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Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 1996 r.
Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770;
z 2000 r. Nr 22, poz. 272; z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154,
poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 7, poz. 78;
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808; z 2005 r. Nr 85,
poz. 729), Rada Miejska w Bia³ej uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Po zasiêgniêciu opinii sanitarnej Pañstwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku z dnia 11 sierp-
nia 2005 r., w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y Nr XXXV/370/02 Rady
Miejskiej w Bia³ej z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie ustalenia
szczegó³owych zasad utrzymania czystoœci i porz¹dku na tere-
nie Gminy Bia³a, w § 5 ust. 3 minimaln¹ objêtoœæ odpadów
komunalnych drobnych dla sklepów i zak³adów gastronomicz-
nych zmienia siê z 12 l/m2 na 6 l/m2.

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierz¹t (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r.
Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 oraz Nr 96, poz. 959, z 2005 r.
Nr 33, poz. 289), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem We-
terynarii w Opolu oraz zasiêgniêciu opinii upowa¿nionego przed-
stawiciela Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami w Opolu, Rada
Gminy D¹browa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Przystêpuje siê do wy³apywania bezdomnych zwierz¹t.

§ 2.1. Wy³apywanie zwierz¹t ma charakter doraŸny i winno
odbywaæ siê ka¿dorazowo, je¿eli zajdzie taka potrzeba, a w szcze-
gólnoœci je¿eli wyst¹pi takie zg³oszenie ze strony mieszkañców.

2. O terminie przeprowadzenia takiej akcji decyduje Wójt
Gminy D¹browa.

3. Og³oszenia dotycz¹ce wy³apywania bezdomnych zwie-
rz¹t bêd¹ podawane do publicznej wiadomoœci poprzez rozpla-
katowanie obwieszczeñ oraz bêd¹ publikowane na tablicach

2357

Uchwa³a Nr XXV/255/05
Rady Miejskiej w Bia³ej

z dnia 18 paŸdziernika 2005 r.

w sprawie zmiany uchwa³y o ustaleniu szczegó³owych zasad utrzymania czystoœci i porz¹dku
na terenie Gminy Bia³a

§ 2. Uchyla siê uchwa³ê Nr XXIV/249/05 Rady Miejskiej
w Bia³ej z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwa³y
Nr XXXV/370/02 Rady Miejskiej w Bia³ej z dnia 29 maja 2002 r.
w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania czystoœci
i porz¹dku na terenie Gminy Bia³a.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bia³ej.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Joachim Kosz

2358

Uchwa³a Nr XXVIII/195/05
Rady Gminy D¹browa

z dnia 27 paŸdziernika 2005 r.

w sprawie zasad i warunków wy³apywania bezdomnych zwierz¹t na terenie Gminy D¹browa

og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w D¹browie oraz w miejscowo-
œciach Gminy D¹browa.

§ 3. Wy³apane zwierzêta mog¹ byæ wydane w³aœcicielom,
po uprzednim zwróceniu kosztów zwi¹zanych z wy³apywaniem,
przewiezieniem i umieszczeniem ich w schronisku.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wia-
domoœci w sposób zwyczajowo przyjêty w Gminie.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Wieczorek



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 76 - 6182 - Poz.2359-2360

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 7 ust. 2 przy za-
stosowaniu art. 8 ust. 1 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z póŸn. zm.),
na wniosek Burmistrza Dobrodzienia oraz po zasiêgniêciu opinii
Zarz¹du Powiatu w Oleœnie, Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1. Pozbawia siê kategorii drogi gminne z zaliczeniem ich
do dróg wewnêtrznych - dojazdowych do gruntów rolnych i le-
œnych:

1) drogê Nr 102923 O - od DK 46 w kierunku pól, o d³. 2600 mb;
2) drogê Nr 102933 O - od DP 1705 O War³ów - Makowczy-

ce, o d³. 2400 mb;
3) drogê Nr 102936 O - Ligota Dobrodzieñska - B³achów

do DK 46, o d³. 900 mb;
4) drogê Nr 102940 O - Ligota Dobrodzieñska - B³achów

o d³. 1000 mb;
5) drogê Nr 102945 O - Szemrowice - Makowczyce

o d³. 1000 mb;
6) drogê Nr 102947 O - Kocury od DW 901 w kierunku lasu

o d³. 1500 mb;
7) drogê Nr 102951 O - Malichów w kierunku pól o d³. 1650 mb;

2359

Uchwa³a Nr XXXI/238/2005
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 24 paŸdziernika 2005 r.

w sprawie zmiany kategorii dróg na obszarze Gminy Dobrodzieñ

8) drogê Nr 102952 O - War³ów od skrzy¿owania w kie-
runku pól o d³. 1480 mb;

9) drogê Nr 102953 O - pd DG 102952 do Szemrowic
o d³. 1100 mb;

10) drogê Nr 102954 O - od DP 1954 O do DP 1705 O
o d³. 1800 mb;

11) drogê Nr 102955 O - od DP 1705 O do granic
m. Dobrodzieñ o d³. 1000 mb;

12) drogê Nr 102972 O - B³achów od DK 46 w kierunku
³¹k o d³. 1300 mb;

13) drogê Nr 102917 O - Pludry ul. Tartaczna o d³. 1300 mb;
14) drogê Nr 102944 O - Szemrowice - Kocury o d³. 900 mb;
15) drogê Nr 102946 O - Kocury ul. Szemrowicka

o d³. 2600 mb.

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

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Joachim Kiwic

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm./ oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopa-
da 1999 r. Prawo dzia³alnoœci gospodarczej /Dz. U. Nr 101, poz. 1178
z póŸn. zm./, Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zwalnia siê od op³at za zg³oszenie o dokonanie wpisu
do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, sk³adane przez osoby
bezrobotne i absolwentów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy /Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z póŸn. zm./, rozpoczynaj¹ce dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹ po raz pierwszy.

§ 2. Podstaw¹ zwolnienia z op³aty i bezrobotnych i absol-
wentów jest do³¹czenie do wniosku zaœwiadczenia z Powiato-
wego Urzêdu Pracy o spe³nieniu warunków do uznania za bezro-
botnego, zgodnie z definicj¹ zawart¹ w art. 2 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2360

Uchwa³a Nr XXXI/239/2005
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 24 paŸdziernika 2005 r.

w sprawie zwolnienia od op³aty na zg³oszenie o dokonanie wpisu
do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej

§ 3. Zwolnienie z op³aty za zg³oszenie o dokonanie wpisu
do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej obejmuje wy³¹cznie
dokonanie wpisu i nie ma zastosowania do zg³oszenia doty-
cz¹cego zmiany wpisu.

§ 4. Zwolnienie z op³aty mo¿e byæ zastosowane tylko jed-
norazowo w stosunku do jednej osoby.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Joachim  Kiwic



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 76 - 6183 - Poz.2361-2362

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203), Rada Miejska w G³ucho³azach uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W Statucie Gminy G³ucho³azy przyjêtym uchwa³¹ Nr IX/60/
03 Rady Miejskiej w G³ucho³azach z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy G³ucho³azy zmienia siê za³¹cznik nr 5, któ-
rego treœæ stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ucho³az.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Mariusz Miga³a

Za³¹cznik nr 5
do Statutu Gminy

w G³ucho³azach

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy G³ucho³azy

1. G³ucho³askie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego
Sp. z o.o. w G³ucho³azach

2. "Wodoci¹gi" Sp. z o.o. w G³ucho³azach
3. Zak³ad Us³ugowo - Produkcyjny "Komunalnik" Sp. z o.o.

w G³ucho³azach
4. Centrum Kultury w G³ucho³azach
5. Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w G³ucho³azach
6. Stra¿ Miejska w G³ucho³azach
7. ¯³obek Miejski w G³ucho³azach
8. Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji w G³ucho³azach

(od 1 stycznia 2006 roku)
9. Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 1 im. K. K. Baczyñ-

skiego w G³ucho³azach
10. Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 2 im. Józefa Wybic-

kiego w G³ucho³azach
11. Publiczna Szko³a Podstawowa w Biskupowie
12. Publiczna Szko³a Podstawowa im. Tadeusza Ko-

œciuszki w Bodzanowie
13. Publiczna Szko³a Podstawowa w Charbielinie
14. Publiczna Szko³a Podstawowa w Giera³cicach
15. Publiczna Szko³a Podstawowa w Polskim Œwiêtowie
16. Publiczna Szko³a Podstawowa w Nowym Œwiêtowie
17. Publiczna Szko³a Podstawowa w S³awniowicach
18. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Powstañców Œl¹skich

w G³ucho³azach
19. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w G³ucho³azach
20. Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Bajka w G³ucho³azach
21. Publiczne Przedszkole Nr 2 w G³ucho³azach i Oddzia³

w Konradowie
22. Publiczne Przedszkole w Nowym Lesie
23. Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Boles³awa Chrobrego

w G³ucho³azach.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
z 2002 r. Nr 29, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441) w zwi¹zku z art. 9a ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r.
o postêpowaniu wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zalicz-
ce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732, Nr 164, poz. 1366),
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Traci moc obowi¹zuj¹ uchwa³a Rady Gminy
Nr XXIX/187/05 z dnia 25 lipca 2005 r.  w sprawie upowa¿nienia
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Uchwa³a Nr XXXVI/269/05
Rady Miejskiej w G³ucho³azach

z dnia 26 paŸdziernika 2005 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy G³ucho³azy
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Uchwa³a Nr XXXI/196/05
Rady Gminy Jemielnica

z dnia 28 paŸdziernika 2005 r.

w sprawie uchylenia uchwa³y Rady Gminy Nr XXIX/187/05 z dnia 25 lipca 2005 r.
w sprawie upowa¿nienia kierownika Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Jemielnicy do za³atwiania indywidualnych

spraw z zakresu administracji publicznej

kierownika Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Jemielnicy do za-
³atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Herbert Pyka
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Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
œcieków /Dz.U. Nr 72, poz. 747 z póŸn.zm./, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm./, Rada Miejska w Kolo-
nowskiem uchwala:

§ 1. Uchwala siê regulamin dostarczania wody i odprowa-
dzania œcieków.

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

§ 2. Celem niniejszego regulaminu jest:
1) okreœlenie praw i obowi¹zków Zak³adu Gospodarki Ko-

munalnej i Mieszkaniowej w Kolonowskiem jako "przedsiêbior-
stwa wodoci¹gowo - kanalizacyjnego" oraz odbiorców us³ug wo-
doci¹gowych œwiadczonych przez przedsiêbiorstwo, wynikaj¹cych
z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i odprowadzaniu œcieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747; z  2002 r.
Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808; z 2005 r.
Nr 85, poz. 729) oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy;

2) ustanowienie warunków przy³¹czania nieruchomoœci do
sieci, zgodnie z art. 15 ust. 4 wy¿ej wymienionej ustawy;

3) udostêpnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom us³ug
informacji o mo¿liwoœciach dostêpu i warunkach przy³¹czania do
sieci;

4) udostêpnienie istniej¹cym i przysz³ym odbiorcom infor-
macji nt. wzajemnych praw i obowi¹zków zak³adu wodoci¹gowe-
go i odbiorców us³ug.

Rozdzia³ 2
Minimalny poziom us³ug œwiadczonych przez zak³ad wo-

doci¹gowo - kanalizacyjny

§ 3. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo - kanalizacyjne, zgod-
nie z przepisami ustawy, ma obowi¹zek zapewniæ:

1) zdolnoœæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kana-
lizacyjnych do realizacji dostaw wody i odprowadzania œcieków
w wymaganej iloœci w sposób ci¹g³y i niezawodny, a tak¿e za-
pewniæ nale¿yt¹ jakoœæ dostarczanej wody;

2) spe³nienie wymagañ w zakresie jakoœci us³ug wodoci¹gowo
- kanalizacyjnych, okreœlonych w zezwoleniu na prowadzenie zbioro-
wego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków;

3) spe³nienie warunków wprowadzania ograniczeñ dostar-
czania wody w przypadku wyst¹pienia jej niedoboru;

4) usuniêcia awarii w ci¹gu 12 godzin od czasu jej zg³oszenia;
5) w przypadku awarii wodomierza niezawinionej przez

Odbiorcê,  zobowi¹zuje siê do jego wymiany w terminie 7 - dni od
daty zg³oszenia uszkodzenia  wodomierza. Do momentu wymia-
ny wodomierza, pobór wody bêdzie ustalany wg œredniego zu¿y-
cia z ostatnich 6 miesiêcy;

6) w przypadku niedokonania w terminie ustalonym w pkt 5,
wymiany wodomierza z winy Dostawcy, op³aty za pobór wody zostan¹
ustalone w wysokoœci obni¿onej o 10 % w stosunku do ustaleñ pkt 5;

7) na wniosek Odbiorcy, dokonaæ urzêdowego sprawdze-
nia prawid³owoœci dzia³ania wodomierza. W przypadku, gdy ba-
dania legalizacyjne nie potwierdz¹ nieprawid³owoœci w dzia³aniu
wodomierza, koszty zwi¹zane z jego sprawdzeniem pokrywa Od-
biorca;
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Uchwa³a  Nr XXXI/164/05
Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 10 paŸdziernika 2005 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania œcieków

8) na wniosek Odbiorcy zainstalowaæ dodatkowy wodo-
mierz bezpowrotnie zu¿ytej wody do celów rozliczenia iloœci
odprowadzanych œcieków zgodnie z art. 27 ust. 6 na koszt us³u-
gobiorcy / w³aœciciela nieruchomoœci;

9) minimalne ciœnienie, które nie mo¿e byæ mniejsze od
s³upa wody, równej wysokoœci najwy¿ej usytuowanego punktu
poboru wody plus 8 m, mierzonego przy zaworze wodomierza;

10) maksymalne ciœnienie, które nie mo¿e byæ wy¿sze
od 0,6 Mpa, mierzonego przy zaworze wodomierza.

§ 4. Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z za-
opatrzenia w wodê i odprowadzanie œcieków w sposób zgod-
ny z przepisami ustawy i niepowoduj¹cy pogorszenia jakoœci
us³ug œwiadczonych przez zak³ad wodoci¹gowo - kanalizacyj-
ny oraz nieutrudniaj¹cy dzia³alnoœci zak³adu, w szczególnoœci do:

1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eli-
minuj¹cy mo¿liwoœæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub
bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cof-
niêcia siê wody z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody
lub wody gor¹cej z instalacji centralnego ogrzewania, zamarz-
niêcia instalacji;

2) zabezpieczenia przed dostêpem osób nieuprawnio-
nych do wydzielonego miejsca, w którym zainstalowany jest
wodomierz;

3) umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom zak³a-
du wodoci¹gowego wstêpu na teren nieruchomoœci i do po-
mieszczeñ w celach okreœlonych przepisami ustawy oraz ni-
niejszego regulaminu;

4) poinformowanie zak³adu wodoci¹gowo - kanalizacyj-
nego o w³asnych ujêciach wody w celu prawid³owego ustale-
nia op³at za odprowadzanie œcieków.

Rozdzia³ 3
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów z od-

biorcami us³ug

§ 5. Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów o za-
opatrzenie w wodê i odprowadzanie œcieków okreœlaj¹ przepi-
sy art. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu œcieków.

§ 6. Dostarczanie wody odbywa siê na podstawie umo-
wy o zaopatrzenie w wodê œcieków zawartej miêdzy przedsiê-
biorstwem wodoci¹gowo - kanalizacyjnym a odbiorc¹ us³ug.

§ 7. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo - kanalizacyjne jest
zobowi¹zane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodê
z osob¹, której nieruchomoœæ zosta³a przy³¹czona do sieci
i która wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

§ 8. Podpisanie umowy o dostarczenie wody i odprowa-
dzanie œcieków nastêpuje po podpisaniu przez strony proto-
ko³ów z prób i odbiorów prac budowlano - monta¿owych wyko-
nanych w zwi¹zku z przy³¹czeniem do sieci.

§ 9. Treœæ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadze-
nie œcieków nie mo¿e ograniczaæ praw i obowi¹zków stron,
wynikaj¹cych z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych
do ustawy oraz z niniejszego regulaminu.
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§ 10. W przypadku zmiany w³aœciciela nieruchomoœci,
dotychczasowy w³aœciciel ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za
zap³atê nale¿noœci za pobran¹ wodê i odprowadzanie œcieków
do czasu rozwi¹zania  umowy.

§ 11. Taryfowe ceny i stawki op³at, jako okreœlane, zgodnie
z przepisami ustawy przez zak³ad wodoci¹gowy i zatwierdzan¹
uchwa³¹ Rady Miejskiej, nie podlegaj¹ ustalaniu w oparciu
o umowê o zaopatrzenie w wodê.

§ 12. Integraln¹ czêœæ umowy o zaopatrzenie w wodê sta-
nowi za³¹cznik, sk³adany przez odbiorcê us³ug przy zawieraniu
umowy i aktualizowany ka¿dorazowo po zmianie warunków ko-
rzystania z us³ug, okreœlaj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody oraz
przewidywan¹ jej iloœæ.

Rozdzia³ 4
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at usta-

lane w taryfach

§ 13. Odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹
wodê i odprowadzone œcieki w terminie 14 dni od daty dostarczenia
faktury lub ksi¹¿eczk¹ op³at do 10 - ego ka¿dego miesi¹ca.

Rozdzia³ 5
Warunki przy³¹czania do sieci

§ 14.1. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej
powinien w szczególnoœci zawieraæ:

1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okreœlenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zu¿ycia wody,
c) przeznaczenia wody,
d) rodzaju i iloœci, a w przypadku  przemys³owych odbior-

ców us³ug, równie¿ jakoœci odprowadzonych œcieków;
3) informacje okreœlaj¹ce charakterystykê techniczn¹

obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, w szczególnoœci:
a) powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne, u¿yt-

kowe ...) w budynkach zasilanych w wodê,
b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce

wodê,
c) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody i odbio-

ru œcieków.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj¹-

ca siê o przy³¹czenie do sieci, powinna za³¹czyæ:
1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania

z nieruchomoœci, której dotyczy wniosek;
2) mapê sytuacyjn¹, okreœlaj¹c¹ usytuowanie nierucho-

moœci, o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cych sieci
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ
uzbrojenia terenu.

3. Op³ata za wydanie warunków przy³¹czenia do sieci wodoci¹-
gowej i kanalizacyjnej wynosi 5 % minimalnego wynagrodzenia.

§ 15.1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo - kanalizacyjne
okreœla warunki przy³¹czenia i przekazuje je wnioskodawcy wraz
z projektem umowy o przy³¹czenie, w terminie nie d³u¿szym ni¿
30 dni od dnia z³o¿enia wniosku, o którym mowa w § 13.

2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
okreœlenia.

3. Warunki przy³¹czenia powinny okreœlaæ w szczególnoœci:
1) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej

i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy us³ug;

2) przep³yw obliczeniowy wody lub urz¹dzenia sanitarne
i techniczne, w których zu¿ywana jest woda;

3) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsce zainstalowania wodomierza g³ównego,
b) miejsce zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
4) termin wydania warunków przy³¹czenia.

§ 16. Umowa o przy³¹czenie w szczególnoœci okreœla po-
nadto:

1) zakres prac projektowych i budowlano - monta¿owych
oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów koñ-
cowych, wykonanych przez strony;

2) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony
oraz kontroli dotrzymywania wymagañ okreœlonych w warun-
kach przy³¹czenia;

3) terminy:
a) zakoñczenia budowy przy³¹cza oraz terminy przeprowa-

dzenia niezbêdnych prób i odbiorów czêœciowych,
b) przeprowadzenia prób koñcowych i koñcowego odbio-

ru przy³¹cza,
4) przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w wodê,

      5) odpowiedzialnoœæ stron za niedotrzymanie warunków
umowy o przy³¹czenie.

§ 17.1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do roz-
poczêcia realizacji prac projektowych i budowlano - monta¿o-
wych maj¹cych na celu przy³¹czenie do sieci.

2. Okreœlone w umowie o przy³¹czenie, próby i odbiory
czêœciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy udziale upo-
wa¿nionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzone przez strony w protoko³ach, których wzory okreœla
przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo - kanalizacyjne.

Rozdzia³ 6
Mo¿liwoœci dostêpu do us³ug wodoci¹gowo - kanaliza-

cyjnych

§ 18. Potencjalni odbiorcy us³ug wodoci¹gowo - kanaliza-
cyjnych mog¹ uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpnoœci tych
us³ug:

1) w Urzêdzie Miasta i Gminy, który udostêpnia do wgl¹du:
a) Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego Gminy,
b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) regulamin œwiadczenia us³ug,
d) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbioro-

wego zaopatrzenia w wodê;
2) w przedsiêbiorstwie wodoci¹gowo - kanalizacyjnym,

które udostêpnia do wgl¹du:
a) wieloletni plan rozwoju i modernizacji,
b) plan inwestycyjny,
c) regulamin œwiadczenia us³ug.

Rozdzia³ 7
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania ci¹-

g³oœci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
i odprowadzanych œcieków, a w szczególnoœci sposoby za³a-
twiania reklamacji i wymiany informacji

§ 19.1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo - kanalizacyjne
zobowi¹zane jest do udzielenia odbiorcom us³ug, informacji
dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ zaopatrzenia w wodê oraz
awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych.
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2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzanie
œcieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia od-
biorcy w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce za-
gro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i œrodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce
œwiadczenie us³ug, w szczególnoœci, gdy:

1) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwoœci prowadzenia
zaopatrzenia w wodê i odprowadzanie œcieków;

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpoœrednie za-
gro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub œrodowiska.

3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê, o którym mowa
w ust. 2, przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo - kanalizacyjne nie-
zw³ocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty.

§ 20. Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzenie
w wodê inaczej, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania w zakre-
sie udzielania informacji i odpowiedzi, w zwi¹zku z niedotrzyma-
niem ci¹g³oœci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej
wody:

1) udzielanie informacji na ¿¹danie odbiorców nastêpuje
w ci¹gu:

a) niezw³ocznie - na telefoniczne ¿¹danie okreœlenia prze-
widywanego terminu usuniêcia awarii,

b) 7 dni - na pisemne ¿¹danie ustalenia terminu usuniê-
cia przerw i zak³óceñ,

c) 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia,
wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyjaœniaj¹cego.

§ 21. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo - kanalizacyjne zo-
bowi¹zane jest do zawiadomienia odbiorców us³ug o planowa-
nych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodê
z wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do
nowych warunków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.

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; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), Rada
Gminy Komprachcice uchwala, co nastêpuje:

§ 1.1. Nadaje siê nazwê nowej ulicy po³o¿onej w Chmie-
lowicach oznaczonej na za³¹czonej mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1
do niniejszej uchwa³y kolorem czerwonym, obejmuj¹cej dzia³kê
nr 279/25 km2 ³¹cz¹cej ulicê Parkow¹ z ulic¹ Rzeczn¹ - ul. Olchowa.

2. Nadaje siê nazwê nowej ulicy po³o¿onej w Chmielowicach
oznaczonej na za³¹czonej mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniej-

§ 22.1. Odbiorca us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji
dotycz¹cych iloœci i jakoœci œwiadczonych us³ug oraz wysokoœci
op³at za us³ugi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
piœmie, przez zainteresowanego w siedzibie przedsiêbiorstwa,
listem poleconym lub za pomoc¹ poczty elektronicznej i rozpa-
trywane s¹ przez dyrektora przedsiêbiorstwa.

3. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo - kanalizacyjne zobo-
wi¹zane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie
za³atwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wp³ywu.

4. Skargi i wnioski dotycz¹ce œwiadczenia us³ug przez
przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo - kanalizacyjne mo¿na sk³adaæ
do Burmistrza Kolonowskiego.

Rozdzia³ 8
Postanowienia koñcowe

§ 23. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Ko-
lonowskiego.

§ 24. Regulamin wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Herbert Wac³awczyk
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Uchwa³a Nr XXVI/182/05
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 21 paŸdziernika 2005 r.

w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Chmielowicach

szej uchwa³y kolorem ¿ó³tym obejmuj¹cej dzia³kê nr 81 km 3 biegn¹-
cej prostopadle do ulicy Cmentarnej - ul. Spokojna.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Leonard Pietruszka
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Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086,
Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169,
poz. 1420 i Nr 172, poz. 1440 i 1441), Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XVII/123/04 z dnia 23 wrze-
œnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokoœci stawek op³at za
zajêcie pasa drogowego dróg gminnych:
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Uchwa³a Nr XXVI/184/05
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 21 paŸdziernika 2005 r.

w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie ustalenia wysokoœci stawek op³at za zajêcie pasa drogowego

§ 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Ustala siê roczne stawki op³aty  za zajêcie 1 m2 powierzch-

ni pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy urz¹dzeñ infrastruktu-
ry technicznej, niezwi¹zanej z potrzebami zarz¹dzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego w wysokoœci 10,00 z³.".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Leonard Pietruszka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41,
Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087)
oraz w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XXIX/256/04 Rady Miasta Opola
z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu rekreacji i us³ug osiedla ZWM w Opolu, po stwierdzeniu
zgodnoœci z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Miasta Opola, Rada Miasta
Opola uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ 1
Ustalenia ogólne

§ 1.1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu rekreacji i us³ug osiedla ZWM w Opolu,
zwany dalej planem.

2. Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y s¹:
1) rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1;
2) rozstrzygniêcie w sprawie sposobu realizacji i zasad

finansowania inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2.
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Uchwa³a Nr LII/572/05
Rady Miasta Opola

z dnia 20 paŸdziernika 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 terenu rekreacji i us³ug osiedla ZWM w Opolu

§ 2. Granice planu, przedstawione na rysunku, stanowi¹:
od pó³nocy, zachodu i po³udnia - teren zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej osiedla ZWM, od wschodu - ulica K. Pu¿aka.

§ 3.1. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê

Rady Miasta Opola;
2) planie - nale¿y przez to rozumieæ przepisy zawarte

w niniejszej uchwale wraz z za³¹cznikiem graficznym;
3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu

na mapie w skali 1 : 1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniej-
szej uchwa³y;

4) przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ogra-
niczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce z prawomoc-
nych decyzji administracyjnych;

5) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony symbolem,
w obszarze którego obowi¹zuj¹ ustalenia;

6) podstawowym przeznaczeniu terenu - nale¿y przez to
rozumieæ czêœæ przeznaczenia terenu, jednoczeœnie w granicach
terenu i na poszczególnych dzia³kach, która dominuje w danym
terenie lub obszarze w sposób okreœlony ustaleniami planu;

7) uzupe³niaj¹cym przeznaczeniu terenu - nale¿y przez
to rozumieæ czêœæ przeznaczenia terenu, która uzupe³nia lub
wzbogaca przeznaczenie podstawowe jednoczeœnie w grani-
cach terenu i na poszczególnych dzia³kach, w sposób okreœlony
w ustaleniach planu, jednak nie wiêcej ni¿ 30 % podstawowego
przeznaczenia terenu;
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8) urz¹dzeniach i obiektach towarzysz¹cych - nale¿y
przez to rozumieæ urz¹dzenia techniczne i obiekty zapewniaj¹ce
mo¿liwoœæ u¿ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przy³¹cza i urz¹dzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe, place pod œmietniki, wiaty, budynki gospodarcze;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to ro-
zumieæ liniê, ograniczaj¹c¹ obszar, na którym dopuszcza siê
wznoszenie budynków oraz okreœlonych w ustaleniach planu
rodzajów budowli naziemnych niebêd¹cych liniami przesy³owy-
mi i sieciami uzbrojenia terenu;

10) akcencie architektonicznym - nale¿y przez to rozu-
mieæ czêœæ budynku, która koncentruje uwagê obserwatorów
w pewnym obszarze, zadaniem akcentu architektonicznego jest
u³atwienie orientacji w terenie, pe³nienie funkcji ³atwo zapamiê-
tywanych symboli;

11) akcencie urbanistycznym - nale¿y przez to rozumieæ
obiekt ma³ej architektury, w tym fontanny, który koncentruje uwa-
gê obserwatorów w najbli¿szym jego otoczeniu z kilku kierunków;

12) punkcie szczególnym - niewielki obiekt przyci¹gaj¹cy
uwagê obserwatorów;

13) wysokoœci budynku od poziomu terenu do kalenicy
dachu - nale¿y przez to rozumieæ wysokoœæ budynku mierzon¹
od poziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym wejœciu do budynku
lub jego czêœci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do
kalenicy dachu;

14) szczególne wymagania architektoniczne - nale¿y
przez to rozumieæ obowi¹zek ukszta³towania budynków i budowli
w sposób wyró¿niaj¹cy od budynków i budowli s¹siednich, wpi-
suj¹cy siê w otaczaj¹c¹ zieleñ oraz odznaczaj¹cy siê wysokim
poziomem estetycznym rozwi¹zañ architektonicznych;

15) powierzchnia biologicznie czynna - nale¿y przez to
rozumieæ grunt rodzimy pokryty roœlinnoœci¹ oraz wodê po-
wierzchniow¹ na dzia³ce budowlanej, a tak¿e 50 % sumy na-
wierzchni tarasów i stropodachów, urz¹dzonych jako sta³e traw-
niki lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym ich naturaln¹ we-
getacjê, o powierzchni nie mniejszej ni¿ 10 m2.

2. Okreœlenia stosowane w uchwale, dotycz¹ce przezna-
czenia terenu oznaczaj¹:

1) us³ugi sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem US - nale¿y przez to rozumieæ dzia³alnoœæ obiek-
tów lub oœrodków sportowo - rekreacyjnych, np. basenów, p³y-
walni, hal sportowych, si³owni, oœrodków rekreacji i rozrywki,
np. salonów odnowy biologicznej, krêgielni, klubów bilardowych,
z zastrze¿eniem § 6 pkt 1;

2) us³ugi handlu detalicznego - nale¿y przez to rozumieæ
dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ ze sprzeda¿¹ detaliczn¹ towarów z wy³¹cze-
niem sprzeda¿y paliw do pojazdów mechanicznych, § 7 pkt 1;

3) us³ugi gastronomii - nale¿y przez to rozumieæ dzia³al-
noœæ restauracji, barów, kawiarni, herbaciarni, pubów, winiarni,
cukierni, placówek gastronomiczno - kulturalno - rekreacyjnych,
z zastrze¿eniem § 6 pkt 1;

4) us³ugi obs³ugi ludnoœci lub przedsiêbiorstw - nale¿y
przez to rozumieæ drobne us³ugi np. fotografia, poligrafia, gabi-
nety kosmetyczne, fryzjerstwo itp., dzia³alnoœæ biur i  agencji tu-
rystycznych, us³ugi przewodnickie, informacja turystyczna, dzia-
³alnoœæ us³ugowa maj¹ca na celu zapewnienie komfortu fizycz-
nego, prowadzenie kursów i szkoleñ, siedziby zwi¹zków zawo-
dowych i gospodarczych, stowarzyszeñ, z zastrze¿eniem § 6 pkt 1;

5) us³ugi opieki zdrowotnej - nale¿y przez to rozumieæ
dzia³alnoœæ poradni lub gabinetów lekarskich, rehabilitacyjnych,
z zastrze¿eniem § 6 pkt 1;

6) us³ugi oœwiaty i wychowania, oznaczone na rysunku
planu symbolem UO - nale¿y przez to rozumieæ tereny przezna-
czone pod dzia³alnoœæ jednostek wychowawczych, w  tym ¿³obki
i przedszkola, œwietlice œrodowiskowe oraz jednostek oœwiato-
wych wszelkiego typu, z zastrze¿eniem § 6 pkt 1;

7) zieleñ - nale¿y przez to rozumieæ zagospodarowanie
zieleni¹ nisk¹ i wysok¹, towarzysz¹c¹ innym dzia³alnoœciom;

8) zieleñ urz¹dzona, oznaczona na rysunku planu sym-
bolem ZP - nale¿y przez to rozumieæ zagospodarowanie ziele-
ni¹ nisk¹ i wysok¹, z przewag¹ zieleni wysokiej wraz z urz¹dze-
niami towarzysz¹cymi, takimi jak placyki zabaw, œcie¿ki, obiekty
ma³ej architektury;

9) zieleñ rekreacyjna - oznaczona na rysunku planu sym-
bolem ZR - nale¿y przez to rozumieæ zagospodarowanie ziele-
ni¹ nisk¹ i wysok¹, wraz z urz¹dzeniami sportu i rekreacji, takimi
jak boiska sportowe, bie¿nie, korty tenisowe.

3. Niezdefiniowane pojêcia nale¿y rozumieæ zgodnie z:
1) ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym;
2) ustaw¹ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
3) przepisami wykonawczymi do wy¿ej wymienionych

ustaw oraz ustaw zwi¹zanych z planowaniem przestrzennym
i przepisami wykonawczymi do nich.

§ 4.1. Na rysunku planu obowi¹zuj¹cymi ustaleniami s¹:
1) oznaczenia ogólne:
a) granice obszaru objêtego planem miejscowym,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub

ró¿nych zasadach zagospodarowania;
2) elementy kompozycji:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy,
b) akcenty urbanistyczne,
c) punkty szczególne,
d) punkty widokowe,
e) wjazdy na teren,
f)  wejœcia na teren,
g) plac nieutwardzony;
3) oznaczenia przeznaczenia terenów;
4) symbol tymczasowego przeznaczenia terenów;
5) symbol bezpoœredniej strefy ochronnej ujêcia wody;
6) symbole okreœlaj¹ce ci¹gi rowerowe na obszarze jed-

nostek terenowych oraz w liniach rozgraniczaj¹cych ci¹gów pie-
szo - rowerowych.

2. Niewymienione w ust. 1 pozosta³e elementy rysunku
maj¹ charakter informacyjny.

Rozdzia³ 2
Ustalenia dla ca³ego obszaru objêtego planem

§ 5. Ustala siê ogólne zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego, obowi¹zuj¹ce na obszarze opracowania planu:

1) ukszta³towanie lub rewaloryzacja nastêpuj¹cych ele-
mentów:

a) ekspozycja z terenów publicznych obiektów reprezen-
tacyjnych,

b) kompozycja zieleni publicznej,
c) kompozycja zieleni na terenach publicznych oraz w ze-

spo³ach us³ug,
d) zespo³y zieleni stanowi¹ce izolacjê przestrzenn¹ po³o-

¿onych w s¹siedztwie terenów infrastruktury;
2) ochrona, pielêgnacja i uzupe³nianie istniej¹cych szpa-

lerów drzew;
3) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, poza elemen-

tami ma³ej architektury, akcentami urbanistycznymi i punktami
szczególnymi, o ile ustalenia szczegó³owe nie stanowi¹ inaczej;

4) mo¿liwoœæ realizacji urz¹dzeñ technicznych uzbrojenia
jako towarzysz¹cych inwestycjom na terenach w³asnych inwe-
storów na warunkach okreœlonych przez zarz¹dców sieci w opar-
ciu o przepisy szczególne;

5) kszta³towanie formy i usytuowanie nowych obiektów
i urz¹dzeñ towarzysz¹cych w nawi¹zaniu do istniej¹cej zabudo-
wy na danym terenie;
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6) zakaz lokalizacji ogrodzeñ, o ile ustalenia szczegó³owe
nie stanowi¹ inaczej.

§ 6. Ustala siê ogólne zasady ochrony œrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ce na obszarze opra-
cowania planu:

1) zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co od-
dzia³ywaæ na œrodowisko, z wy³¹czeniem inwestycji celu publicz-
nego, instalacji radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radio-
nawigacyjnych lokalizowanych na budynkach oraz obiektów s³u-
¿¹cych celom rekreacyjnym;

2) stosowanie do celów grzewczych i technologicznych,
przyjaznych dla œrodowiska noœników energii;

3) ze wzglêdu na po³o¿enie w zasiêgu G³ównych Zbiorni-
ków Wód Podziemnych: nr 335 Krapkowice - Strzelce Opolskie,
nr 336 Niecka Opolska, nr 333 Opole - Zawadzkie - Obszaru
Najwy¿szej Ochrony, obowi¹zuj¹ ustalenia § 12 ust. 3, ust. 4
i ust. 9;

4) dla istniej¹cego drzewostanu do zachowania obowi¹-
zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

a) konserwacja, odtwarzanie i uzupe³nianie ubytków szpa-
leru tymi samymi gatunkami drzew,

b) zakaz wycinania istniej¹cego zadrzewienia,
c) dopuszcza siê wycinanie drzew i zakrzewieñ, jeœli po-

woduj¹ zagro¿enie ¿ycia, mienia lub bezpieczeñstwa u¿ytkowa-
nia ulic albo uniemo¿liwiaj¹ realizacjê nowych ulic wskazanych
niniejszym planem;

5) zakaz lokalizacji obiektów, których funkcjonowanie po-
woduje emisjê ha³asu przekraczaj¹c¹ dopuszczalne normy okre-
œlone w przepisach odrêbnych.

§ 7. W zakresie ogólnych zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej, w wypadku
odkrycia przedmiotu lub obiektu (mur, konstrukcje drewniane -
belki, jamy itp.), który ma cechy zabytku, wymaga siê wstrzyma-
nia prac i zg³oszenia do Opolskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków.

§ 8. Ustala siê ogólne wymagania wynikaj¹ce z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych:

1) wymaga siê kszta³towania reprezentacyjnych wejœæ na
teren od strony terenów publicznych;

2) wymaga siê kszta³towania reprezentacyjnych miejsc
odpoczynku, poprzez wprowadzenie ³awek, pergoli, latarñ i ele-
mentów ma³ej architektury;

3) wymaga siê os³oniêcia przed s³oñcem co najmniej 50 %
miejsc, o których mowa w pkt 2;

4) zakaz umieszczania na terenach publicznych oraz od
strony terenów publicznych na elewacjach budynków tablic re-
klamowych niezwi¹zanych bezpoœrednio z przeznaczeniem
obiektu lub jego czêœci;

5) dopuszcza siê umieszczanie tablic informacyjnych in-
stytucji na terenach publicznych wy³¹cznie w rejonie wejœcia na
teren;

6) zakaz lokalizacji miejsc postojowych poza terenami ob-
s³ugi komunikacji samochodowej, oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem KS, o ile ustalenia szczegó³owe nie stanowi¹
inaczej.

§ 9. W zakresie parametrów i wskaŸników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowi¹zuj¹cych na
obszarze opracowania planu ustala siê zakaz zabudowy, o ile
ustalenia szczegó³owe nie stanowi¹ inaczej.

§ 10. Na obszarze objêtym planem nie ma terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych przepisów, w tym:

1) terenów górniczych;
2) terenów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi;
3) terenów zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych.

§ 11. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scala-
nia i podzia³u nieruchomoœci ustala siê zakaz wtórnych podzia-
³ów dzia³ek, poza przypadkami maj¹cymi na celu wyrównanie
granic lub powiêkszenie dzia³ek s¹siednich, o ile ustalenia
szczegó³owe nie stanowi¹ inaczej.

§ 12.1. Ustala siê ogólne zasady zagospodarowania te-
renu w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) sytuowanie wszystkich liniowych elementów infrastruk-
tury technicznej towarzysz¹cych urz¹dzeñ i przy³¹czy do poszcze-
gólnych obiektów pod ziemi¹ z wyj¹tkiem tych, dla których wy-
znaczono odrêbne tereny;

2) lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczaj¹cych ulic, ci¹gów pieszo - jezdnych, pieszo - rowe-
rowych i pieszych oraz zieleni urz¹dzonej w chodnikach, zieleñ-
cach i poboczach za zgod¹ zarz¹dcy drogi i w oparciu o przepisy
odrêbne;

3) w uzasadnionych wzglêdami technicznymi b¹dŸ bez-
pieczeñstwa przypadkach, dopuszcza siê usytuowanie wybra-
nych elementów sieci poza liniami rozgraniczaj¹cymi ulic pod
warunkiem zachowania odleg³oœci okreœlonej w przepisach
szczególnych od linii zabudowy obiektów budowlanych istniej¹-
cych i projektowanych;

4) dostosowanie rozwi¹zañ komunikacyjnych do potrzeb
osób niepe³nosprawnych, w tym organizacja podjazdów i zjaz-
dów z ci¹gów pieszych i chodników;

5) w uzasadnionych wzglêdami technicznymi sytuacjach
dopuszcza siê lokalizacjê naziemnych kubaturowych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, np. stacji transformatorowych jako
obiektów wbudowanych w granicach poszczególnych terenów,
przeznaczonych na inne funkcje;

6) w przypadku kolizji nowego zagospodarowania z ist-
niej¹cymi elementami infrastruktury technicznej nale¿y je prze-
nieœæ lub odpowiednio zmodyfikowaæ po uzgodnieniu i na wa-
runkach okreœlonych przez w³aœciwego administratora sieci.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê:
1) dla istniej¹cej i planowanej zabudowy zaopatrzenie

w wodê z istniej¹cej miejskiej sieci wodoci¹gowej po niezbêd-
nej jej rozbudowie;

2) nowe odcinki sieci wodoci¹gowej wykonaæ nale¿y
o przekrojach zabezpieczaj¹cych potrzeby przeciwpo¿arowe i wy-
posa¿yæ w hydranty zewnêtrzne;

3) okreœla siê:
a) lokalizacjê istniej¹cego podziemnego ujêcia wody wraz

z zachowaniem bezpoœredniej strefy ochronnej obejmuj¹cej ca³y
teren oznaczony na rysunku planu symbolem 24W;

b) przebieg istniej¹cej magistrali wodoci¹gowej O 500
przez teren 6ZR, 7ZR, 8ZR i 13ZP, 14ZP, 16ZP oraz przebieg istniej¹-
cego ruroci¹gu wody surowej O 200 przez teren 13ZP, 14ZP, 16ZP.

3. W zakresie odprowadzania œcieków ustala siê:
1) dla zabudowy istniej¹cej i planowanej odprowadzanie

œcieków bytowych i komunalnych poprzez zbiorow¹ kanalizacjê
sanitarn¹ w systemie grawitacyjnym do istniej¹cego uk³adu
miejskiej kanalizacji sanitarnej;

2) dla planowanej zabudowy us³ugowej odprowadzanie
œcieków bytowych i przemys³owych poprzez zbiorow¹ kanaliza-
cjê sanitarn¹ w systemie grawitacyjnym do istniej¹cego uk³adu
miejskiej kanalizacji sanitarnej; w przypadku odprowadzania
œcieków przemys³owych o sk³adzie przekraczaj¹cym dopusz-
czalne wartoœci wskaŸników zanieczyszczeñ, instalowanie nie-
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zbêdnych urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych œcieki, przed wprowadze-
niem do systemu komunalnego;

3) zakaz lokalizacji indywidualnych urz¹dzeñ do groma-
dzenia œcieków bytowo - komunalnych, tj.: zbiorniki wybieralne,
przydomowe oczyszczalnie œcieków itp.;

4) zakaz odprowadzania œcieków do wód powierzchnio-
wych, gruntowych oraz gruntu.

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala
siê wyposa¿enie planowanych: budynków, dojazdów o utwar-
dzonej nawierzchni, parkingów, w system kanalizacji deszczo-
wej i powi¹zanie z istniej¹cym miejskim uk³adem kanalizacji desz-
czowej.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siê:
1) zaopatrzenie w gaz ziemny, dla obecnych i nowych od-

biorców, z istniej¹cej infrastruktury gazowej po jej niezbêdnej
rozbudowie, w oparciu o gazoci¹gi niskiego lub œredniego ci-
œnienia;

2) w przypadku braku mo¿liwoœci lokalizacji sieci gazowej
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych dróg, sieci gazowe prowadziæ
pomiêdzy liniami rozgraniczaj¹cymi dróg a nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy;

3) budowa sieci i przy³¹czenie odbiorców po spe³nieniu
warunków technicznych;

4) dopuszcza siê indywidualne zaopatrzenie w gaz p³ynny.

6. W zakresie zaopatrzenia w energiê ciepln¹ ustala siê:
1) dostawa ciep³a, dla nowych odbiorców, z miejskiego

systemu ciep³owniczego w oparciu o istniej¹c¹ sieæ wysokopa-
rametrow¹ w ulicy Skautów Opolskich (na po³udniowy - zachód
od granicy opracowania);

2) rozbudowa sieci i przy³¹czenie odbiorców po spe³nie-
niu warunków technicznych;

3) dopuszcza siê ogrzewanie obiektów z indywidualnych
i lokalnych Ÿróde³ ciep³a, opartych na paliwach gazowych i p³yn-
nych oraz energii elektrycznej, paliwach niepowoduj¹cych po-
nadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza;

4) pozostawienie istniej¹cych indywidualnych Ÿróde³ cie-
p³a opartych na paliwach sta³ych do czasu ich modernizacji.

7. W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ ustala siê:
1) system zasilania elektroenergetycznego oparty o ist-

niej¹ce i planowane linie elektroenergetyczne œredniego na-
piêcia 15 kV oraz istniej¹ce i planowane stacje transformatoro-
we 15/0,4 kV o docelowym zapotrzebowaniu mocy szczytowej
dla planowanej zabudowy 0,8 MW;

2) mo¿liwoœæ lokalizacji 2 stacji transformatorowych pla-
nowanych typu kablowego 15/0,4 kV, wbudowanych w obiekty
planowanego zainwestowania terenu 2US.

8. W zakresie sieci teletechnicznych ustala siê prowa-
dzenie linii sieci teletechnicznych - ³¹cznoœci, telekomunikacji
i telewizji kablowej jako podziemne w wydzielonej kanalizacji
lub bezpoœrednio w gruncie - tylko jako przy³¹cza do obiektów
budowlanych.

9. W zakresie gospodarowania odpadami ustala siê:
1) dopuszcza siê gromadzenie odpadów w pojemnikach

przeznaczonych na ten cel;
2) systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane miej-

skie sk³adowisko odpadów komunalnych;
3) do czasu wywozu odpadów na sk³adowisko przecho-

wywanie w szczelnych pojemnikach znajduj¹cych siê przy po-
szczególnych posesjach.

§ 13. Tereny przeznaczone pod zabudowê mog¹ byæ tym-
czasowo u¿ytkowane w sposób dotychczasowy, pod warunkiem
udostêpnienia czêœci gruntów dla realizacji dojazdów i uzbrojenia.

Rozdzia³ 3
Ustalenia szczegó³owe

§ 14.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 1 MN/ZR ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zieleñ rekreacyjna;
2) uzupe³niaj¹ce:
a) zieleñ,
b) urz¹dzenia i obiekty towarzysz¹ce w tym sieci infrastruk-

tury technicznej, zabudowa gospodarcza, ma³a architektura,
c) parkingi i komunikacja wewnêtrzna.

2. Na terenie, o którym mowa w pkt 1, obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odle-
g³oœci 7 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem 25KDZ (MN), zgod-
nie z rysunkiem planu;

2) dopuszcza siê lokalizacjê jednego nowego obiektu
mieszkalnego i obiektów towarzysz¹cych;

3) przeznaczenie maksimum 30 % powierzchni terenu pod
zabudowê;

4) przeznaczenie minimum 40 % powierzchni terenu na
zieleñ urz¹dzon¹;

5) lokalizacja budynku o dwóch kondygnacjach nadziemnych;
6) dopuszcza siê drug¹ kondygnacjê nadziemn¹ w pod-

daszu u¿ytkowym;
7) maksymalna wysokoœæ budynku 11 m od poziomu te-

renu do kalenicy dachu lub 8 m do najwy¿szego okapu;
8) dachy dowolne;
9) dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y i budynków gospo-

darczych wolno stoj¹cych, jednokondygnacyjnych nawi¹zuj¹cych
form¹ i wykoñczeniem do budynku mieszkalnego;

10) dopuszcza siê wprowadzenie ogrodzenia innego ni¿
betonowe;

11) dopuszcza siê lokalizacjê us³ug handlu, gastronomii,
opieki zdrowotnej i obs³ugi ludnoœci lub przedsiêbiorstw w za-
budowie mieszkaniowej jednorodzinnej pod warunkiem wyzna-
czenia parkingu w granicach zajmowanej dzia³ki, przyjmuj¹c
wskaŸnik 25 miejsc parkingowych na 1000 m2;

12) dojazd do terenu od strony drogi 25KZ (MN).

§ 15.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 2 US ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - us³ugi sportu, rekreacji i wypoczynku;
2) uzupe³niaj¹ce:
a) us³ugi z zakresu handlu detalicznego, gastronomii, ob-

s³ugi ludnoœci i przedsiêbiorstw, opieki zdrowotnej,
b) zieleñ,
c) zieleñ rekreacyjna,
d) urz¹dzenia i obiekty towarzysz¹ce, w tym sieci infra-

struktury technicznej, ma³a architektura,
e) parkingi i komunikacja wewnêtrzna.
2) Na terenie, o którym mowa w pkt 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
1) dopuszcza siê lokalizacjê nowych obiektów budowla-

nych, przy zachowaniu szczególnych walorów architektonicznych;
2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odleg³oœci

15 m od linii rozgraniczaj¹cej stanowi¹cej granicê opracowa-
nia planu;

3) maksymalna wysokoœæ budynku 20 m od poziomu te-
renu do kalenicy dachu lub najwy¿szego gzymsu lub okapu;
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4) dopuszcza siê wprowadzenie 2 akcentów architekto-
nicznych o wysokoœci do 22 m lub wykraczaj¹cych poza nie-
przekraczaln¹ liniê o 1 m;

5) dachy o dowolnym kszta³cie, w odcieniach kolorów in-
nych ni¿ czarny;

6) przeznaczenie maksimum 60 % powierzchni terenu pod
zabudowê;

7) przeznaczenie minimum 20 % terenu jako powierzchni
biologicznie czynnej;

8) wymaga siê wprowadzenia zieleni urz¹dzonej od stro-
ny terenu 9ZR;

9) wymaga siê organizacji parkingów na terenie w³asnym in-
westora, od strony wschodniej (ul. K. Pu¿aka), po³udniowej (ul. Skau-
tów Opolskich) lub jako parking wbudowany w obiekt, w tym pod-
ziemny, przyjmuj¹c wskaŸnik 25 miejsc parkingowych na 1000 m2;

10) wymaga siê organizacji minimum 4 miejsc parkingo-
wych dla niepe³nosprawnych;

11) do czasu realizacji inwestycji dopuszcza siê mo¿li-
woœæ organizacji miejsc parkingowych dla mieszkañców s¹-
siednich budynków wielorodzinnych;

12) wymaga siê nawi¹zania kszta³towaniem zieleni i pro-
wadzeniem ci¹gów komunikacyjnych do s¹siedniego terenu 9ZR;

13) dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y i budynków gospo-
darczych wolno stoj¹cych, jednokondygnacyjnych nawi¹zuj¹-
cych form¹ i wykoñczeniem do zabudowy us³ugowej, zlokalizo-
wanych od strony terenu 21 KS;

14) wymaga siê organizacji 1 wjazdu na teren od strony
wschodniej (ul. K. Pu¿aka) i 1 wjazdu od strony po³udniowej
(ul. Skautów Opolskich);

15) dopuszcza siê wprowadzenie ogrodzenia do wyso-
koœci 1,8 m:

a) pe³nego do wysokoœci 0,5 m,
b) a¿urowego,
c) innego ni¿ betonowe.

§ 16.1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 3 UO - 5 UO ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - us³ugi oœwiaty i wychowania;
2) uzupe³niaj¹ce:
a) zieleñ,
b) urz¹dzenia towarzysz¹ce w tym sieci infrastruktury tech-

nicznej, ma³a architektura,
c) komunikacja wewnêtrzna.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ na-

stêpuj¹ce ustalenia:
1) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ s³u¿¹cych obs³udze bo-

isk sportowych, placów zabaw, urz¹dzeñ rekreacji terenowej;
2) przeznaczenie minimum 30 % powierzchni terenu na

zieleñ urz¹dzon¹;
3) dopuszcza siê wprowadzenie ogrodzenia do wysoko-

œci 1,8 m, innego ni¿ betonowe.

§ 17.1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem 6 ZR i 7 ZR ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - zieleñ rekreacyjna;
2) uzupe³niaj¹ce:
a) urz¹dzenia towarzysz¹ce w tym sieci infrastruktury tech-

nicznej, ma³a architektura,
b) komunikacja wewnêtrzna.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala siê prze-

znaczenie minimum 30 % powierzchni terenu na zieleñ urz¹-
dzon¹, z zachowaniem normatywnych odleg³oœci od istniej¹cej
magistrali wodoci¹gowej.

§ 18.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 8 ZR ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - zieleñ rekreacyjna;
2) uzupe³niaj¹ce:
a) urz¹dzenia towarzysz¹ce w tym sieci infrastruktury tech-

nicznej, ma³a architektura,
b) komunikacja wewnêtrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
1) dopuszcza siê urz¹dzenia m³odzie¿owego miasteczka

ruchu drogowego;
2) wymaga siê przeprowadzenia ci¹gu pieszego ³¹cz¹ce-

go wejœcia na teren, oznaczone na rysunku planu;
3) przeznaczenie minimum 30 % powierzchni terenu na

zieleñ urz¹dzon¹, z zachowaniem normatywnych odleg³oœci od
istniej¹cej magistrali wodoci¹gowej.

§ 19.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 9 ZR ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - zieleñ rekreacyjna;
2) uzupe³niaj¹ce:
a) urz¹dzenia towarzysz¹ce w tym sieci infrastruktury tech-

nicznej, ma³a architektura,
b) komunikacja wewnêtrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
1) wymaga siê przeprowadzenia ci¹gu pieszego ³¹cz¹ce-

go wejœcia na teren, oznaczone na rysunku planu;
2) przeznaczenie minimum 30 % powierzchni terenu na

zieleñ urz¹dzon¹;
3) dopuszcza siê wprowadzenie ogrodzenia urz¹dzeñ

sportowych;
4) wymaga siê wprowadzenia akcentu urbanistycznego

w miejscu wskazanym na rysunku planu;
5) dopuszcza siê organizacjê na terenie imprez masowych.

§ 20.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 10 ZP ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - zieleñ urz¹dzona - place zabaw;
2) uzupe³niaj¹ce:
a) urz¹dzenia towarzysz¹ce w tym sieci infrastruktury tech-

nicznej, ma³a architektura,
b) komunikacja wewnêtrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
1) przeznaczenie minimum 20 % powierzchni terenu na

zieleñ wysok¹;
2) dopuszcza siê wprowadzenie ogrodzenia do wysoko-

œci 1,2 m, innego ni¿ betonowe.

§ 21.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 11 ZP ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - zieleñ urz¹dzona - parki;
2) uzupe³niaj¹ce:
a) urz¹dzenia towarzysz¹ce w tym sieci infrastruktury tech-

nicznej, ma³a architektura,
b) komunikacja wewnêtrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
1) przeznaczenie minimum 30 % powierzchni terenu na

zieleñ wysok¹;
2) wymaga siê przeprowadzenia ci¹gów pieszych ³¹cz¹-

cych wejœcia na teren, oznaczone na rysunku planu, z zastoso-
waniem ró¿nego rodzaju nawierzchni;

3) wymaga siê os³oniêcia terenu zieleni¹ od strony
wschodniej (G³ówny Punkt Zasilania);

4) dopuszcza siê wprowadzenie reprezentacyjnej zieleni
ogrodowej.
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§ 22.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 12 ZP ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - zieleñ urz¹dzona - parki;
2) uzupe³niaj¹ce:
a) urz¹dzenia towarzysz¹ce w tym sieci infrastruktury tech-

nicznej, ma³a architektura,
b) komunikacja wewnêtrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
1) przeznaczenie maksimum 30 % powierzchni terenu na

zieleñ wysok¹, w pó³nocno - zachodniej czêœci;
2) wymaga siê pozostawienia niezadrzewionej i niezakrzewio-

nej polany, stanowi¹cej minimum 50 % powierzchni terenu;
3) wymaga siê przeprowadzenia ci¹gów pieszych ³¹cz¹-

cych wejœcia na teren, oznaczone na rysunku planu, z zastoso-
waniem ró¿nego rodzaju nawierzchni, z czego co najmniej 50 %
nawierzchni nieutwardzonej;

4) wymaga siê wprowadzenia punktów szczególnych
wzd³u¿ ci¹gu pieszo - rowerowego 27 KDp, zgodnie z rysunkiem
planu;

5) dopuszcza siê organizacjê na terenie imprez masowych;
6) dopuszcza siê lokalizacjê tymczasowych obiektów s³u-

¿¹cych obs³udze imprez, o których mowa w pkt 5.

§ 23.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 13 ZP ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - zieleñ urz¹dzona - parki;
2) uzupe³niaj¹ce:
a) urz¹dzenia towarzysz¹ce, w tym sieci infrastruktury tech-

nicznej, ma³a architektura,
b) komunikacja wewnêtrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
1) przeznaczenie minimum 30 % powierzchni terenu na

zieleñ wysok¹, z zachowaniem normatywnych odleg³oœci od ist-
niej¹cej magistrali wodoci¹gowej i ruroci¹gu wody surowej;

2) dopuszcza siê wprowadzenie reprezentacyjnej zieleni
ogrodowej.

§ 24.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 14 ZP ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - zieleñ urz¹dzona - parki;
2) uzupe³niaj¹ce:
a) urz¹dzenia towarzysz¹ce, w tym sieci infrastruktury tech-

nicznej, ma³a architektura,
b) komunikacja wewnêtrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
1) przeznaczenie maksimum 40 % powierzchni terenu na

zieleñ wysok¹, z zachowaniem normatywnych odleg³oœci od ist-
niej¹cej magistrali wodoci¹gowej i ruroci¹gu wody surowej;

2) wymaga siê przeprowadzenia ci¹gów pieszych ³¹cz¹-
cych wejœcia na teren, oznaczone na rysunku planu, z zastoso-
waniem ró¿nego rodzaju nawierzchni;

3) wymaga siê przeprowadzenia œcie¿ki rowerowej, zgod-
nie z rysunkiem planu;

4) wymaga siê wprowadzenia punktów szczególnych wzd³u¿
ci¹gu pieszo - rowerowego 27 KDp, zgodnie z rysunkiem planu;

5) wymaga siê segregacji ruchu pieszego i rowerowego
poprzez wyró¿nienie nawierzchni;

6) dopuszcza siê organizacjê na terenie imprez masowych;
7) dopuszcza siê lokalizacjê tymczasowych obiektów s³u-

¿¹cych obs³udze imprez, o których mowa w pkt 6.

§ 25.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 15 ZP ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - zieleñ urz¹dzona - parki;
2) uzupe³niaj¹ce:

a) urz¹dzenia towarzysz¹ce, w tym sieci infrastruktury tech-
nicznej, ma³a architektura,

b) komunikacja wewnêtrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuje prze-

znaczenie minimum 40 % powierzchni terenu na zieleñ wysok¹.

§ 26.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 16 ZP ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - zieleñ urz¹dzona - parki;
2) uzupe³niaj¹ce:
a) urz¹dzenia towarzysz¹ce w tym sieci infrastruktury tech-

nicznej, ma³a architektura,
b) komunikacja wewnêtrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
1) przeznaczenie minimum 40 % powierzchni terenu na

zieleñ wysok¹, z zachowaniem normatywnych odleg³oœci od ist-
niej¹cej magistrali wodoci¹gowej i ruroci¹gu wody surowej;

2) wymaga siê os³oniêcia terenu zieleni¹ od strony terenu 24W.

§ 27.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 17 ZP ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - zieleñ urz¹dzona - parki;
2) uzupe³niaj¹ce:
a) urz¹dzenia towarzysz¹ce, w tym sieci infrastruktury tech-

nicznej, ma³a architektura,
b) komunikacja wewnêtrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
1) przeznaczenie minimum 30 % powierzchni terenu na

zieleñ wysok¹;
2) wymaga siê przeprowadzenia ci¹gów pieszych ³¹cz¹-

cych wejœcia na teren, oznaczone na rysunku planu, z zastoso-
waniem ró¿nego rodzaju nawierzchni.

§ 28. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 18 ZP ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - zieleñ urz¹dzona - parki;
2) uzupe³niaj¹ce:
a) urz¹dzenia towarzysz¹ce w tym sieci infrastruktury tech-

nicznej, ma³a architektura,
b) komunikacja wewnêtrzna.

§ 29.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 19 ZP ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - zieleñ urz¹dzona - place zabaw;
2) uzupe³niaj¹ce:
a) urz¹dzenia towarzysz¹ce w tym sieci infrastruktury tech-

nicznej, ma³a architektura,
b) komunikacja wewnêtrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
1) przeznaczenie minimum 20 % powierzchni terenu na

zieleñ wysok¹;
2) dopuszcza siê wprowadzenie ogrodzenia do wysoko-

œci 1,2 m, innego ni¿ betonowe.

§ 30.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 20 ZP ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - zieleñ urz¹dzona - parki;
2) uzupe³niaj¹ce:
a) urz¹dzenia towarzysz¹ce w tym sieci infrastruktury tech-

nicznej, ma³a architektura,
b) komunikacja wewnêtrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
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1) wymaga siê przeprowadzenia ci¹gów pieszych ³¹cz¹-
cych wejœcia na teren, oznaczone na rysunku planu, z zastoso-
waniem ró¿nego rodzaju nawierzchni;

2) wymaga siê urz¹dzenia punktu widokowego w miejscu
oznaczonym na rysunku planu;

3) dopuszcza siê lokalizacji urz¹dzeñ rekreacyjnych, spor-
towych, w tym dostosowanych do sportów ekstremalnych;

4) dopuszcza siê organizacjê na terenie imprez masowych.

§ 31.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 21 KS ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - obs³uga komunikacji;
2) uzupe³niaj¹ce:
a) us³ugi handlu detalicznego,
b) urz¹dzenia towarzysz¹ce w tym sieci infrastruktury tech-

nicznej, ma³a architektura,
c) komunikacja wewnêtrzna,
d) zieleñ.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
1) dopuszcza siê lokalizacjê nowych obiektów kubaturo-

wych o funkcji handlowej lub kiosków handlowych od strony
terenu 9ZR;

2) usytuowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odle-
g³oœci 15 m od linii rozgraniczaj¹cej stanowi¹cej granicê opra-
cowania planu;

3) zakazuje siê lokalizacji stacji paliw;
4) w przypadku wprowadzenia obiektów handlowych do-

puszcza siê wysokoœæ tych obiektów do 6 m od poziomu terenu
do kalenicy lub okapu;

5) wymaga siê przeznaczenia minimum 10 % powierzch-
ni dzia³ki na powierzchniê biologicznie czynn¹;

6) dopuszcza siê lokalizacjê miejsc postojowych dla au-
tobusów;

7) wymaga siê lokalizacji minimum 3 miejsc parkingo-
wych dla niepe³nosprawnych;

8) dopuszcza siê organizacji 1 wjazdu na teren od strony
wschodniej granicy terenu (ul. K. Pu¿aka).

§ 32.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 22 KS/ZR ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe:
a) obs³uga komunikacji - parkingi,
b) zieleñ rekreacyjna;
2) uzupe³niaj¹ce:
a) urz¹dzenia towarzysz¹ce w tym sieci infrastruktury tech-

nicznej, ma³a architektura,
b) zieleñ.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
1) w przypadku przeznaczenia terenu na parkingi mini-

malna powierzchnia biologicznie czynna 10 % dzia³ki;
2) w przypadku przeznaczenia terenu na zieleñ rekreacyjn¹

minimalna powierzchnia biologicznie czynna 50 % dzia³ki;
3) wymaga siê lokalizacji minimum 2 miejsc parkingo-

wych dla niepe³nosprawnych.

§ 33.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 23 KS ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - obs³uga komunikacji;
2) uzupe³niaj¹ce - zieleñ.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
1) wymaga siê lokalizacji minimum 2 miejsc parkingo-

wych dla niepe³nosprawnych;
2) wymaga siê przeprowadzenia ci¹gu pieszego od miej-

sca oznaczonego na rysunku planu jako wejœcie na teren do
terenu 9ZR.

§ 34.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 24 W ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - urz¹dzenia wodoci¹gowe;
2) uzupe³niaj¹ce:
a) urz¹dzenia towarzysz¹ce w tym sieci infrastruktury tech-

nicznej,
b) komunikacja wewnêtrzna,
c) zieleñ.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
1) wprowadza siê strefê ochrony bezpoœredniej od ujêcia

wody, obejmuj¹cej ca³y teren;
2) dopuszcza siê lokalizacjê obiektu kubaturowego - hy-

droforni;
3) dopuszcza siê wprowadzenia zieleni izolacyjnej, z za-

chowaniem normatywnych odleg³oœci od istniej¹cych urz¹dzeñ
wodoci¹gowych;

4) dopuszcza siê wprowadzenie ogrodzenia, innego ni¿
betonowe.

§ 35.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 25 KDZ (MN) ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - droga publiczna - ulica zbiorcza;
2) tymczasowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
3) uzupe³niaj¹ce:
a) urz¹dzenia towarzysz¹ce w tym sieci infrastruktury tech-

nicznej,
b) zieleñ.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
1) przeznaczenie terenu na poszerzenie istniej¹cej drogi

publicznej - ul. K. Pu¿aka;
2) zakaz organizowania stanowisk postojowych;
3) zakaz rozbudowy, nadbudowy i modernizacji istniej¹ce-

go obiektu mieszkaniowego;
4) zachowuje siê lokalizacjê budynku mieszkalnego do

czasu realizacji podstawowego przeznaczenia.

§ 36.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 26 KDX ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - droga publiczna - ci¹g pieszo - jezdny;
2) uzupe³niaj¹ce - urz¹dzenia towarzysz¹ce w tym sieci

infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
1) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 5 m;
2) zakaz organizowania stanowisk postojowych.

§ 37.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 27 KDp ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - publiczny ci¹g pieszo - rowerowy;
2) uzupe³niaj¹ce - urz¹dzenia towarzysz¹ce w tym sieci

infrastruktury technicznej, ma³a architektura.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
1) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 5 m;
2) wymaga siê wprowadzenia akcentów urbanistycznych

w miejscach oznaczonych na rysunku planu;
3) wymaga siê przeprowadzenia œcie¿ki rowerowej, z za-

stosowaniem segregacji od ruchu pieszego;
4) wymaga siê urz¹dzenia nieutwardzonego placu, bez

nasadzeñ zieleni¹ wysok¹, w miejscu oznaczonym na rysunku
planu.

§ 38.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 28 KDp ustala siê przeznaczenie:
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1) podstawowe - publiczny ci¹g pieszo - rowerowy;
2) uzupe³niaj¹ce - urz¹dzenia towarzysz¹ce, w tym sieci

infrastruktury technicznej, ma³a architektura.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala siê szero-

koœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 3 m.

§ 39.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 29 KDp ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - publiczny ci¹g pieszo - rowerowy;
2) uzupe³niaj¹ce - urz¹dzenia towarzysz¹ce w tym sieci

infrastruktury technicznej, ma³a architektura.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
1) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 3 m;
2) rozbieralna nawierzchnia.

§ 40.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 30 KDp ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - publiczny ci¹g pieszo - rowerowy;
2) uzupe³niaj¹ce - urz¹dzenia towarzysz¹ce, w tym sieci

infrastruktury technicznej, ma³a architektura.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ nastê-

puj¹ce ustalenia:
1) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 3 m;
2) wymaga siê przeprowadzenia œcie¿ki rowerowej, z za-

stosowaniem segregacji od ruchu pieszego.

§ 41.1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 31 KDp - 33 KDp ustala siê przeznaczenie:

1) podstawowe - publiczny ci¹g pieszo - rowerowy;
2) uzupe³niaj¹ce - urz¹dzenia towarzysz¹ce, w tym sieci

infrastruktury technicznej, ma³a architektura.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala siê szero-

koœæ w liniach rozgraniczaj¹cych 3 m.

Rozdzia³ 4
Ustalenia koñcowe

§ 42. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê stawkê
procentow¹ w wysokoœci 1 %.

§ 43. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Opola.

§ 44. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Jan Ostrowski

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr LII/572/05

Rady Miasta Opola
z dnia 20 paŸdziernika 2005 r.

Rozstrzygniêcie
Rady Miasta Opola

z dnia 20 paŸdziernika 2005 r.

w sprawie sposobu realizacji i zasad finansowania in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych Gminy.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492;
z 2005 r. Nr 113, poz. 954) oraz w zwi¹zku z uchwaleniem miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu re-
kreacji i us³ug osiedla ZWM w Opolu, Rada Miasta Opola roz-
strzyga, co nastêpuje:

1. Inwestycjami z zakresu infrastruktury, stanowi¹cymi za-
dania w³asne Gminy, bêd¹:

1) projektowane ci¹gi rowerowe, pieszo - jezdne o ³¹cznej
powierzchni oko³o 1030 m2;

2) oœwietlenie ulic i placów o liczbie oko³o 53 szt.

2. Przewiduje siê, ¿e ³¹czna szacunkowa wartoœæ, wymie-
nionych w ust. 1 inwestycji wyniesie 250 tys. z³otych, w tym:

1) szacunkowy koszt budowy dróg 112 tys. z³otych,
2) szacunkowy koszt realizacji oœwietlenia ulic i placów

138 tys. z³otych.

3. Wyszczególnione w ust. 2 koszty mog¹ ulec obni¿eniu,
poniewa¿:

1)   zgodnie z ustaw¹ z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z póŸn. zm.)
dopuszcza siê udzia³ w kosztach realizacji dróg gminnych inwe-
storów przedsiêwziêæ niedrogowych zwi¹zanych z budow¹ lub
przebudow¹ dróg publicznych,

2) mo¿liwe jest obni¿enie cen realizacji ci¹gów rowero-
wych, pieszo - jezdnych w procedurze przetargowej na wykona-
nie tych inwestycji.

4. Ustala siê zasadê finansowania wymienionych w ust. 1
inwestycji  w zakresie inwestycji drogowych zgodnie z art. 16
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (j.t. Dz. U.
z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z póŸn. zm.), który stanowi, ¿e budowa
lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycj¹ nie-
drogow¹ nale¿y do inwestora tego przedsiêwziêcia, a szczegó-
³owe warunki budowy lub przebudowy dróg okreœla umowa miê-
dzy zarz¹dc¹ drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej.

.
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Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póŸn. zm.)
w zwi¹zku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z póŸn. zm.), Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê na rok 2006 Regulamin okreœlaj¹cy wyso-
koœæ, szczegó³owe warunki przyznawania, obliczania i wyp³aca-
nia dodatków do wynagrodzenia: motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego, a tak¿e innych
sk³adników wynikaj¹cych ze stosunku pracy, o ile nie zosta³y
uregulowane w ustawie lub odrêbnych przepisach, przys³ugu-
j¹cych nauczycielom zatrudnionym w szko³ach, poradniach psy-
chologiczno - pedagogicznych i domach dziecka, dla których
organem prowadz¹cym jest Powiat Opolski, zwany w dalszej
treœci uchwa³y Regulaminem.

Rozdzia³ 1
Postanowienia wstêpne

§ 2.1. Regulamin okreœla:
1) wysokoœæ stawek dodatków motywacyjnego, funkcyj-

nego i za warunki pracy oraz szczegó³owe warunki przyznawa-
nia tych dodatków w tym za wys³ugê lat;

2) szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagro-
dzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych za-
stêpstw;

3) szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodat-
ku mieszkaniowego.

2. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o szkole - nale¿y
przez to rozumieæ szko³ê podstawow¹ specjaln¹, gimnazjum,
w tym specjalne, szko³y ponadgimnazjalne, poradnie psychologicz-
no - pedagogiczne i domy dziecka prowadzone przez Powiat Opolski.

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088,
Nr 273, poz. 2703), Rada Miasta Opola uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Okreœla siê, ¿e liczba przeznaczonych do wydania
w 2006 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogo-
wego taksówk¹ wynosi 10 sztuk.

2367

Uchwa³a Nr LII/577/05
Rady Miasta Opola

z dnia 20 paŸdziernika 2005 r.

w sprawie okreœlenia na 2006 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie
 transportu drogowego taksówk¹

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

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

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Jan Ostrowski

2368

Uchwa³a Nr XXVI/178/05
Rady Powiatu Opolskiego

z dnia 13 paŸdziernika 2005 r.

w sprawie ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania i wyp³acania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego,

a tak¿e niektórych innych sk³adników wynagrodzenia

Rozdzia³ 2
Dodatek motywacyjny

§ 3. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany nauczycie-
lowi niezale¿nie od stopnia jego awansu zawodowego, który
w pó³roczu poprzedzaj¹cym przyznanie dodatku wyró¿ni³ siê na-
stêpuj¹cymi osi¹gniêciami dydaktycznymi, wychowawczymi,
opiekuñczymi lub osi¹gniêciami z obszaru pomocy psycholo-
giczno - pedagogicznej:

1) prowadzi³ dodatkowe zajêcia z uczniami;
2) przygotowa³ uczniów do udzia³u w olimpiadach, kon-

kursach przedmiotowych i zawodach sportowych, w których osi¹-
gnêli wyró¿niaj¹ce wyniki (finaliœci i laureaci) lub prowadzi³ zajê-
cia terapeutyczne efektywnie wspieraj¹c rozwój dzieci i m³odzie¿y;

3) opracowa³ i realizowa³ w³asne programy autorskie;
4) prowadzi³ lekcje w ramach hospitacji diagnozuj¹cych

i inne zajêcia otwarte, w tym zajêcia z uczniami, rodzicami, na-
uczycielami lub pracownikami instytucji pomocniczych;

5) podejmowa³ dzia³alnoœæ innowacyjn¹ i nowatorsk¹;
6) organizowa³ imprezy promuj¹ce szko³ê w œrodowisku

i regionie;
7) przejawia³ du¿¹ aktywnoœæ w pracach rady pedagogicz-

nej, a szczególnie w prowadzeniu wewn¹trzszkolnego dosko-
nalenia nauczycieli;

8) systematycznie w sposób nowatorski dba o rozwój swo-
jego warsztatu pracy, w tym pracowni przedmiotowej, gabinetu
terapeutycznego, biblioteki, œwietlic;

9) pe³ni³ dodatkowe funkcje zwi¹zane z realizacj¹ procesu
dydaktyczno - wychowawczego lub organizacyjnego (np. prze-
wodnicz¹cego zespo³u przedmiotowego, opiekuna samorz¹du
uczniowskiego lub organizacji m³odzie¿owej);

10) wykonywa³ inne czynnoœci w zakresie realizacji zadañ
dydaktycznych, wychowawczych, opiekuñczych specyficznych dla
danego przedmiotu lub pomocy psychologiczno - pedagogicz-
nej niewymienionych w pkt 1 - 9.
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11) bierze czynny udzia³ w komisjach egzaminacyjnych,
o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach
publicznych.

§ 4. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany nauczycie-
lowi tak¿e wtedy, gdy uzyska³ on wysok¹ jakoœæ œwiadczonej
pracy, wyró¿nia³ siê swoj¹ postaw¹ oraz zaanga¿owaniem
w wykonywaniu czynnoœci i zajêæ innych, ni¿ okreœlone w § 3,
w tym zwi¹zanych z dokszta³caniem, doskonaleniem, samo-
kszta³ceniem i wspó³prac¹ ze œrodowiskiem spo³ecznym szko-
³y, a w szczególnoœci, gdy:

1) systematycznie podnosi³ swoje kwalifikacje zawodo-
we, w tym:

a) podj¹³ studia podyplomowe,
b) uzyska³ dodatkowe kwalifikacje zawodowe, uprawnia-

j¹ce do nauczania w drugiej lub trzeciej specjalnoœci, lub daj¹-
ce inne uprawnienia,

c) uczestniczy³ w zorganizowanych formach doskonale-
nia,

d) podj¹³ doskonalenie poprzez samokszta³cenie,
e) zdobyt¹ wiedzê i umiejêtnoœci stosowa³ w praktyce pe-

dagogicznej i dzieli³ siê swym doœwiadczeniem z innymi na-
uczycielami,

f) diagnozowa³ wyniki swej pracy, miêdzy innymi poprzez
pomiar dydaktyczny,

g) uzyska³ w okresie poprzedzaj¹cym awans zawodowy;
2) wzorowo wype³nia³ powierzone obowi¹zki oraz rzetel-

nie prowadzi dokumentacjê pracy;
3) nawi¹za³ œcis³¹ wspó³pracê z rodzicami oraz pozyska³

ich do realizacji zadañ opiekuñczo - wychowawczych w œrodo-
wisku lub umiejêtnie w³¹cza³ rodziców do dzia³añ pomocowych
wzglêdem dziecka;

4) wykonywa³ wyró¿niaj¹co inne czynnoœci, specyficzne
dla danego rodzaju wykonywanych zajêæ niewymienione w pkt 1 - 3;

5) podejmowa³ w swej pracy problemy œrodowiska lokal-
nego oraz wspó³czesne problemy spo³eczne i cywilizacyjne.

§ 5. Nauczyciel, któremu powierzono funkcjê dyrektora
szko³y, mo¿e otrzymaæ dodatek motywacyjny za wyró¿niaj¹c¹
pracê oraz osi¹gniêcia w kierowanej przez siebie szkole,
a w szczególnoœci za:

1) wyró¿niaj¹c¹ sprawnoœæ w zarz¹dzaniu dzia³alnoœci¹
administracyjno - gospodarcz¹ szko³y;

2) racjonalne gospodarowanie przyznanymi œrodkami
bud¿etowymi i pozyskiwanie ich z innych Ÿróde³ oraz przestrze-
ganie obowi¹zuj¹cej dyscypliny finansowej, z wykorzystaniem
mo¿liwoœci obni¿ania kosztów w³asnych;

3) terminowe i nale¿yte wywi¹zywanie siê wobec organu
prowadz¹cego z obowi¹zków w zakresie sprawozdawczoœci
i przekazywania informacji;

4) umiejêtnoœæ racjonalnego planowania pracy szko³y oraz
stwarzania mo¿liwie optymalnych warunków na rzecz realizacji
zadañ dydaktyczno - wychowawczych i opiekuñczych szko³y;

5) tworzenie odpowiednich warunków, sprzyjaj¹cych wdra-
¿aniu innowacji i eksperymentów oraz doskonaleniu zawodo-
wemu nauczycieli;

6) wyró¿nianie siê w dba³oœci o utrzymanie ³adu i porz¹d-
ku wokó³ szko³y oraz estetyki jej pomieszczeñ;

7) skuteczne i ró¿norodne promowanie placówki, podno-
szenie jej pozycji w œrodowisku i w regionie;

8) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji kierow-
niczych poprzez udzia³ w formach doskonalenia;

9) prowadzenie wewn¹trzszkolnego mierzenia jakoœci pra-
cy szko³y ró¿nymi procedurami oraz opracowanie raportu o ja-
koœci edukacji w szkole;

10) wprowadzenie szko³y na drogê rozwoju organizacyj-
nego z wyraŸnie korzystnymi przeobra¿eniami na poszczegól-
nych obszarach pracy szko³y;

11) efektywne motywowanie nauczycieli i uczniów do udzia-
³u w olimpiadach przedmiotowych.

§ 6. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego uzale¿niona jest
od stopnia spe³niania przez nauczyciela wymogów okreœlonych
szczegó³owo w § 3, § 4 i § 5, a tak¿e od dodatkowych zadañ
zrealizowanych i udokumentowanych przez nauczyciela.

§ 7.1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie mo¿e byæ
wy¿szy ni¿ 25 % jego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek dla nauczyciela, któremu powierzono funkcjê
dyrektora szko³y, nie mo¿e byæ wy¿szy ni¿ 60 % jego wynagro-
dzenia zasadniczego.

3. Dodatki motywacyjne mog¹ byæ przyznane nauczycie-
lom w ramach œrodków przyznanych przez organ prowadz¹cy
nie ni¿szych ni¿ 3 % planowanego na dany rok osobowego fun-
duszu wynagrodzeñ pracowników pedagogicznych.

§ 8.1. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dy-
rektor szko³y na czas okreœlony nie krótszy ni¿ 2 miesi¹ce i nie
d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy.

2. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcjê dyrektora,
dodatek motywacyjny przyznaje Starosta Opolski na czas okre-
œlony w ust. 1.

3. O przyznaniu dodatku motywacyjnego powiadamia siê
nauczyciela na piœmie, a odpis pisma przechowuje siê w ak-
tach osobowych.

§ 9.1. Dodatek nie przys³uguje w okresie przebywania
nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.

2. Dodatek nie mo¿e byæ przyznany w razie ukarania na-
uczyciela kar¹ dyscyplinarn¹ przewidzian¹ w Kodeksie pracy,
lub Karcie Nauczyciela przez okres, co najmniej 12 miesiêcy od
daty na³o¿enia kary.

3. Nauczyciel traci prawo do dodatku motywacyjnego
w razie nieusprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy.

Rozdzia³ 3
Dodatek funkcyjny

§ 10. Dodatek funkcyjny przys³uguje nauczycielowi, które-
mu powierzono stanowisko dyrektora szko³y, wicedyrektora albo
inne stanowisko kierownicze, przewidziane w statucie szko³y
oraz innym nauczycielom z tytu³u sprawowania przez nich funk-
cji opiekuna sta¿u, b¹dŸ powierzenia im wychowawstwa klasy.

§ 11.1. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego nauczycielom, któ-
rym powierzono stanowisko dyrektora szko³y, wicedyrektora szko-
³y, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie
szko³y, ustala siê w stosunku procentowym do wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela wed³ug nastêpuj¹cych zasad:

a) dyrektor szkoły liczącej do 11 oddziałów       
                   

od 10% do 60% wynagrodzenia zasadniczego 
 

b) dyrektor szkoły liczącej od 12 do 20 oddziałów           
                                           

od 20% do 65% wynagrodzenia zasadniczego 

c) dyrektor szkoły liczącej powyŜej 20 oddziałów 
 

od 30% do 70% wynagrodzenia zasadniczego 
 

d) dyrektor poradni psychologiczno- pedagogicznej 
 

od 10% do 30% wynagrodzenia zasadniczego 
 

e) 
 

wicedyrektor szkoły liczącej do 11 oddziałów 
 

od 10% do 30% wynagrodzenia zasadniczego 
 

f) 
 

wicedyrektor szkoły liczącej od 12 do 20 oddziałów 
 

od 15% do 35% wynagrodzenia zasadniczego 
 

g) wicedyrektor szkoły liczącej powyŜej 20 oddziałów 
 

od 20% do 40% wynagrodzenia zasadniczego 
 

h) 
 

kierownik szkolenia praktycznego  
  

od   2% do 5% wynagrodzenia zasadniczego 
 

 i) kierownik internatu liczącego:  
- do 140 wychowanków, 
- od 141 wychowanków 
 

 
od 10% do 30% wynagrodzenia zasadniczego 
od 10% do 40% wynagrodzenia zasadniczego 
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2. Nauczycielom, którym powierzono funkcjê opiekuna sta-
¿u nauczyciela sta¿ysty dodatek funkcyjny przys³uguje w wyso-
koœci 50 z³ miesiêcznie.

3. Nauczycielom, którym powierzono funkcjê opiekuna sta-
¿u nauczyciela kontraktowego dodatek funkcyjny przys³uguje
w wysokoœci 35 z³ miesiêcznie.

4. W przypadku sprawowania funkcji opiekuna sta¿u, nad
co najmniej dwoma nauczycielami przyznaje siê jeden dodatek
funkcyjny w wysokoœci 70 z³ miesiêcznie.

5. Nauczycielom z tytu³u powierzenia wychowawstwa kla-
sy przyznaje siê dodatek funkcyjny w wysokoœci od 18 z³ do 40 z³,
w zale¿noœci od zdañ wynikaj¹cych z prowadzenia klasy.

§ 12. Dodatek funkcyjny okreœlony w § 11 ust.1 przys³ugu-
je nauczycielowi w okresie pe³nienia funkcji okreœlonych w § 10.

§ 13.1. Nauczycielowi sprawuj¹cemu funkcjê opiekuna
sta¿u nauczyciela sta¿ysty lub nauczyciela, kontraktowego przy-
s³uguje dodatek funkcyjny w okresie pe³nienia tej funkcji.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, nie przys³uguje
w okresie przerwy w odbywaniu sta¿u przez nauczyciela.

3. Prawo do dodatku przys³uguje na nowo z dniem rozpo-
czêcia kontynuacji sta¿u przez nauczyciela.

§ 14. Dodatek funkcyjny przys³uguje z tytu³u powierzenia
wychowawstwa klasy nauczycielowi bez wzglêdu na stopieñ
awansu zawodowego.

§ 15.1. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko³y
ustala Starosta Opolski, a dla nauczyciela, w tym dla wicedyrek-
tora lub nauczyciela pe³ni¹cego inne stanowiska kierownicze,
dyrektor szko³y.

2. Odpis pisma o przyznaniu dodatku funkcyjnego i jego
wysokoœci przechowywany jest w aktach osobowych nauczyciela.

3. Dodatek funkcyjny, przys³uguj¹cy z tytu³u sprawowania
funkcji opiekuna sta¿u, wyp³acany jest w kwocie wynikaj¹cej
z przemno¿enia 1/22 stawki okreœlonej w § 11 ust. 2, 3, 4 przez
liczbê dni roboczych sprawowania tej funkcji, w przypadku jej
pe³nienia przez niepe³ny miesi¹c kalendarzowy.

§ 16. Dodatek nie przys³uguje w okresie nieusprawiedli-
wionej nieobecnoœci w pracy oraz w okresie urlopu dla porato-
wania zdrowia.

Rozdzia³ 4
Dodatek za warunki pracy

§ 17.1. Dodatek za warunki pracy przys³uguje nauczycie-
lom z tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla
zdrowia warunkach okreœlonych w odrêbnych przepisach wyda-
nych na podstawie art. 34 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela.

2. Nauczycielom wykonuj¹cym pracê w trudnych warun-
kach pracy dodatek przys³uguje w wysokoœci do 5 % wynagro-
dzenia zasadniczego.

3. Nauczycielom wykonuj¹cym pracê w warunkach uci¹¿-
liwych lub szkodliwych dodatek przys³uguje w wysokoœci
do 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

4. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê w ca³oœci, je¿eli
nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uci¹¿liwych lub szko-
dliwych dla zdrowia ca³y obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ. Doda-
tek wyp³aca siê w wysokoœci proporcjonalnej, je¿eli nauczyciel
realizuje w warunkach trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla
zdrowia tylko czêœæ obowi¹zkowego wymiaru zajêæ.

5. Wysokoœæ dodatku za warunki pracy dla nauczycieli
ustala dyrektor szko³y, a dla dyrektora Starosta Opolski bior¹c
pod uwagê stopieñ trudnoœci, uci¹¿liwoœci lub szkodliwoœci dla
zdrowia realizowanych zadañ lub wykonywanych prac.

§ 18. Dodatki za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguj¹
nauczycielom, bez wzglêdu na stopieñ awansu zawodowego.

§ 19. Dodatki za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy wyp³aca
siê z do³u za dany miesi¹c.

Rozdzia³ 5
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny

doraŸnych zastêpstw

§ 20. */

§ 21. Wysokoœæ stawki wynagrodzenia zasadniczego za
jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹, dla nauczycieli realizuj¹cych
tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, wed³ug norm ustalo-
nych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, oblicza siê dzie-
l¹c odpowiedni¹ minimaln¹ stawkê wynagrodzenia zasadni-
czego nauczyciela, wynikaj¹c¹ z tabeli, przez miesiêczn¹ liczbê
godzin, bêd¹c¹ wynikiem pomno¿enia tygodniowego obowi¹z-
kowego wymiaru godzin przez 4,16 - z zaokr¹gleniem do pe³-
nych godzin, w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godzin pomija
siê, a powy¿ej 0,5 godzin liczy siê jak pe³n¹ godzinê.

§ 22. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie
przys³uguje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z po-
wodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkol-
nego, rozpoczêcia i koñczenia zajêæ w œrodku tygodnia oraz za
dni usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy.

§ 23. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedli-
wionej nieobecnoœci pracy nauczyciela lub dni ustawowo wol-
ne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹
siê lub koñcz¹ w œrodku tygodnia - za podstawê ustalenia go-
dzin ponadwymiarowych przyjmuje siê tygodniowy obowi¹zko-
wy wymiar zajêæ okreœlony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na pod-
stawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego
wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy
tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoœci
w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin po-
nadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim
tygodniu, nie mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin przy-
dzielonych w planie organizacyjnym.

§ 24.1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
s³uguje za godziny faktycznie zrealizowane.

2. Godziny ponadwymiarowe niezrealizowane przez nauczy-
ciela z winy pracodawcy, traktuje siê jako godziny faktycznie odbyte.

§ 25. W okreœlonej sytuacji szko³y, nauczyciele mog¹ byæ
zobowi¹zani przez dyrektora do zastêpowania innego nauczy-
ciela w czasie jego nieobecnoœci w ramach tzw. doraŸnych za-
stêpstw, za które przys³uguje nauczycielowi wynagrodzenie, jak
za godziny ponadwymiarowe.

Rozdzia³ 6
Dodatek za wys³ugê lat

§ 26. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje po udokumento-
waniu sta¿u pracy:

1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzo-
wego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki dodatku, je¿eli nabycie
prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca;

2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.
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§ 27. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za
okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzy-
muje wynagrodzenie, chyba ¿e przepis szczególny stanowi ina-
czej. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoœci
w pracy z powodu niezdolnoœci do pracy wskutek choroby b¹dŸ
koniecznoœci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem
lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wy-
nagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.

§ 28.1. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wy-
s³ugê lat oraz wysokoœæ tego dodatku okreœla:

1) nauczycielowi - dyrektor szko³y;
2) dyrektorowi - Starosta Opolski.
2. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie

wyp³aty wynagrodzenia.

Rozdzia³ 7
Dodatek mieszkaniowy

§ 29. Dodatek mieszkaniowy zwany w dalszej treœci uchwa-
³y dodatkiem przys³uguje nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifi-
kacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu
w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru
zajêæ w szko³ach po³o¿onych na terenach wiejskich oraz w mia-
stach licz¹cych do 5 tys. mieszkañców.

§ 30.1. Nauczycielowi, o którym mowa w § 29 przys³uguje
dodatek w wysokoœci uzale¿nionej od liczby cz³onków rodziny.

2. Do cz³onków rodziny, o których mowa w ust. 1, zalicza
siê nauczyciela i jego wspó³ma³¿onka oraz wspólnie z nim za-
mieszkuj¹ce dzieci pozostaj¹ce na jego utrzymaniu, kontynu-
uj¹ce naukê nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 25 roku ¿ycia.

3. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu tak-
¿e nauczycielem, wraz z nim zamieszkuj¹cemu, przys³uguje tyl-
ko jeden dodatek. Ma³¿onkowie wspólnie okreœlaj¹ pracodaw-
cê, który bêdzie wyp³aca³ im dodatek.

4. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek o jego
przyznanie.

§ 31.1. Dodatek przyznaje siê na pisemny wniosek na-
uczyciela.

2. Wniosek powinien zawieraæ oœwiadczenie o cz³onkach
rodziny, o których mowa w § 30 oraz daty urodzenia dzieci.

§ 32.1. Dodatek przys³uguje w wysokoœci:
1) 5 % - miesiêcznej stawki minimalnego wynagrodzenia

za pracê pracowników ustalonego przez Radê Ministrów zwa-
nego dalej "minimalnym wynagrodzeniem" - dla nauczyciela,
którego rodzina sk³ada siê z 1 osoby;

2) 6 % - minimalnego wynagrodzenia - dla nauczyciela,
którego rodzina sk³ada siê z dwóch osób;

3) 7 % - minimalnego wynagrodzenia - dla nauczyciela,
którego rodzina sk³ada siê z trzech osób;

4) 8 % - minimalnego wynagrodzenia - dla nauczyciela,
którego rodzina sk³ada siê z czterech osób;

5) 9 % - minimalnego wynagrodzenia - dla nauczyciela,
którego rodzina sk³ada siê z piêciu osób;

6) 10 % - minimalnego wynagrodzenia - dla nauczyciela,
którego rodzina sk³ada siê z wiêcej ni¿ piêæ osób.

2. Kwotê przys³uguj¹cego dodatku zaokr¹gla siê do pe³-
nych z³otych w ten sposób, ¿e kwotê do 0,49 z³ pomija siê,
a kwotê, od co najmniej 0,50 z³ zaokr¹gla siê do pe³nego z³otego.

§ 33.1. Dodatek przyznaje nauczycielowi dyrektor szko³y,
a dyrektorowi szko³y Starosta Opolski.

2. Dodatek wyp³aca siê miesiêcznie z do³u.

§ 34. Dodatek przys³uguje w okresie wykonywania pracy,
a tak¿e w okresach:

1) niewykonywania pracy, za które przys³uguje wynagro-
dzenie;

2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego;
3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkole-

nia wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej, w przypadku, gdy
z nauczycielem powo³anym do s³u¿by wojskowej zawarta umo-
wa o prace na czas okreœlony, dodatek wyp³aca siê nie d³u¿ej
ni¿ do koñca okresu, na który umowa zasta³a zawarta;

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego
w odrêbnych przepisach.

§ 35.1. Wyp³ata przys³uguj¹cego dodatku ulega zawiesze-
niu na okres trwaj¹cego d³u¿ej ni¿ jeden miesi¹c urlopu bez-
p³atnego nauczyciela.

2. Wznowienie wyp³aty po ustaniu przyczyny zawieszenia
nastêpuje po z³o¿eniu przez nauczyciela pisemnego wniosku.

§ 36. */

Rozdzia³ 8
Postanowienia koñcowe

§ 37. Dodatki motywacyjny i funkcyjny ulegaj¹ proporcjo-
nalnie zmniejszeniu o 1/30 za ka¿dy dzieñ nieobecnoœci w pracy
z powodu niezdolnoœci do pracy wskutek choroby, pobierania
zasi³ku macierzyñskiego, zasi³ku rehabilitacyjnego, lub koniecz-
noœci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem albo in-
nym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagro-
dzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.

§ 38. W przypadku rozwi¹zania z nauczycielem stosunku
pracy przed up³ywem roku szkolnego, na który zosta³ ustalony
plan zajêæ, rozliczenie z przydzielonych godzin zajêæ ponadwy-
miarowych nastêpuje z dat¹ ustania stosunku pracy.

§ 39. Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr XX/147/05 Rady Powiaty Opolskiego z dnia 24 lute-
go 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego wy-
sokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania i wyp³acania
nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego za warunki
pracy oraz dodatku mieszkaniowego, a tak¿e niektórych innych
sk³adników wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 r.
Nr 22, poz. 572).

§ 40. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powia-
tu Opolskiego i dyrektorom szkó³ prowadzonych przez Powiat
Opolski.

§ 41. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2006 r.

Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha

*/ Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN. III - KN - 0911 - 2 - 22/2005 z dnia 14 listopada 2005 r.
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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; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203), Rada Miejska w Ozimku uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Po³o¿onym we wsi Schodnia dzia³kom:
- nr 2109/500 i 2150/500 z km 2, stanowi¹cym drogê na-

daje siê nazwê ulica Ciep³ownicza,
- nr 2097/500, 2117/509 i 2188/509 z km 2, stanowi¹cym

drogê nadaje siê nazwê ulica Techniczna.
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Uchwa³a Nr XXXVIII/322/05
Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 24 paŸdziernika 2005 r.

w sprawie nadania nazw ulic we wsi Schodnia

§ 2. Usytuowanie dzia³ek, o których mowa w § 1, przedsta-
wia za³¹cznik mapowy do uchwa³y.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Czes³aw Kaczmarek
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Na podstawie art. 5a, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.), Rada Miejska w Ozimku uchwala,
co nastêpuje:

§ 1. W § 3 uchwa³y Nr XXXI/239/05 z dnia 21 lutego 2005 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z miesz-
kañcami Gminy Ozimek wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

- w ust. 1 dodaje siê: "lub w formie informacji zamieszcza-
nej na ³amach czasopisma Wiadomoœci Ozimskich”,
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Uchwa³a Nr XXXVIII/327/05
Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 24 paŸdziernika 2005 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXI/239/05 z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
 konsultacji z mieszkañcami Gminy Ozimek

- w ust. 2 dodaje siê: "lub zamieszcza siê informacjê
w Wiadomoœciach Ozimskich na 7 dni przed dniem odbywania
konsultacji.".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Czes³aw Kaczmarek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591z póŸn. zm.) i art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118,
poz. 1112 z póŸn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego
Kuratora Oœwiaty, Rada Miejska w Praszce uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Dla nauczycieli realizuj¹cych w ramach stosunku pra-
cy w szkole obowi¹zki okreœlone dla stanowisk o ró¿nym tygo-
dniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin ustala siê tygodnio-
wy obowi¹zkowy wymiar godzin zgodnie z za³¹cznikiem do ni-
niejszej uchwa³y.

§ 2. Wymiar, o którym mowa w § 1, przyjmuje siê w pe³-
nych godzinach tak, ¿e godzinê do 0,50 pomija siê, a godzinê co
najmniej 0,5 przyjmuje siê za pe³n¹.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Edward Piœla
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Uchwa³a Nr 256/XXXIV/2005
Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 24 paŸdziernika 2005 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dla nauczycieli realizuj¹cych w ramach
stosunku pracy obowi¹zki okreœlone dla stanowisk o ró¿nym tygodniowym obowi¹zkowym  wymiarze godzin

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 256/XXXIV/2005

                                               Rady Miejskiej w Praszce
                                               z dnia 24 paŸdziernika 2005 r.

Sposób ustalenia pensum dla nauczycieli prowadz¹-
cych zajêcia na stanowiskach o ró¿nym tygodniowym obo-
wi¹zkowym wymiarze godzin

Tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin nauczycieli, któ-
rzy prowadz¹ zajêcia na stanowiskach o ró¿nym wymiarze go-
dzin, ustala siê dla ka¿dego nauczyciela indywidualnie bior¹c
pod uwagê wymiar godzin obowi¹zuj¹cych dla stanowisk o ró¿-
nym tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin, a nastêp-
nie sumuje siê czêœci etatów, ustalaj¹c ich wskaŸnik procento-
wy po czym przelicza siê na godziny, np.:

1. Dla nauczyciela prowadz¹cego zajêcia:
a) 9 godzin jêzyka polskiego
b) 13 godzin zajêæ œwietlicowych
X - obowi¹zuj¹ce pensum
9/18 + 13/26 = 0,50 + 0,50 =1 x 100% = 100% - etat (22 godziny)
X = 22h
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2. Dla nauczyciela prowadz¹cego zajêcia:
a) 15 godzin matematyki
b) 10 godzin biblioteki
c) 5 godzin w oddziale przedszkolnym
X - obowi¹zuj¹ce pensum
15/18 +10/30 + 5/22 = 0,83 + 0,33 +0,23 = 1,39 x100% = 139%
30h - 139%
X - 100%
X = 100% x 30h/139% = 21,58h      22h (X - pensum nauczyciela)
X = 22h
8h - prowadzone jako godziny ponadwymiarowe

3. Nauczyciel maj¹cy obni¿one pensum do 7 godzin tygo-
dniowo i prowadz¹cy zajêcia w wymiarze:

a) 7 godzin biblioteki
b) 3 godziny nauczania zintegrowanego

c) 7/18     0,4 - wspó³czynnik obni¿onego pensum
7/30 + 3/18 = 0,23 + 0,16 = 0,39      0,4
10h - 0,4
X - 0,4
X = 10h

4. Nauczyciel maj¹cy obni¿one pensum do 7 godzin tygo-
dniowo i prowadz¹cy zajêcia w wymiarze:

a) 4 godziny matematyki
b) 8 godzin biblioteki
c) 7/18      0,4 - wspó³czynnik obni¿onego pensum
4/18 + 8/30 = 0,22 + 0,26 = 0,48 0,5
12h - 0,5
X - 0,4
X = (12h x 0,4): 0,5 = 9,6     10h
X - 10h - pensum
2h - prowadzone jako godziny ponadwymiarowe

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118,
poz. 1112 z póŸn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego
Kuratora Oœwiaty, Rada Miejska w Praszce uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin zajêæ dydak-
tycznych, wychowawczych i opiekuñczych, prowadzonych bez-
poœrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, na-
uczycieli zatrudnionych w pe³nym wymiarze zajêæ ustala siê na-
stêpuj¹co:
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Uchwa³a Nr 257/XXXIV/2005
Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 24 paŸdziernika 2005 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ
pedagoga szkolnego, logopedy i psychologa szkolnego

L.p. Stanowisko Obowiązkowy 
tygodniowy wymiar 

zajęć 
 
1. 
 
2. 
 
3. 

 
Pedagog szkolny 
 
Logopeda szkolny i przedszkolny 
 
Psycholog szkolny 

 
20 
 

20 
 

20 
 

 

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Edward Piœla

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. Nr 172, poz.1441),
Rada Miejska w Prudniku uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchyla siê uchwa³ê Nr XLVIII/415/98 Rady Miejskiej
w Prudniku z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie zasad sprzeda-
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Uchwa³a Nr XLII/493/2005
Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 27 paŸdziernika 2005 r.

uchylaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad sprzeda¿y lokali u¿ytkowych

¿y lokali u¿ytkowych zmienion¹ uchwa³¹ Nr XXXVII/293/2004
z dnia 26 sierpnia 2004 r.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Jacek Szczepañski
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, oraz z 2005 r. Nr 172
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) w zwi¹zku z art. 30 ust. 6 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r.
Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213,
poz. 2081, Nr 228, poz. 2258; z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 179, poz. 1845, oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 167,
poz. 1397), w uzgodnieniu ze Zwi¹zkiem Nauczycielstwa Pol-
skiego Oddzia³  w Rad³owie, Rada Gminy w Rad³owie uchwa-
la, co nastêpuje:

Rozdzia³ I
Postanowienia  ogólne

§ 1.1. Uchwala siê na rok 2006 Regulamin okreœlaj¹cy
wysokoœæ stawek oraz szczegó³owe  warunki przyznawania na-
uczycielskich dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funk-
cyjnego i za warunki pracy, szczegó³owy sposób obliczania wy-
nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych
zastêpstw, zwany dalej „regulaminem”.

2. Regulamin ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnio-
nych w:

1) przedszkolach,
2) szko³ach podstawowych,
3) gimnazjum
prowadzonych przez Gminê Rad³ów.

§ 2. Ilekroæ w dalszych przepisach regulaminu jest mowa o:
1) szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê

podstawow¹, gimnazjum prowadzone przez Gminê Rad³ów,
2) dyrektorze - nale¿y przez to rozumieæ dyrektora jed-

nostki organizacyjnej o której mowa w pkt 1,
3) klasie - nale¿y przez  to rozumieæ tak¿e oddzia³ przed-

szkolny,
4) uczniu - nale¿y  przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
5) wynagrodzeniu zasadniczym - rozumie siê przez to

wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli okreœlone w rozporz¹-
dzeniu Ministra Edukacji Narodowej wydanym na podstawie
art. 30 ust. 5 pkt 1 Karty Nauczyciela.

Rozdzia³ II
Dodatek za wys³ugê lat

§ 3. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje za dni, za które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecnoœci
w pracy z powodu niezdolnoœci do pracy wskutek choroby lub
koniecznoœci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem
lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje
z tego tytu³u zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
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Uchwa³a Nr 167/XXVIII/2005
Rady Gminy w Rad³owie

z dnia 20 paŸdziernika 2005 r.

w sprawie ustalenia na 2006 rok regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ  stawek oraz szczegó³owe warunki
przyznawania dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wyp³acania

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Rad³ów

Rozdzia³ III
Dodatek motywacyjny

§ 4.1. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy.
2. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego nauczyciela nie

mo¿e przekraczaæ 5%  jego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego dla dyrektora  nie

mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 7% jego wynagrodzenia zasadniczego.
4. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego dla nauczycieli  usta-

la dyrektor szko³y, a dla dyrektora szko³y - Wójt Gminy Rad³ów.

§ 5. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrek-
tora szko³y przyznaje siê dodatek motywacyjny, za wyró¿niaj¹ce
pe³nienie funkcji kierowniczej, a w szczególnoœci:

1) racjonalne gospodarowanie œrodkami finansowymi
oraz podejmowanie dzia³añ maj¹cych wp³yw na w³aœciw¹ go-
spodarkê finansami jednostki,

2) umiejêtnoœæ rozwi¹zywania znacz¹cych problemów
szko³y oraz sprawn¹ organizacjê jej pracy,

3) wspó³dzia³anie z organem prowadz¹cym w zakresie
realizacji zadañ edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja
zaleceñ i wniosków organu prowadz¹cego,

4) wprowadzanie skutecznych mechanizmów motywuj¹-
cych pracowników, uczniów, rodziców i œrodowisko lokalne do
pracy na rzecz szko³y, jej sprawnego dzia³ania i rozwoju,

5) wyró¿niaj¹ce wyniki wizytacji w szkole,
6) wzorowe prowadzenie nadzoru pedagogicznego oraz

spraw administracyjnych placówki.

§ 6. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany nauczycie-
lowi, z wy³¹czeniem nauczyciela sta¿ysty, posiadaj¹cemu kwali-
fikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela  w danej szkole,
zatrudnionemu w wymiarze co najmniej 1/2 etatu.

§ 7. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoœci:
a) stosowanie nowych rozwi¹zañ metodycznych w zajê-

ciach dydaktyczno - wychowawczych,
b) prowadzenie lekcji otwartych, w ramach prac zespo³u

przedmiotowego lub z w³asnej inicjatywy,
c) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych

uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
d) stosowanie ró¿nych metod nauczania, oraz porówny-

wanie efektywnoœci stosowanych metod,
e) aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz uczniów  potrze-

buj¹cych szczególnej opieki,
f) prowadzenie dzia³alnoœci maj¹cych na celu zapobiega-

nie i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej,
2) wysoka jakoœæ œwiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej

z powierzeniem stanowiska kierowniczego lub dodatkowych za-
dañ, a w szczególnoœci:
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a) systematyczne i efektywne  przygotowanie do wykony-
wania przydzielonych obowi¹zków,

b) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
c) prezentacja swojego dorobku zawodowego,
d) dba³oœæ o estetykê pomieszczeñ dydaktycznych, pomo-

cy i innych urz¹dzeñ,
e) wzorowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
f) kultura osobista,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy oraz rzetelne i termino-

we wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿bowych,
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy,
4) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoœci i zajêæ, a w szcze-

gólnoœci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoœci szkolnych,
b) udzia³ w komisjach przedmiotowych, konkursach, za-

wodach sportowych i innych,
c) prowadzenie lekcji kole¿eñskich oraz innych form ak-

tywnoœci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego,
d) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych.

§ 8.1. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okre-
œlony wynosz¹cy 6 miesiêcy, z tym ¿e:

1) do 31 sierpnia przyznaje siê dodatek motywacyjny
na okres od 1 wrzeœnia do 28 lutego, a

2) do 28 lutego przyznaje siê dodatek motywacyjny
na okres od 1 marca  do 31 sierpnia.

2. Nauczycielowi zatrudnionemu na czas okreœlony, do-
datek motywacyjny przyznaje siê na okres nie d³u¿szy ni¿ do
dnia  rozwi¹zania umowy o pracê.

§ 9. Dodatku nie wyp³aca siê w okresie:
1) urlopu dla poratowania zdrowia,
2) urlopu bezp³atnego,
3) innych okresów, za które nie przys³uguje wynagrodze-

nie zasadnicze.

§ 10. Nauczyciel zachowuje prawo do dodatku motywacyj-
nego w przypadku przeniesienia do innej szko³y, dla której orga-
nem prowadz¹cym jest Gmina Rad³ów.

Rozdzia³ IV
Dodatek funkcyjny

§ 11.1. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala
siê z uwzglêdnieniem wielkoœci szko³y, z³o¿onoœci jej warunków
organizacyjnych, liczby i stanu technicznego obiektów szkolnych,
z³o¿onoœci zadañ wynikaj¹cych z pe³nionej funkcji oraz liczby
kadry pedagogicznej. Stawki kwotowe okreœla § 12.

§ 12. Stawki kwotowe dodatku funkcyjnego wynosz¹:

L.p Stanowisko, funkcja  Stawka dodatku  
funkcyjnego  w zł 

1. Przedszkola 
a) dyrektor p rzedszkola liczącego   
4 oddziały, czynnego  5 godzin dzienn ie 
b) dyrekto r przedszkola l iczącego  
3 oddziały, czynnego  5 godzin dzienn ie  

 
         480   
 
         410 

2. Szkoły podstawowe, Gimnazjum 
a) dyrektor gimnazjum   
b) dyrekto r szkoły podstawowej   
 wychowawca klasy   
  opiekun staŜu  

 
         660 
         640 
           35 
           30 
         

 

§ 13. Dodatek funkcyjny dla dyrektora ustala Wójt Gminy, nato-
miast dla nauczycieli odpowiednio dyrektor szko³y lub przedszkola.

§ 14.1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierw-
szego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowaw-
stwa klasy lub funkcji opiekuna sta¿u, a je¿eli powierzenie to
nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca od tego dnia.

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierowni-
cze w szkole na czas okreœlony, traci prawo do dodatku funkcyj-
nego z up³ywem tego okresu, a w razie wczeœniejszego odwo³a-
nia z koñcem miesi¹ca, w którym nast¹pi³o odwo³anie, je¿eli
odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.

3. Dodatki funkcyjne bez wzglêdu na tytu³, z którego s¹
pobierane nie przys³uguj¹ w okresie:

1) nieusprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy,
2) przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia lub

w stanie nieczynnym,
3) za który nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze.

Rozdzia³ V
Dodatek za warunki pracy

§ 15. Nauczycielom pracuj¹cym w trudnych, uci¹¿liwych
lub szkodliwych dla zdrowia warunkach przys³uguje dodatek
w wysokoœci 20% stawki godzinowej, obliczanej jak  za godziny
ponadwymiarowe, za ka¿d¹ faktycznie przepracowan¹ godzinê.

Rozdzia³ VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny

doraŸnych zastêpstw

§ 16.1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymia-
row¹ pracy nauczyciela oraz godzinê doraŸnych zastêpstw obli-
cza siê dziel¹c przys³uguj¹c¹ nauczycielowi stawkê wynagro-
dzenia zasadniczego - ³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy,
je¿eli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraŸnych
zastêpstw odbywa³a siê  w warunkach trudnych, uci¹¿liwych lub
szkodliwych dla zdrowia - przez miesiêczn¹ liczbê godzin wyni-
kaj¹cych z tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, usta-
lonego dla okreœlonego rodzaju zajêæ dydaktycznych, wycho-
wawczych lub opiekuñczych realizowanych przez nauczyciela
w ramach godzin ponadwymiarowych lub godzin doraŸnych zastêpstw.

2. Wynagrodzenie  za godziny ponadwymiarowe przydzie-
lone 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 zajêæ w œrodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej
nieobecnoœci w pracy.

3. Miesiêczn¹ liczbê godzin wynikaj¹cych z tygodniowego
obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, o których mowa w ust. 1, ustala
siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ przez 4,16
z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ
mniejszy ni¿ 0,5 pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny liczy siê
za pe³n¹ godzinê.

4. Przydzielenie godzin doraŸnych zastêpstw powinno za-
pewniæ realizacjê programu nauczania.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej
nieobecnoœci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od
pracy, oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê
i koñcz¹ w œrodku tygodnia - za podstawê ustalenia liczby go-
dzin ponadwymiarowych przyjmuje siê tygodniowy obowi¹zko-
wy wymiar zajêæ pomniejszony o 1/5 tego wymiaru,  lub 1/4 gdy
dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy, za ka¿dy
dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy lub dzieñ usta-
wowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za któ-
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re przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ
jednak wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie orga-
nizacyjnym.

Rozdzia³ VII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 17.1. W bud¿ecie Gminy tworzy siê specjalny fundusz na
nagrody dla nauczycieli w wysokoœci 1% planowanego osobo-
wego funduszu p³ac.

2. Wysokoœæ nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla:
1) nauczyciela nie mo¿e byæ ni¿sza  ni¿ 100 z³  i wy¿sza ni¿

500 z³,
2) dyrektora placówki oœwiatowej nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿

300 z³ i wy¿sza ni¿ 800 z³.
3. Nagrody przyznawane bêd¹  nauczycielom oraz dyrek-

torom raz w roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

4. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze
specjalnego funduszu nagród, o których mowa w ust. 1 zgodnie
z art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela reguluje  odrêbny regulamin.

5. Regulamin, o którym mowa w  ust. 2 ustalony zosta³
uchwa³¹ Nr 119/XIX/2004 Rady Gminy w Rad³owie z dnia
29 wrzeœnia 2004 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oœwiato-
wych Gminy  za ich osi¹gniêcia dydaktyczno - wychowawcze.

Rozdzia³ VIII
Przepisy koñcowe

§ 18. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskie-
go z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2006 r.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy w Rad³owie

Agnieszka Jarosiñska

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759, oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr  175,
poz. 1457) w zw. z art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137,
poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Nr 228,
poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz.1845 oraz
z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 167, poz. 1397), w uzgodnieniu ze
Zwi¹zkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddzia³ w Rad³owie, Rada
Gminy w Rad³owie uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ustala  siê na rok 2006 Regulamin,  okreœlaj¹cy wysokoœæ
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegó³owe zasa-
dy jego przyznawania i wyp³acania, zwany dalej "regulaminem".

§ 2. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
nauczycielu - nale¿y przez to rozumieæ nauczyciela gim-

nazjum, szko³y podstawowej lub przedszkola prowadzonego
przez Gminê Rad³ów.

Rozdzia³ II
Wysokoœæ oraz tryb przyznawania nauczycielskiego

dodatku mieszkaniowego

§ 3.1. Nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifikacje do zaj-
mowania stanowiska  nauczyciela, zatrudnionego w wymiarze
nie ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zkowego wymiaru zajêæ w szkole
lub przedszkolu (uprawnionemu  nauczycielowi), przys³uguje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy zwany dalej "dodatkiem".

2. Wysokoœæ dodatku dla uprawnionego nauczyciela,
w zale¿noœci od liczby osób w rodzinie,  wynosi miesiêcznie:

1) dla 1 - 2 osób            - 25 z³,
2) dla 3 osób i wiêcej - 40 z³.
3. Do cz³onków rodziny, o których mowa w ust. 2, zalicza

siê nauczyciela oraz  wspólnie  z nim zamieszkuj¹cych:
1) wspó³ma³¿onka,
2) dzieci w³asne lub przysposobione, pozostaj¹ce na wy-

³¹cznym utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela wspólnie ze
wspó³ma³¿onkiem.

4. O ka¿dej zaistnia³ej zmianie stanu rodzinnego maj¹cej
wp³yw na wysokoœæ dodatku, nauczyciel otrzymuj¹cy dodatek
jest obowi¹zany niezw³ocznie powiadomiæ odpowiednio dyrek-
tora szko³y lub przedszkola, natomiast dyrektor szko³y lub przed-
szkola Wójta Gminy.

5. W przypadku nie wywi¹zania siê z obowi¹zku okreœlo-
nego w ust. 4, nienale¿nie pobrane przez nauczyciela lub dyrek-
tora œwiadczenie podlega zwrotowi.

6. Nauczycielowi i jego  wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu tak-
¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu, przys³uguje tyl-
ko jeden dodatek mieszkaniowy. Ma³¿onkowie wspólnie okre-
œlaj¹ pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³ ten dodatek.

7. Dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela.
8. Nauczycielowi dodatek przyznaje - dyrektor, a dyrektoro-

wi - Wójt Gminy.
9. Dodatek przys³uguje nauczycielowi od pierwszego dnia

miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel z³o-
¿y³ wniosek o jego przyznanie.

Rozdzia³ III
Postanowienia koñcowe

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej
og³oszenia  w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia  2006 r.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy w Rad³owie

Agnieszka Jarosiñska
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Uchwa³a Nr 168/XXVIII/2005
Rady Gminy w Rad³owie

z dnia  20 paŸdziernika 2005 r.

w sprawie  ustalenia na rok 2006 regulaminu  okreœlaj¹cego  wysokoœæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
oraz szczegó³owe zasady jego przyznawania i wyp³acania dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Rad³ów
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 159 z póŸn. zm./ i art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2003 r. Nr 118,
poz.1112 z póŸn. zm./, po zyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego
Kuratora Oœwiaty, Rada Gminy Rudniki uchwala:

§ 1. Dla nauczycieli realizuj¹cych w ramach stosunku pra-
cy w szkole obowi¹zki okreœlone dla stanowisk o ró¿nym tygo-
dniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin ustala siê tygodnio-
wy obowi¹zkowy wymiar godzin zgodnie z za³¹cznikiem do ni-
niejszej uchwa³y.

§ 2. Wymiar o którym mowa w § 1, przyjmuje siê w pe³nych
godzinach tak, ¿e godzinê do 0,50 pomija siê, a godzinê co
najmniej 0,5 przyjmuje siê za pe³n¹.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Rudniki.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Edward G³adysz

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXIV/233/05

Rady Gminy Rudniki
z dnia 26 paŸdziernika 2005 r.

Sposób ustalenia pensum dla nauczycieli prowadz¹-
cych zajêcia na stanowiskach o ró¿nym tygodniowym obo-
wi¹zkowym wymiarze godzin

Tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin nauczycieli, któ-
rzy prowadz¹ zajêcia na stanowiskach o ró¿nym wymiarze go-
dzin, ustala siê dla ka¿dego nauczyciela indywidualnie bior¹c
pod uwagê wymiar godzin obowi¹zuj¹cych dla stanowisk o ró¿-
nym tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin, a nastêp-
nie sumuje siê czêœci etatów, ustalaj¹c ich wskaŸnik procento-
wy po czym przelicza siê na godziny. Dla nauczycieli, którym  przy-
dzielono czynnoœci przewy¿szaj¹ce wymiar pe³nego etatu lub
wymiar obni¿onego pensum ustala siê godziny ponadwymiaro-
wo w kolejnoœci: 1/30, 1/26, 1/25, 1/22, 1/20, 1/18.

Przyk³ady:

1. Dla nauczyciela prowadz¹cego zajêcia:
a) 9 godzin jêzyka polskiego
b) 13 godzin zajêæ œwietlicowych
X - obowi¹zuj¹ce pensum
9/18 + 13/26 = 0,50 + 0,50 =1 x 100% = 100% = 22 godziny
X = 22h
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Uchwa³a Nr XXIV/233/05
Rady Gminy Rudniki

z dnia 26 paŸdziernika 2005 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dla nauczycieli realizuj¹cych w ramach
stosunku pracy obowi¹zki okreœlone dla stanowisk o ró¿nym tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin

2. Dla nauczyciela prowadz¹cego zajêcia:
a) 15 godzin matematyki
b) 5 godzin w oddziale przedszkolnym
c) 10 godzin biblioteki
X - obowi¹zuj¹ce pensum

15/18 +5/22 + 10/30 = 0,83 +0,23 + 0,33 = 1,39 x100% = 139%
30h - 139%
X - 100%

X = 100% x 30h/139% = 21,58h     22h
X = 22h
8/30h - prowadzone jako godziny ponadwymiarowe

3. Dla nauczyciela prowadz¹cego zajêcia:
a) 15 godzin matematyki
b) 10 godzin w oddziale przedszkolnym (gr.m³odsza)
c) 5 godzin biblioteki
X - obowi¹zuj¹ce pensum

15/18 +10/25 + 5/30 = 0,83 +0,40 + 0,17 = 1,40 x100% = 140%
30h - 140%
X - 100%

X = 100% x 30h/140% = 21,43h     21h
X = 21h
5/30h  + 4/25 - prowadzone jako godziny ponadwymiarowe

4. Nauczyciel maj¹cy obni¿one pensum do 7 godzin tygo-
dniowo i prowadz¹cy zajêcia w wymiarze:

a) 3 godziny nauczania zintegrowanego
b) 7 godzin biblioteki
c) 7/18    0,4 - wspó³czynnik obni¿onego pensum

 3/18 + 7/30 = 0, 16 + 0, 23  = 0,39     0,4
10h - 0,4
X - 0,4
X = 10h

5. Nauczyciel maj¹cy obni¿one pensum do 7 godzin tygo-
dniowo i prowadz¹cy zajêcia w wymiarze:

a) 4 godziny matematyki
b) 8 godzin biblioteki
c) 7/18     0,4 - wspó³czynnik obni¿onego pensum

4/18 + 8/30 = 0,22 +0,26 = 0,48     0,5
12h - 0,5
X - 0,4
X = (12h x 0,4): 0,5 = 9,6      10h
X - 10h - pensum
2/30h - prowadzone jako godziny ponadwymiarowe
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Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm./, art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2003 r. Nr 118,
poz. 1112 z póŸn. zm./, po uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskie-
go Kuratora Oœwiaty, Rada Gminy Rudniki uchwala:

§ 1. Tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin zajêæ dydak-
tycznych, wychowawczych i opiekuñczych prowadzonych bezpo-
œrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz nauczy-
cieli zatrudnionych w pe³nym wymiarze zajêæ ustala siê nastê-
puj¹co:
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Uchwa³a Nr XXIV/234/05
Rady Gminy Rudniki

z dnia 26 paŸdziernika 2005 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ
 pedagoga szkolnego, logopedy i psychologa szkolnego

L.p.

 
1.
 
2.
 
3.

 

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Rudniki.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Edward G³adysz

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r.
o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109,
poz. 1151, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17,
poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020 i Nr 131, poz. 1091),
Rada Gminy w Skoroszycach uchwa³a, co nastêpuje:

§ 1.1. Ustala siê op³aty miesiêczne za realizacjê zajêæ
ponad podstawê programow¹ œwiadczonych przez przedszkola
prowadzone przez Gminê Skoroszyce liczon¹ od minimalnego
wynagrodzenia za pracê, okreœlonego w ustawie z dnia 10 paŸ-
dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracê (Dz. U.
Nr 200, poz. 1679 z póŸn. zm.) w wysokoœci:

1) 7 % od pierwszego dziecka uczêszczaj¹cego do przed-
szkola;

2) 5 % od drugiego i kolejnego dziecka w rodzinie uczêsz-
czaj¹cego do przedszkola.

2. Zmiana wysokoœci minimalnego wynagrodzenia za pra-
cê, powoduje zmiany wysokoœci op³at w miesi¹cu nastêpuj¹-
cym po miesi¹cu, w którym dokonano zmiany minimalnego
wynagrodzenia.

3. O zmianie wysokoœci op³at dyrektorzy przedszkoli za-
wiadamiaj¹ rodziców poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ
w jednostkach.

§ 2.1. Je¿eli miesiêczny dochód na jednego cz³onka rodzi-
ny nie przekracza 80 % kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U.
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Uchwa³a Nr XXXIII/177/05
Rady Gminy w Skoroszycach

z dnia 27 paŸdziernika 2005 r.

w sprawie ustalenia zasad odp³atnoœci za korzystanie z przedszkoli

z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703),
Wójt Gminy mo¿e zwolniæ rodziców od ponoszenia op³at lub
zmniejszyæ ich wysokoœæ.

2. W przypadku nieobecnoœci dziecka w przedszkolu przez
okres d³u¿szy ni¿ 10 dni op³aty, o których mowa w § 1 ust. 1,
zmniejsza siê proporcjonalnie.

§ 3.1. Ustala siê op³aty za wy¿ywienie dziecka w przed-
szkolu, w wysokoœci równowartoœci dziennych kosztów produk-
tów wykorzystanych do sporz¹dzenia posi³ków w przeliczeniu
na jedno dziecko:

1) 2,70 z³ dla korzystaj¹cych z pe³nego wy¿ywienia,
2) 1 ,60 z³ dla korzystaj¹cych z œniadania i zupy,
3) 0,50 z³ dla korzystaj¹cych z zupy.

2. W przypadku nieobecnoœci dziecka w przedszkolu, do-
konuje siê zwrotu op³aty za ka¿dy dzieñ nieobecnoœci.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwa³a Nr XVI/84/04 z dnia 26 lutego 2004 r.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Henryk Soko³owski
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L.p. Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy 

 wymiar zajęć 

 
1. 
 
2. 
 
3. 

 
Pedagog szkolny 
 
Logopeda szkolny i przedszkolny 
 
Psycholog szkolny 

 
20 
 
20 
 
20 
 

 

Dzia³aj¹c na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592 z póŸn. zm) w zwi¹zku z art. 6a ust. 1, 2, art. 10 ust. 1,
2, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 z póŸn. zm.), Rada Powiatu
Strzeleckiego postanawia:

§ 1.1. Pozbawiæ kategorii drogi powiatowej ulicy Boles³a-
wa Chrobrego w UjeŸdzie le¿¹cej w ci¹gu drogi powiatowej
nr 1458 O Ujazd - Kêdzierzyn - KoŸle celem zaliczenia jej do
kategorii dróg gminnych.

2. Zaliczyæ ul. 3-go Maja w UjeŸdzie na odcinku od mostu
na rzece K³odnica do skrzy¿owania z ul. Chrobrego do kategorii
dróg powiatowych.
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Uchwa³a Nr XXXVI/333/05
Rady Powiatu Strzeleckiego

z dnia 28 wrzeœnia 2005 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Boles³awa Chrobrego w UjeŸdzie le¿¹cej w ci¹gu drogi
powiatowej nr 1458 O Ujazd - Kêdzierzyn - KoŸle i zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych, oraz zaliczenia ul. 3-go Maja

w UjeŸdzie na odcinku od mostu na rzece K³odnica do skrzy¿owania z ul. Chrobrego do kategorii drogi powiatowej

3. Odcinki dróg, o których mowa w pkt 1 i 2, przedstawia
siê na za³¹czonych mapach.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Strzeleckiego.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2006 r.

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Bartoszek
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Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592;
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806 i Nr 162,
poz. 156) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838, Nr 86,
poz. 958; z 2001 r. Nr 125 poz. 1371; z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89 poz. 804,
Nr 113 poz. 984, Nr 216, poz. 1826; z 2003 r. Nr 80 poz. 721,
Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 204, poz. 2086; z 2005 r. Nr 179,
poz. 1486), uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/149/04 Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 28 kwietnia 2004 r. wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê -
uchyla siê treœæ ust. 3 § 3 i nadaje siê mu nastêpuj¹ce brzmienie:

2380

Uchwa³a Nr XXXVII/347/05
Rady Powiatu Strzeleckiego

z dnia 26 paŸdziernika 2005 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XIX/149/04 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie wysokoœci stawek op³at za zajêcie pasa drogowego

„3. Za umieszczenie urz¹dzenia w pasie drogowym lub na
drogowym obiekcie in¿ynierskim przez okres krótszy ni¿ rok op³ata
obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urz¹dzenia
w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie in¿ynierskim.”.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

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

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od jej og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Bartoszek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1.1. Wyra¿a wolê uczczenia pamiêci Polaków poleg³ych
na frontach II Wojny Œwiatowej oraz ofiar represji za Ojczyznê na
wschodzie w 60 - t¹ rocznicê zakoñczenia II Wojny Œwiatowej.

2. Pomnik zostanie usytuowany na dzia³ce nr 253 w parku
zabytkowym w Wo³czynie.

§ 2. Zatwierdza siê tekst inskrypcji, która umieszczona
zostanie na tablicy, w brzmieniu:

"Bóg Honor Ojczyzna
W ho³dzie Polakom poleg³ym na frontach II Wojny Œwia-

towej oraz ofiarom represji za Ojczyznê na Wschodzie
w 60 rocznicê zakoñczenia Wojny

                                                        Spo³eczeñstwo Wo³czyna"

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wo³czyna.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr XXXVIII/312/2005 Rady Miej-
skiej w Wo³czynie z dnia 28 wrzeœnia 2005 r.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jerzy Muraszko

2381

Uchwa³a Nr XXXIX/318/2005
Rady Miejskiej w Wo³czynie

z dnia 25 paŸdziernika 2005 r.

w sprawie wzniesienia pomnika dla uczczenia 60 - tej rocznicy zakoñczenia II Wojny Œwiatowej
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Na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568),og³asza siê informacjê o wpisach
w latach 1993 - 2004 do rejestru zabytków woj. opolskiego nie-
ruchomych obiektów zabytkowych.

2382

Og³oszenie
Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 3 listopada 2005 r.

w sprawie informacji dotycz¹cej wykazu nieruchomych obiektów zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytków woj. opolskiego w latach 1993 - 2004

Za³¹cznik
do og³oszenia Opolskiego Wojewódzkiego

 Konserwatora Zabytków w Opolu
z dnia 3 listopada 2005 r.

Wykaz
nieruchomych obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego

w latach 1993-2004

Lp.

 

Wykaz tych obiektów stanowi za³¹cznik do niniejszego
og³oszenia.

Opolski
Wojewódzki Konserwator Zabytków

Maciej Mazurek
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21 Głuchołazy Bodzanów Zespół klasztorno-
parkowy 

 11/2002 

22 Grodków Grodków Areszt Śledczy ul. Sienkiewicza 23 2364/96 
23 Grodków Więcmierzyce Leśniczówka  2317/93 
24 Kędzierzyn-

Koźle 
Kędzierzyn-
Koźle 

Prochownia, ob. Dom ul. Garncarska 1 2356/96 

25 Kędzierzyn-
Koźle 

Kędzierzyn-
Koźle 

Kościół ewang.-
augsburski 

ul. Głowackiego 17 4/2001 

26 Kędzierzyn-
Koźle 

Kędzierzyn-
Koźle 

Dom ul. Grunwaldzka 5 2369/97 

27 Kędzierzyn-
Koźle 

Kędzierzyn-
Koźle 

Kościół p.w. św. 
Mikołaja 

ul. Judyma 1 9/2002 

28 Kędzierzyn-
Koźle 

Kędzierzyn-
Koźle 

Kościół p.w. M.B. 
Bolesnej 

ul. Kłodnicka 2 22/2003 

29 Kędzierzyn-
Koźle 

Kędzierzyn-
Koźle 

Dom ul. Matejki 10-12 2351/95 

30 Kędzierzyn-
Koźle 

Kędzierzyn-
Koźle 

Dom ul. Pamięci 
Sybiraków 2 

2343/94 

31 Kędzierzyn-
Koźle 

Kędzierzyn-
Koźle 

Dom ul. Pamięci 
Sybiraków 4 

2344/94 

32 Kędzierzyn-
Koźle 

Kędzierzyn-
Koźle 

Dom ul. Piastowska 3 2365/97 

33 Kędzierzyn-
Koźle 

Kędzierzyn-
Koźle 

Dom ul. Piastowska 5 2366/97 

34 Kędzierzyn-
Koźle 

Kędzierzyn-
Koźle 

Dom ul. Piastowska 7 2367/97 

35 Kędzierzyn-
Koźle 

Kędzierzyn-
Koźle 

Dom ul. Piastowska 17 2355/96 

36 Kędzierzyn-
Koźle 

Kędzierzyn-
Koźle 

Dom ul. Piastowska 33 2368/96 
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46 Kluczbork Kluczbork Willa ul. Pułaskiego 1 24//2003 
47 Kluczbork Kluczbork Dom Rynek 7 2377/98 
48 Kluczbork Kluczbork Dom Rynek 21 2381/98 
49 Kluczbork Kluczbork Dom Rynek 23 2375/98 
50 Kluczbork Kluczbork Dom Rynek 24 2376/98 
51 Kolonowskie Kolonowskie Dom ul. Leśna 4 2359/96 
52 Krapkowice Rogów Opolski Dom w zespole 

zamkowo - parkowym 
tzw. “Kavalierhaus” 

ul. Parkowa 36 27/2004 

53 Leśnica Góra św. Anny Budynek Noclegowo-
Rekolekcyjny “Dom 

Pielgrzyma” 

ul. Jana Pawła II 7 26/2004 

54 Namysłów Kowalowice Kościół parafialny p.w. 
Niepokalanego Poczęcia 

NMP 

ul. Namysłowska 2 34/2004 

55 Nysa Nysa Fort Blokhauz  
(“Nad Bielawką”) 

 30/2004 

56 Nysa Nysa Bastion św. Jadwigi przy  
ul. Piastowskiej 

31/2004 
 

57 Nysa Nysa Zespół klasztorny o.o. 
Franciszkanów 

ul. Wojska 
Polskiego 31 

35/2004 

58 Skoroszyce Makowice Kościół parafialny p.w. 
św. Andrzeja Apostoła 

Makowice nr 30 33/2004 

59 Walce BroŜec Spichlerz folwarczny ul. Reymonta 95 29//2004 
 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rz¹dowej w województwie (j.t: Dz.U. z 2001 r.
Nr 80 poz. 872, zm. Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329,
Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200,
poz. 1688) w zwi¹zku z realizacj¹ decyzji Ministra Finansów z dnia
13 paŸdziernika 2005 r. (nr IP-6/4135/792/11208/10A/MO/05)

pomiêdzy:
Wojewod¹ Opolskim El¿biet¹ Rutkowsk¹
zwanym dalej "Dysponentem"
a Powiatem Brzeskim reprezentowanym przez Zarz¹d

Powiatu w Brzegu w osobach:
1. Starosty Brzeskiego Stanis³awa Szypu³y
2. Wicestarosty Brzeskiego Zbys³awa Bila
zwanym dalej "Podmiotem"

zawarte zostaje porozumienie o nastêpuj¹cej treœci:

§ 1.1. Dysponent powierza Podmiotowi realizacjê zadañ
w zakresie organizacji powiatowej Europejskiej Debaty Publicz-
nej na temat przysz³oœci Polski i regionów w Unii Europejskiej
w Powiecie Brzeskim.

2383

Porozumienie

zawarte w Opolu w dniu 10 listopada 2005 r.

w sprawie przekazania dotacji z rezerwy celowej z bud¿etu pañstwa na pokrycie kosztów  realizacji zadania:
Organizacja Europejskiej Debaty Publicznej na temat przysz³oœci Polski i regionów w Unii Europejskiej

2. Porozumienie zostaje zawarte na czas okreœlony, przy
czym termin realizacji zadania ustala siê do dnia 7 grudnia 2005 r.,
natomiast termin rozliczenia do dnia 31 grudnia 2005 r. na zasa-
dach okreœlonych w § 4 niniejszego porozumienia.

3. Przyznan¹ dotacjê na realizacjê wy¿ej wymienionego
zadania w wysokoœci 24.000,00 z³ (s³ownie: dwadzieœcia cztery
tysi¹ce z³otych 00/100) Dysponent przeka¿e Podmiotowi po og³o-
szeniu niniejszego porozumienia w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Opolskiego. Œrodki finansowe przekazane bêd¹, na
konto Podmiotu: WBK Bank Zachodni S.A. Oddzia³ w Brzegu
28109021410000000558000237.

4. Podmiot zobowi¹zuje siê do realizacji harmonogramu
rzeczowego zadania stanowi¹cego integraln¹ czêœæ niniejsze-
go porozumienia (za³¹cznik nr 1).

§ 2.1. Kontrola finansowa prawid³owoœci wykonywania zle-
conego zadania, w tym wydatkowania przekazanych œrodków
finansowych, polega na przeprowadzaniu przez upowa¿nionych
pracowników Dysponenta, w ka¿dym czasie i miejscu, kontroli
dokumentacji dostarczonej lub udostêpnionej przez Podmiot.
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2. Podmiot obowi¹zany jest do udzielania ustnych lub pi-
semnych, w zale¿noœci od ¿¹dania kontroluj¹cego i w terminie
przez niego okreœlonym, wyjaœnieñ i informacji dotycz¹cych re-
alizacji zleconego zadania.

3. Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia ksi¹g ra-
chunkowych w sposób umo¿liwiaj¹cy okreœlenie ca³kowitych
kosztów realizacji zleconego zadania.

§ 3.1. Podmiot zobowi¹zuje siê do wykorzystania przeka-
zanych œrodków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzy-
ska³, i na warunkach okreœlonych porozumieniem.

2. Dotacje udzielone z bud¿etu pañstwa wykorzystane nie-
zgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienale¿nie lub w nadmier-
nej wysokoœci, podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu pañstwa
wraz z odsetkami w wysokoœci okreœlonej jak dla zaleg³oœci
podatkowych na konto bankowe:  Opolski Urz¹d Wojewódzki,
Wydzia³ Finansów i Bud¿etu, NBP O/O Opole
22101014010006932231000000.

§ 4.1. Sprawozdanie merytoryczne wraz z rozliczeniem fi-
nansowym, zawieraj¹cym kserokopie potwierdzone za zgod-
noœæ z orygina³em rachunków, faktur i umów z wykonania zada-
nia oraz dowodów potwierdzaj¹cych dokonanie wydatku, po-
winno zostaæ sporz¹dzone przez Podmiot i dostarczone do Biu-
ra Zarz¹dzania Funduszami Europejskimi Opolskiego Urzêdu
Wojewódzkiego do zaakceptowania w terminie nie póŸniej ni¿
do dnia 31 grudnia 2005 r.

2. W przypadku niewykonania lub czêœciowego wykona-
nia zleconego zadania dotacja podlega zwrotowi w czêœci pro-
porcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania nie-
zw³ocznie, nie póŸniej jednak ni¿ do dnia 28 lutego 2006 r.

3. Do realizacji zadania finansowanego z przyznanej do-
tacji, Podmiot zobowi¹zany jest stosowaæ odpowiednio przepi-
sy ustawy Prawo zamówieñ publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz.U. Nr 19, poz. 177 z póŸn. zm.).

4. Nadzór merytoryczny nad realizacj¹ niniejszego poro-
zumienia powierza siê Dyrektorowi Biura Zarz¹dzania Fundu-
szami Europejskimi - Katarzynie Œcipieñ.

§ 5. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane za zgod¹ obu
stron w przypadku wyst¹pienia okolicznoœci, za które strony nie
ponosz¹ odpowiedzialnoœci, a które uniemo¿liwiaj¹ wykonywa-
nie porozumienia.

§ 6.1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez Dyspo-
nenta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzysty-
wania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieter-
minowego lub nienale¿ytego wykonywania porozumienia,
a w szczególnoœci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizo-
wanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontro-
li oraz oceny realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.

2. Rozwi¹zuj¹c porozumienie Dysponent okreœli kwotê
dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobra-
nej w nadmiernej wysokoœci wraz z odsetkami, w wysokoœci
okreœlonej jak dla zaleg³oœci podatkowych, termin jej zwrotu oraz
nazwê i numer konta, na które nale¿y dokonaæ wp³aty, zgodnie
z zapisem art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148).

§ 7.1. Podmiot zg³asza w formie pisemnej Dysponentowi
zmiany dotycz¹ce realizacji zadania: Organizacja Europejskiej
Debaty Publicznej na temat przysz³oœci Polski i regionów w Unii
Europejskiej w Powiecie Brzeskim z zastrze¿eniem ust. 2.

2. Dysponent dopuszcza dokonanie przesuniêæ przez Pod-
miot pomiêdzy kategoriami wydatków wymienionymi w za³¹cz-
niku nr 1. Zmiana pomiêdzy kategoriami nie mo¿e przekroczyæ
10% wartoœci przekazanej dotacji z rezerwy celowej.

3. Zmiany pomiêdzy kategoriami wydatków przekraczaj¹-
ce 10% wartoœci przekazanej dotacji z rezerwy celowej wyma-
gaj¹ zmiany niniejszego porozumienia w formie aneksu.

§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ zachowa-
nia formy pisemnej pod rygorem niewa¿noœci.

§ 9. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 10. Porozumienie niniejsze zosta³o sporz¹dzone
w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

Podmiot:    Dysponent:
Starosta               Wojewoda Opolski
Stanis³aw Szypu³a              El¿bieta Rutkowska

Wicestarosta
Zbys³aw Bil

Za³¹cznik nr 1

Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu 

Kategoria 

wydatku 

Nazwa usługi/towaru 

 

 

Koszt [zł] 

I. 
Organizacja powiatowej europejskiej debaty publicznej  

 
 13 000,00 

1. Wynajem sali konferencyjnej 3 050,00 
2. Catering, wyŜywienie 3 050,00 
3. Koszt baneru z logo Europejskiej Debaty Publicznej 2 400,00 
4. Koszt dystrybucji zaproszeń 200,00 
5. Koszt występu zespołu artystycznego (umowa o dzieło) 2 000,00 
6. Koszt plakatów promujących Europejską Debatę Publiczną 600,00 
7. Koszt umieszczenia plakatów na tablicach 200,00 
8. Koszt wydruku NPR 2007-2013 1 500,00 
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II. 
Ogłoszenia w mediach  

 
4 000,00 

1. Ogłoszenie w prasie 3 500,00 
2. Spot w radio 500,00 

III. 
Wynagrodzenia dla ekspertów  

 
3 000,00 

1. Umowa o dzieło 1 000,00 
2. Umowa o dzieło 1 000,00 
3. Umowa o dzieło  1 000,00 

IV. 

Zakup materiałów informacyjnych, promocyjnych i 

biurowych 

  

4 000,00 

1. Papier wizytówkowy kartonowy 350,00 
2. Papier kserograficzny 250,00 
3. Tonery do drukarki  i kserokopiarki 1 400,00 

4. 
Materiały biurowe niezbędne do realizacji zadania z logo 
Europejskiej Debaty Publicznej (teczki, notesy, długopisy) 

2 000,00 

Razem 24 000,00 

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rz¹dowej w województwie (j.t: Dz.U. z 2001 r.
Nr 80 poz. 872, zm. Nr 128, poz. 1407; z 2002 r., Nr 37, poz. 329,
Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200,
poz. 1688) w zwi¹zku z realizacj¹ decyzji Ministra Finansów
z dnia 13 paŸdziernika 2005 r. (nr IP-6/4135/792/11208/10A/
MO/05)

pomiêdzy:
Wojewod¹ Opolskim El¿biet¹ Rutkowsk¹
zwanym dalej "Dysponentem"
a Powiatem G³ubczyckim reprezentowanym przez Zarz¹d

Powiatu w G³ubczycach w osobach:
1. Starosty G³ubczyckiego Dariusza Kaœków
2. Wicestarosty G³ubczyckiego Stanis³awa Preisnera
zwanym dalej "Podmiotem"

zawarte zostaje porozumienie o nastêpuj¹cej treœci:

§ 1.1. Dysponent powierza Podmiotowi realizacjê zadañ
w zakresie organizacji powiatowej Europejskiej Debaty Publicz-
nej na temat przysz³oœci Polski i regionów w Unii Europejskiej
w Powiecie G³ubczyckim.

2. Porozumienie zostaje zawarte na czas okreœlony, przy
czym termin realizacji zadania ustala siê do dnia 29 listopada
2005 r., natomiast termin rozliczenia do dnia 31 grudnia 2005 r.
na zasadach okreœlonych w § 4 niniejszego porozumienia.

3. Przyznana dotacja na realizacjê wy¿ej wymienionego
zadania w wysokoœci 16.742,76 z³ (s³ownie: szesnaœcie tysiêcy
siedemset czterdzieœci dwa z³ote 76/100) Dysponent przeka¿e

2384

Porozumienie

zawarte w Opolu w dniu 10 listopada 2005 r.

w sprawie przekazania dotacji z rezerwy celowej z bud¿etu pañstwa na pokrycie kosztów  realizacji zadania:
Organizacja Europejskiej Debaty Publicznej na temat przysz³oœci Polski i regionów w Unii Europejskiej

Podmiotowi po og³oszeniu niniejszego porozumienia w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Opolskiego. Œrodki finansowe
przekazane bêd¹, na konto Podmiotu: Starostwo Powiatowe w G³ub-
czycach PKO o/G³ubczyce nr 41 1020 3714 0000 4102 0012 7092.

4. Podmiot zobowi¹zuje siê do realizacji harmonogramu
rzeczowego zadania stanowi¹cego integraln¹ czêœæ niniejsze-
go porozumienia (za³¹cznik nr 1).

§ 2.1. Kontrola finansowa prawid³owoœci wykonywania
zleconego zadania, w tym wydatkowania przekazanych œrod-
ków finansowych, polega na przeprowadzaniu przez upowa¿-
nionych pracowników Dysponenta, w ka¿dym czasie i miejscu,
kontroli dokumentacji dostarczonej lub udostêpnionej przez
Podmiot.

2. Podmiot obowi¹zany jest do udzielania ustnych lub pi-
semnych, w zale¿noœci od ¿¹dania kontroluj¹cego i w terminie
przez niego okreœlonym, wyjaœnieñ i informacji dotycz¹cych re-
alizacji zleconego zadania.

3. Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia ksi¹g ra-
chunkowych w sposób umo¿liwiaj¹cy okreœlenie ca³kowitych
kosztów realizacji zleconego zadania.

§ 3.1. Podmiot zobowi¹zuje siê do wykorzystania przeka-
zanych œrodków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzy-
ska³, i na warunkach okreœlonych porozumieniem.

2. Dotacje udzielone z bud¿etu pañstwa wykorzystane nie-
zgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienale¿nie lub w nadmier-
nej wysokoœci, podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu pañstwa wraz
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z odsetkami w wysokoœci okreœlonej jak dla zaleg³oœci podatko-
wych na konto bankowe: Opolski Urz¹d Wojewódzki, Wydzia³ Finan-
sów i Bud¿etu, NBP O/O Opole 22101014010006932231000000.

§ 4.1. Sprawozdanie merytoryczne wraz z rozliczeniem fi-
nansowym, zawieraj¹cym kserokopie potwierdzone za zgod-
noœæ z orygina³em rachunków, faktur i umów z wykonania zada-
nia oraz dowodów potwierdzaj¹cych dokonanie wydatku, po-
winno zostaæ sporz¹dzone przez Podmiot i dostarczone do Biu-
ra Zarz¹dzania Funduszami Europejskimi Opolskiego Urzêdu
Wojewódzkiego do zaakceptowania w terminie nie póŸniej ni¿
do dnia  31 grudnia 2005 r.

2. W przypadku niewykonania lub czêœciowego wykona-
nia zleconego zadania dotacja podlega zwrotowi w czêœci pro-
porcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania nie-
zw³ocznie, nie póŸniej jednak ni¿ do dnia 28 lutego 2006 r.

3. Do realizacji zadania finansowanego z przyznanej dota-
cji, Podmiot zobowi¹zany jest stosowaæ odpowiednio przepisy
ustawy Prawo zamówieñ publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz.U. Nr 19, poz. 177 z póŸn. zm.).

4. Nadzór merytoryczny nad realizacj¹ niniejszego poro-
zumienia powierza siê Dyrektorowi Biura Zarz¹dzania Fundu-
szami Europejskimi - Katarzynie Œcipieñ.

§ 5. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane za zgod¹ obu
stron w przypadku wyst¹pienia okolicznoœci, za które strony nie
ponosz¹ odpowiedzialnoœci, a które uniemo¿liwiaj¹ wykonywa-
nie porozumienia.

§ 6.1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez Dyspo-
nenta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzysty-
wania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieter-
minowego lub nienale¿ytego wykonywania porozumienia,
a w szczególnoœci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizo-
wanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontro-
li oraz oceny realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.

2. Rozwi¹zuj¹c porozumienie Dysponent okreœli kwotê do-
tacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranej
w nadmiernej wysokoœci wraz z odsetkami, w wysokoœci okre-
œlonej jak dla zaleg³oœci podatkowych, termin jej zwrotu oraz
nazwê i numer konta, na które nale¿y dokonaæ wp³aty, zgodnie
z zapisem art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148).

§ 7.1. Podmiot zg³asza w formie pisemnej Dysponentowi
zmiany dotycz¹ce realizacji zadania: Organizacja Europejskiej
Debaty Publicznej na temat przysz³oœci Polski i regionów w Unii
Europejskiej w Powiecie G³ubczyckim z zastrze¿eniem ust. 2.

2. Dysponent dopuszcza dokonanie przesuniêæ przez Pod-
miot pomiêdzy kategoriami wydatków wymienionymi w za³¹cz-
niku nr 1. Zmiana pomiêdzy kategoriami nie mo¿e przekroczyæ
10% wartoœci przekazanej dotacji z rezerwy celowej.

3. Zmiany pomiêdzy kategoriami wydatków przekraczaj¹-
ce 10% wartoœci przekazanej dotacji z rezerwy celowej wyma-
gaj¹ zmiany niniejszego porozumienia w formie aneksu.

§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ zachowa-
nia formy pisemnej pod rygorem niewa¿noœci.

§ 9. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 10. Porozumienie niniejsze zosta³o sporz¹dzone
w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

Podmiot:                 Dysponent:
Starosta    Wojewoda opolski
Dariusz Kaœków  El¿bieta Rutkowska

Wicestarosta
Stanis³aw Preisner

za³¹cznik nr 1

Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu 

Kategoria 

wydatku 

Nazwa usługi/towaru 

 

 

Koszt [zł] 

I. 
Organizacja powiatowej europejskiej debaty publicznej  

 
 9 214,00 

1. Wynajem sali konferencyjnej 250,00 
2. Catering, wyŜywienie 3 500,00 
3. Koszt baneru z logo Europejskiej Debaty Publicznej 1 500,00 

4. 
Koszt materiałów z logo Europejskiej Debaty Publicznej          

(długopisy, teczki, notesy) 
2 500,00 

5. Koszt wydruku projektu NPR 2007-2013 oraz broszur 1 464,00 

II. 
Ogłoszenia w mediach  

 
2 660,76 

1. Ogłoszenie w prasie 1 000,00 
2. Spot w radio OPOLE 1 085,80 
3. Spot w TV Głubczyce 574,96 
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III. 
Wynagrodzenia dla ekspertów  

 
3.000,00 

1. Umowa o dzieło/zlecenie  1.500,00 
2. Umowa o dzieło/zlecenie  1.500,00 

IV. 

Zakup materiałów informacyjnych, promocyjnych i 

biurowych 

  

346,00  

1. Papier kserograficzny 26,00 
2. Tonery do drukarki 270,00 

3. 
Materiały biurowe niezbędne do realizacji zadania                      

(karton zaproszeniowy, papier kolorowy itp.) 
50,00 

V. Rezerwa 1 522,00 

Razem 16 742,76 

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rz¹dowej w województwie (j.t: Dz.U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872 zm. Nr 128, poz. 1407; z 2002 r., Nr 37, poz. 329,
Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200,
poz. 1688) w zwi¹zku z realizacj¹ decyzji Ministra Finansów z dnia
13 paŸdziernika 2005 r. (nr IP-6/4135/792/11208/10A/MO/05)

pomiêdzy:
Wojewod¹ Opolskim El¿biet¹ Rutkowsk¹
zwanym dalej "Dysponentem"
a Powiatem Kluczborskim reprezentowanym przez Za-

rz¹d Powiatu w Kluczborku w osobach:
1. Starosty Kluczborskiego Stanis³awa Rakoczego
2. Wicestarosty Kluczborskiego Mieczys³awa Czapliñskiego
zwanym dalej "Podmiotem"

zawarte zostaje porozumienie o nastêpuj¹cej treœci:

§ 1.1. Dysponent powierza Podmiotowi realizacjê zadañ
w zakresie organizacji powiatowej Europejskiej Debaty Publicz-
nej na temat przysz³oœci Polski i regionów w Unii Europejskiej
w Powiecie Kluczborskim.

2. Porozumienie zostaje zawarte na czas okreœlony, przy
czym termin realizacji zadania ustala siê do dnia 29 listopada
2005 r., natomiast termin rozliczenia do dnia 31 grudnia 2005 r.
na zasadach okreœlonych w § 4 niniejszego porozumienia.

3. Przyznan¹ dotacjê na realizacjê wy¿ej wymienionego
zadania w wysokoœci 23 320,00 z³ (s³ownie: dwadzieœcia trzy
tysi¹ce trzysta dwadzieœcia z³otych 00/100) Dysponent przeka¿e
Podmiotowi po og³oszeniu niniejszego porozumienia w Dzien-
niku Urzêdowy Województwa Opolskiego. Œrodki finansowe prze-
kazane bêd¹, na konto Podmiotu: PKO BP S.A I Oddzia³ Klucz-
bork 95 1020 3668 0000 5502 0015 6901.

2385

Porozumienie

zawarte w Opolu w dniu 10 listopada 2005 r.

w sprawie przekazania dotacji z rezerwy celowej z bud¿etu pañstwa na pokrycie kosztów  realizacji zadania:
Organizacja Europejskiej Debaty Publicznej na temat przysz³oœci Polski i regionów w Unii Europejskiej

4. Podmiot zobowi¹zuje siê do realizacji harmonogramu
rzeczowego zadania stanowi¹cego integraln¹ czêœæ niniejsze-
go prozumienia (za³¹cznik nr 1).

§ 2.1. Kontrola finansowa prawid³owoœci wykonywania zle-
conego zadania, w tym wydatkowania przekazanych œrodków
finansowych, polega na przeprowadzaniu przez upowa¿nionych
pracowników Dysponenta, w ka¿dym czasie i miejscu, kontroli
dokumentacji dostarczonej lub udostêpnionej przez Podmiot.

2. Podmiot obowi¹zany jest do udzielania ustnych lub pi-
semnych, w zale¿noœci od ¿¹dania kontroluj¹cego i w terminie
przez niego okreœlonym, wyjaœnieñ i informacji dotycz¹cych re-
alizacji zleconego zadania.

3. Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia ksi¹g ra-
chunkowych w sposób umo¿liwiaj¹cy okreœlenie ca³kowitych
kosztów realizacji zleconego zadania.

§ 3.1. Podmiot zobowi¹zuje siê do wykorzystania przeka-
zanych œrodków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzy-
ska³, i na warunkach okreœlonych prozumieniem.

2. Dotacje udzielone z bud¿etu pañstwa wykorzystane nie-
zgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienale¿nie lub w nadmier-
nej wysokoœci, podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu pañstwa wraz
z odsetkami w wysokoœci okreœlonej jak dla zaleg³oœci podatko-
wych na konto bankowe: Opolski Urz¹d Wojewódzki, Wydzia³ Fi-
nansów i Bud¿etu, NBP O/O Opole 22101014010006932231000000.

§ 4.1. Sprawozdanie merytoryczne wraz z rozliczeniem fi-
nansowym, zawieraj¹cym kserokopie potwierdzone za zgod-
noœæ z orygina³em rachunków, faktur i umów z wykonania zada-
nia oraz dowodów potwierdzaj¹cych dokonanie wydatku, po-
winno zostaæ sporz¹dzone przez Podmiot i dostarczone do Biu-
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ra Zarz¹dzania Funduszami Europejskimi Opolskiego Urzêdu
Wojewódzkiego do zaakceptowania w terminie nie póŸniej ni¿
do dnia 31 grudnia 2005 r.

2. W przypadku niewykonania lub czêœciowego wykona-
nia zleconego zadania dotacja podlega zwrotowi w czêœci pro-
porcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania nie-
zw³ocznie, nie póŸniej jednak ni¿ do dnia 28 lutego 2006 r.

3. Do realizacji zadania finansowanego z przyznanej dota-
cji, Podmiot zobowi¹zany jest stosowaæ odpowiednio przepisy
ustawy Prawo zamówieñ publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz.U. Nr 19, poz. 177 z póŸn. zm.).

4. Nadzór merytoryczny nad realizacj¹ niniejszego poro-
zumienia powierza siê Dyrektorowi Biura Zarz¹dzania Fundu-
szami Europejskimi - Katarzynie Œcipieñ.

§ 5. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane za zgod¹ obu
stron w przypadku wyst¹pienia okolicznoœci, za które strony nie
ponosz¹ odpowiedzialnoœci, a które uniemo¿liwiaj¹ wykonywa-
nie porozumienia.

§ 6.1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez Dyspo-
nenta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzysty-
wania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieter-
minowego lub nienale¿ytego wykonywania porozumienia,
a w szczególnoœci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizo-
wanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontro-
li oraz oceny realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.

2. Rozwi¹zuj¹c porozumienie Dysponent okreœli kwotê do-
tacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranej
w nadmiernej wysokoœci wraz z odsetkami, w wysokoœci okre-
œlonej jak dla zaleg³oœci podatkowych, termin jej zwrotu oraz
nazwê i numer konta, na które nale¿y dokonaæ wp³aty, zgodnie
z zapisem art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148).

§ 7. 1. Podmiot zg³asza w formie pisemnej Dysponentowi
zmiany dotycz¹ce realizacji zadania: Organizacja Europejskiej
Debaty Publicznej na temat przysz³oœci Polski i regionów w Unii
Europejskiej w Powiecie Kluczborskim z zastrze¿eniem ust. 2.

2. Dysponent dopuszcza dokonanie przesuniêæ przez Pod-
miot pomiêdzy kategoriami wydatków wymienionymi w za³¹czni-
ku nr 1. Zmiana pomiêdzy kategoriami nie mo¿e przekroczyæ
10% wartoœci przekazanej dotacji z rezerwy celowej.

3. Zmiany pomiêdzy kategoriami wydatków przekraczaj¹-
ce 10% wartoœci przekazanej dotacji z rezerwy celowej wyma-
gaj¹ zmiany niniejszego porozumienia w formie aneksu.

§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ zachowa-
nia formy pisemnej pod rygorem niewa¿noœci.

§ 9. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 10. Porozumienie niniejsze zosta³o sporz¹dzone
w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

Podmiot: Dysponent:
Starosta Wojewóda Opolski
Stanis³aw Rakoczy El¿bieta Rutkowska

Wicestarosta
Mieczys³aw Czapliñski

Za³¹cznik nr 1

Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu 

Kategoria 
wydatku 

Nazwa usługi/towaru 
 

 

Koszt [zł] 

I. 
Organizacja powiatowej europejskiej debaty publicznej  

 
 10 250,00 

1. Catering, wyŜywienie 4 000,00 
2. Koszt baneru z logo Europejskiej Debaty Publicznej 1 950,00 
3. Koszt wydruku zaproszeń 650,00 
4. Koszt dystrybucji zaproszeń 600,00 

5. Koszt plakatów, ulotek promujących Europejską Debatę 
Publiczną 

1 450,00 

6. Koszt materiałów z logo Europejskiej Debaty Publicznej 
(długopisy, teczki, notesy) 

1 600,00 

II. 
Ogłoszenia w mediach  

 
4 000,00 

1. Ogłoszenie w prasie 2 000,00 
2. Spot w radio 2.000,00 
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III. 
Wynagrodzenia dla ekspertów  

 
3 000,00 

1. Umowy o dzieło/zlecenie  3 000,00 

IV. 

Zakup materiałów informacyjnych, promocyjnych i 

biurowych 

 

3 950,00  

1. Papier kserograficzny 150,00 
2. Tonery do drukarki 500,00 

3. 
Koszt wydruku projektu NPR 2007-2013 oraz jego 

streszczenia (papier ksero, toner ksero, przeglądy ksero, tusz 
do drukarki, materiały do bindowania) 

2 000,00 

4. 
Materiały biurowe niezbędne do realizacji zadania (teczki, 

notesy, długopisy) 
1 300,00 

V.  Rezerwa 2 120,00 

Razem 23 320,00 

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rz¹dowej w województwie (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407; z 2002 r. Nr 37, poz. 329,
Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200,
poz. 1688) w zwi¹zku z realizacj¹ decyzji Ministra Finansów
z dnia 13 paŸdziernika 2005 r. (nr IP-6/4135/792/11208/10A/MO/05)

pomiêdzy:
Wojewod¹ Opolskim El¿biet¹ Rutkowsk¹
zwanym dalej "Dysponentem"
a Powiatem Namys³owskim reprezentowanym przez Za-

rz¹d Powiatu w Namys³owie w osobie:
Starosty Namys³owskiego Andrzeja Spora
zwanym dalej "Podmiotem"

zawarte zostaje porozumienie o nastêpuj¹cej treœci:

§ 1.1. Dysponent powierza Podmiotowi realizacjê zadañ
w zakresie organizacji powiatowej Europejskiej Debaty Publicz-
nej na temat przysz³oœci Polski i regionów w Unii Europejskiej
w Powiecie Namys³owskim.

2. Porozumienie zostaje zawarte na czas okreœlony, przy
czym termin realizacji zadania ustala siê do dnia 9 grudnia 2005 r.,
natomiast termin rozliczenia do dnia 31 grudnia 2005 r. na za-
sadach okreœlonych w § 4 niniejszego porozumienia.

3. Przyznan¹ dotacjê na realizacjê wy¿ej wymienionego
zadania w wysokoœci 24.000,00 z³ (s³ownie: dwadzieœcia cztery
tysi¹ce z³otych 00/100) Dysponent przeka¿e Podmiotowi po og³o-
szeniu niniejszego porozumienia w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Opolskiego. Œrodki finansowe przekazane bêd¹, na
konto Podmiotu: Bank Spó³dzielczy w Namys³owie nr konta
20 8890 0001 0026 5917 2000 0001.

2386

Porozumienie

zawarte w Opolu w dniu 10 listopada 2005 r.

w sprawie przekazania dotacji z rezerwy celowej z bud¿etu pañstwa na pokrycie kosztów  realizacji zadania:
Organizacja Europejskiej Debaty Publicznej na temat przysz³oœci Polski i regionów w Unii Europejskiej

4. Podmiot zobowi¹zuje siê do realizacji harmonogramu
rzeczowego zadania stanowi¹cego integraln¹ czêœæ niniejsze-
go porozumienia (za³¹cznik nr 1).

§ 2.1. Kontrola finansowa prawid³owoœci wykonywania zle-
conego zadania, w tym wydatkowania przekazanych œrodków
finansowych, polega na przeprowadzaniu przez upowa¿nionych
pracowników Dysponenta, w ka¿dym czasie i miejscu, kontroli
dokumentacji dostarczonej lub udostêpnionej przez Podmiot.

2. Podmiot obowi¹zany jest do udzielania ustnych lub pi-
semnych, w zale¿noœci od ¿¹dania kontroluj¹cego i w terminie
przez niego okreœlonym, wyjaœnieñ i informacji dotycz¹cych re-
alizacji zleconego zadania.

3. Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia ksi¹g ra-
chunkowych w sposób umo¿liwiaj¹cy okreœlenie ca³kowitych
kosztów realizacji zleconego zadania.

§ 3.1. Podmiot zobowi¹zuje siê do wykorzystania przeka-
zanych œrodków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzy-
ska³, i na warunkach okreœlonych porozumieniem.

2. Dotacje udzielone z bud¿etu pañstwa wykorzystane nie-
zgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienale¿nie lub w nadmier-
nej wysokoœci, podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu pañstwa wraz
z odsetkami w wysokoœci okreœlonej jak dla zaleg³oœci podatko-
wych na konto bankowe: Opolski Urz¹d Wojewódzki, Wydzia³ Finan-
sów i Bud¿etu, NBP O/O Opole 22101014010006932231000000.

§ 4.1. Sprawozdanie merytoryczne wraz z rozliczeniem fi-
nansowym, zawieraj¹cym kserokopie potwierdzone za zgodnoœæ
z orygina³em rachunków, faktur i umów z wykonania zadania
oraz dowodów potwierdzaj¹cych dokonanie wydatku, powinno
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zostaæ sporz¹dzone przez Podmiot i dostarczone do Biura Za-
rz¹dzania Funduszami Europejskimi Opolskiego Urzêdu Woje-
wódzkiego do zaakceptowania w terminie nie póŸniej ni¿ do
dnia 31 grudnia 2005 r.

2. W przypadku niewykonania lub czêœciowego wykona-
nia zleconego zadania dotacja podlega zwrotowi w czêœci pro-
porcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania niezw³ocz-
nie, nie póŸniej jednak ni¿ do dnia 28 lutego 2006 r.

3. Do realizacji zadania finansowanego z przyznanej dota-
cji, Podmiot zobowi¹zany jest stosowaæ odpowiednio przepisy
ustawy Prawo zamówieñ publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz.U. Nr 19, poz. 177 z póŸn. zm.).

4. Nadzór merytoryczny nad realizacj¹ niniejszego poro-
zumienia powierza siê Dyrektorowi Biura Zarz¹dzania Fundu-
szami Europejskimi - Katarzynie Œcipieñ.

§ 5. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane za zgod¹ obu
stron w przypadku wyst¹pienia okolicznoœci, za które strony nie
ponosz¹ odpowiedzialnoœci, a które uniemo¿liwiaj¹ wykonywa-
nie porozumienia.

§ 6.1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez Dyspo-
nenta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzysty-
wania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieter-
minowego lub nienale¿ytego wykonywania porozumienia,
a w szczególnoœci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizo-
wanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontro-
li oraz oceny realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.

2. Rozwi¹zuj¹c porozumienie Dysponent okreœli kwotê
dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobra-
nej w nadmiernej wysokoœci wraz z odsetkami, w wysokoœci

okreœlonej jak dla zaleg³oœci podatkowych, termin jej zwrotu oraz
nazwê i numer konta, na które nale¿y dokonaæ wp³aty, zgodnie
z zapisem art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148).

§ 7.1. Podmiot zg³asza w formie pisemnej Dysponentowi
zmiany dotycz¹ce realizacji zadania: Organizacja Europejskiej
Debaty Publicznej na temat przysz³oœci Polski i regionów w Unii
Europejskiej w Powiecie Namys³owskim z zastrze¿eniem ust. 2.

2. Dysponent dopuszcza dokonanie przesuniêæ przez Pod-
miot pomiêdzy kategoriami wydatków wymienionymi w za³¹cz-
niku nr 1. Zmiana pomiêdzy kategoriami nie mo¿e przekroczyæ
10% wartoœci przekazanej dotacji z rezerwy celowej.

3. Zmiany pomiêdzy kategoriami wydatków przekraczaj¹-
ce 10 % wartoœci przekazanej dotacji z rezerwy celowej wyma-
gaj¹ zmiany niniejszego porozumienia w formie aneksu.

§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ zachowa-
nia formy pisemnej pod rygorem niewa¿noœci.

§ 9. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 10. Porozumienie niniejsze zosta³o sporz¹dzone
w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

Podmiot:  Dysponent:
Starosta Namys³owski Wojewoda Opolski
Andrzej Spór El¿bieta Rutkowska

Za³¹cznik nr 1

Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu 
 

Kategoria 

wydatku 

Nazwa usługi/towaru 

 
 

Koszt [zł] 

I. 
Organizacja powiatowej europejskiej debaty publicznej  

 
 13 000,00 

1.  Wynajem sali konferencyjnej 1000,00 
2.  Catering, wyŜywienie 4200,00 
3.  Koszt baneru z logo Europejskiej Debaty Publicznej 1000,00 
4.  Koszt wydruku zaproszeń 200,00 
5.  Koszt dystrybucji zaproszeń 300,00 

6.  Koszt plakatów promujących Europejską Debatę Publiczną, 
koszt druku broszury NPR 2007-2013  

2000,00 

7.  Koszt materiałów z logo Europejskiej Debaty Publicznej 
(długopisy, teczki, notesy) 

3500,00 

8.  Koszty dojazdu i zakwaterowania ekspertów 100,00 
9.  Koszt wydruku projektu NPR 2007-2013 700,00 

II. 
Ogłoszenia w mediach  

 
4 000,00 

1. Ogłoszenie w prasie 3500,00 
2. Spot w TV 500,00 
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Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rz¹dowej w województwie (j.t. Dz. U.  z 2001 r.
Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407; z 2002 r. Nr 37, poz. 329,
Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200,
poz. 1688) w zwi¹zku z realizacj¹ decyzji Ministra Finansów
z dnia 13 paŸdziernika 2005 r. (nr IP-6/4135/792/11208/10A/MO/05)

pomiêdzy:
Wojewod¹ Opolskim El¿biet¹ Rutkowsk¹
zwanym dalej "Dysponentem"
a Powiatem Krapkowickim reprezentowanym przez  Sta-

rostê Krapkowickiego Alberta Machê
zwanym dalej "Podmiotem"

zawarte zostaje porozumienie o nastêpuj¹cej treœci:

§ 1.1. Dysponent powierza Podmiotowi realizacjê zadañ
w zakresie organizacji powiatowej Europejskiej Debaty Publicz-
nej na temat przysz³oœci Polski i regionów w Unii Europejskiej
w Powiecie Krapkowickim.

2. Porozumienie zostaje zawarte na czas okreœlony, przy
czym termin realizacji zadania ustala siê do dnia 29 listopada
2005 r., natomiast termin rozliczenia do dnia 31 grudnia 2005 r.
na zasadach okreœlonych w § 4 niniejszego porozumienia.

2387

Porozumienie

zawarte w Opolu w dniu  15 listopada 2005 r.

w sprawie przekazania dotacji z rezerwy celowej z bud¿etu pañstwa na pokrycie kosztów  realizacji zadania:
 Organizacja Europejskiej Debaty Publicznej na temat przysz³oœci Polski i regionów w Unii Europejskiej

3. Przyznan¹ dotacjê na realizacjê wy¿ej wymienionego
zadania w wysokoœci 24.000,00 z³ (s³ownie: dwadzieœcia cztery
tysi¹ce z³otych 00/100) Dysponent przeka¿e Podmiotowi po og³o-
szeniu niniejszego porozumienia w Dzienniku Urzêdowy Woje-
wództwa Opolskiego. Œrodki finansowe przekazane bêd¹, na
konto Podmiotu: Bank Spó³dzielczy z siedzib¹ w Krapkowicach
49 8884 0004 2001 0000 0202 0001.

4. Podmiot zobowi¹zuje siê do realizacji harmonogramu
rzeczowego zadania stanowi¹cego integraln¹ czêœæ niniejsze-
go porozumienia (za³¹cznik nr 1).

§ 2.1. Kontrola finansowa prawid³owoœci wykonywania
zleconego zadania, w tym wydatkowania przekazanych œrod-
ków finansowych, polega na przeprowadzaniu przez upowa¿-
nionych pracowników Dysponenta, w ka¿dym czasie i miejscu,
kontroli dokumentacji dostarczonej lub udostêpnionej przez
Podmiot.

2. Podmiot obowi¹zany jest do udzielania ustnych lub pi-
semnych, w zale¿noœci od ¿¹dania kontroluj¹cego i w terminie
przez niego okreœlonym, wyjaœnieñ i informacji dotycz¹cych re-
alizacji zleconego zadania.

3. Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia ksi¹g ra-
chunkowych w sposób umo¿liwiaj¹cy okreœlenie ca³kowitych
kosztów realizacji zleconego zadania.
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§ 3.1. Podmiot zobowi¹zuje siê do wykorzystania przeka-
zanych œrodków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzy-
ska³, i na warunkach okreœlonych porozumieniem.

2. Dotacje udzielone z bud¿etu pañstwa wykorzystane nie-
zgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienale¿nie lub w nadmier-
nej wysokoœci, podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu pañstwa wraz
z odsetkami w wysokoœci okreœlonej jak dla zaleg³oœci podatko-
wych na konto bankowe: Opolski Urz¹d Wojewódzki, Wydzia³ Finan-
sów i Bud¿etu, NBP O/O Opole 22101014010006932231000000.

§ 4.1. Sprawozdanie merytoryczne wraz z rozliczeniem fi-
nansowym, zawieraj¹cym kserokopie potwierdzone za zgod-
noœæ z orygina³em rachunków, faktur i umów z wykonania zada-
nia oraz dowodów potwierdzaj¹cych dokonanie wydatku, po-
winno zostaæ sporz¹dzone przez Podmiot i dostarczone do Biu-
ra Zarz¹dzania Funduszami Europejskimi Opolskiego Urzêdu
Wojewódzkiego do zaakceptowania w terminie nie póŸniej ni¿
do dnia 31 grudnia 2005 r.

2. W przypadku niewykonania lub czêœciowego wykona-
nia zleconego zadania dotacja podlega zwrotowi w czêœci pro-
porcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania niezw³ocz-
nie, nie póŸniej jednak ni¿ do dnia 28 lutego 2006 r.

3. Do realizacji zadania finansowanego z przyznanej dota-
cji, Podmiot zobowi¹zany jest stosowaæ odpowiednio przepisy
ustawy Prawo zamówieñ publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póŸn. zm.).

4. Nadzór merytoryczny nad realizacj¹ niniejszego poro-
zumienia powierza siê Dyrektorowi Biura Zarz¹dzania Fundu-
szami Europejskimi - Katarzynie Œcipieñ.

§ 5. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane za zgod¹ obu
stron w przypadku wyst¹pienia okolicznoœci, za które strony nie
ponosz¹ odpowiedzialnoœci, a które uniemo¿liwiaj¹ wykonywa-
nie porozumienia.

§ 6.1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez Dyspo-
nenta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzysty-

wania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieter-
minowego lub nienale¿ytego wykonywania Porozumienia,
a w szczególnoœci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizo-
wanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontro-
li oraz oceny realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.

2. Rozwi¹zuj¹c porozumienie Dysponent okreœli kwotê do-
tacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranej
w nadmiernej wysokoœci wraz z odsetkami, w wysokoœci okre-
œlonej jak dla zaleg³oœci podatkowych, termin jej zwrotu oraz
nazwê i numer konta, na które nale¿y dokonaæ wp³aty, zgodnie
z zapisem art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148).

§ 7.1. Podmiot zg³asza w formie pisemnej Dysponentowi
zmiany dotycz¹ce realizacji zadania: Organizacja Europejskiej
Debaty Publicznej na temat przysz³oœci Polski i regionów w Unii
Europejskiej w Powiecie Krapkowickim z zastrze¿eniem ust. 2.

2. Dysponent dopuszcza dokonanie przesuniêæ przez Pod-
miot pomiêdzy kategoriami wydatków wymienionymi w za³¹cz-
niku nr 1. Zmiana pomiêdzy kategoriami nie mo¿e przekroczyæ
10 % wartoœci przekazanej dotacji z rezerwy celowej.

3. Zmiany pomiêdzy kategoriami wydatków przekraczaj¹-
ce 10% wartoœci przekazanej dotacji z rezerwy celowej wyma-
gaj¹ zmiany niniejszego porozumienia w formie aneksu.

§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ zachowa-
nia formy pisemnej pod rygorem niewa¿noœci.

§ 9. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 10. Porozumienie niniejsze zosta³o sporz¹dzone
w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

Podmiot:                 Dysponent:
Starosta Krapkowicki    Wojewoda Opolski
Albert Macha El¿bieta Rutkowska

Za³¹cznik nr 1

Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu 

Kategoria 
wydatku 

Nazwa usługi/towaru 
 
 

Koszt [zł] 

I. 
Organizacja powiatowej europejskiej debaty 

publicznej  
 

 13 000 

1. Wynajem sali konferencyjnej (+ sprzęt) 1200,00 

2. Catering 3900,00 

3. Koszt baneru z logo Europejskiej Debaty Publicznej 630,00 

4. Koszt wydruku zaproszeń 200,00 

5. Koszt dystrybucji zaproszeń 100,00 

6. 
Koszt plakatów promujących Europejską Debatę 

Publiczną 
1100,00 

7. Druk Projektu NPR oraz Broszury NPR 1 770,00 

8. 

Koszt materiałów z logo Europejskiej Debaty 
Publicznej  

(długopisy, torebki,  notesy, kalendarze, naklejki, 
breloczki) 

4100,00 
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Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rz¹dowej w województwie (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407; z 2002 r. Nr 37, poz. 329,
Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200,
poz. 1688) w zwi¹zku z realizacj¹ decyzji Ministra Finansów
z dnia 13 paŸdziernika 2005 r. (nr IP-6/4135/792/11208/10A/MO/05)

pomiêdzy:
Wojewod¹ Opolskim El¿biet¹ Rutkowsk¹
zwanym dalej "Dysponentem"
a Powiatem Strzeleckim reprezentowanym przez Zarz¹d

Powiatu w Strzelcach Opolskich w osobach:
1. Starosty Strzeleckiego Józefa Swaczyny
2. Wicestarosty Strzeleckiego Waldemara Gaidy
zwanym dalej "Podmiotem"

zawarte zostaje porozumienie o nastêpuj¹cej treœci:

§ 1.1. Dysponent powierza Podmiotowi realizacjê zadañ
w zakresie organizacji powiatowej Europejskiej Debaty Publicz-
nej na temat przysz³oœci Polski i regionów w Unii Europejskiej
w Powiecie Strzeleckim.

2388

Porozumienie

zawarte w Opolu w dniu 15 listopada 2005 r.

w sprawie przekazania dotacji z rezerwy celowej z bud¿etu pañstwa na pokrycie kosztów  realizacji zadania:
Organizacja Europejskiej Debaty Publicznej na temat przysz³oœci Polski i regionów w Unii Europejskiej

2. Porozumienie zostaje zawarte na czas okreœlony, przy
czym termin realizacji zadania ustala siê do dnia 1 grudnia 2005 r.,
natomiast termin rozliczenia do dnia 31 grudnia 2005 r. na za-
sadach okreœlonych w § 4 niniejszego porozumienia.

3. Przyznan¹ dotacjê na realizacjê wy¿ej wymienionego
zadania w wysokoœci 22.528,00 z³ (s³ownie: dwadzieœcia dwa
tysi¹ce piêæset dwadzieœcia osiem z³otych 00/100) Dysponent
przeka¿e Podmiotowi po og³oszeniu niniejszego porozumienia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego. Œrodki fi-
nansowe przekazane bêd¹, na konto Podmiotu: Bank Spó³dziel-
czy Leœnica O/Strzelce Opolskie 63 8907 1089 2002 0090 0007 0002.

4. Podmiot zobowi¹zuje siê do realizacji harmonogramu
rzeczowego zadania stanowi¹cego integraln¹ czêœæ niniejsze-
go porozumienia (za³¹cznik nr 1).

§ 2.1. Kontrola finansowa prawid³owoœci wykonywania
zleconego zadania, w tym wydatkowania przekazanych œrod-
ków finansowych, polega na przeprowadzaniu przez upowa¿-
nionych pracowników Dysponenta, w ka¿dym czasie i miejscu,
kontroli dokumentacji dostarczonej lub udostêpnionej przez
Podmiot.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 76    Poz. 2388- 6227 -

2. Podmiot obowi¹zany jest do udzielania ustnych lub pi-
semnych, w zale¿noœci od ¿¹dania kontroluj¹cego i w terminie
przez niego okreœlonym, wyjaœnieñ i informacji dotycz¹cych re-
alizacji zleconego zadania.

3. Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia ksi¹g ra-
chunkowych w sposób umo¿liwiaj¹cy okreœlenie ca³kowitych
kosztów realizacji zleconego zadania.

§ 3.1. Podmiot zobowi¹zuje siê do wykorzystania przeka-
zanych œrodków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzy-
ska³, i na warunkach okreœlonych porozumieniem.

2. Dotacje udzielone z bud¿etu pañstwa wykorzystane nie-
zgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienale¿nie lub w nadmier-
nej wysokoœci, podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu pañstwa wraz
z odsetkami w wysokoœci okreœlonej jak dla zaleg³oœci podatko-
wych na konto bankowe: Opolski Urz¹d Wojewódzki, Wydzia³ Finan-
sów i Bud¿etu, NBP O/O Opole 22101014010006932231000000.

§ 4.1. Sprawozdanie merytoryczne wraz z rozliczeniem fi-
nansowym, zawieraj¹cym kserokopie potwierdzone za zgod-
noœæ z orygina³em rachunków, faktur i umów z wykonania zada-
nia oraz dowodów potwierdzaj¹cych dokonanie wydatku, po-
winno zostaæ sporz¹dzone przez Podmiot i dostarczone do Biu-
ra Zarz¹dzania Funduszami Europejskimi Opolskiego Urzêdu
Wojewódzkiego do zaakceptowania w terminie nie póŸniej ni¿
do dnia 31 grudnia 2005 r.

2. W przypadku niewykonania lub czêœciowego wykona-
nia zleconego zadania dotacja podlega zwrotowi w czêœci pro-
porcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania niezw³ocz-
nie, nie póŸniej jednak ni¿ do dnia 28 lutego 2006 r.

3. Do realizacji zadania finansowanego z przyznanej dota-
cji, Podmiot zobowi¹zany jest stosowaæ odpowiednio przepisy
ustawy Prawo zamówieñ publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póŸn. zm.).

4. Nadzór merytoryczny nad realizacj¹ niniejszego poro-
zumienia powierza siê Dyrektorowi Biura Zarz¹dzania Fundu-
szami Europejskimi - Katarzynie Œcipieñ.

§ 5. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane za zgod¹ obu
stron w przypadku wyst¹pienia okolicznoœci, za które strony nie
ponosz¹ odpowiedzialnoœci, a które uniemo¿liwiaj¹ wykonywa-
nie porozumienia.

§ 6.1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez Dyspo-
nenta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzysty-
wania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieter-
minowego lub nienale¿ytego wykonywania porozumienia,
a w szczególnoœci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizo-
wanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontro-
li oraz oceny realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.

2. Rozwi¹zuj¹c porozumienie Dysponent okreœli kwotê do-
tacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranej
w nadmiernej wysokoœci wraz z odsetkami, w wysokoœci okre-
œlonej jak dla zaleg³oœci podatkowych, termin jej zwrotu oraz
nazwê i numer konta, na które nale¿y dokonaæ wp³aty, zgodnie
z zapisem art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148).

§ 7.1. Podmiot zg³asza w formie pisemnej Dysponentowi
zmiany dotycz¹ce realizacji zadania: Organizacja Europejskiej
Debaty Publicznej na temat przysz³oœci Polski i regionów w Unii
Europejskiej w Powiecie Strzeleckim z zastrze¿eniem ust. 2.

2. Dysponent dopuszcza dokonanie przesuniêæ przez Pod-
miot pomiêdzy kategoriami wydatków wymienionymi w za³¹cz-
niku nr 1. Zmiana pomiêdzy kategoriami nie mo¿e przekroczyæ
10 % wartoœci przekazanej dotacji z rezerwy celowej.

3. Zmiany pomiêdzy kategoriami wydatków przekraczaj¹-
ce 10 % wartoœci przekazanej dotacji z rezerwy celowej wyma-
gaj¹ zmiany niniejszego porozumienia w formie aneksu.

§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ zachowa-
nia formy pisemnej pod rygorem niewa¿noœci.

§ 9. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 10. Porozumienie niniejsze zosta³o sporz¹dzone
w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

Podmiot: Dysponent:
Starosta Strzelecki              Wojewoda Opolski
Józef Swaczyna El¿bieta Rutkowska

Wicestarosta Strzelecki
Waldemar Gaida

Za³¹cznik nr 1

Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu 

Kategoria 
wydatku 

Nazwa usługi/towaru 
 

 

Koszt [zł] 

I. 
Organizacja powiatowej europejskiej debaty publicznej  

 
12 900,00 

1. Wynajem sali konferencyjnej i nagłośnienia 1 500,00 
2. Catering, wyŜywienie 3 000,00 
3. Koszt baneru z logo Europejskiej Debaty Publicznej 600,00 
4. Koszt dystrybucji zaproszeń 150,00 
5. Koszt tłumaczenia symultanicznego 2 000,00 
6. Koszt plakatów promujących Europejską Debatę Publiczną 1 000,00 
7. Długopisy z logo debaty i herbem powiatu 1 000,00 
8. Notesy z logo debaty i herbem powiatu  2 000,00 
9. Koszt wydruku projektu NPR 2007-2013 1 300,00 
10. Koszt wydruku projektu NPR 2007-2013  350,00 

 



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 76   Poz.2388-2389- 6228 -

 

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r.
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz.1087) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1.1. Znosi siê pomniki przyrody, których wykaz stanowi
za³¹cznik do niniejszego rozporz¹dzenia.

2. Pomniki przyrody, o których mowa w ust. 1, zosta³y usta-
nowione na mocy rozporz¹dzenia nr 0151/P/38/05 Wojewody Opol-
skiego z dnia 26 paŸdziernika 2005 r. w sprawie ustanowienia pomni-
ków przyrody (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 72, poz. 2231).
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Rozporz¹dzenie Nr 0151/P/42/05
Wojewody Opolskiego

z dnia 9 listopada 2005 r.

w sprawie zniesienia pomników przyrody

§ 2. Wykonanie rozporz¹dzenia powierza siê wojewódz-
kiemu konserwatorowi przyrody.

§ 3. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.

Wojewoda Opolski
El¿bieta Rutkowska



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 76       Poz.2389- 6229 -

PołoŜenie administracyjne Lp.  Numer                 

rejestru         

woj. 

 

Nazwa pomnika przyrody 

Powiat Gmina Obręb Nr działki/nr oddziału 

1 31 pojedynczy okaz gatunku dąb szypułkowy Quercus robur Opole Murów Radomierowice dz. nr  24/2 

2 33* 2 egz. ze skupiska 5 dębów szypułkowych Quercus robur Olesno Olesno Olesno oddz. 79c 

3 50 skupisko dwóch dębów szypułkowych Quercus robur  Olesno Olesno Boroszów dz. nr 82 

4 69 pojedynczy okaz gatunku dąb szypułkowy Quercus robur  Namysłów Domaszowice Gręboszów oddz. 391c 

5 135  pojedynczy okaz gatunku dąb szypułkowy Quercus robur  Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie Kalinowice dz. nr 70/3 

6 139* 8 egz. z alei 96 lip drobnolistnych Tilia cordata  Namysłów Domaszowice Gręboszów dz. nr 285 

7 140 pojedynczy okaz gatunku lipa drobnolistna Tilia cordata Głubczyce Baborów Baborów dz. nr 1324 

8 149 pojedynczy okaz gatunku jarząb brekinia Sorbus torminalis Krapkowice Gogolin GóraŜdŜe oddz.190d 

9 187* 49 egz. z alei 129 dębów szypułkowych Quercus robur  Kluczbork Wołczyn Gierałcice dz. nr 7 

10 188a pojedynczy okaz gatunku buk zwyczajny Fagus sylvatica Brzeg Lubsza Nowy Świat oddz.120f 

11 189 pojedynczy okaz gatunku buk zwyczajny Fagus sylvatica Brzeg Lubsza Nowy Świat oddz.121b 

12 203 pojedynczy okaz gatunku topola późna Populus x canadensis "Serotina" Prudnik Prudnik Wierzbiec dz. nr 200 

13 288* 2 egz. z alei 103 dębów szypułkowych Quercus robur Prudnik Głogówek Głogówek dz. nr 24/66 

14 303 pojedynczy okaz gatunku buk zwyczajny Fagus sylvatica Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie dz. nr 1990 

15 353* 1 egz. jesiona wyniosłego ze skupiska dwóch drzew Strzelce Opolskie Izbicko Izbicko dz. nr 235 

16 390 aleja 29 lip drobnolistnych Tilia cordata  Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie Osiek dz. nr 740 

17 399 aleja 85 brzóz brodawkowych Betula pendula Nysa Otmuchów Otmuchów dz. nr 210 

18 408* 18 egz. z alei 1403 szt. lip drobnolistnych Tilia cordata  Głubczyce Głubczyce Tarnkowa - Głubczyce dz. nr: 4,48,198,266,270  

19 426 pojedynczy okaz gatunku sosna wejmutka Pinus strobus Krapkowice Strzeleczki Moszna dz. nr 6/1 

20 427* 1 egz. lipy drobnolistnej ze skupiska dwóch drzew Krapkowice Krapkowice Krapkowice oddz. 263d 

21 450 pojedynczy okaz gatunku lipa drobnilistna Tilia cordata Olesno Rudniki Jaworzno dz. nr 285 

22 479 pojedynczy okaz gatunku buk pospolity Fagus sylvatica Strzelce Opolskie Jemielnica Zawadzkie oddz.131b 

23 480 pojedynczy okaz gatunku jesion wyniosły Fraxinus  excelsior Strzelce Opolskie Jemielnica Zawadzkie oddz.168l 

24 463* 1 egz. buka pospolitego ze skupiska 3 drzew                                                    Strzelce Opolskie Zawadzkie Zawadzkie oddz.7a 

25 483* 8 egz. ze skupiska 17 buków pospolitych Fagus sylvatica  Strzelce Opolskie Jemielnica Zawadzkie oddz.69d 

26 484 pojedynczy okaz gatunku buk pospolity Fagus sylvatica Strzelce Opolskie Jemielnica Zawadzkie oddz.99a 

27 429 pojedynczy okaz gatunku dąb szypułkowy Quercus robur Brzeg Grodków Kopice dz. nr 22 

28 332a pojedynczy okaz gatunku dąb szypułkowy Quercus robur  Opole Murów Grabczok oddz.82ca 
* poj. drzewa w alejach lub grupach drzew 

 

Za³¹cznik do
rozporz¹dzenia Nr 0151/P/42/05

z dnia 9 listopada 2005 r.


