
 

 

 

 

 

TREŚĆ: 

Poz.: 

U C H W A Ł A  S E J M I K U  W O J E W Ó D Z T W A  

768 – Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXXII/345/2009 z dnia  

26 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dota-

cji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

znajdujących się na obszarze województwa opolskiego 2983 

U C H W A Ł Y  R A D  G M I N :  

769 – Rady Miejskiej Brzegu Nr XLV/419/09 z dnia 27 kwietnia  

2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania,  

w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie 

Gminy Miasto Brzeg 2994 

770 – Rady Miejskiej w Głubczycach Nr XXXI/288/09 z dnia 23 kwiet-

nia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/246/08 z dnia 

18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, któ-

re nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenie planu 

finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego ter-

minu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie 2996 

771 – Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XXXII/271/2009 z dnia 29 

kwietnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Go-

golin przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu tery-

torialnego lub osoby fizyczne 2996 

772 – Rady Miasta Opola Nr XLVIII/516/09 z dnia 23 kwietnia  

2009 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej na 

wspieranie nowych inwestycji w sektorze turystyki 3000 

773 – Rady Miasta Opola Nr XLVIII/517/09 z dnia 23 kwietnia  

2009 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej na 

wspieranie nowych inwestycji dotyczących działalności inno-

wacyjnej 3009 

774 – Rady Gminy Skoroszyce Nr XXV/117/08 z dnia 29 grudnia  

2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinan-

sowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej 3020 

775 – Rady Gminy Skoroszyce Nr XXVIII/137/09 z dnia 28 kwietnia 

2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/117/08 Rady Gminy 

Skoroszyce z dnia 29 grudnia 2009 r. dot. uchwalenia regula-

minu udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3022 
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I N F O R M A C J A  

776 – z dnia 3 czerwca 2009 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla ZAK Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Mostowej 30A 3023 

P O R O Z U M I E N I A  

777 – Zawarte w dniu 14 maja 2009 r. pomiędzy Gminą Ozimek a Po-

wiatem Opolskim w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji 

zadania pod nazwą „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej 

w ciągu ul. Brzeziny w Ozimku – droga powiatowa Nr 1742 Ozi-

mek - Krasiejów - II etap” 3023 

778 – Zawarte w dniu 14 maja 2009 r. pomiędzy Gminą Tułowice a Po-

wiatem Opolskim w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji 

zadania pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 

Nr 1513 Skarbiszowice – Tułowice w miejscowości Tułowice” 3024 

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

779 – Uchwała Nr 14/51/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunko-

wej w Opolu z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie orzeczenia nie-

ważności w części uchwały Nr XLVIII/516/09 Rady Miasta Opola 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia programu po-

mocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w sektorze 

turystyki 3026 

780 – Uchwała Nr 14/52/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunko-

wej w Opolu z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie orzeczenia nie-

ważności w części uchwały Nr XLVIII/517/09 Rady Miasta Opola 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia programu po-

mocy regionalnej na wspierania nowych inwestycji dotyczących 

działalności innowacyjnej 3028 

781 - Uchwała Nr 15/57/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunko-

wej w Opolu z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie sprostowania 

błędu pisarskiego zawartego w uchwale Nr 14/52/2009 Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 20 maja  

2009 r. 

 3030 

Z E S T A W I E N I E  

782 – Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali miesz-

kalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego 

za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Głubczyce 3030 
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768 

768 

UCHWAŁA NR XXXII/345/2009 

 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 26 maja 2009 r. 

  

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

znajdujących się na obszarze województwa opolskiego 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) 

oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), Sejmik 

Województwa Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Określa się zasady i tryb udzielania dotacji 

celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 

i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze 

województwa opolskiego. 

 

§ 2. Z budżetu Województwa Opolskiego mogą 

być udzielane dotacje celowe na prace konserwator-

skie, restauratorskie lub roboty budowlane przy za-

bytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym 

się na obszarze województwa opolskiego, posiadają-

cym istotne znaczenie kulturowe, zgodnie z zakre-

sem przedmiotowym określonym w art. 77 ustawy  

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami, zwanej dalej „ustawą”. 

 

§ 3.1. O dotację celową z budżetu Wojewódz-

twa Opolskiego może ubiegać się osoba fizyczna 

lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł 

prawny do zabytku wynikający z prawa własności, 

użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego. 

2. Dotacja może być udzielona na dofinanso-

wanie nakładów koniecznych na wykonanie prac,  

o których mowa w § 2, które wnioskodawca za-

mierza wykonać w roku złożenia wniosku.  

 

§ 4.1. Dotacja z budżetu Województwa Opol-

skiego na wykonanie prac, o których mowa w § 2, 

przy jednym i tym samym zabytku w danym roku 

może być udzielona w wysokości do 70% nakładów 

koniecznych na te prace, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dotacja może być udzielona w wysokości do 

100% nakładów koniecznych na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót bu-

dowlanych, jeżeli zabytek wymaga niezwłocznego 

podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich 

lub robót budowlanych. 

3. Podstawą do udzielenia dotacji w przypad-

kach określonych w ust. 2 jest odpowiednia eks-

pertyza rzeczoznawcy w tej sprawie lub decyzja 

Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

4. Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków 

publicznych na prace, o których mowa w § 2, nie 

może przekraczać wysokości 100% nakładów ko-

niecznych na wykonanie tych prac lub robót.  

 

§ 5.1. Wnioski o dotację kieruje się do Zarządu 

Województwa Opolskiego w terminie przez niego 

wyznaczonym. Informacja o naborze wniosków na 

dofinansowanie zadań w zakresie o którym mowa 

w § 2, podawana jest każdorazowo do publicznej 

wiadomości w formie ogłoszenia, zamieszczanego 

w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach 

internetowych Samorządu Województwa Opol-

skiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 

2. Oferty przyjmowane są przez 21 dni od daty 

ogłoszenia o naborze.  

 

§ 6.1. Podstawą udzielenia dotacji, według za-

sad określonych w niniejszej uchwale, jest wnio-

sek o przyznanie dotacji. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Dotacja nie może być przeznaczona na finan-

sowanie kosztów stałych działalności podmiotu 

ubiegającego się o dotację, ani na zakupy i zadania 

inwestycyjne oraz prace remontowo - budowlane 

nieobjęte wnioskiem oraz zawartą umową o udzie-

leniu dotacji z budżetu Województwa Opolskiego. 

4. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest przed-

siębiorca, do wniosku o udzielenie dotacji winien 

dołączyć informację o pomocy publicznej otrzyma-

nej przed dniem złożenia wniosku - sporządzoną  

w zakresie i według zasad określonych w art. 37 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowa-

niu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

5. Złożenie wniosku o dotację, o którym mowa 

w ust. 1, nie jest równoznaczne z przyznaniem 

dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji 

w wysokości oczekiwanej przez wnioskodawcę.  
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6. Wnioski o dotacje, niekompletne lub niepra-

widłowo wypełnione albo złożone po terminie, nie 

będą rozpatrywane.  

7. Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu 

przez Komisję Oceniającą, o której mowa w § 7 

niniejszej uchwały, pod względem ich formalnej 

zgodności z zasadami określonymi w niniejszej 

uchwale. 

8. Wnioski spełniające wymogi formalne opiniu-

je Komisja Oceniająca, o której mowa w § 7 ni-

niejszej uchwały. 

9. Złożone wnioski o udzielenie dotacji rozpa-

truje się na zasadzie konkursu zadań. 

10. Decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu do-

tacji dla wnioskodawcy na realizację konkretnego 

zadania podejmuje, na wniosek Zarządu Woje-

wództwa Opolskiego, Sejmik Województwa Opol-

skiego w formie uchwały. 

11. W uchwale Sejmiku Województwa Opolskie-

go określa się Beneficjentów, którym udzielono do-

tacji, nazwę zadań oraz kwoty przyznanych dotacji.  

12. Wykaz zadań i podmiotów oraz wysokość 

przyznanych dotacji podawane są do publicznej 

wiadomości w formie ogłoszenia, zamieszczonego 

w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach 

internetowych Samorządu Województwa Opol-

skiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 

13. Przyznanie dotacji nie oznacza, że Woje-

wództwo Opolskie przejmuje odpowiedzialność za 

zobowiązania, wierzytelności oraz działalność pod-

miotu, którego zadanie uzyskało dotację.  

 

§ 7.1. Zarząd Województwa Opolskiego powo-

łuje Komisję Oceniającą, której zadaniem jest oce-

na formalna oraz merytoryczna zgłoszonych wnio-

sków oraz przedstawienie propozycji podmiotów, 

którym rekomenduje się udzielenie dotacji, wraz  

z określeniem wysokości kwot dotacji dla po-

szczególnych zadań oraz przedstawienie wykazu 

zadań, którym nie rekomenduje się udzielenia do-

tacji wraz z uzasadnieniem.  

2. Skład Komisji Oceniającej oraz regulamin jej 

pracy określi w drodze uchwały Zarząd Wojewódz-

twa Opolskiego. 

 

§ 8. Przy formułowaniu oceny przez Komisję 

Oceniającą, o której mowa w § 7 oraz przy podję-

ciu uchwał dotyczących udzielenia dotacji na reali-

zację zadań o których mowa w § 2, uwzględniając 

kwotę w budżecie Województwa Opolskiego, za-

stosowanie mają następujące kryteria: 

1) zgodność merytoryczna wniosku z zadaniami 

wyszczególnionymi w ogłoszeniu o konkursie – 

maksymalnie 3 punkty; 

2) znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturo-

wego, ze szczególnym uwzględnieniem jego war-

tości kulturowej, historycznej, artystycznej bądź 

naukowej – maksymalnie 5 punktów; 

3) stan techniczny, w którym znajduje się 

obiekt wymagający zabiegów konserwatorskich – 

maksymalnie 3 punkty; 

4) racjonalne uzasadnienie kosztów realizacji pla-

nowanych prac oraz zaangażowanie finansowe 

podmiotu występującego o dotację, ze wskazaniem 

innych źródeł finansowania – maksymalnie 3 punkty; 

5) realność wykonania zadania w danym roku 

budżetowym oraz ocena jego efektywności – 

maksymalnie 3 punkty; 

6) udostępnienie obiektu w zakresie potrzeb 

społecznych, turystycznych, kulturalnych lub edu-

kacyjnych – maksymalnie 5 punktów. 

 

§ 9.1. Zgodnie z uchwałą, o której mowa w § 6 

ust. 10, udzielenie dotacji z budżetu Województwa 

Opolskiego następuje na podstawie pisemnej umowy 

z Podmiotem – Beneficjentem. Umowa określa za-

kres i warunki realizacji zadania. Ramowy wzór 

umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

2. Przyznana dotacja może być niższa niż wnio-

skowana w ofercie. W takim przypadku wniosko-

dawca może:  

a) podjąć się realizacji zadania, jest wówczas 

zobowiązany w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

informacji o przyznaniu dotacji do aktualizacji za-

kresu oraz kosztorysu prac lub robót budowla-

nych. Beneficjent może zmniejszyć kwotę środków 

własnych proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia 

dotacji z budżetu Województwa Opolskiego, 

b) odstąpić od zawarcia umowy, zawiadamiając 

pisemnie Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego o swojej decyzji w ciągu 14 dni od 

daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji. 

3. W przypadku kiedy przyznana dotacja jest 

niższa od wnioskowanej, Beneficjent decydujący 

się na zawarcie umowy przed podpisaniem umowy 

zobowiązany jest dostarczyć: 

a) skorygowany kosztorys finansowy, ze względu 

na rodzaj kosztów oraz ze względu na przewidywane 

źródła finansowania (zgodnie ze wzorem wniosku), 

b) zaktualizowany harmonogram realizacji zadania, 

c) oświadczenie o zgodności załączonego do 

wniosku odpisu z rejestru lub dokumentu upraw-

niającego do reprezentowania wnioskodawcy ze 

stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania 

umowy.  

4. Ze środków dotacji mogą być finansowane 

wydatki udokumentowane dowodami księgowymi 

wystawionymi na Beneficjenta nie wcześniej niż  

w dniu zawarcia umowy o udzielenie dotacji. 

5. Podmiot, któremu przyznano dotację na pra-

ce konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku, zobowiązany jest złożyć 

w terminie 30 dni od daty zakończenia zadania, 

sprawozdanie z jego realizacji, którego wzór sta-

nowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
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§ 10.1. Województwo Opolskie sprawuje kon-

trolę prawidłowości wykonania zadania przez Be-

neficjenta, w tym wydatkowania przekazanych mu 

środków finansowych. Kontrola może być prze-

prowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego 

zakończeniu.  

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, 

upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskie-

go Województwa Opolskiego mogą badać doku-

menty i inne nośniki informacji, które mają lub 

mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości 

wykonywania zadania. Beneficjent na żądanie 

kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub 

udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji 

oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie 

określonym przez kontrolującego. 

3. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym 

pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Opolskiego, zarówno w siedzibie Benefi-

cjenta, jak i w miejscu realizacji zadania. 

4. Dotacja udzielona z budżetu Województwa 

Opolskiego i wykorzystana niezgodnie z przezna-

czeniem podlega zwrotowi do budżetu Wojewódz-

twa Opolskiego wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, w ter-

minie do 7 dni od daty otrzymania wezwania do 

zapłaty.  

5. W przypadku częściowego lub całkowitego 

niewykonania dotowanego zadania lub też niewy-

korzystania części przekazanych środków dotacji, 

środki te podlegają zwrotowi do budżetu Woje-

wództwa Opolskiego na zasadach określonych  

w umowie.  

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Województwa Opolskiego. 

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący Sejmiku 

Bogusław Wierdak 

 

 

Załącznik nr 1 

     do uchwały Nr XXXII/345/2009 

 Sejmiku Województwa Opolskiego 

           z dnia 26 maja 2009 r. 

Poświadczenie złożenia wniosku 

 

 

 

 

 

 

.......................................................                 ..................................................  

 (pieczęć podmiotu)      (data i miejsce złożenia oferty) 

 

WNIOSEK 

o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie, 

 lub roboty budowlane przy zabytku 

 

 

.............................................................................................................  

( pełna nazwa zadania) 

w okresie od ………………………..do dnia ………………………………….. 

Wnioskowana kwota dotacji ze środków Samorządu Województwa Opolskiego  

            .................................. złotych 

 

I. Dane na temat podmiotu 

1. Pełna nazwa 

............................................................................................................................. ....... 

1) forma organizacyjno-prawna  

............................................................................................... ..................................... 

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze 

............................................................................................................................. ....... 

3) NIP........................................................... REGON……………………………………………. 
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4) dokładny adres: 

miejscowość........................................ …………………..ul./nr  .........................................  

gmina ...............................  powiat .................................. województwo ………………..… 

tel. .............................................................fax ......................................................… ... 

e-mail: ........................................................http://..................................................……. 

5) nazwa banku i numer rachunku…………………………………………………………..…………… 

............................................................................................................................. ....... 

 

2. Nazwiska i imiona oraz funkcje /stanowiska/ osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu  

w kontaktach zewnętrznych i posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu 

podmiotu ubiegającego się o dotację z budżetu Województwa Opolskiego 

............................................................................................................................. ....... 

......................................................................................................................... ........... 

............................................................................................................................. ....... 

3. Osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko,  

nr telefonu kontaktowego) 

............................................................................................................................. ....... 

 

II. Opis zadania 

 

1. Miejsce wykonania zadania /dokładny adres/ 

 

 

 

2. Data i numer wpisu obiektu do rejestru zabytków 

 

 

3. Opis zabytku 

 

 

 

4. Szczegółowy zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, 

które mają być objęte dotacją  

 

 

 

 

5. Cel zadania oraz zakładane rezultaty 

 

 

6. Udostępnienie zabytku na potrzeby społeczne, turystyczne, kulturalne lub edukacyjne 

 

 

 

 

 

7. Wykaz prac konserwatorskich, restauratorskich, dokumentacyjnych lub robót budowlanych przy 

zabytku w okresie ostatnich 3 lat, z podaniem wielkości nakładów finansowych oraz źródła dofinansowania 

otrzymanego ze środków publicznych  
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III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania 

 

Całkowity koszt (w zł)        [..........................................................] 

 

w tym wnioskowana wielkość dotacji (w zł) [..........................................................] 

w tym wielkość środków własnych (w zł)  [..........................................................] 

 

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów wraz ze źródłem finansowania 

Lp. Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji 
Koszty ogółem 

(w zł) 

Koszty (zł) z podziałem na źródła 

finansowania 

dotacja 

samorządu 

województwa 

środki własne 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

razem 

   

 

Przewidywane źródła finansowania zadania  

Lp. Źródło finansowania 

 
zł % 

1. 
Wnioskowana kwota dotacji 

  

 

2. 
Środki własne w tym: 

1) wpłaty i opłaty uczestników projektu 

2) środki publiczne (podać nazwę organu).  

3) sponsorzy prywatni (podać nazwę).  

4) wkład własny oszacowany kosztorysowo z tytułu świadczeń wolontariuszy 

5) Inne źródła 

  

  razem  100 % 

  

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu 

............................................................................................................................. ........... 

...................................................................................................................... .................. 

IV. Inne wybrane informacje dotyczące zadania 

1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji 

publicznej) 
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2. Dodatkowe uwagi lub informacje wnioskodawcy  

............................................................................................................................. ........................

........................................................................................................... ..... 

 

Oświadczenie wnioskodawcy: 

Wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 

 

…............................................................................................. 

(pieczątka i podpis osoby lub osób upoważnionych  

do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu) 

 

Obowiązkowe załączniki:  

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do zabytku. 

2. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia wpisu do rejestru zabytków.  

3. Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac lub w przypadku wniosku 

na wykonanie dokumentacji, analiz, opracowań – opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

oceniająca zakres rzeczowy wniosku. 

4. Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych (jeżeli jest wymagane odrębnymi przepisami).  

5. Kosztorys inwestorski, zatwierdzony przez rzeczoznawcę kosztorysanta lub wykonawcę. 

6. Harmonogram realizacji zadania. 

7. Aktualny w dniu złożenia wniosku odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne 

dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie prawne osób go reprezentujących.  

8. Aktualny statut (nie dotyczy kościelnych osób prawnych oraz osób fizycznych). 

9. Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający złożenie wniosku (bilans, rachunek wyników oraz 

rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) – z wyłączeniem kościelnych osób prawnych oraz osób 

fizycznych. 

10. Sprawozdanie merytoryczne. 

11. Fotograficzna dokumentacja zabytku. 

12. Oświadczenie, że Podmiot występujący o dotację nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 145 ust. 6 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)  

z ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata.  

13. Informacja o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku (sporządzona w zakresie  

i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej). 

14. Inne załączniki oraz ewentualne referencje 

/wymienić załączone/   ................................................................................................ 
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Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXII/345/2009 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 26 maja 2009 r. 

 

UMOWA NR ……………………..  

zawarta w dniu ................ 

 

pomiędzy 

Województwem Opolskim, z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole  

NIP ………………, REGON ……………….., zwanym dalej „Województwem”, reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………….. 

a 

................................................................................................................................... 

(nazwa podmiotu) 

z siedzibą (dokładny adres)..............................................................................................  

NIP ............................................., REGON ................................................................................. 

zwanym dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym przez:  

................................................... -............................................................................................ 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr ………… 

z dnia …………………. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie województwa opol-

skiego. 

 

§ 1. Województwo przekazuje Beneficjentowi dotację celową na realizację zadania pn. ……………………. 

…............................................................................................................................ .......................,

określonego szczegółowo we wniosku złożonym przez Beneficjenta w dniu …………….. stanowiącym za-

łącznik nr 1 do umowy, a Beneficjent zobowiązuje się wykonać zadanie w zakresie i na zasadach określo-

nych w niniejszej umowie. 

 

§ 2.1. Województwo zobowiązuje się do przekazania na realizację ww. zadania, dotacji w wysokości 

……………złotych  

(słownie: .....................................),  

2. Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na rachunek bankowy Beneficjenta 

.........................................................................................w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. 

3. Beneficjent oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 2 rachunku bankowego  

i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niż do chwili dokonania 

ostatecznych rozliczeń z Województwem, wynikających z umowy. 

 

§ 3.1. Termin wykonania zadania ustala się od dnia podpisania umowy do …………………….…roku. 

2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z wnioskiem oraz zaktualizowanymi, stosownie do przyznanej do-

tacji, harmonogramem i kosztorysem, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 2 i 3 do umowy. 

 

§ 4. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, 

na jaki je uzyskał, i na warunkach określonych niniejszą umową. Dotyczy to także ewentualnych przycho-

dów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości 

dotacji, oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Województwo środków, które należy wykorzystać 

wyłącznie na wykonanie zadania. 

 

§ 5. Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej 

środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), w sposób umożli-

wiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. 

 

§ 6. Beneficjent zobowiązuje się do: 

a) zamieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych oraz wydawnictwach dotyczących zadania 

lub na zewnętrznych nośnikach logo Województwa Opolskiego oraz informacji o treści: „Projekt 

zrealizowano przy wsparciu Samorządu Województwa Opolskiego”. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 44 – 2990 – Poz.768  

 

b) nieodpłatnego przekazania, co najmniej 2 fotografii obiektu przed konserwacją lub przed rozpoczęciem 

robót budowlanych oraz tej samej ilości fotografii po zakończeniu prac konserwatorskich lub robót 

budowlanych, do wykorzystania w materiałach promocyjnych Województwa Opolskiego. 

 

§ 7. Beneficjant jest zobowiązany do udostępnienia zabytku na potrzeby w zakresie działalności społecz-

nej, turystycznej, kulturalnej lub edukacyjnej. 

 

§ 8.1. Województwo sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Beneficjenta, w tym 

wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. Kontrola może być przeprowadzona w toku realiza-

cji zadania oraz po jego zakończeniu.  

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust.1, upoważnieni pracownicy Województwa mogą badać do-

kumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykony-

wania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Bene-

ficjent na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki 

informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.  

3. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Województwa zarówno w siedzibie Benefi-

cjenta, jak i w miejscu realizacji zadania. 

 

§ 9.1. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez Beneficjenta na 

formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do uchwały, o której mowa w ust. 1, w terminie do 30 dni od dnia 

zakończenia realizacji zadania, o którym mowa w § 3 ust. 1, tj. do dnia …………………………… roku. 

2. Do sprawozdania należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dowodów do-

kumentujących poniesione koszty całości zadania, wraz z opisem, która część kosztów została sfinansowa-

ne ze środków z dotacji, o której mowa w § 2 ust. 1 (oryginały dowodów księgowych do wglądu).  

3. Województwo ma prawo żądać, aby Beneficjent w wyznaczonym terminie przedstawił dodatkowe in-

formacje i wyjaśnienia do sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2. 

4. W przypadku nie przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 2 i 3, Województwo wzywa pi-

semnie Beneficjenta do jego złożenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kon-

troli, która może być podstawą rozwiązania umowy. 

 

§ 10.1. Przyznane środki finansowe, określone w § 2 ust.1, Beneficjent jest zobowiązany wykorzystać 

do dnia wskazanego w § 3 ust. 1, jako termin końcowy wykonania zadania. 

2. Niewykorzystana część dotacji celowej podlega zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Opolskiego nr Bank Millenium S.A 49 1160 2202 0000 0000 6013 8467 w terminie 

nie dłuższym niż 15 dni od określonego umowie dnia zakończenia zadania. 

 

§ 11. Do zamówień na dostawy oraz usługi i roboty budowlane opłacanych ze środków pochodzących  

z dotacji, Beneficjent stosuje przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).  

 

§ 12.1. Środki finansowe uzyskane na podstawie niniejszej umowy podlegają zwrotowi w części, w ja-

kiej zadanie nie zostało wykonane. Zwrotowi podlega również niewykorzystana kwota dotacji. 

2. W razie stwierdzenia, że udzielona dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobra-

na nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotacja podlega zwrotowi do budżetu Województwa w ciągu  

7 dni od dnia otrzymania informacji o konieczności dokonania zwrotu.  

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych. Do dotacji mają zastosowanie zapisy art. 145 i 146 ustawy  

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104). 

 

§ 13.1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczno-

ści, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy. 

2. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron skutki finansowe oraz ewentualny 

zwrot środków finansowych Strony określą w sporządzonym protokole. 

 

§ 14. Umowa może być rozwiązana przez Województwo ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

a) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, 

b) nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia 

zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny 

realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, 
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c) jeżeli Beneficjent przekaże część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo, że nie przewiduje tego 

niniejsza umowa, 

d) jeżeli Beneficjent odmówi poddaniu się kontroli, bądź w terminie określonym przez Województwo nie 

doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

 

§ 15. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Województwo sprawozdania, o którym 

mowa w § 8 ust. 2. 

 

§ 16.1. Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zacho-

wania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Aneks do umowy należy podpisać najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu realizacji zadania, okre-

ślonego w § 3 ust. 1. 

 

§ 17. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związ-

ku z realizacją zadania. 

 

§ 18. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w tym 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). 

 

§ 19. Ewentualne spory, powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy, Strony 

poddadzą rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Województwa, sądu powszechnego. 

 

§ 20. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

pozostaje u Województwa, a jeden zostaje przekazany Beneficjentowi.  

 

 

Beneficjent:                                 Województwo: 

 

 

.......................................          …................................. 
 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. wniosek o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

według wzoru określonego w załączniku nr 1 do uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr …………… z dnia ………………. 

2. zaktualizowany harmonogram realizacji zadania, 

3. zaktualizowany kosztorys, 

4. oświadczenie Beneficjenta o zgodności dokumentów załączonych do wniosku o dotację, ze stanem prawnym  i faktycznym  

w dniu podpisania umów 

 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 

 do uchwały Nr XXXII/345/2009 

 Sejmiku Województwa Opolskiego 

 z dnia 26 maja 2009 r. 

 

Poświadczenie złożenia sprawozdania 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich 

lub robót budowlanych przy zabytku 

 

............................................................................................................................. ....... 
(pełna nazwa zadania) 

 

w okresie od .....................do ................................... 

określonego w umowie nr .................zawartej w dniu…………………………… 

pomiędzy 

WOJEWÓDZTWEM OPOLSKIM 

a 

............................................................................................................................. ....... 

(nazwa podmiotu) 

 

Część I. Informacje ogólne 

 

1. W jakim stopniu planowane prace lub roboty budowlane zostały zrealizowane 

 

 

 

 

2. Szczegółowy zakres prac lub robót budowlanych przy zabytku, objętych dotacją  

 

 

 

 

3. Wymierne rezultaty realizacji zadania (odpowiednio do wniosku) 

 

 

 

 

 

4. Rola partnerów w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji 

publicznej) 
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Część II. Sprawozdanie finansowe 

Zestawienie kosztów 

Całkowity koszt wykonanych prac (w zł) [....................................................] 

 

w tym koszty pokryte z dotacji województwa (w zł) [..............................................]  

w tym koszty pokryte ze środków własnych (w zł)  [..............................................] 

Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł) 

Lp. Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji 
Koszty ogółem 

(w zł) 

Koszty (zł) z podziałem na 

źródła finansowania 

dotacja samo-

rządu woje-

wództwa 

środki własne 

     

     

     

     

     

     

     

razem    

 

Rozliczenie ze względu na źródło finansowania 

Lp.  Źródło finansowania 

 
zł % 

1.  Wnioskowana kwota dotacji   

2. Środki własne w tym: 

1) wpłaty i opłaty uczestników projektu 

2) środki publiczne (podać nazwę organu)  

3) sponsorzy prywatni (podać nazwę)  

4) wkład własny oszacowany kosztorysowo z tytułu świadczeń 

wolontariuszy 

5) Inne źródła 

  

  razem  100 % 

 

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu: 

............................................................................................................................. ..................... 

............................................................................................................................. ..................... 

......................................................................................................... ......................................... 

 

Zestawienie faktur (rachunków) całości zadania 

lp. 

Numer 

dokumentu 

księgowego 

Numer 

pozycji 

kosztorys

u 

Data Nazwa wydatku Kwota (zł) 

w tym ze 

środków po-

chodzących 

z dotacji (zł) 

w tym finan-

sowanych ze 

środków wła-

snych 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

razem    

 

Część III. Dodatkowe informacje 

............................................................................................................................. ..................... 

............................................................................................................................. ..................... 

.................................................................................................................................................. 
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Obowiązkowe załączniki: 

1. Protokół odbioru przez właściwe służby konserwatorskie przeprowadzonych prac lub robót przy 

zabytkach. 

2. Poświadczone za zgodność z oryginałem, opisane kserokopie prawidłowych dowodów księgowych 

dokumentujących poniesione wydatki. 

3. Protokół z wyboru wykonawcy sporządzony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień 

publicznych(jeżeli w trybie wyboru wykonawcy obowiązywała procedura przetargowa). 

4. Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy z wykonawcą. 

5. Kopia protokołu techniczno-budowlanego (jeżeli jest wymagany odrębnymi przepisami). 

6. Kosztorys powykonawczy. 

7. Inne załączniki.......................................................................................................... 

 

Oświadczam/my, że: 

1. Od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny podmiotu. 

2. Realizując zadanie nie działano w celu osiągnięcia zysku i nie osiągnięto zysku. 

3. Wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym  

i faktycznym. 

4. Podczas realizacji zadania prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych na 

realizację zadania oraz prowadzono ją zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy. 

5. Wszystkie kwoty w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione. 

6. Podmiot nie ma możliwości/ma możliwość * odzyskania podatku VAT. 

7. Zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy 

zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. 

8. Zabytek zostanie udostępniony w zakresie działalności społecznej, turystycznej, kulturalnej lub 

edukacyjnej. 

 

 

.................................................... 

        (pieczęć podmiotu) 

 

 

 

............................................................................. 

(podpis osoby lub podpisy osób upoważnionych 

 do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu) 
 

*niepotrzebne skreślić 
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UCHWAŁA NR XLV/419/09 

 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU 

 

 z dnia 27 kwietnia 2009 r. 

  

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, 

rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Miasto Brzeg 

 

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

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

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

zmiany 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. 

1475; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 

1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 

Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  

Nr 223, poz.1458) oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r o sporcie kwalifikowanym (Dz. U.  

Nr 155, poz. 1298; zmiany: z 2006 r. Nr 64, poz. 

448, Nr 136, poz. 970; z 2007 r .Nr 34, poz. 206, 

Nr 171, poz. 1208), Rada Miejska uchwala, co na-

stępuje: 
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§ 1. Określa się warunki i tryb wspierania, w tym 

finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez 

Gminę Miasto Brzeg w formie dotacji celowej na 

rzecz klubów sportowych z terenu Gminy Miasto 

Brzeg uczestniczących we współzawodnictwie spor-

towym prowadzonym w określonej dyscyplinie spor-

tu przez polski związek sportowy lub podmiot działa-

jący z jego upoważnienia. 

 

§ 2. Dotację mogą otrzymać kluby sportowe 

spełniające łącznie następujące warunki: 

1) siedziba klubu mieści się na terenie Gminy 

Miasto Brzeg; 

2) klub posiada licencję właściwego polskiego 

związku sportowego; 

3) klub nie posiada zobowiązań wobec Urzędu 

Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

§ 3. Dotacja może być wykorzystana na wspar-

cie działalności klubu sportowego z wyjątkiem: 

1) zapłaty kosztów ubezpieczenia zawodnika 

zrzeszonego w klubie sportowym; 

2) transferu zawodnika z innego klubu sporto-

wego; 

3) zobowiązań klubu sportowego z zaciągnię-

tych pożyczek, kredytów lub wykupu papierów 

wartościowych oraz innych zobowiązań; 

4) zapłaty kar, mandatów i innych opłat nało-

żonych na klub sportowy. 

 

§ 4.1. Kwota dotacji przeznaczonej na wspar-

cie finansowe sportu kwalifikowanego określona 

zostanie corocznie w uchwale budżetowej. 

2. Udzielenie wsparcia finansowego nastąpi po 

przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, w któ-

rym mogą uczestniczyć podmioty, o których mowa 

w § 2. 

3. Wzór oferty określi Burmistrz Miasta Brzegu 

w drodze zarządzenia. 

4. Ofertę, o której mowa w ust. 3, należy skła-

dać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu 

w terminie do 21 dni od dnia podjęcia przez Radę 

Miejską Brzegu uchwały budżetowej.  

5. W roku 2009 ofertę należy złożyć w Biurze 

Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu w terminie 

do 15 dni od daty wejścia w życie niniejszej 

uchwały. 

 

§ 5.1. Komisję konkursową powołuje Burmistrz 

Miasta Brzegu w drodze zarządzenia. 

2. Do zadań komisji, o której mowa w ust. 1, 

należy dokonanie oceny złożonych ofert, w szcze-

gólności w zakresie spełniania warunków formal-

nych oraz celowości przyznania dotacji. 

3. Komisja przekłada Burmistrzowi Miasta Brze-

gu propozycję przyznania dotacji, bądź odmowy jej 

przyznania. 

4. Decyzję o przyznaniu dotacji, bądź odmowie 

jej przyznania podejmuje Burmistrz Miasta Brzegu.  

 

§ 6.1. Podstawą przekazania dotacji jest umo-

wa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Brzeg a klu-

bem sportowym określająca: 

1) wysokość dotacji, cel i zakres rzeczowy za-

dania, na którego realizację dotacja jest przekazy-

wana; 

2) warunki i terminy udzielenia, rozliczenia i zwro-

tu dotacji; 

3) sposób kontroli zgodności wydatków doko-

nanych w ramach dotacji z celami i zakresem rze-

czowym określonym we wniosku; 

4) zasady oraz terminy sporządzania sprawoz-

dań z wykorzystania przyznanych środków; 

5) skutki wynikające z wykorzystania przyzna-

nej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub złoże-

niem sprawozdań niezgodnie z terminem określo-

nym w umowie. 

2. Załącznikiem do umowy jest oferta wraz z we-

ryfikowaną kalkulacją przewidywanych kosztów 

realizacji zadania. 

3. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 

pkt 4, określi Burmistrz Miasta Brzegu w drodze 

zarządzenia. 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Brzegu. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

 Rady Miejskiej Brzegu 

Mariusz Grochowski 
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UCHWAŁA NR XXXI/288/09 

 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH 

 

 z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/246/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia 

wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, 

ustalenie planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu 

dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie 

 

Na podstawie art 191 ust. 2 ustawy z dnia  

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (j.t.  

Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz 

art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Głubczycach 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W wykazie wydatków, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego 2008 skreśla się 

zapis: 

Dział Rozdział Nazwa zadania Termin wy-

konania 

851 85154 Zakup i montaż urządzeń 

sportowych 

maj 2009 r. 

 

§ 2. W wykazie planu finansowego skreśla się 

zapis:  

 

 

Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota 

851   Ochrona zdrowia 25.000,00 

 85154  Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 

25.000,00 

  4210 Zakup materiałów 

i wyposażenia 

25.000,00 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Głubczyc. 

 

§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wia-

domości przez rozplakatowanie na tablicach ogło-

szeń Urzędu oraz ogłoszenie w prasie lokalnej,  

a nadto w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Kazimierz Naumczyk 
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UCHWAŁA NR XXXII/271/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

 

 z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

  

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym  

na terenie Gminy Gogolin przez osoby prawne niebędące jednostką  

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 

 

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 2002 r. Nr 23, poz. 

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271 i 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, Nr 167, poz. 1759; 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457;  

z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;  

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974  

i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 

1111 i Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 80  

ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.  

Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, 

poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 

788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,  

Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. 
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Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, 

poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 

542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, 

poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, oraz z 2008 r.  

Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 

1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 56, poz. 

458), Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co nastę-

puje: 

 

§ 1. Uchwala się tryb udzielenia dotacji szko-

łom publicznym i niepublicznym o uprawnieniach 

szkół publicznych, prowadzonym na terenie Gminy 

Gogolin przez osoby prawne niebędące jednostką 

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. 

 

§ 2.1. Dotacja udzielana jest na wniosek osoby 

prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę. 

2. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie 

wniosku, nie później niż do 30 września roku po-

przedzającego rok udzielenia dotacji. 

3. W przypadku podmiotu, który rozpocznie 

prowadzenie publicznej szkoły w trakcie roku bu-

dżetowego, wniosek o dotację należy złożyć naj-

później na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem 

funkcjonowania placówki. 

4. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi 

załącznik nr 1 do uchwały. 

 

§ 3.1. Wysokość dotacji dla podmiotu prowa-

dzącego placówkę, o której mowa w § 1 uchwały, 

ustala się zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty na pod-

stawie wydatków bieżących, przewidzianych na 

jednego ucznia tego samego typu i rodzaju szkoły, 

prowadzonej przez gminę. 

2. W przypadku nieprowadzenia przez gminę 

szkoły danego typu i rodzaju, podstawą obliczenia 

dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia 

szkoły publicznej w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 

3. Dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach 

szkół publicznych, w których realizowany jest 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki wysokość 

dotacji ustala się w wysokości równej kwocie 

przewidzianej na jednego ucznia danego typu i 

rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 

 

§ 4.1. Dotacja roczna ustalona dla szkoły pu-

blicznej, która rozpoczęła działalność z początkiem 

lub w trakcie roku budżetowego, przekazywana 

jest co miesiąc na rachunek bankowy szkoły do 

ostatniego dnia każdego miesiąca roku budżeto-

wego następującego po roku złożenia wniosku. 

2. O wysokości dotacji należnej na ucznia, 

Burmistrz Gogolina informuje pisemnie osobę pro-

wadzącą szkołę publiczną w ciągu 7 dni od dnia 

uchwalenia budżetu Gminy na dany rok.  

 

§ 5.1. Dotację przekazuje się zaliczkowo w 12 

częściach w terminie do ostatniego dnia każdego 

miesiąca na rachunek bankowy szkoły. 

2. W miesiącach wakacyjnych dotacja przysłu-

guje na średnią liczbę uczniów, obliczoną za okres 

od września do czerwca danego roku szkolnego. 

3. W pierwszych miesiącach roku kalendarzowe-

go, w przypadku braku informacji o kwocie przewi-

dzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju 

szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego, części dotacji 

mogą być niższe od przekazywanych w następnych 

miesiącach, przy czym w ostatniej części dotacji, 

następuje roczne rozliczenie dotacji. 

 

§ 6.1. Osoba prawna lub osoba fizyczna 

otrzymująca dotację jest zobowiązana: 

1) sporządzić i przekazać rozliczenie otrzymanej 

dotacji za okres od początku roku budżetowego do 

końca minionego miesiąca sprawozdawczego,  

w terminie do 10 każdego miesiąca, z uwzględnie-

niem aktualnej liczby uczniów; 

2) składać comiesięczne rozliczenia dotacji we-

dług wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

uchwały;  

3) przekazywać organowi dotującemu rozlicze-

nie roczne i półroczne z wykorzystania dotacji  

w terminach do:  

a) 15 lipca za okres od dnia 1 stycznia do dnia 

30 czerwca, 

b) 15 stycznia za okres od dnia 1 stycznia do 

dnia 31 grudnia; 

4) zawiadomić o zamiarze i terminie likwidacji 

placówki. 

2. Nadpłaty, bądź niedopłaty dotacji wskazane 

w sprawozdaniu miesięcznym, będą korygowane 

przy przekazywaniu kolejnej raty dotacji. 

3. Kwota wyrównania dotacji należnej dla szko-

ły będzie powiększać ratę dotacji przekazywanej 

na miesiąc kolejny po dniu, w którym przekazano 

informację o wyższej, niż planowana na dany mie-

siąc faktycznej ilości uczniów, a w przypadku 

zwiększenia rocznej podstawy obliczenia dotacji, 

kwota wyrównania będzie powiększać ratę dotacji 

na miesiąc następujący po miesiącu takiego 

zwiększenia. 

4. Kwota zwrotu dotacji miesięcznej pobranej 

w nadmiernej wysokości, potrącona będzie z raty 

dotacji przekazywanej na miesiąc następujący po 

miesiącu, w którym przekazano informację o niż-

szej, niż planowana w danym miesiącu faktycznej 

ilości uczniów, a w przypadku zmniejszenia rocz-

nej podstawy obliczenia dotacji, kwota zwrotu 

będzie pomniejszać ratę dotacji na miesiąc nastę-

pujący po miesiącu takiego zmniejszenia.  

5. W razie likwidacji szkoły i wystąpienia nad-

płaty dotacji, podmiot dotowany zobowiązany jest 

do zwrotu nadpłaty w terminie 14 dni od daty 

likwidacji szkoły. 
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6. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 1, powoduje wstrzymanie przekaza-

nia dotacji. 

7. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione 

przez dotowanego informacje nie odpowiadają 

stanowi faktycznemu, jak również w przypadku 

innych nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji, 

przekazana kwota dotacji lub jej część podlega 

zwrotowi wraz z odsetkami podatkowymi liczo-

nymi jak od zaległości podatkowych z art. 145 

ust. 5 i art. 190 ustawy o finansach publicznych  

i podlega niezwłocznemu wpłaceniu przez osobę 

prowadzącą szkołę na rachunek bankowy gminy. 

 

§ 7.1. Dotacja udzielona z budżetu może być 

wykorzystana wyłącznie na realizację zadań okre-

ślonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty. 

2. Dotującemu przysługuje prawo kontroli wy-

korzystania dotacji w zakresie: 

1) sposobu wykorzystania dotacji; 

2) liczby i wykazu uczniów; 

3) dokumentacji składanej przez dotowanego. 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Gogolina. 

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

Franciszek Holeczek 

 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXII/271/2009 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

Gogolin, dnia .............................. 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI 

NA ROK ............................ 

1. Dane szkoły (placówki) 

Pełna nazwa szkoły (placówki)* 

.................................................................................................................................... 

Adres szkoły (placówki)  

............................................................................................................................. ....... 

REGON: ................................................. NIP: ............................................................... 

 

2. Dane osoby prowadzącej szkołę (placówkę): 

Nazwa osoby: 

............................................................................................................................. ....... 

Adres osoby: 

............................................................................................................................. ....... 

3. Dane osoby reprezentującej, zgodnie z odpowiednią ewidencją lub rejestrem szkołę (placówkę) lub jej 

pełnomocnika: 

Nazwisko i imię: 

............................................................................................................................. ....... 

Tytuł prawny/pełniona funkcja: 

.................................................................................................................................... 

4. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek (ostatnie, aktualne 

zaświadczenie) 

.................................................................................................................................... 

5. Numer i data wydania decyzji o nadaniu szkole uprawnień szkoły publicznej lub udzielenia zezwolenia 

na założenie publicznej szkoły (ostatnia aktualna decyzja )  

.................................................................................................................................... 

 

6. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację 

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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7. Planowana liczba uczniów w ............... roku w szkole podstawowej, w okresie: styczeń - sierpień 

oraz wrzesień – grudzień 

 

8. Osoba prowadząca zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie dzieci 

oraz przeznaczenia dotacji na pokrycie wydatków bieżących wynikających ze statutowej działalności szkoły 

(placówki). 

 

 ...................................................................... 

 pieczęć i czytelny podpis osoby prowadzącej** 

 

 

Termin składania wniosku do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji. 

*zgodnie z ostatnim(aktualnym) wpisem do ewidencji oraz decyzja o udzielenie zezwolenia na założenie publicznej 

szkoły lub placowki 

** w przypadku osoby prawnej podpisy osób upoważnionych na podstawie KRS do jej reprezentowania 

 

 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXXII/271/2009 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

 

Gogolin, dnia .........................  

 

Urząd Miejski    

w Gogolinie     

 

 

Rozliczenie otrzymanych dotacji za okres od dnia ................................ do dnia .............................. 

 

Rozdział ...................... 

 

- środki otrzymane w okresie j.w.      ........................................ 

- wydatki w okresie od ................. do ..................    ........................................ 

- stan środków na koniec miesiąca      ........................................ 

 

 

Rzeczywista liczba uczniów w miesiącu rozliczeniowym    ........................................ 

Przewidywana liczba uczniów w miesiącu następnym    .......................................  

 

 

 

 

............................................ 

Wydział merytoryczny 

 ....................................... ...................................... 

 Główny księgowy     Dyrektor  
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UCHWAŁA NR XLVIII/516/09 

 RADY MIASTA OPOLA 

 

 z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

  

w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w sektorze turystyki 

 

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 2002 r. Nr 23, poz. 

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 

327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218;  

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

oraz na podstawie 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 2005 r. 

Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 220, poz. 1601,  

Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, 

poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, 

poz. 585 i Nr 116, poz. 730), w związku z § 1  

ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierp-

nia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwol-

nień od podatków od nieruchomości oraz podatku od 

środków transportowych, stanowiących regionalną 

pomoc inwestycyjną (Dz. U. z 2008 r. Nr 146, poz. 

927), Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Program pomocowy jest zgodny ze wspól-

nym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu 

Ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz z roz-

porządzeniem Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia  

6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomo-

cy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu 

art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie  

w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. U. UE. L. 08. 

214. 3). 

 

§ 2.1. Uchwałę przyjmuje się w celu wspierania 

przedsiębiorców dokonujących w okresie obowią-

zywania tej uchwały nowych inwestycji w sekto-

rze turystyki na nieruchomościach położonych na 

terenie Miasta Opole, jeśli inwestycje te obejmują 

nakłady poniesione na wybudowanie nowego 

obiektu hotelarskiego lub utworzenie obiektu hote-

larskiego w budynku istniejącym nie będącym 

uprzednio obiektem hotelarskim. 

2. Przez „obiekty hotelarskie” rozumie się hotele, 

motele i pensjonaty, o których mowa w art. 36  

pkt 1 - 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usłu-

gach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 

2268 z późn. zm.) spełniające warunki określone  

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 

19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich 

i innych obiektów, w których są świadczone usługi 

hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169), które 

uzyskały decyzję o zaszeregowaniu obiektu hotelar-

skiego oraz o nadaniu kategorii. 

3. Za nową inwestycję uważa się inwestycję  

w rozumieniu § 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Mini-

strów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warun-

ków udzielania zwolnień od podatku od nierucho-

mości oraz od podatku od środków transporto-

wych, stanowiących regionalną pomoc inwesty-

cyjną (Dz. U. z 2008 r. Nr 146, poz. 927). 

 

§ 3.1. Zwolnienie od podatku od nieruchomo-

ści, o którym mowa w § 5 uchwały, przysługuje 

na warunkach i zasadach określonych w rozporzą-

dzeniu Rady Ministrów wymienionym w § 2 ust. 2 

oraz zgodnie z niniejszą uchwałą. 

2. Udzielana pomoc nie może być obliczana  

w odniesieniu do kosztów utworzenia nowych 

miejsc pracy związanych z nową inwestycją. 

 

§ 4. Formą pomocy jest całkowite lub częścio-

we zwolnienie od podatku od nieruchomości. 

 

§ 5.1. Zwalnia się w całości lub w części od 

podatku od nieruchomości: 

1) nowo nabyte grunty oraz  

2) nowo wybudowane lub zakupione na rynku 

pierwotnym lub zakupione przez przedsiębiorców 

od Gminy Opole lub Skarbu Państwa, lub zakupio-

ne od podmiotów, wobec których prowadzone jest 

postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne bu-

dynki i budowle, 

pod warunkiem wykorzystania ich do wykony-

wania działalności gospodarczej polegającej na 

prowadzeniu obiektu hotelarskiego, o którym mo-

wa w § 2 ust. 2. 

2. Zwalnia się w całości lub w części od podat-

ku od nieruchomości grunty, budynki i budowle, 

będące w posiadaniu podatnika i niewykorzysty-

wane wcześniej do prowadzenia działalności go-

spodarczej polegającej na prowadzeniu obiektu 

hotelarskiego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pod 

warunkiem rozpoczęcia prowadzenia na nich takiej 

działalności. 
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§ 6.1. Zwolnienie, o którym mowa w § 5, do-

tyczy nieruchomości, na której podmiot prowadzą-

cy działalność gospodarczą realizuje nowe inwe-

stycje, o których mowa w § 2 ust. 1 i 3, jeżeli: 

1) nakłady finansowe na nową inwestycję prze-

kraczającą ogółem równowartość 5 mln złotych  

– w przypadku inwestycji dokonywanych na nie-

ruchomościach będących w posiadaniu mikro-

przedsiębiorców; 

2) nakłady finansowe na nową inwestycję prze-

kraczającą ogółem równowartość 7 mln złotych  

– w przypadku inwestycji dokonywanych na nie-

ruchomościach będących w posiadaniu małych 

przedsiębiorców; 

3) nakłady finansowe na nową inwestycję prze-

kraczającą ogółem równowartość 10 mln złotych 

– w przypadku inwestycji dokonywanych na nie-

ruchomościach będących w posiadaniu średnich 

przedsiębiorców; 

4) nakłady finansowe na nową inwestycję prze-

kraczającą ogółem równowartość 25 mln złotych 

– w przypadku inwestycji dokonywanych na nie-

ruchomościach będących w posiadaniu przedsię-

biorców innych niż wymienieni w punktach 1 - 3. 

2. Łączny okres zwolnienia, o którym mowa  

w ust. 1, nie może przekroczyć 6 lat. 

 

§ 7.1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc 

publiczną na podstawie uchwały zobowiązany jest 

do zgłoszenia zamiaru skorzystania z tej pomocy  

w formie pisemnej na wniosku stanowiącym za-

łącznik nr 1 do niniejszej uchwały, dołączając wy-

mienione w nim dokumenty. 

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, przed-

siębiorca musi dokonać przed rozpoczęciem reali-

zacji inwestycji. 

3. Przedsiębiorca zobowiązuje się do pokrycia 

co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do 

objęcia pomocą ze środków własnych lub z ze-

wnętrznych źródeł finansowania. 

4. Zwolnienie, o którym mowa w § 5, przysłu-

guje pod warunkiem, że inwestycja będzie utrzy-

mana co najmniej przez okres 5 lat, a w przypadku 

mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez 

okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia jej 

realizacji. 

5. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia 

pomocą zalicza się koszty poniesione po dokona-

niu zgłoszenia. 

 

§ 8. Nową inwestycję należy zakończyć w ter-

minie 3 lat od końca roku, w którym podmiot go-

spodarczy rozpoczął prace związane z nową inwe-

stycją. 

 

§ 9. Za rozpoczęcie prac związanych z nową 

inwestycją uważa się: 

1) podjęcie prac budowlanych lub  

[2) zaciągnięcie pierwszego wiążącego zobo-

wiązania.]* 

 

§ 10.1. Po zakończeniu inwestycji przedsię-

biorca zobowiązuje się do dostarczenia: 

1) oświadczenia o zakończeniu inwestycji – na 

druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały; 

2) oświadczenia o wartości nowej inwestycji, 

ustalonej według kosztów kwalifikujących się do 

objęcia pomocą oraz o udziale własnym w nakła-

dach związanych z nową inwestycją – na druku 

stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały;* 

3) informacji o innej pomocy publicznej oraz 

wsparciu ze środków publicznych otrzymanych na 

daną inwestycję lub utworzenie nowych miejsc pra-

cy związanych z daną inwestycją - załącznik nr 4 do 

uchwały; 

4) oświadczenia o utrzymaniu inwestycji przez 

okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikro, ma-

łych i średnich przedsiębiorców 3 lat, od dnia za-

kończenia inwestycji – załącznik nr 5 do uchwały; 

5) właściwego dokumentu stwierdzającego od-

danie budynku lub budowli objętych nową inwe-

stycją do użytkowania; 

6) informacji o powierzchni budynków lub ich 

części zajętych na wykonywanie działalności go-

spodarczej, polegającej na prowadzeniu obiektu 

hotelarskiego, o którym mowa w § 2 ust. 2  

– załącznik nr 6 do uchwały;* 

7) kopię decyzji o zaszeregowaniu obiektu hote-

larskiego oraz o nadaniu kategorii. 

 

§ 11. Zwolnienia nie stosuje się do przedsię-

biorców, którzy zalegają z zapłatą zobowiązań 

podatkowych wobec Miasta Opola. 

 

§ 12.1. Przedsiębiorca w okresie korzystania ze 

zwolnienia od podatku od nieruchomości na pod-

stawie niniejszego programu jest zobowiązany do 

15 stycznia każdego roku przedstawiać informację 

o innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze środ-

ków publicznych otrzymanych na daną inwestycję 

na druku stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały. 

[2. W przypadku otrzymania w trakcie roku po-

mocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność 

przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty 

stanowiącej nadwyżkę pomocy publicznej ponad 

dopuszczalną intensywność w terminie do 31 grud-

nia danego roku podatkowego poprzez zapłatę po-

datku od nieruchomości wraz z odsetkami zgodnie  

z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.  

z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).]* 

3. Organ podatkowy ma prawo do przeprowa-

dzenia kontroli w zakresie przestrzegania przez 

przedsiębiorców, którzy uzyskali pomoc publiczną 

na zasadach określonych w niniejszej uchwale, 

warunków udzielenia zwolnienia od podatku od 
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nieruchomości i obowiązków zawartych w uchwa-

le, w tym także sprawdzenia zgodności ze stanem 

faktycznym dokumentów i informacji składanych 

przez przedsiębiorców. 

 

§ 13.1. Przedsiębiorca jest zobowiązany po-

wiadomić organ podatkowy pisemnie o utracie 

prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości 

na podstawie programu – w terminie 14 dni od 

dnia powstania okoliczności powodujących jego 

utratę. 

2. Utrata prawa do zwolnienia obejmuje takie 

przypadki jak: 

1) nowa inwestycja nie zostanie utrzymana 

przez okres 5 lat od dnia zakończenia inwestycji 

lub 3 lat w przypadku MŚP; 

2) sprzedaż nieruchomości objętej zwolnieniem  

w trakcie trwania zwolnienia, o którym mowa w § 5 

niniejszej uchwały; 

3) utratę tytułu prawnego do nieruchomości; 

4) zaprzestanie wykonywania działalności gospo-

darczej polegającej na prowadzeniu obiektu hotelar-

skiego, o którym mowa w § 2 ust. 2 w trakcie 

trwania zwolnienia. 

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, 

traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia mie-

siąca, w którym wystąpiły okoliczności powodują-

ce utratę tego prawa. 

4. Przedsiębiorca, który podał nieprawdziwe 

dane co do spełnienia warunków uprawniających 

do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnie-

nia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia. 

[5. W przypadku utraty prawa do zwolnienia 

przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podat-

ku od nieruchomości wraz z odsetkami za cały 

okres czasu, w którym korzystał ze zwolnienia  

w sposób nieuprawniony, zgodnie z procedurą 

określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.  

Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).]* 

 

§ 14.1. Wykonanie uchwały powierza się Pre-

zydentowi Miasta Opola.  

2. Prezydent Miasta do końca I kwartału każde-

go roku przedkłada Radzie Miasta Opola sprawoz-

danie z udzielonej pomocy za rok ubiegły. 

 

§ 15.1. Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 

2013 r. 

2. Po upływie okresu obowiązywania niniejszej 

uchwały, przedsiębiorcy, którzy na jej podstawie 

nabyli prawa do zwolnień, zachowują je przez 

okresy wskazane niniejszą uchwałą po spełnieniu 

warunków w niej określonych. 

 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Dariusz Smagała 

 

*/ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opo-

lu uchwałą Nr 14/51/2009 z dnia 20 maja 2009 r. orze-

kło nieważność tej części uchwały 

 

 

 Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLVIII/516/09  

Rady Miasta Opola 

z dnia 23 kwietnia 2009 r.  

 

PREZYDENT MIASTA OPOLA  

 

 

ZGŁOSZENIE 

zamiaru skorzystania z pomocy regionalnej w formie zwolnienia 

od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w sektorze turystyki na podstawie 

uchwały Nr……..… Rady Miasta Opola z dnia ……………… Program pomocy regionalnej na wspieranie  

nowych inwestycji w sektorze turystyki 

 

 

1. Oznaczenie przedsiębiorcy: 

Nazwa  

 

 

Siedziba  

 

 

 

NIP    -    -   -    REGON          
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symbol PKD i opis prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności  

 

  

 

wielkość przedsiębiorcy1 (zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni kwadrat) 

      mikroprzedsiębiorca 

    mały przedsiębiorca 

      średni przedsiębiorca 

    inny 

dane osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy 

………..………………………………………………………................................................................... 

telefon kontaktowy ....................................................................... 

 

2. Dane nowej inwestycji: 

Rodzaj inwestycji2 ................................................................................................................... 

Opis inwestycji  

 

 

 

 

 

Adres i dane geodezyjne nieruchomości, na której realizowana będzie nowa inwestycja  

............................................................................................................................. ................. 

................................................................................................................. ............................. 

Data rozpoczęcia inwestycji ................................................................................................. ..... 

Planowana data zakończenia inwestycji ...................................................................................... 

Planowa wartość inwestycji ……………………………………………………………………………….……... 

 

3. Przedsiębiorca wskazany w punkcie 1 zobowiązuje się do informowania tutejszego organu podatko-

wego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na możliwość korzystania ze zwolnienia (w szcze-

gólności o nie zakończeniu inwestycji w terminie), oraz do dostarczania wyjaśnień i dokumentów na każ-

dym etapie korzystania ze zwolnienia w podatku od nieruchomości – na wezwanie organu.  

 

4. Przedsiębiorca do wniosku załącza: 

1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego/wypis z ewidencji działalności gospodarczej; 

2) zobowiązanie do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych przedsiębiorcy – 

na druku nr 1; 

3) zobowiązanie do utrzymania nowej inwestycji w Opolu co najmniej przez 5 lat lub w przypadku mikro, 

małych i średnich przedsiębiorców przez 3 lata od dnia jej zakończenia – na druku nr 2; 

4) zobowiązanie, że nowa inwestycja będzie spełniała warunki określone w § 2 uchwały –  na druku nr 3. 

 

 

 

       ................................................. 

            podpis i pieczęć wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         
1W rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozsze-

rzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju  (Dz. U. UE L z dnia 28 lutego 2004 r.) Dz.U.UE.L.04.63.22 ; Dz.U.UE-sp.08-3-64 

2 Nowa inwestycja w rozumieniu § 2 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podat-

ku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz.U.08.146.927) 
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Druk nr 1 

................................................................. 

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

 

 

......................................................................... 

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy) 

 

 

DEKLARACJA 

 

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 7 ust. 3 uchwały Nr……..……. Rady Miasta Opola  

z dnia …………… Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w sektorze turystyki 

 

- zobowiązuję się do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych 

 

 

 

.............................................  ........................................................................... 

miejscowość, data            Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej  

do reprezentowania przedsiębiorcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druk nr 2 

................................................................. 

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

 

 

......................................................................... 

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy) 

 

 

DEKLARACJA 

 

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 7 ust. 4 uchwały Nr ……………. Rady Miasta Opola  

z dnia ………………………… Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w sektorze tu-

rystyki 

 

 zobowiązuję się do utrzymania nowej inwestycji w Opolu co najmniej 3 / 5  lat od dnia zakończenia jej 

realizacji.  

 

 

 

............................................   ........................................................................ 

miejscowość, data      Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej  

do reprezentowania przedsiębiorcy 

 

 

  

                         

 niepotrzebne skreślić 
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Druk nr 3 

................................................................. 

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

 

......................................................................... 

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy) 

 

 

DEKLARACJA 

 

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z uchwały Nr ………..…..Rady Miasta Opola z dnia …………….. 

Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w sektorze turystyki. 

 

-  deklaruję, że nowa inwestycja będzie spełniała warunki określone w § 2 uchwały. 

 

 

 

............................................   ........................................................................ 

miejscowość, data           Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej  

do reprezentowania przedsiębiorcy 

 

 

 

 

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XLVIII/516/09  

Rady Miasta Opola  

z dnia 23 kwietnia 2009 r.  

......................................................... 

………………………………………...…..... 

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

 

......................................................... 

………………………………………………. 

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy) 

 

PREZYDENT MIASTA OPOLA 

 

OŚWIADCZENIE 

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 10 ust. 1 pkt 1) uchwały Rady Miasta Opola Nr ………….  

z dnia …………………… Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w sektorze turystyki 

 

-  oświadczam, że w dniu ................ została zakończona nowa inwestycja, o której mowa w § 6 ust. 1 

pkt1...... ww. uchwały 

 

 

 

........................................   ....................................................................... 

miejscowość, data        Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej  

do reprezentowania przedsiębiorcy 

 
 
1 należy wpisać odpowiedni punkt § 6 ust. 1 uchwały, w zależności od wielkości przedsiębiorcy wykazanej w formularzu zgłoszenio-

wym 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 44 – 3006 – Poz.772  

 

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XLVIII/516/09 

Rady Miasta Opola  

z dnia 23 kwietnia 2009 r.  

 

......................................................... 

………………………………………...…..... 

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

 

......................................................... 

…………………………………………….…. 

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy) 

 

PREZYDENT MIASTA OPOLA  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 10 ust. 1 pkt 2) uchwały Rady Miasta Opola Nr …………  

z dnia …….……...….. Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w sektorze turystyki 

 

 oświadczam, że wartość nowej inwestycji, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt1.......  uchwały, wynosi 

ogółem ...................................zł,  

 oświadczam, że koszty kwalifikujące* się do objęcia pomocą publiczną na nową inwestycję wynoszą 

…………………………zł, z czego udział własny wynosi .......................... zł, co stanowi ......................% 

wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną. 

 
*Kwota wykazana w oświadczeniu dotyczy kosztów inwestycyjnych, kwalifikujących się do objęcia po-

mocą określonych w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania 

zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną 

pomoc inwestycyjną (Dz. U. z 2008, Nr 146, poz. 927), poniesionych po dniu złożenia zgłoszenia zamiaru 

skorzystania z pomocy regionalnej w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości na wspieranie no-

wych inwestycji w sektorze turystyki.  

 

[Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.  

Nr 88 poz. 553 ze zm.), o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.]* 

 

 

 

 

...............................................   ........................................................................ 

miejscowość, data          Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej  

do reprezentowania przedsiębiorcy 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
1 należy wpisać odpowiedni punkt § 7 ust. 1 uchwały, w zależności od wielkości przedsiębiorcy wykazanej w formularzu zgłoszenio-

wym 
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Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XLVIII/516/09  

Rady Miasta Opola  

z dnia 23 kwietnia 2009 r.  

 

......................................................... 

………………………………………...…..... 

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

 

........................................................ 

………………………………………………. 

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy) 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA OPOLA  

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 10 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

5 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków 

transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. z 2008, Nr 146, poz. 927) 

- zobowiązuję się do utrzymania nowej inwestycji w Opolu co najmniej 3 / 5  lat od dnia zakończenia jej 

realizacji.  

 

 

 

 

...................................................  ….................................................................. 

miejscowość, data        Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej  

   do reprezentowania przedsiębiorcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XLVIII/516/09 

Rady Miasta Opola  

z dnia 23 kwietnia 2009 r.  

 

 

........................................................ 

………………………………………...…..... 

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

 

......................................................... 

………………………………………………. 

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy) 

 

 

PREZYDENT MIASTA OPOLA   

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 10 ust. 1 pkt 6) uchwały Rady Miasta Opola Nr ……………… 

z dnia …………….. Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w sektorze turystyki. 

 

- oświadczam, że wielkość powierzchni zajętej na wykonywanie działalności gospodarczej związanej  

z nową inwestycją, polegającą na prowadzeniu obiektu hotelarskiego, o którym mowa w § 2 ust. 2 uchwa-

ły, stanowiącej podstawę wysokości opodatkowania, wynosi ............................ m2. 

 

[Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. 

Nr 88, poz. 553 ze zm.), przewidującego odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań.]* 

 

 

 

 

..............................................   ………............................................................... 

miejscowość, data      Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej  

do reprezentowania przedsiębiorcy 

 

*/ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu uchwałą Nr 14/51/2009 z dnia 20 maja 2009 r. 

orzekło nieważność tej części załączników 

 
773 

 

773 

 
774 

UCHWAŁA NR XLVIII/517/09 

 RADY MIASTA OPOLA 

 

 z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

  

w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji 

dotyczących działalności innowacyjnej 

 

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 2002 r. Nr 23, poz. 

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 

327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218;  
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z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) 

oraz na podstawie 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 2005 r. 

Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 220, poz. 1601,  

Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, 

poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, 

poz. 585 i Nr 116, poz. 730), w związku z § 1 

ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierp-

nia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwol-

nień od podatków od nieruchomości oraz podatku od 

środków transportowych, stanowiących regionalną 

pomoc inwestycyjną (Dz. U. z 2008 r. Nr 146, poz. 

927), Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Program pomocowy jest zgodny ze wspól-

nym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu 

Ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz z roz-

porządzeniem Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia  

6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomo-

cy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu 

art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie  

w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. U. UE. L. 08. 

214. 3). 

 

§ 2.1. Uchwałę przyjmuje się w celu wspierania 

przedsiębiorców dokonujących w okresie obowią-

zywania tej uchwały nowych inwestycji na nieru-

chomościach na terenie Miasta Opole, jeżeli inwe-

stycja ta obejmuje: 

a) zakup nowej technologii, jej wdrożenie oraz 

uruchomienie na jej podstawie wytwarzania no-

wych lub znacząco ulepszonych towarów, proce-

sów lub usług albo 

b) wdrożenie własnej nowej technologii oraz 

uruchomienie na jej podstawie wytwarzania no-

wych lub znacząco ulepszonych towarów, proce-

sów lub usług. 

2. Za nową inwestycję uważa się inwestycję  

w rozumieniu § 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Mini-

strów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warun-

ków udzielania zwolnień od podatku od nierucho-

mości oraz od podatku od środków transporto-

wych, stanowiących regionalną pomoc inwesty-

cyjną (Dz. U. z 2008 r. Nr 146, poz. 927). 

3. Przez nową technologię rozumie się technologię, 

o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia  

30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania 

działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 116, 

poz. 730).  

 

§ 3.1. Zwolnienie od podatku od nieruchomo-

ści, o którym mowa w § 5 uchwały, przysługuje 

na warunkach i zasadach określonych w rozporzą-

dzeniu Rady Ministrów wymienionym w § 2 ust. 2 

oraz zgodnie z niniejszą uchwałą. 

2. Udzielana pomoc nie może być obliczana w od-

niesieniu do kosztów utworzenia nowych miejsc pra-

cy związanych z nową inwestycją. 

§ 4. Formą pomocy jest całkowite lub częścio-

we zwolnienie od podatku od nieruchomości. 

 

§ 5. Zwalnia się w całości lub w części od po-

datku od nieruchomości: 

1) nowo nabyte grunty oraz  

2) nowo wybudowane lub zakupione na rynku 

pierwotnym lub zakupione przez przedsiębiorców 

od Gminy Opole lub Skarbu Państwa, lub zakupio-

ne od podmiotów, wobec których prowadzone jest 

postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne bu-

dynki i budowle, 

pod warunkiem wykorzystania ich do wykony-

wania działalności gospodarczej. 

 

§ 6.1. Zwolnienie, o którym mowa w § 5, do-

tyczy nieruchomości, na której podmiot prowadzą-

cy działalność gospodarczą realizuje nowe inwe-

stycje, jeżeli: 

1) nakłady finansowe na nową inwestycję prze-

kraczającą ogółem równowartość 1 mln zł, w tym 

nakłady finansowe dotyczące działalności innowa-

cyjnej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt a) i b) 

przekraczają ogółem 700 tys. zł – w przypadku 

inwestycji dokonywanych na nieruchomościach 

będących w posiadaniu mikroprzedsiębiorców; 

2) nakłady finansowe na nową inwestycję prze-

kraczającą ogółem równowartość 3 mln zł, w tym 

nakłady finansowe dotyczące działalności innowa-

cyjnej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt a) i b) 

przekraczają 2,1 mln zł – w przypadku inwestycji 

dokonywanych na nieruchomościach będących  

w posiadaniu małych przedsiębiorców; 

3) nakłady finansowe na nową inwestycję prze-

kraczającą ogółem równowartość 7 mln zł, w tym 

nakłady finansowe dotyczące działalności innowa-

cyjnej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt a) i b) 

przekraczają ogółem 4,9 mln zł – w przypadku 

inwestycji dokonywanych na nieruchomościach 

będących w posiadaniu średnich przedsiębiorców; 

4) nakłady finansowe na nową inwestycję prze-

kraczającą ogółem równowartość 20 mln zł,  

w tym nakłady finansowe dotyczące działalności 

innowacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt a)  

i b) przekraczają 14 mln zł – w przypadku inwe-

stycji dokonywanych na nieruchomościach będą-

cych w posiadaniu przedsiębiorców innych niż 

wymienieni w punktach 1 - 3. 

2. Zwolnienie przysługuje przez okres nie dłuż-

szy niż 5 lat. 

 

§ 7.1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc 

publiczną na podstawie uchwały zobowiązany jest 

do zgłoszenia zamiaru skorzystania z tej pomocy  

w formie pisemnej - na druku stanowiącym za-

łącznik nr 1 do niniejszej uchwały, dołączając wy-

mienione w nim dokumenty, w tym opinię o inno-

wacyjności. 
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2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, przed-

siębiorca musi dokonać przed rozpoczęciem reali-

zacji inwestycji. 

3. Przedsiębiorca zobowiązuje się do pokrycia 

co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do 

objęcia pomocą ze środków własnych lub z ze-

wnętrznych źródeł finansowania. 

4. Zwolnienie, o którym mowa w § 5, przysłu-

guje pod warunkiem, że inwestycja będzie utrzy-

mana co najmniej przez okres 5 lat, a w przypadku 

mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez 

okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia jej 

realizacji. 

5. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia 

pomocą zalicza się koszty poniesione po dokona-

niu zgłoszenia. 

 

§ 8. Nową inwestycję należy zakończyć w ter-

minie 4 lat od końca roku, w którym podmiot go-

spodarczy rozpoczął prace związane z nową inwe-

stycją. 

 

§ 9. Za rozpoczęcie prac związanych z nową 

inwestycją uważa się: 

1) podjęcie prac budowlanych lub  

[2) zaciągnięcie pierwszego wiążącego zobo-

wiązania.]* 

 

§ 10.1. Po zakończeniu inwestycji przedsię-

biorca zobowiązuje się do dostarczenia: 

1) oświadczenia o zakończeniu inwestycji – na 

druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały;* 

2) oświadczenia o wartości nowej inwestycji 

ogółem, w tym o nakładach finansowych dotyczą-

cych działalności innowacyjnej, o której mowa  

w § 2 ust. 1 pkt a) i b); o wartości nowej inwe-

stycji ustalonej według kosztów kwalifikujących 

się do objęcia pomocą, o udziale własnym w na-

kładach związanych z nową inwestycją wynoszą-

cym co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się 

do objęcia pomocą – na druku stanowiącym za-

łącznik nr 3 do uchwały;* 

3) informacji o innej pomocy publicznej oraz 

wsparciu ze środków publicznych otrzymanych na 

daną inwestycję – na druku stanowiącym załącz-

nik nr 4 do uchwały; 

4) oświadczenia o utrzymaniu inwestycji przez 

okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP 3 lat, 

od dnia zakończenia inwestycji – na druku stano-

wiącym załącznik nr 5 do uchwały; 

5) właściwego dokumentu stwierdzającego od-

danie budynku lub budowli objętych nową inwe-

stycją do użytkowania; 

6) informacji o powierzchni budynków lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej– na druku stanowiącym załącznik nr 6 

do uchwały.* 

 

§ 11.1. Zwolnienia nie stosuje się do przedsię-

biorców, którzy zalegają z zapłatą zobowiązań 

podatkowych wobec Miasta Opole.  

2. Zwolnieniu z podatku od nieruchomości na 

mocy § 5 uchwały nie podlegają: 

1) grunty, budynki lub ich części, związane  

z prowadzeniem działalności handlowej oraz bu-

dowle związane z tymi budynkami; 

2) grunty, budynki i budowle związane z prowa-

dzeniem działalności określonej podklasą 47.30.Z 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Rozp. RM  

z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfi-

kacji Działalności Gospodarczej (Dz. U. 07.251.1885 

zał) – Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silniko-

wych na stacjach paliw. 

 

§ 12.1. Przedsiębiorca w okresie korzystania ze 

zwolnienia od podatku od nieruchomości na pod-

stawie niniejszego programu jest zobowiązany do 

15 stycznia każdego roku przedstawiać informację 

o innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze środ-

ków publicznych otrzymanych na daną inwestycję 

na druku stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały. 

[2.W przypadku otrzymania w trakcie roku po-

mocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność 

przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty 

stanowiącej nadwyżkę pomocy publicznej ponad 

dopuszczalną intensywność w terminie do 31 grud-

nia danego roku podatkowego poprzez zapłatę po-

datku od nieruchomości wraz z odsetkami zgodnie z 

procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.  

z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).]* 

3. Organ podatkowy ma prawo do przeprowa-

dzenia kontroli w zakresie przestrzegania przez 

przedsiębiorców warunków udzielenia zwolnienia 

od podatku od nieruchomości i obowiązków za-

wartych w programie, w tym także sprawdzenia 

zgodności ze stanem faktycznym dokumentów  

i informacji składanych przez przedsiębiorców. 

 

§ 13.1. Przedsiębiorca jest zobowiązany po-

wiadomić organ podatkowy pisemnie o utracie 

prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości 

na podstawie programu – w terminie 14 dni od 

dnia powstania okoliczności powodujących jego 

utratę. Utrata prawa do zwolnienia obejmuje takie 

przypadki jak: 

1) nowa inwestycja nie zostanie utrzymana 

przez okres 5 lat od dnia zakończenia inwestycji 

lub 3 lat w przypadku MŚP; 

2) zaprzestanie prowadzenia w nieruchomości 

działalności, o której mowa w § 2 ust. 1; 

3) sprzedaż nieruchomości objętej zwolnieniem 

w trakcie trwania zwolnienia, o którym mowa  

w § 5 niniejszej uchwały; 

4) utratę tytułu prawnego do nieruchomości. 

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, 

traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia mie-
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siąca, w którym wystąpiły okoliczności powodują-

ce utratę tego prawa. 

3. Przedsiębiorca, który podał nieprawdziwe 

dane co do spełnienia warunków uprawniających 

do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnie-

nia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia. 

[4.W przypadku utraty prawa do zwolnienia 

przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podat-

ku od nieruchomości wraz z odsetkami za cały 

okres czasu, w którym korzystał ze zwolnienia w 

sposób nieuprawniony, zgodnie z procedurą okre-

śloną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.  

Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).]* 

 

§ 14.1. Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 

2013 r. 

2. Po upływie okresu obowiązywania niniejszej 

uchwały, przedsiębiorcy, którzy na jej podstawie 

nabyli prawo do zwolnień, zachowują je przez 

okresy wskazane niniejszą uchwałą po spełnieniu 

warunków w niej określonych. 

§ 15.1. Wykonanie uchwały powierza się Pre-

zydentowi Miasta Opola. 

2. Prezydent Miasta do końca I kwartału każ-

dego roku przedkłada Radzie Miasta Opola spra-

wozdanie z udzielonej pomocy za rok ubiegły. 

 

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 

Dariusz Smagała 

 

 

*/ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opo-

lu uchwałą Nr 14/52/2009 z dnia 20 maja 2009 r. orze-

kło nieważność tej części uchwały 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XLVIII/517/09 

Rady Miasta Opola 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 

PREZYDENT MIASTA OPOLA 

 

ZGŁOSZENIE 

 

zamiaru skorzystania z Programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dotyczących 

działalności innowacyjnej  

 

1. Oznaczenie przedsiębiorcy: 

Nazwa  

 

 

Siedziba  

 

 

 

NIP    -    -   -    REGON          

 

symbol PKD i opis prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności  

 

 

wielkość przedsiębiorcy1 (zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni kwadrat) 

               mikroprzedsiębiorca 

    mały przedsiębiorca 

      średni przedsiębiorca 

                     inny 

dane osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy  

………..…………………………………………………..………............................................... 

telefon kontaktowy .................................................................................................................  

 
1W rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 70/2001 i rozsze-

rzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. U. UE L z dnia 28 lutego 2004 r.) Dz. U. UE. L. 04.63.22; Dz. U. UE-sp.08-3-64  
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2. Dane nowej inwestycji: 

Rodzaj inwestycji2 ................................................................................................................... 

Opis inwestycji: 

 

 

 

 

 

Adres i dane geodezyjne nieruchomości, na której realizowana będzie nowa inwestycja 

............................................................................................................................. ................. 

................................................................................................................. ............................. 

Data rozpoczęcia inwestycji ................................................................................................. ..... 

Planowana data zakończenia inwestycji ...................................................................................... 

Planowana wartość inwestycji …………………………...……………………………………....................... 

w tym planowana wartość nakładów finansowych dotyczących działalności innowacyjnej, o której mo-

wa w § 2 ust. 1 pkt. a) i b) uchwały Nr …… Rady Miasta Opola z dnia ……..……: ….……………………… 

 

3. Przedsiębiorca wskazany w punkcie 1 zobowiązuje się do informowania tutejszego organu podatko-

wego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na możliwość korzystania ze zwolnienia (w szcze-

gólności o nie zakończeniu inwestycji w terminie), oraz do dostarczania wyjaśnień i dokumentów na każ-

dym etapie korzystania ze zwolnienia w podatku od nieruchomości – na wezwanie organu. 

 

4. Przedsiębiorca do wniosku załącza: 

1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego/wypis z ewidencji działalności gospodarczej, 

2) zobowiązanie do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych przedsiębiorcy – 

na druku nr 1, 

3) zobowiązanie do utrzymania nowej inwestycji w Opolu co najmniej przez 5 lat lub w przypadku ma-

łych i średnich przedsiębiorstw przez 3 lata od dnia jej zakończenia – na druku nr 2, 

4) zobowiązanie, że nowa inwestycja będzie spełniała warunki określone w § 2 uchwały – na druku nr 3 

oraz  

5) opinię o innowacyjności wystawioną przez: 

 jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 z wyłączeniem lit. g ustawy z dnia 8 października  

2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1449) tj.: jednostką naukową - pro-

wadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, taką jak: 

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, 

b) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, 

c) jednostki badawczo - rozwojowe, 

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, 

e) jednostki organizacyjne posiadające status jednostki badawczo - rozwojowej, 

f) Polską Akademię Umiejętności, 

lub 

 centrum badawczo - rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach 

wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730);  

 stowarzyszenie naukowo - techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub branżową izbę gospodarczą, któ-

rych zakres działania jest związany inwestycją będącą przedmiotem wniosku, 

potwierdzającą, spełnienie warunku określonego w § 2 ust. 3 uchwały Nr ……….… Rady Miasta Opola  

z dnia ……………... 

 

 

 

        ................................................. 

          podpis i pieczęć wnioskodawcy 

 

 

2 Nowa inwestycja w rozumieniu § 2 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania 

zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną  

(Dz. U. 08.146.927)  
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Druk nr 1 

................................................................. 

        (imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

 

......................................................................... 

    (adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy) 

 

DEKLARACJA 

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 7 ust. 3 uchwały Nr ………………. Rady Miasta Opola  

z dnia ……………… Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dotyczących działalności 

innowacyjnej 

 

- zobowiązuję się do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych 

 

 

 

 

 

 

...................................................    …................................................................ 

miejscowość, data         Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej  

do reprezentowania przedsiębiorcy 

 

 

 

 

Druk nr 2 

................................................................. 

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

 

......................................................................... 

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy) 

 

DEKLARACJA 

 

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 7 ust. 4 uchwały Nr …….… Rady Miasta Opola z dnia ……. 

Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dotyczących działalności innowacyjnej 

 

 zobowiązuję się do utrzymania nowej inwestycji w Opolu co najmniej 3 / 5  lat od dnia zakończenia jej 

realizacji.  

 

 

 

...................................................  ............................................................................ 

miejscowość, data          Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej  

do reprezentowania przedsiębiorcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 niepotrzebne skreślić
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Druk nr 3 

................................................................. 

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

 

......................................................................... 

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy) 

 

 

DEKLARACJA 

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z uchwały Nr ……..Rady Miasta Opola z dnia ……….. Program 

pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dotyczących działalności innowacyjnej 

 

-  deklaruję, że nowa inwestycja będzie spełniała warunki określone w § 2 uchwały. 

 

 

 

 

......................................   ............................................................................ 

     miejscowość, data          Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej  

do reprezentowania przedsiębiorcy 

 

 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XLVIII/517/09 

Rady Miasta Opola 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

......................................................... 

………………………………………...…..... 

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

 

........................................................ 

………………………………………………. 

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy) 

 

 

PREZYDENT MIASTA OPOLA 

 

OŚWIADCZENIE 

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 10 ust. 1 pkt 1) uchwały Rady Miasta Opola Nr …………..  

z dnia ……………Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dotyczących działalności 

innowacyjnej 

 

-  oświadczam, że w dniu ................... została zakończona nowa inwestycja, o której mowa w § 2  

ww. uchwały 

 

[Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.  

Nr 88 poz. 553 ze zm.), o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.]* 

 

 

 

 

...............................................   ........................................................................ 

miejscowość, data          Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej  

         do reprezentowania przedsiębiorcy 
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Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XLVIII/517/09 

Rady Miasta Opola 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 

............................................................ 

…………………………….……………...…..... 

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

 

............................................................. 

……………………………………..…………….. 

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy) 

 

 

PREZYDENT MIASTA OPOLA  

 

OŚWIADCZENIE 

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 10 ust. 1 pkt 2) uchwały Rady Miasta Opola Nr …………  

z dnia …………….. Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dotyczących działalności 

innowacyjnej 

 

 oświadczam, że wartość nowej inwestycji, o której mowa w § 2 uchwały, wynosi łącznie 

................................zł, w tym nakłady finansowe dotyczące działalności innowacyjnej, o której mowa  

w § 2 ust. 1 pkt a) i b) przekraczają ogółem ……………. zł, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt1….. uchwały. 

 oświadczam, że koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną na nową inwestycję wynoszą* 

…………………………zł, z czego udział własny wynosi .......................... zł, co stanowi ......................% 

wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną. 

 

 
*Kwota wykazana w oświadczeniu dotyczy kosztów inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia po-

mocą określonych w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania 

zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną 

pomoc inwestycyjną (Dz. U. z 2008, Nr 146, poz. 927), poniesionych po dniu złożenia zgłoszenia zamiaru 

skorzystania z pomocy regionalnej w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości na wspieranie no-

wych inwestycji.  

 

 

[Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.  

Nr 88 poz. 553 ze zm.), o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.]* 

 

 

 

 

 

 

................................................  ............................................................................ 

miejscowość, data     Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej  

      do reprezentowania przedsiębiorcy 

 

 

 

 

 

 

 
1 należy wpisać odpowiedni punkt § 6 ust. 1 uchwały, w zależności od wielkości przedsiębiorcy wykazanej w formularzu zgłoszenio-

wym.
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Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XLVIII/517/09  

Rady Miasta Opola  

z dnia 23 kwietnia 2009 r.  

 

............................................................. 

……………………………………..…...…........ 

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

 

.............................................................. 

………………………………….……………..…. 

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy) 

 

 

PREZYDENT MIASTA OPOLA  

 

OŚWIADCZENIE 

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 10 ust. 1 pkt 4) uchwały Rady Miasta Opola Nr …………. 

z dnia ……………Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dotyczących działalności 

innowacyjnej 

 

- zobowiązuję się do utrzymania nowej inwestycji w Opolu co najmniej 3 / 5  lat od dnia zakończenia jej 

realizacji. 

 

 

 

 

................................................  ................................................................................. 

   miejscowość, data     Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej  

              do reprezentowania przedsiębiorcy 

 

 

  

                         

 niepotrzebne skreślić 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 44 – 3019 – Poz.773  

 

Załącznik nr 6 

do uchwały Nr XLVIII/517/09 

Rady Miasta Opola 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 

................................................................ 

…….………………………………………...…..... 

(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 

 

................................................................ 

……………..………………………………………. 

(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy) 

 

 

PREZYDENT MIASTA OPOLA  

 

 

Informacja 

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 10 ust. 1 pkt 6) uchwały Rady Miasta Opola Nr …………..  

z dnia ……….………Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dotyczących działalności 

innowacyjnej 

 

- oświadczam, że wielkość powierzchni zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej związanej  

z nową inwestycją, stanowiącej podstawę wysokości opodatkowania, wynosi ............................ m2. 

 

 

[Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 

 Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), przewidującego odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań.]*  

 

 

 

 

 

 .........................................                    ...................................................... 

   data          podpis przedsiębiorcy  

          lub osoby upoważnionej 

 

*/ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu uchwałą Nr 14/52/2009 orzekło nieważność tej 

części załączników 
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775 

UCHWAŁA NR XXV/117/08 

 RADY GMINY SKOROSZYCE 

 

 z dnia 29 grudnia 2008 r. 

  

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania ze środków 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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, Nr 175, 

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 

poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111) oraz art. 406 ust. 1 pkt 6 ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środo-

wiska (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150,  

Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 

958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227), 

Rada Gminy Skoroszyce uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania dofinan-

sowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycz-

nym i wspólnotom mieszkaniowym na realizację 

przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu  

z obiektów budowlanych położonych na terenie 

gminy Skoroszyce, stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Skoroszyce. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

Henryk Sokołowski 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXV/117/08 

Rady Gminy Skoroszyce 

z dnia 29 grudnia 2008 r. 

 

Regulamin udzielania dofinansowania ze środ-

ków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym i wspól-

notom mieszkaniowym na realizację przedsięwzięć 

związanych z usuwaniem azbestu z obiektów bu-

dowlanych położonych na terenie Gminy Skoro-

szyce 

 

§ 1.1. Regulamin określa zasady przyznawania 

dofinansowania dla osób fizycznych i wspólnot 

mieszkaniowych na realizację przedsięwzięć pole-

gających na pokryciu części kosztów związanych  

z transportem i unieszkodliwianiem odpadów za-

wierających azbest. 

2. O jednorazowe dofinansowanie ubiegać się 

mogą osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkanio-

we mające tytuł prawny do nieruchomości zlokali-

zowanej na terenie Gminy Skoroszyce. W przy-

padku posiadania innego niż własność tytułu 

prawnego do nieruchomości, do wniosku należy 

dołączyć zgodę właściciela(i) nieruchomości. 

3. Pomoc udzielana osobom fizycznym, będą-

cym przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodar-

czej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) może 

być udzielana wyłącznie na potrzeby niezwiązane  

z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą. 

 

§ 2.1. Ze środków Gminnego Funduszu udziela 

się jednorazowego dofinansowania na pokrycie 

kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów 

azbestowych w wysokości 300,00 zł za 1 tonę, 

jednak nie więcej niż 1 500,00 zł (jeden tysiąc 

pięćset złotych 00/100). 

2. Koszty przeprowadzenia remontu obiektu 

budowlanego, tj. demontażu wyrobów zawierają-

cych azbest oraz zastąpienia ich nowymi materia-

łami pokrywa właściciel obiektu z własnych środ-

ków. 

3. Prace polegające na usuwaniu wyrobów za-

wierających azbest powinny być wykonywane 
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zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym za-

kresie. 

4. Osoba ubiegająca się o uzyskanie dofinan-

sowania na transport i unieszkodliwianie odpadów 

zawierających azbest składa w Urzędzie Gminy: 

a) wniosek o dofinansowanie, 

b) mapa sytuacyjną z zaznaczoną działką i obiek-

tem objętym wnioskiem, 

c) potwierdzenie zgłoszenia organowi admini-

stracji architektoniczno - budowlanej dotyczące 

wykonania robót remontowych lub prawomocne 

pozwolenie na budowę, w przypadku, gdy pod-

czas rozbiórki elementów budowlanych zawierają-

cych azbest nastąpi przebudowa obiektu. 

5. Wzór wniosku dostępny jest w: 

a) Referacie Rozwoju Gospodarczego i Rolnic-

twa, 

b) na stronie internetowej www.bip.skoroszy-

ce.pl, 

6. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności, 

rozpatrywane są według listopada będą rozpatry-

wane w następnym roku kalendarzowym. 

7. Wnioski niezrealizowane w danym roku z po-

wodu braku środków finansowych będą realizo-

wane w pierwszej kolejności w roku następnym. 

8. Przekazanie środków Wnioskodawcy nastę-

puje na podstawie umowy. 

9. Umowa powinna zawierać: 

a) określenie wysokości dotacji, 

b) efekt ekologiczny (ilość usuniętego azbestu 

w m2 lub Mg), 

c) warunki otrzymania i rozliczenia dotacji (do-

kumenty odbiorowe, imienne rachunki). 

 

§ 3.1. Warunkiem uzyskania dofinansowania 

jest: 

a) demontaż płyt azbestowo-cementowych pła-

skich i falistych stosowanych w budownictwie przez 

przedsiębiorcę legitymującego się decyzją zatwier-

dzającą program gospodarki odpadami niebezpiecz-

nymi zawierającymi azbest wydaną na podstawie 

ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (j.t. 

Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, Nr 88, poz. 587) 

przez Starostę Powiatu Nyskiego, 

b) przedłożenie „Oceny stanu i możliwości bez-

piecznego użytkowania wyrobów zawierających 

azbest” wykonanej zgodnie ze wzorem zawartym  

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie spo-

sobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usu-

wania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, 

poz. 649), najpóźniej do dnia złożenia wniosku. 

2. Dopuszcza się możliwość dofinansowania 

kosztów transportu i unieszkodliwienia odpadów 

zawierających azbest powstałych w wyniku de-

montażu płyt zawierających azbest z obiektów 

budowlanych, a nieusuniętych przed dniem wej-

ścia w życie niniejszego Regulaminu. 

3. Dofinansowanie nie obejmuje tych osób fi-

zycznych, które we własnym zakresie wywiozły 

odpady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć 

dachowych lub elewacji budynków.  

 

 

 

Załącznik nr 1 

 do regulaminu udzielania pomocy finansowej na 

 realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów 

 powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych 

 zlokalizowanych na terenie Gminy Skoroszyce 

 

WÓJT GMINY SKOROSZYCE 

 

WNIOSEK 

o udzielenie dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

pokrycie kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest  

 

l. Imię i Nazwisko wnioskodawcy (właściciela budynku/działki) 

Imię ……………………………………….. 

Nazwisko ………………………………….. 

 

2. Adres zameldowania wnioskodawcy 

Ulica………………………………. nr domu……….. nr mieszkania…………. 

kod pocztowy…………………………………... 

tel. kontaktowy…………………………………..  

 

3. Lokalizacja planowanych prac …………………. 

 

4. Obręb i nr działki…………………………………. 
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5. Charakterystyka prac (zaznaczyć właściwe): 

a) płyty dachowe b) płyty elewacyjne c) inne (jakie)………………………… 

 

6.  Planowana ilość wytworzonych wyrobów zawierających azbest [m2 lub kg] …………… 

 

7.  Planowany termin realizacji prac……………………………………………….  

 

8.  Nazwa i adres firmy usuwającej odpady z azbestu: 

 …………………………………………………………………………………………….   

 

………..…………………………. 

data i podpis wnioskodawcy 

 

Załączniki: 

1. Mapa sytuacyjna z zaznaczoną działką i obiektem objętym wnioskiem. 

2. Potwierdzenie zgłoszenia organowi administracji architektoniczno- budowlanej dotyczące wykonania 

robót remontowych lub prawomocne pozwolenie na budowę, w przypadku, gdy podczas rozbiórki elemen-

tów budowlanych zawierających azbest nastąpi przebudowa obiektu. 
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UCHWAŁA NR XXVIII/137/09 

 RADY GMINY SKOROSZYCE 

 

 z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/117/08 Rady Gminy Skoroszyce 

z dnia 29 grudnia 2009 r. dot. uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania 

ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.  

z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.  

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 

i 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 153, poz. 1271, Nr 167, 

poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 

1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 

Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111  

i Nr 223, poz. 2458) oraz art. 406 ust. 1 pkt 6 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (j.t. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, 

poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958,  

Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227), Rada Gmi-

ny Skoroszyce uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXV/117/08 Rady Gminy 

Skoroszyce z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania 

ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej wprowadza zmianę  

§ 3, który otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Henryk Sokołowski 
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INFORMACJA 

  

 z dnia 3 czerwca 2009 r. 

  

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji 

dla ZAK Spółka Akcyjna z siedziba w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Mostowej 30A 

 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją  

z dnia 3 czerwca 2009 r. nr WCC/585-ZTO - 

A/564/W/OWR/2009/HK dokonał zmiany koncesji 

na prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-

sie wytwarzania ciepła, decyzją z dnia 3 czerwca 

2009 r. nr PCC/612-ZTO-A/564/W/OWR/2009/HK 

dokonał zmiany koncesji na prowadzenie działalno-

ści gospodarczej w zakresie przesyłania i dystry-

bucji ciepła dla ZAK Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 30A, po-

legającej na zmianie nazwy Koncesjonariusza  

z „Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A." z siedzibą w 

Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 30A, na 

„ZAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie - 

Koźlu przy ul. Mostowej 30A". 

 

Uzasadnienie 

W dniu 26 maja 2009 r. ZAK Spółka Akcyjna 

wniosła o zmianę koncesji na wytwarzania ciepła; 

przesyłanie i dystrybucję ciepła; udzielonych dla 

Przedsiębiorstwa Energetycznego „Zakłady Azo-

towe Kędzierzyn S.A." z siedzibą w Kędzierzynie-

Koźlu przy ul. Mostowej 30A, polegającą na zmia-

nie nazwy Koncesjonariusza. 

Ponieważ za zmianą decyzji przemawia słuszny 

interes strony, a zmianie nie sprzeciwiają się prze-

pisy szczególne, zgodnie z art. 155 ustawy Ko-

deks postępowania administracyjnego, postano-

wiono przychylić się do wniosku ZAK Spółka Ak-

cyjna z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu przy  

ul. Mostowej 30A i dokonać zmiany ww. konce-

sjach. 

 

Z upoważnienia  

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

 

Zastępca Dyrektora  

Południowo – Zachodniego 

Oddziału Terenowego 

Urzędu Regulacji Energetyki 

z siedzibą we Wrocławiu 

Monika Gawlik 
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POROZUMIENIE 

 

 zawarte w dniu 14 maja 2009 r. 

  

w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą „Budowa chodnika i kanalizacji 

deszczowej w ciągu ul. Brzeziny w Ozimku – droga powiatowa Nr 1742 Ozimek - Krasiejów - II etap” 

zawarte pomiędzy: 

Gminą Ozimek reprezentowaną przez: 

1) Burmistrza Ozimka - Jana Labusa 

a 

Powiatem Opolskim reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu w imieniu, którego działa:  

1) Przewodniczący Zarządu – Henryk Lakwa; 

2) Członek Zarządu – Krzysztof Wysdak. 

 

Strony postanawiają, co następuje: 

 

§ 1.1. Strony porozumienia wyrażają wolę 

wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą 

„Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w cią-

gu ul. Brzeziny w Ozimku – droga powiatowa  

Nr 1742 Ozimek - Krasiejów - II etap”.  

2. Strony porozumienia przeznaczają na realiza-

cję zadania wymienionego w § 1.1 łącznie kwotę 

165.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć 

tysięcy złotych 00/100), na którą składają się za-

pisane w budżetach stron na 2009 r. kwoty dekla-

rowanych udziałów, określone odpowiednio w § 2 

i 3 niniejszego porozumienia. 

3. Ostateczny koszt realizacji zadania zostanie 

ustalony w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, na jego realizację. 
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§ 2. Powiat Opolski deklaruje, że pokryje koszt 

realizacji II etapu zadania w wysokości nie wyższej 

niż 115.000,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy 

złotych 00/100). 

 

§ 3. Gmina Ozimek zobowiązuje się do przeka-

zania w terminie do dnia 30 czerwca 2009 r. na 

rachunek Powiatu Opolskiego nr PKO BP S.A.  

I O/Opole nr 72 1020 3668 0000 5102 0015 

7123 kwoty 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 

tysięcy złotych 00/100) na realizację II etapu za-

dania. 

 

§ 4. Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiatowych 

w Opolu, jako Zamawiający ogłosi przetarg i dokona 

wyboru wykonawcy na wykonanie zadania zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamó-

wień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 

1655 z późn. zm.). 

 

§ 5. Materiały przetargowe i organizację prze-

targu zapewni Powiat Opolski – Zarząd Dróg Po-

wiatowych na własny koszt. 

 

§ 6. W przypadku wyboru wykonawcy, który 

zaoferuje za zakres robót wyszczególniony  

w kosztorysie inwestorskim cenę niższą niż okre-

ślona w § 1 ust. 2 porozumienia udział finansowy 

stron nie ulega zmianie, a zaoszczędzone środki 

będą przeznaczone na zwiększenie zakresu robót 

na tym zadaniu w 2009 r. 

 

§ 7.1) Faktury za wykonane roboty wystawia-

ne będą przez Wykonawcę w całości na Powiat 

Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych. 

2)  Powiat Opolski przedłoży Gminie Ozimek 

rozliczenie z wykorzystania otrzymanych środków 

po zrealizowaniu i odbiorze zadania. 

3)  Niewykorzystana część środków zostanie 

zwrócona Gminie Ozimek w terminie do 21 dni od 

daty całkowitego rozliczenia inwestycji. 

 

§ 8.1. Nadzór nad realizowanymi robotami 

prowadzony będzie przez Zarząd Dróg Powiato-

wych w Opolu. 

2. Kaucja gwarancyjna naliczona będzie od ca-

łej wartości robót i przechowywana na koncie 

Powiatu Opolskiego – Zarządu Dróg Powiatowych. 

 

§ 9. W sprawach nieuregulowanych porozu-

mieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

§ 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważ-

ności. 

 

§ 11. Porozumienie ulega rozwiązaniu w przy-

padku odstąpienia od realizacji zadania przez jedną 

ze stron porozumienia, przy czym odstąpienie nie 

może nastąpić po wszczęciu postępowania o udzie-

lenie zamówienia publicznego. 

 

§ 12. Porozumienie zostało sporządzone w 3 jed-

nobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa dla Po-

wiatu Opolskiego i jeden dla Gminy Ozimek. 

 

Powiat Opolski:  Gmina Ozimek: 

 

Przewodniczący          z up. Burmistrza 

Zarządu Powiatu   Marek Korniak 

Henryk Lakwa    Zastępca Burmistrza 

 

Wicestarosta Opolski    

Krzysztof Wysdak     
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POROZUMIENIE 

 

 zawarte w dniu 14 maja 2009 r. 

  

w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą  

„Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1513 Skarbiszowice – Tułowice  

w miejscowości Tułowice” 

 

zawarte pomiędzy: 

Gminą Tułowice reprezentowaną przez: 

1) Wójta Gminy - Wiesława Plewę 

a 

Powiatem Opolskim reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu w imieniu, którego działa: 

1) Przewodniczący Zarządu – Henryk Lakwa; 

2) Członek Zarządu – Krzysztof Wysdak. 

Strony postanawiają, co następuje: 

 

§ 1.1. Strony porozumienia wyrażają wolę 

wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą „Re-

mont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1513 

Skarbiszowice – Tułowice w miejscowości Tułowi-

ce”. 
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2. Strony porozumienia przeznaczają na realiza-

cję zadania wymienionego w § 1.1 łącznie kwotę 

64.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysią-

ce złotych 00/100), na którą składają się zapisane 

w budżetach stron na 2009 r. kwoty deklarowa-

nych udziałów, określone odpowiednio w § 2 i 3 

niniejszego porozumienia. 

3. Ostateczny koszt realizacji zadania zostanie 

ustalony w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, na jego realizację. 

 

§ 2. Powiat Opolski deklaruje, że pokryje koszt 

realizacji zadania w wysokości nie wyższej niż 

30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 

00/100). 

 

§ 3. Gmina Tułowice zobowiązuje się do prze-

kazania w terminie do dnia 29 maja 2009 r. na 

rachunek Powiatu Opolskiego nr PKO BP S.A.  

I O/Opole nr 72 1020 3668 0000 5102 0015 

7123 kwoty 34.000,00 zł (słownie: trzydzieści 

cztery tysiące złotych 00/100) na realizację zada-

nia. 

 

§ 4.1) Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiato-

wych w Opolu, jako Zamawiający dokona wyboru 

Wykonawcy na wykonanie zadania zgodnie z usta-

wą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, 

z późn. zm.). 

2) Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiatowych 

w Opolu w toku procedury wyłonienia Wykonaw-

cy zadania, zapewni udział przedstawiciela Gminy 

na każdym jej etapie. 

  

§ 5. Nadzór nad realizowanymi robotami pro-

wadzony będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych 

w Opolu. 

 

§ 6. W przypadku wyboru wykonawcy, który za-

oferuje za zakres robót wyszczególniony w kosztory-

sie inwestorskim cenę niższą niż określona  

w § 1.2 porozumienia udział finansowy stron nie 

ulega zmianie, a zaoszczędzone środki będą przezna-

czone na roboty dodatkowe – nieprzewidziane (jeśli 

takie wystąpią) na tym zadaniu w 2009 r. 

§ 7.1) Faktury za wykonane roboty wystawia-

ne będą przez Wykonawcę w całości na Powiat 

Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych. 

2) Powiat Opolski przedłoży Gminie rozliczenie 

z wykorzystania otrzymanych środków po zreali-

zowaniu i odbiorze zadania. 

3) Niewykorzystana część środków zostanie 

zwrócona Gminie w terminie do 21 dni od daty 

całkowitego rozliczenia inwestycji. 

 

§ 8. Powiat Opolski deklaruje, że przygotuje 

materiały niezbędne do wyboru wykonawcy. 

 

§ 9. W sprawach nieuregulowanych porozu-

mieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

§ 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważ-

ności. 

 

§ 11. Porozumienie ulega rozwiązaniu w przy-

padku odstąpienia od realizacji zadania przez jedną 

ze stron porozumienia, przy czym odstąpienie nie 

może nastąpić po wszczęciu postępowania o udzie-

lenie zamówienia publicznego. 

 

§ 12. Porozumienie zostało sporządzone w 3 jed-

nobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa dla Po-

wiatu Opolskiego i jeden dla Gminy Tułowice. 

 

Powiat Opolski:  Gmina Tułowice: 

 

Przewodniczący  Wójt 

Zarządu Powiatu  Wiesław Plewa 

Henryk Lakwa 

 

Wicestarosta Opolski 

Krzysztof Wysdak 
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UCHWAŁA NR 14/51/2009 

 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

 

 z dnia 20 maja 2009 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku  

z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577; Nr 154, poz. 

1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. 

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) oraz art. 91 ust. 1 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;  

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

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opo-

lu orzeka nieważność 

§ 9 pkt 2, § 10 ust. 1 pkt 2 i 6 – w części do-

tyczącej treści oświadczeń zawartych w załączni-

kach nr 3 i 6 w brzmieniu „oświadczam, że jest mi 

znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze 

zm.), o odpowiedzialności karnej za składanie fał-

szywych zeznań”, § 12 ust. 2 i § 13 ust. 5 

uchwały Nr XLVIII/516/09 Rady Miasta Opola  

z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia 

programu pomocy regionalnej na wspieranie no-

wych inwestycji w sektorze turystyki z powodu 

naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach  

i opłatach lokalnych. 

 

Uzasadnienie 

W dniu 30 kwietnia 2009 r. do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę 

Nr XLVIII/516/09 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwiet-

nia 2009 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy 

regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w sekto-

rze turystyki, w której treści organ stanowiący jed-

nostki samorządu terytorialnego określił, przywołując 

przepisy art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie 

gminnym, art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Mini-

strów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków 

udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz 

podatku od środków transportowych, stanowiących 

regionalną pomoc inwestycyjną, program regionalnej 

pomocy inwestycyjnej polegający na zwolnieniu od 

podatku od nieruchomości przedsiębiorców dokonują-

cych nowych inwestycji. W uchwale tej Rada posta-

nowiła m.in.: 

- w § 9: Za rozpoczęcie prac związanych z no-

wą inwestycją uważa się: 

1) podjęcie prac budowlanych lub 

2) zaciągnięcie pierwszego prawnie wiążącego 

zobowiązania. 

- w § 12 ust. 2: W przypadku otrzymania w trak-

cie roku pomocy publicznej ponad dopuszczalną 

intensywność przedsiębiorca jest zobowiązany do 

zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy pu-

blicznej ponad dopuszczalną intensywność terminie 

do 31 grudnia danego roku podatkowego poprzez 

zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami 

zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  

- w § 13 ust. 5: W przypadku utraty prawa do 

zwolnienia przedsiębiorca zobowiązany jest do za-

płaty podatku od nieruchomości wraz z odsetkami 

za cały okres czasu, w którym korzystał ze zwol-

nienia w sposób nieuprawniony, zgodnie z procedu-

rą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierp-

nia 1997 r. Ordynacja podatkowa). 

Ponadto, w § 10 ust. 1 pkt 2 i 6 Rada określiła 

wzory oświadczenia o wartości nowej inwestycji 

(…), stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały, oraz 

informacji o powierzchni budynków lub ich części 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

(…), stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały, za-

wierających zapisy o następującej treści „oświad-

czam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 

poz. 553 ze zm.), o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań”. 

Na posiedzeniu Kolegium przedstawiciele Mia-

sta Opola, odnosząc się do treści § 8 i § 9 doty-

czących określenia terminu realizacji inwestycji 

wyjaśnili, iż intencją Rady było zdyscyplinowanie 

inwestorów wykonujących inwestycje (…),  

a określenie terminu jest zgodne z rozporządze-

niem. Warunki określone w uchwale, muszą być 

spełnione, by pomoc mogła być udzielona, 

a przedsiębiorcy mogli podejmować decyzje bez 

zaskoczenia. Natomiast, odnosząc się do art. 233 

Kodeksu karnego, podniesiono, że zgodnie z tre-

ścią ust. 2, warunkiem odpowiedzialności karnej 

jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakre-

sie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego  

o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie. 
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W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, 

co następuje. 

Mając na uwadze zapewnienie zgodności udzie-

lania pomocy publicznej z warunkami dopuszczal-

ności tej pomocy określonymi w przepisach Unii 

Europejskiej oraz ustawodawstwie polskim, na pod-

stawie delegacji zawartej w art. 20d ust. 1 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Ministrów 

określiła, w drodze rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 

2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień 

od podatku od nieruchomości oraz podatku od 

środków transportowych, stanowiących regionalną 

pomoc inwestycyjną, warunki udzielania regionalnej 

pomocy inwestycyjnej, do której mają zastosowanie 

przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 

z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowa-

nia art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regional-

nej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302 z dnia 

1 listopada 2006 r., str. 29), w formie zwolnień od 

podatku od nieruchomości lub podatku od środków 

transportowych - wprowadzanych, w drodze 

uchwał rad gmin, na podstawie art. 7 ust. 3 lub art. 

12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-

datkach i opłatach lokalnych. 

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-

nych, rada gminy, w drodze uchwały, może 

wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż 

określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy  

z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy  

o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych 

ustaw.  

Wykraczającymi poza ustawową kompetencję 

rady, wynikającą z przepisu art. 7 ust. 3 ustawy  

o podatkach i opłatach lokalnych, są postanowie-

nia: 

- § 9 pkt 2 uchwały, określającego okoliczność 

rozpoczęcia nowej inwestycji poprzez zaciągnięcie 

pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania. 

Przywołując tezę z uzasadnienia wyroku Naczelne-

go Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 

1995 r. (sygn. akt SA/Gd 2949/94), iż określone 

w przepisach prawa normy powinny być sformu-

łowane w sposób jednoznaczny, czytelny i wy-

czerpujący, uniemożliwiający stosowanie niedo-

puszczalnego, sprzecznego z prawem luzu inter-

pretacyjnego, Kolegium stwierdza, iż sformułowa-

nie zaciągnięcie pierwszego prawnie wiążącego 

zobowiązania, istotne przy ustaleniu terminu zwią-

zanego ze zwolnieniem podatkowym, nie spełnia 

ww. wymogów; 

-  § 10 ust. 1 pkt 2 i 6 uchwały, dotyczące za-

pisów o odpowiedzialności karnej nie mają związ-

ku z przedmiotem uregulowań zawartych w tej 

uchwale. Rada Miasta Opola może kształtować 

zakres stosunków w przedmiotowej uchwale, ma-

jącej status aktu prawa miejscowego (tj. źródła 

powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospo-

litej Polskiej na obszarze działania organów, które 

je ustanowiły) wyłącznie na podstawie i w grani-

cach przepisów prawa, zatem brzmienie zapisów 

zawartych w treści załączników nr 3 i 6 „oświad-

czam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy  

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.  

Nr 88, poz. 553 ze zm.), o odpowiedzialności kar-

nej za składanie fałszywych zeznań” wykracza 

poza zakres kompetencji organu stanowiącego 

jednostki samorządu terytorialnego do kształtowa-

nia zakresu przedmiotowego uchwały w sprawie 

przyjęcia programu pomocy regionalnej na wspie-

ranie nowych inwestycji w sektorze turystyki. 

Należy w tym miejscu jednoznacznie stwierdzić, że 

art. 233 § 1 Kodeksu karnego wiąże odpowie-

dzialność z zeznaniem składanym w „postępowaniu 

sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy", tymczasem właściwe czynności 

w zakresie pomocy regionalnej na wspieranie no-

wych inwestycji nie są czynnościami dokonywany-

mi „na podstawie ustawy", ale na podstawie przed-

miotowej uchwały. Kwestie odpowiedzialności za 

składanie przez podatnika nieprawdziwych danych  

w deklaracjach lub oświadczeniach zostały uregulo-

wane w przepisach ustawy z dnia 10 września  

1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 111, poz. 765 ze zm.);  

-  § 12 ust. 2 oraz § 13 ust. 5 uchwały, w za-

kresie zwrotu pomocy poprzez zapłatę podatku od 

nieruchomości, z uwagi na normatywne odniesie-

nie się w ich treści do regulacji określonych po-

wszechnie obowiązującymi przepisami prawa, co 

w akcie prawa miejscowego nie znajduje prawnej 

legitymacji. 

W tym stanie faktycznym i prawnym należało 

orzec jak w sentencji. 

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 Obra-

chunkowej w Opolu w terminie 30 dni od daty jej 

doręczenia. 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 

780  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 44 – 3028 – Poz.780  

 

780 

 
781 

UCHWAŁA NR 14/52/2009 

 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

 

 z dnia 20 maja 2009 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku  

z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych 

(Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577; Nr 154, poz. 

1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. 

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) oraz art. 91 ust. 1 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;  

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

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opo-

lu orzeka nieważność 

§ 9 pkt 2, § 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 – w części do-

tyczącej treści oświadczeń zawartych w załączni-

kach nr 2, 3 i 6 w brzmieniu „oświadczam, że jest 

mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze 

zm.), o odpowiedzialności karnej za składanie fał-

szywych zeznań”, § 12 ust. 2 i § 13 ust. 5 uchwały 

Nr XLVIII/517/09 Rady Miasta Opola z dnia  

23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia programu 

pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji 

dotyczących działalności innowacyjnej z powodu 

naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opła-

tach lokalnych. 

 

Uzasadnienie 

W dniu 30 kwietnia 2009 r. do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę  

Nr XLVIII/517/09 Rady Miasta Opola z dnia  

23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia programu 

pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwe-

stycji dotyczących działalności innowacyjnej,  

w której treści organ stanowiący jednostki samo-

rządu terytorialnego, przywołując przepisy art. 18 

ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym,  

art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokal-

nych oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Mini-

strów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warun-

ków udzielania zwolnień od podatku od nierucho-

mości oraz podatku od środków transportowych, 

stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, 

określił program regionalnej pomocy inwestycyjnej 

polegający na zwolnieniu od podatku od nieru-

chomości przedsiębiorców dokonujących nowych 

inwestycji. W uchwale tej Rada postanowiła m.in.: 

 - w § 9: Za rozpoczęcie prac związanych  

z nową inwestycją uważa się: 

 1) podjęcie prac budowlanych lub 

 2) zaciągnięcie pierwszego prawnie wiążącego 

zobowiązania. 

- w § 12 ust. 2: W przypadku otrzymania w trak-

cie roku pomocy publicznej ponad dopuszczalną 

intensywność przedsiębiorca jest zobowiązany do 

zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy pu-

blicznej ponad dopuszczalną intensywność terminie 

do 31 grudnia danego roku podatkowego poprzez 

zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami 

zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  

-  w § 13 ust. 5: W przypadku utraty prawa do 

zwolnienia przedsiębiorca zobowiązany jest do 

zapłaty podatku od nieruchomości wraz z odset-

kami za cały okres czasu, w którym korzystał ze 

zwolnienia w sposób nieuprawniony, zgodnie  

z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa). 

Ponadto, w § 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 Rada okre-

śliła wzory oświadczenia o zakończeniu inwestycji, 

stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, o warto-

ści nowej inwestycji (…), stanowiącego załącznik 

nr 3 do uchwały, oraz informacji o powierzchni 

budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej (…), stanowiącego za-

łącznik nr 6 do uchwały, zawierających zapisy  

o następującej treści „oświadczam, że jest mi zna-

na treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.),  

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszy-

wych zeznań”. 

Na posiedzeniu Kolegium przedstawiciele Miasta 

Opola, odnosząc się do treści § 8 i § 9 dotyczących 

określenia terminu realizacji inwestycji wyjaśnili, iż 

intencją Rady było zdyscyplinowanie inwestorów 

wykonujących inwestycje (…), a określenie terminu 

jest zgodne z rozporządzeniem. Warunki określone  

w uchwale, muszą być spełnione, by pomoc mogła 

być udzielona, a przedsiębiorcy mogli podejmować 

decyzje bez zaskoczenia. Natomiast, odnosząc się do 

art. 233 Kodeksu karnego, podniesiono, że zgodnie z 

treścią ust. 2, warunkiem odpowiedzialności karnej 

jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie 

swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpo-

wiedzialności karnej za fałszywe zeznanie.  
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W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, 

co następuje. 

Mając na uwadze zapewnienie zgodności udzie-

lania pomocy publicznej z warunkami dopuszczal-

ności tej pomocy określonymi w przepisach Unii 

Europejskiej oraz ustawodawstwie polskim, na 

podstawie delegacji zawartej w art. 20d ust. 1 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Rada 

Ministrów określiła, w drodze rozporządzenia  

z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków 

udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości 

oraz podatku od środków transportowych, stano-

wiących regionalną pomoc inwestycyjną, warunki 

udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, do 

której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 

2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Trakta-

tu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwesty-

cyjnej (Dz. Urz. UE L 302 z dnia 1 listopada  

2006 r., str. 29), w formie zwolnień od podatku 

od nieruchomości lub podatku od środków trans-

portowych - wprowadzanych, w drodze uchwał 

rad gmin, na podstawie art. 7 ust. 3 lub art. 12 

ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-

kach i opłatach lokalnych. 

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-

nych, rada gminy, w drodze uchwały, może 

wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż 

określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy  

z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy  

o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych 

ustaw.  

Wykraczającymi poza ustawową kompetencję ra-

dy, wynikającą z przepisu art. 7 ust. 3 ustawy  

o podatkach i opłatach lokalnych, są postanowienia: 

- § 9 pkt 2 uchwały, określającego okoliczność 

rozpoczęcia nowej inwestycji poprzez zaciągnięcie 

pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania. 

Przywołując tezę z uzasadnienia wyroku Naczelne-

go Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 

1995 r. (sygn. akt SA/Gd 2949/94), iż określone 

w przepisach prawa normy powinny być sformu-

łowane w sposób jednoznaczny, czytelny i wy-

czerpujący, uniemożliwiający stosowanie niedo-

puszczalnego, sprzecznego z prawem luzu inter-

pretacyjnego, Kolegium stwierdza, iż sformułowa-

nie zaciągnięcie pierwszego prawnie wiążącego 

zobowiązania, istotne przy ustaleniu terminu zwią-

zanego ze zwolnieniem podatkowym, nie spełnia 

ww. wymogów; 

-  § 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 uchwały, dotyczące 

zapisów o odpowiedzialności karnej, nie mają 

związku z przedmiotem uregulowań zawartych  

w tej uchwale. Rada Miasta Opola może kształto-

wać zakres stosunków w przedmiotowej uchwale, 

mającej status aktu prawa miejscowego (tj. źródła 

powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospo-

litej Polskiej na obszarze działania organów, które 

je ustanowiły) wyłącznie na podstawie i w grani-

cach przepisów prawa, zatem brzmienie zapisów 

zawartych w treści załączników nr 2, 3 i 6 

„oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 

(Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), o odpowiedzial-

ności karnej za składanie fałszywych zeznań” wy-

kracza poza zakres kompetencji organu stanowią-

cego jednostki samorządu terytorialnego do kształ-

towania zakresu przedmiotowego uchwały  

w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej 

na wspieranie nowych inwestycji w sektorze tury-

styki. Należy w tym miejscu jednoznacznie stwierdzić, 

że art. 233 § 1 Kodeksu karnego wiąże odpowie-

dzialność z zeznaniem składanym w „postępowaniu 

sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy", tymczasem właściwe czynności 

w zakresie pomocy regionalnej na wspieranie no-

wych inwestycji nie są czynnościami dokonywany-

mi „na podstawie ustawy", ale na podstawie przed-

miotowej uchwały. Kwestie odpowiedzialności za 

składanie przez podatnika nieprawdziwych danych  

w deklaracjach lub oświadczeniach zostały uregulo-

wane w przepisach ustawy z dnia 10 września  

1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 111, poz. 765 ze zm.);  

-  § 12 ust. 2 oraz § 13 ust. 5 uchwały, w za-

kresie zwrotu pomocy poprzez zapłatę podatku od 

nieruchomości, z uwagi na normatywne odniesie-

nie się w ich treści do regulacji określonych po-

wszechnie obowiązującymi przepisami prawa, co 

w akcie prawa miejscowego nie znajduje prawnej 

legitymacji. 

W tym stanie faktycznym i prawnym należało 

orzec jak w sentencji. 

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  

w Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 
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UCHWAŁA NR 15/57/2009 

 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

 

 z dnia 3 czerwca 2009 r. 

 

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini-

stracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze 

zm.) w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia  

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

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 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 

Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.  

Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu postana-

wia: 

sprostować z urzędu oczywisty błąd pisarski 

zawarty w sentencji i uzasadnieniu uchwały  

Nr 14/52/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obra-

chunkowej w Opolu z dnia 20 maja 2009 r.:  

jest - „§ 13 ust. 5”, winno być - „§ 13 ust. 4”.  

 

Przewodniczący Kolegium 

 

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik 
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ZESTAWIENIE 

 

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego 

 zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Głubczyce  

 

a) II półrocze 

  stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu 

powierzchnia 

lokalu 

Standard 

lokalu 

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu stanu technicznego 

do 1918 r. 1919 - 45 1946 - 1970 1971 - 2002 po 2002 r. 

zły* dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry 

poniżej  40 m² A 1) **.... 

2)........ 

    1,91  10,25   

B  0,90         

C        2,50   

40 m² do 60 m² A        9,25   

B  1,50         

C        1,31   

powyżej 60 m² 

do 80 m² 

A        7,80   

B  1,66         

C           

powyżej 80 m² A           

B  1,04         

C           
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A - standard wysoki ( wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja bu-

dynku) 

B- standard średni ( wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania ale niekorzystna lokalizacja bu-

dynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania) 

C - standard niski ( brak instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej) 

* - budynek wymaga remontu 

1) ** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek 

2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek 

 

Zastępca Burmistrza 

Mariusz Mróz 
782 
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Zbiory Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego wraz ze skorowidzami dostępne są  

w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim - Wydział Nadzoru i Kontroli 

ul. Piastowska 14, pok. Nr 233, 45-082 Opole, tel. (077) 45-24-260 w godz. 7.30 - 15.30. 
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