
 

  

TREŚĆ: 

Poz.: 

U C H W A Ł Y  R A D  G M I N :  

1123 – Rady Miejskiej w Głogówku nr XLVI/349/2010 z dnia 31 maja 2010 r. w spra-

wie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i spe-

cjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 6088 

1124 – Rady Gminy Kamiennik nr XLIII/223/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nie-

ruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nie-

czystości ciekłych na terenie Gminy Kamiennik 6090 

1125 – Rady Miejskiej w Kluczborku nr LI/659/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie 

uchylenia uchwały 6091 

1126 – Rady Miejskiej w Krapkowicach nr XXXI/347/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r.  

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się  

o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, 

opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości cie-

kłych od właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości na terenie 

miasta i gminy Krapkowice 6092 

1127 – Rady Miejskiej w Namysłowie nr XXXVIII/370/10 z dnia 9 lipca 2010 r. zmie-

niająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieru-

chomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości 6094 

1128 – Rady Miasta Opola nr LXX/735/10 z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie dostoso-

wania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Opola do stanu faktycznego 6095 

1129 – Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich nr L/404/10 z dnia 28 lipca 2010 r.  

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg - umarzania, 

odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pienięż-

nych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Strzelce 

Opolskie lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności po-

mocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc pu-

bliczną 6100 

Z A R Z Ą D Z E N I E  S T A R O S T Y  

1130 – Starosty Opolskiego nr OR.0135-25/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie 

zmiany Zarządzenia Starosty Opolskiego Nr OR. 0135-6/2010 z dnia 22 lutego 

2010 r. dotyczącego ustalenia na 2010 rok średniego miesięcznego kosztu 

utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu 

Opolskiego 6101 

I N F O R M A C J A  

1131 – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-5/2010/77/VIII-A/DB z dnia 

4 sierpnia 2010 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie 

odmowy zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 6101 
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P O R O Z U M I E N I E  

1132 – zawarte w dniu 13 maja 2010 r. pomiędzy Gminą Praszka a Powiatem Ole-

skim w sprawie przekazania dotacji na realizację autorskich programów z za-

kresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promujących 

zdrowy styl życia 6102 

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E  N A D Z O R C Z E  

1133 – Wojewody Opolskiego nr NK.III–AR–0911–1-49/2010 z dnia 15 lipca 2010 r. 

stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie nr XLVII/ 

391/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wieloletniego programu go-

spodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gogolin na lata 2010 – 2014 6103 

1134 – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - uchwała nr 15/31/2010  

z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały  

nr LV/411/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie 

określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zalicza-

nym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia 

zysku na zadania 6104 
 

 

 

 

1123* 
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UCHWAŁA NR XLVI/349/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

 

z dnia 31 maja 2010 r. 

 

w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 

jak również trybu ich pobierania. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. 

zmianami) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 40 poz. 229/ Rada 

Miejska Głogówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, o których mowa w art. 50 

ustawy o pomocy społecznej świadczone są dla 

osób samotnych, które z powodu wieku, choroby 

lub innych przyczyn wymagają pomocy innych 

osób, a są jej pozbawieni. Usługi takie świadczo-

ne są również osobom, które wymagają pomocy 

innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie za-

mieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą 

takiej pomocy zapewnić. 

 

§ 2. Pierwszeństwo przy przyznawaniu usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opie-

kuńczych mają osoby samotne, osoby samotnie 

zamieszkujące i nie posiadające osób zobowiąza-

nych do alimentacji oraz rodziny, w których 

wszyscy członkowie wymagają pomocy z powo-

du niepełnosprawności i wynikającej z wieku lub 

choroby. 

 

§ 3.1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, przyznawane są przez Kierow-

nika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku na 

wniosek: 

- osoby zainteresowanej, jej rodziny lub sąsia-

dów; 

- przedstawiciela ustawowego osoby zaintere-

sowanej; 

- lekarza; 

- pielęgniarki środowiskowej; 

- pracownika socjalnego OPS za zgodą osoby 

zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawo-

wego. 

2.  Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usłu-

gi opiekuńcze mogą być przyznane także z urzędu 

po powzięciu przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Głogówku informacji o osobie, która wymaga 

pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. 
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§ 4.1. Zakres specjalistycznych usług opie-

kuńczych obejmuje działanie dostosowane do 

szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju 

schorzenia lub niepełnosprawności, w tym pielę-

gnację, rehabilitację fizyczną, przystosowanie do 

funkcjonowania w społeczeństwie. 

 

§ 5. Wymiar i zakres przyznawanych usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuń-

czych uzależniony jest od stanu zdrowia świad-

czeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji 

materialnej jego rodziny, ustalonej przez pracow-

nika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu 

środowiskowego oraz posiadanych środków fi-

nansowych. 

 

§ 6. Wymiar i zakres przyznanych usług opie-

kuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, 

miejsce ich świadczenia, wysokość odpłatności 

ponoszonej przez świadczeniobiorcę określa każ-

dorazowo w decyzji administracyjnej Kierownik 

OPS w Głogówku. 

 

§ 7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu co-

dziennych potrzeb życiowych, takich, jak zakupy, 

przygotowanie posiłków, pomoc w załatwianiu 

spraw urzędowych, opiekę higieniczną, zleconą 

przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości 

zapewnienie kontaktu z otoczeniem. 

 

§ 8.1. Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej 

ustala się jako równowartość 1,4% najniższej 

emerytury brutto ogłaszanej w formie komunikatu 

Prezesa ZUS w Monitorze Polskim. 

2. Koszt 1 godziny specjalistycznej usługi 

opiekuńczej ustala Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Głogówku odrębnym zarządzeniem. 

3. Obowiązujące stawki odpłatności wchodzą 

w życie po upływie 30 dni od dnia obowiązywa-

nia waloryzacji emerytur i rent. 

4. Dotychczasowe zasady ustalania kosztów 

usług opiekuńczych obowiązują od dnia obowią-

zywania waloryzacji emerytur i rent w roku 2010. 

 

§ 9. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne 

usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świad-

czeniobiorcom, których dochód lub dochód na oso-

bę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowe-

go określonego w ustawie o pomocy społecznej. 

 

§ 10. Osoby, które nie spełniają kryterium do-

chodowego, określonego w ustawie o pomocy 

społecznej zwracają poniesione przez gminę wy-

datki za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze w części lub w całości, zgodnie  

z poniższymi tabelami 1 oraz 2. 

Tabela 1. Osoby samotne, nie posiadające mał-

żonka, zstępnych i wstępnych 
 

Dochód na osobę ustalony  

% wg kryterium  

dochodowego 

Wysokość odpłatności  

w % ustalona  

od kosztu usługi 

Ponad 100-120 5 

Ponad 120-140 10 

Ponad 140-160 15 

Ponad 160-180 20 

Ponad 180-200 30 

Ponad 200-250 50 

Ponad 250-300 70 

Ponad 300 100 

 

Tabela 2. osoby posiadające rodzinę 
 

Dochód na osobę ustalony 

% wg kryterium  

dochodowego 

Wysokość odpłatności  

w % ustalona  

od kosztu usługi 

Ponad 100-200 10 

Ponad 120-140 20 

Ponad 140-160 30 

Ponad 160-180 40 

Ponad 180-200 50 

Ponad 200-250 100 

 

§ 11. Odpłatność za specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychiczny-

mi, tryb ustalania i pobierania opłat za te usługi 

jak również warunki częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat reguluje wydane na podsta-

wie ustawy o pomocy społecznej rozporządzenie 

właściwego ministra. 

 

§ 12. W szczególnie uzasadnionych przypad-

kach, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków 

na udzielone świadczenie w całości lub w części 

stanowiłyby dla osoby zobowiązanej nadmierne 

obciążenie lub niweczyłyby skutki udzielonej po-

mocy, kierownik OPS w Głogówku na wniosek 

osoby zainteresowanej lub pracownika socjalne-

go, może częściowo lub całkowicie odstąpić od 

żądania takiego zwrotu. 

 

§ 13. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu od-

płatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne 

usługi opiekuńcze w przypadku śmierci osoby 

samotnej, nie posiadającej małżonka, wstępnych 

oraz zstępnych. 

 

§ 14. Odpłatność za usługi opiekuńcze oraz spe-

cjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest do 

kasy Urzędu Miejskiego w Głogówku w rozlicze-

niach miesięcznych, do każdego 20-ego dnia mie-

siąca. 
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§ 15. Uchyla się uchwałę: 

- Nr XXII/169/2004 Rady Miejskiej Głogówka  

z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłat-

ności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz szczegółowych warunków czę-

ściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 

jak również trybu ich pobierania. 

 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Głogówka. 

 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodnicząca 

Rady Miejskiej 

Krystyna Mulka 

 

 

*/ uchwala została zaskarżona przez Wojewodę 

Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administra-

cyjnego w Opolu – skarga Nr NK.III-KN-0914-

9/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. 

 
1124 
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UCHWAŁA NR XLIII/223/10 

RADY GMINY KAMIENNIK 

 

z dnia 23 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kamiennik. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r.  

Nr 236, poz. 2008) oraz § 1-4 Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu określania 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U.  

z 2006 r. Nr 5, poz. 33) w związku z art. 7 ust. 1 

pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-

rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 

1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Ka-

miennik uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwała ustala wymagania, jakie powi-

nien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzy-

skanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans-

portu nieczystości ciekłych. 

 

§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyska-

nie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości powi-

nien spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać zaplecze techniczno - biurowe, 

2) posiadać specjalistyczne środki transportu, 

przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz 

transportu odpadów komunalnych: 

a) spełniających wymagania techniczne okre-

ślone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Pra-

wo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r.  

Nr 108, poz. 908 z póź. zm.), 

b) trwale oznakowane adresem i nazwą firmy, 

c) wyposażone w narzędzia umożliwiające po-

sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, 

d) zabezpieczone przed niekontrolowanym 

wydostaniem się transportowanych odpadów 

komunalnych na zewnątrz pojazdu, 

3) posiadać instalację umożliwiającą odbieranie 

odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczo-

nych do zbierania odpadów komunalnych, 

4) posiadać środki transportu przystosowane 

do odbioru odpadów zebranych selektywnie, opi-

sane w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami, 

5) posiadać środki techniczne umożliwiające 

zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowa-

nego odbioru odpadów zebranych selektywnie, 

zgodnie z zapisami Gminnego Planu Gospodarki 

Odpadami, 

6) posiadać możliwości selekcji odpadów 

zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiąganie 

w kolejnych latach wskaźników odzysku i recy-

klingu w sytuacji, gdy selekcja przez właścicieli 

nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu 

wystarczającym, 

7) posiadać środki techniczne umożliwiające 

prowadzenie ewidencji zbieranych odpadów oraz 

przekazywanie Wójtowi Gminy danych wymaga-

nych przepisami w formie elektronicznej. 

2.  Spełnienie powyższych wymagań powinno 

zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 
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§ 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2, 

obowiązany jest – uwzględniając zapisy woje-

wódzkiego planu gospodarki odpadami, gminnego 

planu gospodarki odpadami do unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych poprzez: 

1) przekazywanie odebranych odpadów komu-

nalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Kamiennik na składowisko odpadów ko-

munalnych, 

2) przekazywanie zebranych selektywnie od-

padów do zakładu posiadającego stosowne ze-

zwolenie 

3) prowadzenie gospodarki odpadami komunal-

nymi gwarantującą ograniczenie ilości odpadów 

ulegających biodegradacji zawartych w odpadach 

komunalnych kierowanych na składowisko. 

 

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości cie-

kłych powinien spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w po-

staci bazy transportowej, wraz z odpowiednimi 

miejscami postojowymi umożliwiającymi wykonanie 

zabiegów sanitarno-porządkowych, 

2) posiadać sprzęt samochodowy (pojazdy 

asenizacyjne), umożliwiający opróżnienie zbiorni-

ka bezodpływowego uwzględniający specyfikę 

ukształtowania terenu, zgodnie z technicznymi 

oraz sanitarno porządkowymi wymaganiami okre-

ślonymi w rozporządzeniu ministra infrastruktury 

z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań 

dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r.  

Nr 193, poz. 1617), 

3) posiadać aktualną umowę, na podstawie 

której ma prawo do odprowadzania nieczystości 

ciekłych do stacji zlewnej należącej do innego 

podmiotu lub posiadać własną stację zlewną. 

 

§ 5.1. Świadczenie usług odbierania odpadów 

komunalnych oraz nieczystości ciekłych od wła-

ścicieli nieruchomości może być prowadzone wy-

łącznie na podstawie umowy oraz warunków  

w niej określonych. 

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wysta-

wiania dowodu korzystania z jego usług zawiera-

jącego datę odebrania, ilości, rodzaju odpadów 

oraz opłatę za świadczoną usługę. 

 

§ 6. Przedsiębiorca ma obowiązek odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-

mości oraz opróżniania zbiorników bezodpływo-

wych z terenu gminy, przy zachowaniu warun-

ków nie powodujących zagrożenia życia i zdrowia 

mieszkańców oraz przy zachowaniu warunków 

sanitarno-higienicznych. 

 

§ 7.1. Wydane zezwolenie może być cofnięte 

bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia 

przez przedsiębiorcę wymagań określonych w ni-

niejszej uchwale zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku gminach. 

2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie 

zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków 

dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony 

środowiska określonych w zezwoleniu. 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Kamiennik. 

 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego, w Biule-

tynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogło-

szeń Urzędu Gminy Kamiennik. 

 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego oraz 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy 

mgr Aleksander Słonina 
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UCHWAŁA NR LI/659/10 

 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 

z dnia 21 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie uchylenia uchwały 

 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie 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, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 

Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, 

poz. 1337 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 

Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. 

Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U.  

z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 142, poz. 146) 

uchwala się co następuje: 
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§ 1. Traci moc Uchwała Nr XLIII/463/05 Rady 

Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2005 

roku w sprawie w sprawie wskazania upoważ-

nienia Dyrektora Administracji Oświaty w Klucz-

borku do załatwiania indywidualnych spraw  

z zakresu administracji publicznej. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Kluczborka. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia 
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UCHWAŁA NR XXXI/347/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

 

z dnia 16 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych  

oraz transportu nieczystości ciekłych od właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości  

na terenie miasta i gminy Krapkowice 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 

Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. 

Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 

1271, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U.  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  

Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 

1203, Dz. U. z 2005, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  

Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 

327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 

Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Dz. U. z 2009 r. 

Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 

142; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz art. 7 

ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495; Dz. U.  

z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; Dz. U. z 2008 r.  

Nr 223, poz. 1464; Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 

97; Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666; Dz. U.  

z 2009 r. Nr 92, poz. 753; Dz. U. z 2009 r.  

Nr 215, poz. 1664; Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 

278) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie odbierania odpadów ko-

munalnych oraz opróżniania zbiorników bezod-

pływowych i transportu nieczystości ciekłych od 

właścicieli, użytkowników i zarządców nierucho-

mości na terenie miasta i gminy Krapkowice. 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie odbierania odpadów ko-

munalnych od właścicieli, zarządców, użytkowni-

ków nieruchomości położonych w granicach ad-

ministracyjnych gminy Krapkowice zobowiązany 

jest spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać specjalistyczny pojazd lub pojazdy 

samochodowe o konstrukcji lub zabudowie po-

zwalającej na załadunek, transport i wyładunek 

odpadów komunalnych w sposób nie powodujący 

zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, 

niekontrolowane przez przedsiębiorcę, wysypy-

wanie się, wylewanie bądź rozwiewanie odebra-

nych odpadów, a także roznoszenie przykrych 

odorów, 

a) w ilości zapewniającej świadczenie usług  

w sposób ciągły, 

b) spełniające następujące warunki: 

- zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz 

posiadać aktualne badania techniczne i świadec-

twa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami 

o ruchu drogowym; 

- oznakowane w sposób trwały i widoczny 

umożliwiający identyfikację podmiotu świadczą-

cego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon 

kontaktowy) co należy potwierdzić dokumentacją 

zdjęciową 

- wyposażone w odpowiednie narzędzia do 

ręcznego uprzątnięcia odpadów, rozsypanych  

w trakcie prac załadunkowych; 

- o odpowiednim standardzie bezpieczeństwa  

i higieny pracy osób zatrudnionych przy świad-

czeniu usług; 

2) posiadać odpowiednie urządzenia do zbiera-

nia odpadów komunalnych, spełniające wymogi 

określone w regulaminie utrzymania czystości  
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i porządku na terenie Gminy Krapkowice, tj. po-

jemniki, kontenery lub worki przeznaczone do 

zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli 

nieruchomości, a w szczególności do zbierania 

odpadów w sposób selektywny, mający na celu 

wyodrębnienie odpadów ulegających biodegrada-

cji z całości strumienia odpadów komunalnych,  

a także umożliwiający odbieranie z nieruchomości 

odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów  

z remontów, 

3) posiadać bazę transportową zapewniającą 

codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowa-

nie pojazdów po zakończeniu pracy, w sposób 

umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem 

osób niepowołanych, 

4) w zakresie zabiegów sanitarnych i porząd-

kowych związanych ze świadczonymi usługami 

zapewnić możliwość mycia pojazdów po zakoń-

czonej pracy i utrzymywania ich w należytym 

stanie sanitarno-higienicznym, zgodnie z odręb-

nymi przepisami lub posiadać umowę z przedsię-

biorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, 

dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, w przy-

padku braku możliwości przeprowadzenia tych 

czynności na terenie bazy transportowej, 

5) posiadać zezwolenie właściwego starosty na 

prowadzenie działalności w zakresie transportu 

odpadów komunalnych objętych wnioskiem, wyda-

ne na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze 

zmianami). 

 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych zlokalizowanych na nierucho-

mościach położonych w granicach administracyj-

nych gminy Krapkowice i transport nieczystości 

ciekłych pochodzących z tych zbiorników, zobo-

wiązany jest spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać specjalistyczny pojazd lub pojazdy 

asenizacyjne o konstrukcji lub zabudowie pozwala-

jącej na załadunek (z odległości do 20 metrów), 

transport i wyładunek nieczystości ciekłych w spo-

sób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska 

poprzez samoistne, niekontrolowanie przez przed-

siębiorcę wylewanie, a także roznoszenie przykrych 

odorów: 

a) w ilości zapewniającej świadczenie usług  

w sposób ciągły, 

b) spełniające następujące warunki: 

- zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz 

posiadać aktualne badania techniczne i świadec-

twa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami 

o ruchu drogowym; 

- oznakowane w sposób trwały i widoczny 

umożliwiający identyfikację podmiotu świadczą-

cego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon 

kontaktowy) co należy potwierdzić dokumentacją 

zdjęciową; 

- o odpowiednim standardzie bezpieczeństwa  

i higieny pracy osób zatrudnionych przy świad-

czeniu usług; 

2) posiadać bazę transportową zapewniającą 

codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowa-

nie pojazdów po zakończeniu pracy, w sposób 

umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem 

osób niepowołanych, 

3) w zakresie zabiegów sanitarnych i porząd-

kowych związanych ze świadczonymi usługami 

zapewnić możliwość mycia pojazdów po zakoń-

czonej pracy i utrzymywania ich w należytym 

stanie sanitarno-higienicznym, zgodnie z odręb-

nymi przepisami lub posiadać umowę z przedsię-

biorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, 

dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, w przy-

padku braku możliwości przeprowadzenia tych 

czynności na terenie bazy transportowej, 

 

§ 4. Przedsiębiorąca ubiegający się o uzyska-

nie zezwoleń, określonych w § 2 i § 3 zobowią-

zany jest do: 

1) wykazania się właściwymi dokumentami 

stwierdzającymi posiadanie odpowiednich środ-

ków technicznych niezbędnych do wykonywania 

zezwolenia i potwierdzającymi spełnienie wyma-

gań określonych niniejszą uchwałą, odpowiednio 

do zakresu wykonywanej działalności, 

2) przedstawienia dokumentów stwierdzają-

cych możliwość użytkowania posiadanej bazy 

transportowej, 

3) zapewnienia gotowości zawarcia umowy na 

odbiór odpadów komunalnych lub nieczystości 

ciekłych z każdej nieruchomości położonej na 

obszarze wykonywanej działalności. 

 

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych 

od właścicieli, użytkowników i zarządców nieru-

chomości zobowiązany jest do posiadania podpi-

sanej umowy lub zapewnienia odbioru odpadów 

komunalnych od przedsiębiorcy prowadzącego 

działalność w zakresie odzysku lub unieszkodli-

wiania odpadów komunalnych. 

 

§ 6. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych 

od właścicieli, użytkowników i zarządców nieru-

chomości zobowiązany jest do udokumentowania 

możliwości realizacji obowiązku ograniczania ma-

sy odpadów ulegających biodegradacji, kierowa-

nych na składowisko odpadów. 

 

§ 7. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływo-

wych i transport nieczystości ciekłych zobowiązany 

jest do posiadania umowy zawartej z oczyszczalnią 

ścieków BIOKRAP Sp. z o.o., ul. Kolejowa 20  

w Krapkowicach na odprowadzanie odebranych 
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nieczystości zgodnie z wymaganiami funkcjonowa-

nia oczyszczalni oraz poinformowanie Burmistrza  

o każdorazowym wygaśnięciu lub zmianie warun-

ków umowy. 

 

§ 8. Wskazuje się na miejsca odzysku i uniesz-

kodliwiania odpadów komunalnych, spełniające 

wymogi określone w art. 9, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, 

poz. 628 ze zmianami) wynikające z Wojewódzkie-

go Planu Gospodarki Odpadami i Planu Gospodarki 

Odpadami dla Gminy Krapkowice. 

 

§ 9. Traci moc Zarządzenie Nr 558/06 z dnia 

17 października 2006 roku w sprawie wymagań 

jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników 

bezodpływowych oraz transportu nieczystości 

ciekłych od właścicieli, użytkowników i zarząd-

ców nieruchomości na terenie miasta i gminy 

Krapkowice. 

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Krapkowic. 

 

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

mgr inż. Andrzej Kulpa 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/370/10 

 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

 

z dnia 9 lipca 2010 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

oraz zwolnień od podatku od nieruchomości 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. 

zm.) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia  

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-

nych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. 

zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/317/09 Rady Miej-

skiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od 

nieruchomości § 2 otrzymuje brzmienie: 

"§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomo-

ści: 

1) nieruchomości zajęte na składowiska odpa-

dów komunalnych, 

2) nieruchomości zajęte na zbiorniki wodne re-

tencyjne lub elektrownie wodne." 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Namysłowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący Rady 

Jarosław Iwanyszczuk 
1128 
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UCHWAŁA NR LXX/735/10 

RADY MIASTA OPOLA 

 

z dnia 8 lipca 2010 r. 

 

w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Opola do stanu faktycznego. 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 

1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad po-

wiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219,  

Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. 

Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  

Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 

1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 

327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, 

Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651, 

Nr 213, poz. 1652, z 2010 r. Nr 57, poz. 356) - 

Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W związku z utworzeniem nowych ulic  

i zmianą nazwy ulicy dostosowuje się opis granic 

okręgów wyborczych Miasta Opola, ustalonych 

uchwałą Nr LXII/736/02 Rady Miasta Opola  

z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia 

granic i numerów wielomandatowych okręgów 

wyborczych i liczby radnych wybieranych w tych 

okręgach w wyborach do Rady Miasta Opola, 

zmienioną uchwałą Rady Miasta Opola: Nr LXVI/ 

764/06 z dnia 6 lipca 2006 r. i Nr LXVII/777/06  

z dnia 17 lipca 2006 r., polegający na: 

1) dopisaniu do okręgu wyborczego nr 1 ulic: 

Kazimierza Deyny, Kazimierza Górskiego, Włady-

sława Komara, Jerzego Kukuczki, Dziewanny, 

Urodzaju, Agnieszki Osieckiej, Wandy Rutkiewicz, 

Usługowa, Przylesie, Rondo płk. Ryszarda Kukliń-

skiego, Anny Jantar, Marka Grechuty i Przyjazna, 

2) dopisaniu do okręgu wyborczego nr 2 ulic: 

Kresowa, Halicka, Rondo gen. Stanisława Ro-

stworowskiego i Pogodna, 

3) dopisaniu do okręgu wyborczego nr 3 ulic: 

Marka z Jemielnicy, Platynowa, Bażantowa i Ksią-

żęca, 

4) dopisaniu do okręgu wyborczego nr 4 ulic: 

Plac Jana Pawła II, Rondo Rotmistrza Witolda 

Pileckiego, 

5) dopisaniu do okręgu wyborczego nr 5 ulicy 

Bohaterów Monte Cassino, 

6) zmianie nazwy ulicy w okręgu wyborczym 

nr 3 z Ilii Erenburga na Majora Zygmunta Szen-

dzielarza „Łupaszki”. 

 

§ 2. Wykaz granic i numerów wielomandato-

wych okręgów wyborczych oraz liczby radnych 

wybieranych w tych okręgach ustalony uchwałą 

Nr LXVI/764/06 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 

2006 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia 

granic i numerów wielomandatowych okręgów 

wyborczych i liczby radnych wybieranych w tych 

okręgach w wyborach do Rady Miasta Opola  

w 2002 roku (z późn. zm.), o której mowa w § 1, 

uwzględniający zmiany opisu granic okręgów 

wyborczych, o których mowa w § 1, otrzymuje 

brzmienie określone w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-

dentowi Miasta Opola. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i zostanie 

podana do wiadomości publicznej poprzez 

umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Mia-

sta Opola oraz na stronie internetowej Miasta 

Opola. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-

cia. 

 

 Wiceprzewodnicząca Rady 

Halina Dąbrowska 
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UCHWAŁA NR L/404/10 

 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

 

z dnia 28 lipca 2010 r. 

 

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg - umarzania, odraczania terminu spłaty 

lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających 

Gminie Strzelce Opolskie lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy 

publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 

 

Na podstawie art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

Nr 157, poz. 1240 ze zmianami1) Rada Miejska  

w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. W przypadkach uzasadnionych ważnym 

interesem dłużnika lub interesem publicznym na-

leżności pieniężne mające charakter cywilno-

prawny, przypadające Gminie Strzelce Opolskie 

lub jej jednostkom podległym Burmistrz Strzelec 

Opolskich może umarzać, odraczać lub rozkładać 

na raty ich spłatę, gdy: 

1) dłużnik wystąpił na piśmie (z wnioskiem)  

o udzielenie mu wymienionej w ust. 1 ulgi, okre-

ślając kwotę i rodzaj należności do objęcia wnio-

skowaną ulgą, 

2) dłużnik wykazał w sposób wyczerpujący 

swój ważny interes lub interes publiczny we 

wniosku, wskazał dowody potwierdzające przy-

wołane okoliczności sprawy, oraz załączył je do 

wniosku, 

3) przeprowadzone postępowanie wyjaśniają-

ce przez Burmistrza potwierdziło wystąpienie 

okoliczności wskazanych we wniosku dłużnika 

oraz Burmistrz ustalił, iż rodzaj i charakter zaist-

niałych okoliczności przemawia za udzieleniem 

wnioskowanej ulgi, 

4) komisja Rady Miejskiej do spraw budżetu, 

zaopiniowała pozytywnie wniosek o ulgę, w sy-

tuacji gdy kwota ulgi przekroczyła 10.000 zł, 

5) okoliczności wskazane przez dłużnika są 

spełnione wobec wszystkich innych osób zobo-

wiązanych z tytułu należności objętej wnioskiem, 

6) jest spełniony jeden z warunków: 

a) udzielona ulga nie stanowi pomocy publicz-

nej, 

b) udzielona ulga stanowi pomoc de minimis - 

dla wnioskodawcy dłużnika prowadzącego dzia-

łalność gospodarczą - w zakresie i na zasadach 

określonych w bezpośrednio obowiązujących 

aktach prawa Wspólnoty Europejskiej dotyczą-

cych pomocy publicznej, 

                                            
1Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 

z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 

835. 

c) udzielona ulga stanowi pomoc publiczną - 

dla wnioskodawcy dłużnika prowadzącego dzia-

łalność gospodarczą - mającą na celu naprawienie 

szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub 

inne nadzwyczajne zdarzenia, pomoc udzielaną w 

ramach programów określonych w odrębnych 

przepisach pomocowych. 

2. Umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty 

spłaty należności, o których mowa w ust. 1,  

w całości lub w części, następuje w formie pisem-

nej na podstawie przepisów prawa cywilnego. 

3. Przepisy ust. 1 - 2 stosuje się odpowiednio 

do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

spłat odsetek od tych należności, o których mo-

wa w ust. 1. 

4. Umorzenie należności głównej, o której 

mowa w ust. 1, skutkuje umorzeniem należności 

odsetkowych i należności ubocznych. 

5. Od należności, której termin odroczono lub 

rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za 

zwłokę od dnia złożenia wniosku o udzielenie ulgi. 

6. W przypadku gdy dłużnik nie spłaci należ-

ności odroczonej lub rozłożonej na raty w terminie 

określonym zgodnie z przepisami prawa cywilne-

go (w porozumieniu, w umowie) należność pozo-

stała do zapłaty staje się natychmiast wymagalna 

wraz z odsetkami naliczonymi do dnia zapłaty. 

 

§ 2.1.  W przypadku wystąpienia okoliczności 

wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych, Burmistrz może z urzędu umorzyć, 

odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty spła-

tę należności, o których mowa w § 1 ust. 1, stosu-

jąc odpowiednio zasady określone w § 1 ust. 1  

pkt 3 - 6 i ust. 2 - 4. 

2. Udzielenie ulgi w przypadkach określonych 

w ust. 1 następuje w formie jednostronnego 

oświadczenia woli. 

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVII/413/06 Ra-

dy Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 

czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 

i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty 

należności pieniężnych Gminy Strzelce Opolskie 

oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie 

stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podat-
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kowa oraz wskazania organów do tego upraw-

nionych oraz Uchwała Nr XXXIX/339/09 Rady 

Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 wrze-

śnia 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/ 

413/06 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  

z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegóło-

wych zasad i trybu umarzania, odraczania i roz-

kładania na raty należności pieniężnych Gminy 

Strzelce Opolskie oraz jej jednostek organizacyj-

nych, do których nie stosuje się przepisów usta-

wy Ordynacja podatkowa oraz wskazania orga-

nów do tego uprawnionych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Strzelec Opolskich. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodnicząca  

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

Teresa Smoleń 
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ZARZĄDZENIE NR OR.0135-25/2010 

 STAROSTY OPOLSKIEGO 

 

z dnia 11 sierpnia 2010 r. 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Opolskiego Nr OR. 0135-6/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. 

dotyczącego ustalenia na 2010 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca  

w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Opolskiego. 

 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 i art. 152 

ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej /Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362  

z późn. zm./ zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. W § 1 pkt 1 Zarządzenia Nr OR.0135-

6/2010 Starosty Opolskiego z dnia 22 lutego 

2010 r. w sprawie ustalenia na 2010 rok śred-

niego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkań-

ca w domach pomocy społecznej na terenie Po-

wiatu Opolskiego, zmianie ulega średni miesięcz-

ny koszt utrzymania mieszkańca w 2010 r.  

w Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób 

przewlekle somatycznie chorych w Prószkowie, 

ul. Zamkowa 2, 8 i 8a, który po zmianie wynosi  

                                                     2.400 zł. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 

podjęcia z mocą obowiązującą od następnego 

miesiąca po miesiącu, w którym zostanie opubli-

kowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego 

 

 Starosta Opolski 

Henryk Lakwa 
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INFORMACJA NR OWR-4210-5/2010/77/VIII-A/DB 

 PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 

z dnia 4 sierpnia 2010 r. 

 

informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy  

dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 

 

Decyzją z dnia 4 sierpnia 2010 r. nr OWR-

4210-5/2010/77/VIII-A/DB Prezes URE odmówił 

zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez 

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, zwany dalej 

Przedsiębiorstwem. 

Uzasadnienie 

 

Na podstawie wniosku Przedsiębiorstwa,  

w dniu 23 marca 2010 r. zostało wszczęte po-

stępowanie administracyjne w sprawie zatwier-

dzenia taryfy dla ciepła. 
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Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo 

energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne 

posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw 

gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu 

przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obo-

wiązywania. Prezes URE zatwierdza taryfę bądź 

odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwier-

dzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisa-

mi, o których mowa w art. 44 ÷ 46 ustawy - 

Prawo energetyczne. 

W trakcie postępowania administracyjnego, na 

podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że 

Przedsiębiorstwo opracowało taryfę niezgodnie  

z zasadami określonymi w art. 45 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, a także 

niezgodnie z przepisami rozporządzenia taryfowego. 

Przedstawiona do zatwierdzenia taryfa nie zapewnia 

ochrony interesów odbiorców przed nieuzasadnio-

nym poziomem cen i stawek opłat. 

Przedmiotowa decyzja została doręczona 

Przedsiębiorstwu. 

 

 z up. Prezesa  

Urzędu Regulacji Energetyki 

Zastępca Dyrektora  

Południowo-Zachodniego 

Oddziału Terenowego Urzędu 

Regulacji Energetyki 

Monika Gawlik 
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POROZUMIENIE 

 

zawarte w dniu 13 maja 2010 roku 

 
1135 

pomiędzy: 

Gminą Praszka z siedzibą w Praszce, Plac 

Grunwaldzki 13, reprezentowaną przez: 

Burmistrza Praszki - mgr inż. Jarosława Tka-

czyńskiego 

a 

Powiatem Oleskim z siedzibą w Oleśnie, przy 

ul. Pieloka 21, reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu w Oleśnie w imieniu, którego 

działają: 

1. Starosta Oleski – mgr Jan Kus 

2. Wicestarosta – mgr inż. Stanisław Belka 

o następującej treści: 

 

§ 1. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Prasz-

ce Nr 275/XXXIII/2009 z dnia 19 listopada 2009 

roku w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego 

Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 

2010 rok oraz uchwałą Rady Powiatu w Oleśnie  

Nr XXXIX/206/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku  

w sprawie przejęcia przez Powiat Oleski niektórych 

zadań zakresu właściwości Gminy Praszka dotyczą-

cych profilaktyki i rozwiązywania problemów alko-

holowych oraz przeciwdziałania narkomanii, Gmina 

Praszka przekazuje Powiatowi Oleskiemu dotację  

z przeznaczeniem dla: 

1) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce 

i Zespołu Szkół w Praszce na realizację autorskich 

programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz promujących zdrowy 

styl życia. 

 

§ 2. Na realizację zadań szczegółowo opisa-

nych w § 1 Gmina Praszka przekaże dotację  

w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem dla: 

1) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce 

                                                 – 4.500,00 zł 

2) Zespołu Szkół w Praszce – 3.500,00 zł 

Ww. dotacja zostanie przekazana w dwóch 

równych ratach: I do dnia 15 czerwca 2010 roku, 

II do dnia 15 października 2010 roku. 

 

§ 3. Dotacja podlega rozliczeniu w terminie do 

dnia 31 grudnia 2010 roku. Nie wykorzystana 

część dotacji podlega zwrotowi na rachunek Gminy 

Praszka. 

 

§ 4. Porozumienie zawiera się na czas okre-

ślony do dnia 31 grudnia 2010 roku. 

 

§ 5. Wszelkie zmiany w porozumieniu wyma-

gają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jed-

nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 

stron. 

 

Powiat Oleski Gmina Praszka 

 

Starosta 

mgr Jan Kus 

 

Burmistrz 

Jarosław Tkaczyński 

 

Wicestarosta 

mgr inż. Stanisław Belka 
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.III–AR–0911–1-49/2010 

 WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

z dnia 15 lipca 2010 r. 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), stwierdzam 

nieważność uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie 

nr XLVII/391/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r.  

w sprawie wieloletniego programu gospodarowa-

nia mieszkaniowym zasobem Gminy Gogolin na 

lata 2010 – 2014 - z powodu istotnego narusze-

nia prawa. 

 

Uzasadnienie 

 

Na sesji 10 czerwca 2010 r. Rada Miejska  

w Gogolinie uchwałą nr XLVII/391/2010 podjęła 

wieloletni program gospodarowania mieszkanio-

wym zasobem Gminy Gogolin na lata 2010 – 

2014.  

Uchwalony przez Radę Miejską program gospo-

darowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gogolin 

na lata 2010 - 2014 pozostaje w sprzeczności  

z art. 21 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 

2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-

wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

(j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.), zwa-

nej w dalszej części rozstrzygnięcia ustawą lokalo-

wą. 

Przepis art. 21 ust. 2 w zw. z art. 21 ust. 1 

pkt 1 ustawy lokalowej zobowiązuje organ sta-

nowiący gminy do przyjęcia wieloletniego pro-

gramu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy, opracowanego na co najmniej pięć kolej-

nych lat i obejmującego w szczególności: 

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu 

technicznego zasobu mieszkaniowego gminy  

w poszczególnych latach, z podziałem na lokale 

socjalne i pozostałe lokale mieszkalne; 

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i mo-

dernizacji wynikający ze stanu technicznego bu-

dynków i lokali, z podziałem na kolejne lata; 

3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych la-

tach; 

4) zasady polityki czynszowej oraz warunki 

obniżania czynszu; 

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i bu-

dynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w za-

kresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gmi-

ny w kolejnych latach; 

6) źródła finansowania gospodarki mieszka-

niowej w kolejnych latach; 

7) wysokość wydatków w kolejnych latach,  

z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, kosz-

ty remontów oraz koszty modernizacji lokali i bu-

dynków wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami 

wspólnymi, których gmina jest jednym ze współ-

właścicieli, a także wydatki inwestycyjne; 

8) opis innych działań mających na celu poprawę 

wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególno-

ści: 

a) niezbędny zakres zamian lokali związanych 

z remontami budynków i lokali, 

b) planowaną sprzedaż lokali. 

Organ jednostki samorządu terytorialnego reali-

zujący ustawowy obowiązek opracowania wielolet-

niego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy jest zobowiązany uwzględnić 

wszystkie wskazane w ustawie elementy kształtu-

jące treść programu. Posłużenie się przez ustawo-

dawcę w art. 21 ust. 2 ustawy lokalowej wyraże-

niem „w szczególności” oznacza, że choć wskaza-

ne w nim elementy stanowią katalog otwarty, to 

obligatoryjnie muszą zostać ustalone w programie 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

Dostosowując program do uwarunkowań lokalnych, 

wynikających ze stopnia zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, rada nie 

może pominąć kwestii – z punktu widzenia usta-

wodawcy – relewantnych dla prawidłowego pro-

wadzenia gospodarki mieszkaniowej, realizującej 

zadania własne gminy wskazane w art. 4 ust. 1 

ustawy lokalowej. 

Rada Miejska w Gogolinie uchwalając niniejszy 

program nie określiła prognozy dotyczącej stanu 

technicznego zasobu mieszkaniowego gminy  

w poszczególnych latach, z podziałem na lokale 

socjalne i pozostałe lokale mieszkalne (art. 21 ust. 2 

pkt 1 ustawy lokalowej). W rozdziale zatytułowa-

nym „Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu 

technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy  

w latach 2010-2014, z podziałem na lokale socjalne 

i pozostałe lokale mieszkalne” zawarto bowiem 

jedynie ocenę stanu technicznego budynków  

w zasobie gminy na dzień 1 stycznia 2010 r. Na-

tomiast brak jest zapisów odnoszących się do pro-

gnozowanego stanu technicznego zasobu mieszka-

niowego gminy na przyszłe lata z podziałem na 

lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne.  
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Ponadto w przedmiotowym programie Rada 

Miejska nie ustaliła planowanej sprzedaży lokali  

w kolejnych latach (art. 21 ust. 2 pkt 3 ustawy 

lokalowej). W rozdziale o tym tytule zamieszczo-

no wyłącznie informacje o celach sprzedaży lokali 

mieszkalnych, pierwszeństwie ich nabywania, 

celowości ich sprzedaży na peryferiach gminy 

oraz wskazano lokale, które nie będą podlegały 

zbyciu. Nie określono natomiast w jakiej ilości  

w następnych latach planowana jest sprzedaż 

lokali. 

Brak wskazanych elementów wpływa na oce-

nę legalności całego programu, skutkując ko-

niecznością stwierdzenia nieważności uchwały  

w całości.  

Na marginesie organ nadzoru pragnie również 

wskazać, iż w przypadku gdy gmina jest jednym 

ze współwłaścicieli nieruchomości, w wieloletnim 

programie gospodarowania mieszkaniowym zaso-

bem gminy należy również, zgodnie z przepisem 

art. 21 ust. 2 pkt 7 ustawy lokalowej, uwzględnić 

koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi. 

Mając na uwadze powyższe argumenty, 

stwierdzam jak na wstępie. 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  

w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 163 poz. 

1270 ze zm.) niniejsze rozstrzygnięcie może być 

zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administra-

cyjnego w Opolu, za pośrednictwem Wojewody 

Opolskiego w terminie 30 dni od dnia jego dorę-

czenia. 

 

z up. Wojewody Opolskiego 

mgr Barbara Bieluszewska 

Dyrektor Wydziału 

Prawnego, Nadzoru i Kontroli 
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UCHWAŁA NR 15/31/2010 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

 

z dnia 14 lipca 2010 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 11  

ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r.  

o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jed-

nolity – Dz. U. z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. Dz. 

U. nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Dz. U. nr 113, 

poz. 984; z 2003 r. Dz. U. nr 149, poz. 1454;  

z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 

114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104; z 2009 r. 

nr 157, poz. 1241) oraz art. 91 ust. 1 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity z 2001 r. – Dz. U. nr 142, poz. 

1591; z 2002 r. Dz. U. 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. Dz. U. nr 102, poz. 1055, nr 116, 

poz. 1203, nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Dz. U.  

nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 

Dz. U. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. 

Dz. U. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. nr 180, poz. 1111,  

nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. nr 52, poz. 

420, nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz. U. nr 28, 

poz. 142, nr 28, poz. 146) Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu orzeka nieważność 

uchwały nr LV/411/10 Rady Miejskiej w Byczynie  

z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia 

trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom 

nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  

i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zada-

nia inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o pożytku i wolontariacie, sposobu jej 

rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania 

zleconego zadania z powodu naruszenia art. 221 

ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-

sach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 

1240 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia  

20 lipca 2009 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. 

nr 68, poz. 449 ze zm.). 

 

Uzasadnienie 

 

Stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w dniu 

7 lipca 2010 r. do Regionalnej Izby Obrachunko-

wej w Opolu doręczono uchwałę nr LV/411/10 

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 

2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania 

o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do 

sektora finansów publicznych i nie działających  

w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż 

określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o pożytku i wolontariacie, sposobu jej rozli-

czania oraz sposobu kontroli wykonywania zleco-

nego zadania. 

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska, powołu-

jąc w podstawie prawnej art. 18 ust. 2 pkt 15 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierp-

nia 2009 r. o finansach publicznych postanowiła, 
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iż podmioty nie zaliczane do sektora finansów 

publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia 

zysku (…) mogą otrzymywać z budżetu Gminy 

dotacje celowe na zadania publiczne związane  

z realizacją zadań własnych Gminy, nieokreślone 

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożyt-

ku i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 876 z późn. 

zm). Jednocześnie w przedmiotowej uchwale 

uregulowano tryb postępowania o udzielenie do-

tacji, rozliczenia i nadzoru realizacji zleconych  

w ww. trybie zadań. 

W § 10 uchwały Rada Miejska postanowiła, iż 

uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Opolskiego. 

Pismem nr Wp I-0155/01/10 z dnia 9 lipca 

2010 r. złożono wyjaśnienia w zakresie przedmio-

towej uchwały stwierdzając m.in.: 

W odniesieniu do art. 221 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicz-

nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

Podjęta uchwała Rady Miejskiej w Byczynie 

określa: 

- rozliczenie dotacji poprzez zał. nr 2 uchwały 

(wzór sprawozdania z wykonania zadania pu-

blicznego). 

- kontrolę wykonywania zleconego zadania po-

przez § 8 uchwały mówiący o nadzorze Burmistrza 

Byczyny w zakresie realizacji zleconego zadania. 

Nadzór taki prowadzony jest na polecenie Burmi-

strza Byczyny przez pracownika ds. organizacji 

pozarządowych lub komisję monitorującą określoną 

zarządzeniem Burmistrza Byczyny w przypadku 

realizacji takiego zadania. 

Szczegółowy zakres kontroli w zależności od 

realizowanego w ramach dotacji zadania określa 

także umowa dotacji zawarta w ramach zlecenia 

zadania. 

- jawność postępowania o udzielenia dotacji i jej 

rozliczenie określa przedmiotowa uchwała poprzez 

publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

W odniesieniu do samego postępowania w przy-

padku oceny poszczególnych ofert jawność zapew-

niona jest poprzez podjęcie decyzji o dofinansowa-

nie danego zadania (zapisy w uchwale budżetowej 

Gminy Byczyna) i podanie do publicznej wiadomości 

protokołów z organizacji konkursu (na stronach 

internetowych gminy). Podobnie w przypadku rozli-

czenia dotacji jej jawność zapewniona jest poprzez 

podanie do publicznej wiadomości w sprawozdaniu 

o wykonaniu budżetu gminy za dany rok. 

Jednocześnie wyjaśniono, iż w § 10 wystąpiła 

omyłka pisarska poprzez użycie sformułowania 

„w ciągu” zamiast „po upływie”. 

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel gminy 

prawidłowo zawiadomionej nie stawił się. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy  

o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ 

nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania 

uchwała lub zarządzenie narusza prawo w konse-

kwencji może implikować orzeczeniem w całości 

lub w części jej nieważności bądź też wskazaniem 

nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za 

ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu 

Administracyjnego należy, iż do rodzajów naruszeń 

przepisów skutkujących nieważnością uchwały 

organów jednostek samorządu terytorialnego zali-

czyć należy naruszenia: przepisów wyznaczających 

kompetencje do podejmowania uchwał, podstawy 

prawnej podejmowania uchwał, przepisów Prawa 

ustrojowego, przepisów Prawa materialnego – 

przez wadliwą ich wykładnię – oraz przepisów regu-

lujących procedurę podejmowania uchwał (np. wy-

rok NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn. SA/Wr 949/96; 

wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 

1459/97). 

Stosownie do art. 221 ust. 4 ustawy o finan-

sach publicznych tryb postępowania o udzielenie 

dotacji na inne zadania niż określone w ustawie  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykony-

wania zleconego zadania określa, w drodze uchwa-

ły, organ stanowiący jednostki samorządu teryto-

rialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności 

postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia. 

Z brzmienia przepisu wynika, iż do zakresu dzia-

łania organu stanowiącego w przedmiocie regulo-

wania spraw objętych postanowieniami art. 221 

ust. 4 należy określenie: 

- rodzaju zadań zlecanych do realizacji, 

- trybu postępowania o udzielenie dotacji, 

- sposobu rozliczenia, 

- sposobu kontroli wykonywania zleconego 

zadania. 

Elementem obligatoryjnym uchwały są posta-

nowienia mające, zgodnie z wolą ustawodawcy, 

zapewnić jawność postępowania: 

- o udzielenie dotacji, 

- oraz jej rozliczenia. 

W treści uchwały nr LV/411/10 Rady Miejskiej 

w Byczynie z dnia 29 czerwca 2010 r. nie za-

pewniono jawności postępowania zmierzającego 

do udzielania z budżetu gminy Byczyna dotacji 

oraz jawności postępowania związanego z rozli-

czeniem udzielonych dotacji. 

Formalne zabezpieczenie realizacji jednej z pod-

stawowych zasad gospodarki finansowej jednostek 

samorządu terytorialnego, tj. zasady jawności ure-

gulowanej w sposób ogólny w art. 33 ustawy  

o finansach publicznych i znajdującej szczególne 

rozwinięcie w art. 221 ust. 4 cyt. ustawy należy do 

obowiązków organu stanowiącego. 
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Zapewnienie jawności należy do elementów 

sfery normowania objętej materią aktu prawa 

miejscowego, natomiast ustalenie wysokości 

dotacji na dany rok budżetowy w uchwale budże-

towej jednostki samorządu terytorialnego ma cha-

rakter wykonawczy, stanowiąc jedynie konse-

kwencję działań dotującego podjętych w wyko-

naniu aktu prawa miejscowego. 

Zapewnienie jawności, wynikające z art. 221 

ust. 4 ustawy o finansach publicznych nie wy-

czerpują obowiązki dotyczące publikacji aktu 

prawa miejscowego, wynikające z ustawy o ogła-

szaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych, nie jest związane również  

z innymi obowiązkami jednostki samorządu tery-

torialnego w zakresie np. sprawozdawczości, czy 

zapewnieniem jawności uchwały budżetowej. 

Naruszenie ww. obowiązku stanowi istotne 

naruszenie normy z art. 221 ust. 4, skutkujące 

orzeczeniem nieważności uchwały nr LV/411/10 

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 

2010 r. 

Jakkolwiek, zdaniem Kolegium, powyższe oko-

liczności stanowią wystarczającą przesłankę do 

orzeczenia nieważności całej uchwały zwrócić 

należy uwagę na inne postanowienia tej uchwały 

przekraczające zakres kompetencji organu stano-

wiącego j.s.t. 

Powyższe dotyczy stwierdzenia w § 8 ust. 1 

uchwały, iż Burmistrz prowadzi nadzór w zakresie 

realizacji zleconego zadania (…) bowiem, zgodnie 

z art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych 

organ stanowiący powinien określić w uchwale 

nie sposób nadzoru ale sposób kontroli wykony-

wania zleconego zadania. Wskazać należy, iż 

nadzór i kontrola nie stanowią tożsamych pojęć, 

ponieważ nadzór, którego integralną częścią są 

elementy kontroli, wyposażony jest dodatkowo  

w możliwość władczego wkraczania w działal-

ność organu nadzorowanego w celu jej korygo-

wania. Organ kontroli nie dysponuje natomiast 

środkami władczymi, a jego działalność ogranicza 

się jedynie do wskazania występujących niepra-

widłowości, jakie występują w działalności kon-

trolowanego organu (vide: Uchwała nr W 1/94 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 

1994 r.). 

Ponadto Kolegium wskazuje, iż przedmiotowa 

uchwała, w związku z rodzajem konstruowanych 

norm, ma charakter prawa miejscowego. Jako akt 

prawa miejscowego powinna podlegać regułom 

publikacji i wejścia w życie określonym w ustawie  

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych. Ustawa ta zaś w art. 4 

określa, iż przepisy gminne wchodzą w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku 

urzędowym, o ile nie przewidują wyraźnie terminu 

późniejszego. 

W odniesieniu do brzmienia § 10 uchwały okre-

ślającego, iż uchwała ta wchodzi w życie „w ciągu 

14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego” Kolegium wskazu-

je, iż uchwalony przez Radę Miejską termin wejścia 

w życie przedmiotowej uchwały jest niezgodny  

z art. 4 ust. 1 powyżej powołanej ustawy. 

 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na zasadzie 

art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu 

za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej 

Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 Przewodniczący Kolegium 

Prezes Janusz Gałkiewicz 
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