. Powiat Oleski zobowi¹zuje siê do odp³atnego kszta³-
cenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
uczniów zasadniczych szkó³ zawodowych - klas wielozawodo-
wych, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Zawier-
ciañski, zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodo-
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Porozumienie
Nr Or 0714-9/03

z dnia 5 sierpnia 2003 r.

wej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych ple-
nów nauczania w szko³ach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 15
poz. 142  z pó�n. zm. ).

§ 2. Kszta³cenie uczniów, o których jest mowa w § 1 odby-
waæ siê bêdzie w placówce, dla której organem prowadz¹cym
jest Powiat Oleski tj. w O�rodku Dokszta³cania Zawodowego
w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu.

§ 3. 1) Powiat Zawierciañski zobowi¹zuje siê do finanso-
wania kosztów kszta³cenia w zakresie teoretycznych przedmio-
tów zawodowych wed³ug faktycznie przeszkolonej w danym roku
liczby uczniów.

2) Koszt kszta³cenia jednego ucznia w 2003 roku ustala
siê w wysoko�ci 240 z³.

3) Nale¿no�æ za kszta³cenie uczniów przekazywana bê-
dzie przez Starostwo Zawierciañskie przelewem na podstawie
faktury wystawionej przez O�rodek Dokszta³cania Zawodowego
dzia³aj¹cy w imieniu Przejmuj¹cego, w terminie 14 dni od jej otrzyma-
nia. Faktura zostanie wystawiona po zakoñczeniu kursu.

§ 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas od 1 stycz-
nia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

2. Przed³u¿enie wa¿no�ci niniejszego Porozumienia mo¿e
nast¹piæ w formie pisemnego aneksu.

§ 5. W sprawach nieregulowanych niniejszym Porozumie-
niem maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

w sprawie odp³atnego zlecenia Powiatowi Oleskiemu kszta³cenia uczniów zasadniczych szkó³ zawodowych  - klas wielo-
zawodowych, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Zawierciañski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodo-
wych oraz finansowania tego zadania.
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§ 6. Porozumienie wchodzi z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od
1 stycznia 2003 r.

§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ pisemne-
go aneksu.

§ 8. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej z umawiaj¹cych siê stron.

§ 9. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dziennikach
Urzêdowych Województwa �l¹skiego i Opolskiego.

Starosta Starosta
Leszek Wojdas Jan Kus

Wicestarosta Wicestarosta
Henryk Górny Kryspin Nowak

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
pó�n. zm.), zawarte zostaje Porozumienie pomiêdzy:

Zarz¹dem Powiatu Opolskiego reprezentowanym przez:
1. Henryka Lakwê - Starostê Opolskiego
2. Krzysztofa Wysdaka - Wicestarostê
zwanym dalej "Przekazuj¹cym"
a
Gmin¹ Dobrzeñ Wielki w imieniu, której dzia³a
1. Alojzy KOKOT - Wójt Gminy
zwanym dalej "Przejmuj¹cym".

o nastêpuj¹cej tre�ci:

§1. Zarz¹d Powiatu Opolskiego przekazuje, a Gmina Do-
brzeñ Wielki przejmuje  prowadzenie zadañ z zakresu melioracji
szczegó³owych oraz nadzoru i kontroli nad Spó³k¹ Wodn¹ w
Dobrzeniu Wielkim wynikaj¹cych z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229 z pó�n. zm.), w
tym wydawanie decyzji administracyjnych w I instancji.

§2. Szczegó³owy zakres przedmiotowy zadañ powierzo-
nych okre�la Za³¹cznik nr 1 do niniejszego Porozumienia, sta-
nowi¹cy jego integraln¹ czê�æ.

§3. 1. �rodki finansowe na realizacjê zadañ wynikaj¹cych
z zawartego Porozumienia przekazywane bêd¹ Przejmuj¹cemu
w formie dotacji z bud¿etu Powiatu Opolskiego.

2. Wysoko�æ dotacji ustalono na 2.160,00 z³ i bêdzie ona
corocznie wzrastaæ o wska�nik wzrostu p³ac i wydatków poza-
p³acowych w pañstwowej sferze bud¿etowej w porównaniu do
kwot zaplanowanych w ustawie bud¿etowej za rok ubieg³y.

3. Przekazywanie �rodków finansowych nastêpowaæ bê-
dzie w okresach do 15-go ka¿dego miesi¹ca w wysoko�ci rów-
nej 1/12 kwoty ca³o�ci dotacji na rachunek bankowy Przejmuj¹-
cego w Banku Spó³dzielczym w Dobrzeniu Wielkim nr 88950006-
2512-360-3.

§4. Przejmuj¹cy zobowi¹zany jest do wydatkowania przyj-
mowanych �rodków finansowych wy³¹cznie na pokrycie kosz-
tów zwi¹zanych z wykonywaniem zadañ objêtych Porozumie-
niem.
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Porozumienie Nr 1/03

z dnia 1 wrze�nia 2003 r.

w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadañ z zakresu nadzoru nad melioracjami szczegó³owymi
i spó³kami wodnymi.

§5. Przejmuj¹cy sk³ada Przekazuj¹cemu roczne sprawoz-
danie rzeczowe i finansowe z realizacji powierzonych zadañ w
terminie do 15 stycznia nastêpnego roku po otrzymaniu dotacji.

§6. Przekazuj¹cy nadzorowaæ bêdzie wykonanie zadañ powie-
rzonych Przejmuj¹cemu przez upowa¿nionych pracowników.

§7. 1. Ka¿da ze stron ma prawo rozwi¹zania niniejszego
Porozumienie za uprzednim  - 3 miesiêcznym okresem wypo-
wiedzenia.

2. Przekazuj¹cy mo¿e rozwi¹zaæ Porozumienie bez zacho-
wania okresu wypowiedzenia je¿eli Przejmuj¹cy nie wywi¹zuje
siê nale¿ycie z wykonywania zadañ objêtych Porozumieniem.

§8. W przypadku rozwi¹zania Porozumienia w trakcie roku
bud¿etowego, Przejmuj¹cy zobowi¹zany jest do rozliczenia otrzy-
manych �rodków i zwrotu �rodków niewykorzystanych w termi-
nie okre�lonym przez Przekazuj¹cego.

§9. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaj¹ zachowa-
nia trybu w³a�ciwego dla jego zawarcia.

§10. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokre�lony.

§11. Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszego Porozumienia
trac¹ moc:

· Porozumienie Nr 4/10/90 z dnia 7 stycznia 1991 r.,
· Porozumienie Nr 32/92 z dnia 17 lipca 1992 r.

§12. Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w dwóch jedno-
brzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

§13. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

PRZEKAZUJ¥CY:             PRZEJMUJ¥CY:

Starosta Opolski Wójt
Henryk Lakwa Alojzy Kokot

Wicestarosta Opolski
Krzysztof Wysdak
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Za³¹cznik nr 1
 do Porozumienia Nr 1/03
z dnia 1 wrze�nia 2003 r.

Zakres przedmiotowy
zadañ powierzonych Porozumieniem

Z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z
roku 2001 Nr 115, poz. 1229 z pó�n. zm.)

1. Wydawanie decyzji zatwierdzaj¹cych lub zmieniaj¹cych
statut spó³ki b¹d� odmawiaj¹cych zatwierdzenia statutu spó³ki
wodnej (art. 165 ust. 3 i 6).

2. Wydawanie decyzji na w³¹czenie zak³adów do spó³ki
wodnej (art. 168).

3. Wnioskowanie do organów spó³ki o konieczno�ci pod-
wy¿szenia wysoko�ci sk³adek wp³acanych na rzecz spó³ki na
dany rok (art. 170 ust. 3).

4. Wydawanie decyzji ustalaj¹cej wysoko�æ i rodzaj �wiad-
czeñ dla osób nie bêd¹cych cz³onkami spó³ki wodnej, a odno-
sz¹cych korzy�ci z jej urz¹dzeñ (art. 171 ust. 2).

5. Nadzorowanie i kontrolowanie dzia³alno�ci spó³ki (art. 178).

6. Uchylanie uchwa³ organów spó³ki wodnej sprzecznych
z prawem lub statutem spó³ki oraz ponowne ich rozpatrywanie
na wniosek spó³ki (art. 179 ust. 2, 3 i 4).

7. Wydawanie decyzji o rozwi¹zaniu zarz¹du spó³ki wod-
nej w przypadku powtarzaj¹cych siê naruszeñ prawa przez Za-
rz¹d, ustanawianie Zarz¹du komisarycznego spó³ki (art. 180 ust.
1 i 3).

8. Wydawanie decyzji o rozwi¹zaniu spó³ki wodnej
(art. 181 ust. 2).
9. Wydawanie decyzji wyznaczaj¹cej likwidatora spó³ki

wodnej, ustalaj¹cej jego wynagrodzenie (art. 182 ust. 3 i 5).
10. Wystêpowanie z wnioskiem o wykre�lenie spó³ki wod-

nej z katastru wodnego (art. 184).
11. Ustalanie, w drodze decyzji, proporcjonalnie do korzy-

�ci odnoszonych przez w³a�cicieli gruntu, szczegó³owych zakre-
sów i terminów wykonywania obowi¹zku utrzymania urz¹dzeñ
melioracji wodnych szczegó³owych, stosownie do pozwolenia
wodnoprawnego lub instrukcji utrzymania systemu urz¹dzeñ
melioracji wodnych, w sprawach w których organem w³a�ci-
wym do wydawania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urz¹dzeñ melioracji wodnych szczegó³owych jest Starosta

(art. 77 ust. 2 w zwi¹zku z art. 206 ust. 5)

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,
Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1271) oraz art.128 ust.2 pkt.1 usta-
wy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 15, poz.148), Burmistrz Miasta i Gminy Ujazd zarz¹-
dza, co nastêpuje:

§  1. Zwiêksza siê bud¿et Miasta i Gminy po stronie
dochodów w kwocie                                                             12 251 z³

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna w kwocie                  12 251 z³
     -  dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na re-

alizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych   gmin ( zwi¹zków gmin ) w
kwocie                                                                                    12 251 z³.

§  2. Zwiêksza siê bud¿et Miasta i Gminy po stronie
wydatków w kwocie                                                             12 251 z³

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna w kwocie                  12 251 z³
Rozdzia³ 85315 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 3 251 z³
- wydatki bie¿¹ce w kwocie 3 251 z³ /�wiadczenia spo³eczne/
Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ w kwocie 9 000 z³
- wydatki bie¿¹ce w kwocie 9 000 z³ /�wiadczenia spo³eczne/.

§  3. Uzasadnienie do niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cz-
nik nr 1.
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Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta i Gminy Ujazd

Nr 0154/27/03

z dnia 28 lutego 2003 r.

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

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

Burmistrz
Tadeusz Kauch

Za³¹cznik nr 1
do Zarz¹dzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Ujazd
Nr 0154/27/03

z 28 lutego 2003 r.

Do §  1 Zwiêkszenie planu dochodów w kwocie 12 251 z³
Dzia³ 853 w kwocie 12 251 z³ pismo OUW Nr RR.VII-Dz-

7510-3/03 z dnia 11 lutego 2003 r.  w sprawie przyznania dotacji
na wyp³atê dodatków mieszkaniowych  /3 251z³/, pismo OUW Nr
FB.I-UP-3011-I-4/03 z 20 lutego 2003 roku w sprawie zwiêkszenia
kwoty dotacji celowej   / 9 000 z³/

Do §  2 Zwiêkszenie planu wydatków w kwocie 12 251 z³
Dzia³ 853 rozdz.85315 �wiadczenia spo³eczne, dodatki

mieszkaniowe w kwocie  3 251 z³
Dzia³ 853 rozdz.85395 �wiadczenia spo³eczne, do¿ywia-

nie uczniów   w kwocie 9.000 z³.
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Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. Nr 113 poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214 poz. 1271) oraz art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r.
Nr 15, poz. 148), Burmistrz Miasta i Gminy Ujazd zarz¹dza, co
nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê bud¿et Miasta i Gminy po stronie do-
chodów w kwocie                                                                    6 919 z³

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna w kwocie                    6 919 z³
- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realiza-

cjê zadañ bie¿¹cych z zakres administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami kwocie

                                                                                        6 919 z³.

§2. Zwiêksza siê bud¿et Miasta i Gminy po stronie wy-
datków w kwocie                                                                    6 919 z³

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna w kwocie                  6 919 z³
Rozdzia³ 85313 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³a-

cane przez osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy
spo³ecznej w kwocie 3 200 z³ wydatki bie¿¹ce w kwocie 3 200 z³

Rozdzia³ 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne w kwocie 3 719 z³

wydatki bie¿¹ce w kwocie  3 719 z³

§ 3. Uzasadnienie do niniejszego Zarz¹dzenia stanowi
za³¹cznik nr 1.

1482

Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta i Gminy Ujazd

Nr 0154/38/03

z dnia 23 kwietnia 2003 r.

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

§ 4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz
Tadeusz Kauch

Za³¹cznik nr 1
do Zarz¹dzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Ujazd
Nr 0154/38/03

z 24 kwietnia 2003 r.

Do §  1 Zwiêkszenie planu dochodów w kwocie   6 919 z³
Dzia³ 853 w kwocie 6 919 z³ pismo OUW Nr FB. I-ML-

3011-I-16/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie przyznania
dotacji na op³acenie sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne /3 200 z³/,
pismo OUW Nr FB.I-ML-3011-I-11/03 z 31 marca 2003 r. w spra-
wie zwiêkszania kwoty dotacji celowej na zasi³ki /3 719 z³/

Do §  2 Zwiêkszenie planu wydatków w kwocie    6 919 z³
Dzia³ 853 rozdz.85313- sk³adki na ubezpieczenia zdro-

wotne za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy spo-
³ecznej  w kwocie  3 200 z³

Dzia³ 853 rozdz.85394- zasi³ki i pomoc w naturze w kwocie
          3 719 z³.

Na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz.1060,
2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971, 2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady
Miejskiej w Praszce Nr 70/IX/ 2003 z dnia 27 sierpnia 2003 r.
zarz¹dzam:

§ 1. Przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
Miejskiej  w Praszce :

- w 3 mandatowym Okrêgu wyborczym Nr 2, w którym na
wakuj¹cy mandat wybierany bêdzie 1 radny.
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Zarz¹dzenie Nr 100/03
Wojewody Opolskiego

z dnia 8 wrze�nia 2003 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Praszce.

§ 2. Datê wyborów wyznacza siê na dzieñ 23 listopada
2003 r.

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

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

Wojewoda Opolski
El¿bieta Rutkowska
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Za³¹cznik do
Zarz¹dzenia Nr 100/03
Wojewody Opolskiego

z dnia  8 wrze�nia 2003 r.

KALENDARZ  WYBORCZY 

 

Termin wykonania 

czynno�ci wyborczej 

Tre�æ czynno�ci 

 

do 24.09.2003 r. 
 

 
- podanie do publicznej wiadomo�ci zarz¹dzenia Wojewody 

Opolskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupe³niaj¹cych, 
 

 

do 04.10.2003 r. 

 
- podanie do publicznej wiadomo�ci, w formie obwieszczenia, 

informacji o numerze i granicach okrêgu wyborczego oraz             

o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej, 
 

 

do 09.10.2003 r. 

 
- powo³anie przez  Komisarza Wyborczego w Opolu I   Miejskiej 

Komisji Wyborczej w Praszce, 
 

 
do 24.10.2003 r. 

do godz. 24.00 

 
- zg³aszanie Miejskiej  Komisji Wyborczej list kandydatów  na 

radnych, 
 

 

do 02.11.2003 r. 
 

 

 

 
- powo³anie przez Burmistrza  Obwodowej Komisji Wyborczej, 

- podanie do publicznej wiadomo�ci, w formie obwieszczenia, 
informacji o numerach i granicach obwodu g³osowania oraz           
o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej, 

 
 

do 08.11.2003 r. 
 

 

 
- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej  Komisji Wyborczej  o 

zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawieraj¹cych 
numery list, dane o kandydatach umieszczone w zg³oszeniach list 

wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list, 
 

 
do 09.11.2003 r. 

 
- sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie  Gminy, 
 

  

     22.11.2003 r.      

       

 
- przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji Wyborczej 

spisu wyborców, 
 

    
  23.11.2003 r. 

godz.6.00-20.00    

 
- g³osowanie. 
 

 

Uwaga
Je¿eli koniec terminu do wykonania czynno�ci okre�lonej

w kalendarzu wyborczym przypada na dzieñ ustawowo wolny od
pracy, to termin up³ywa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
/art.205 Ordynacji wyborczej/
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Na  podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz.
1591), art.2 ust 2, art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy  z  dnia 26 listopada
1998r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148),
w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr 16/III/2002 Rady Miejskiej w Praszce z
dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Miasta i
Gminy na 2003 rok, zarz¹dzam , co nastêpuje:

§  1. Zwiêkszyæ ogóln¹ kwotê dochodów bud¿etowych do
kwoty                                                                           15.746.307,44 z³

czyli o kwotê                                                           95.719,44 z³
z tytu³u zwiêkszenia dotacji celowych na zadania w³asne i

zadania zlecone gminie
W dz. 751  Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-

wej kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa    5.780,44 z³
w rozdz. 75109    Wybory do rad gmin, rad powiatów i

sejmików  województw oraz referenda gminne, powiatowe    i
wojewódzkie                                                                      5.780,44 z³

§ 201   Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê   zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawa-
mi                                                                                         5.780,44 z³

W dz. 853           Opieka spo³eczna                         89.939 z³
w rozdz. 85315    Dodatki mieszkaniowe             89.939 z³
§ 203          Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

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

§  2. W zwi¹zku ze zwiêkszeniem  dochodów  bud¿eto-
wych, zwiêksza siê równie¿ plan wydatków bud¿etowych.
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Zarz¹dzenie
Burmistrza Miasta i Gminy w Praszce

Nr Fn.V-3020/3/Z/2003

z dnia 12 lutego 2003r.

w sprawie zmian do bud¿etu  Miasta i Gminy Praszka na 2003 rok.

W dz. 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-
wej   kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa     5.780,44 z³

w rozdz. 75109      Wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe  i
wojewódzkie                                                                       5.780,44 z³

zadania zlecone
a) wydatki bie¿¹ce                                                     5.780,44 z³
w tym:
1/ pochodne od wynagrodzeñ    -      233,48
2/ pozosta³e wydatki rzeczowe   -   5.546,96.

W dz. 853 Opieka spo³eczna                                   89.939 z³
w rozdz. 85315     Dodatki mieszkaniowe              89.939 z³
a) wydatki bie¿¹ce                                                       89.939 z³
w tym:
1/ pozosta³e wydatki rzeczowe      - 89.939 z³
   (�wiadczenia spo³eczne).

§  3. Zarz¹dzenie polega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

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

Burmistrz
Ryszard Karaczewski


