
 

 

 

  

TREŚĆ: 

Poz.: 

U C H W A Ł A  R A D Y  P O W I A T U  

1461 – Rady Powiatu Krapkowickiego nr XLII/229/2010 z dnia 3 listopada 2010 r.  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 8196 

U C H W A Ł Y  R A D  G M I N :  

1462 – Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr XLIX/382/2010 z dnia 7 października 2010 r.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8197 

1463 – Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr XLIX/387/2010 z dnia 7 października 2010 r.  

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 8198 

1464 – Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. nr XLV/347/2010 z dnia 7 września 2010 r.  

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gorzów Śl. 8198 

1465 – Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. nr XLVII/368/2010 z dnia 21 października 2010 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/347/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Ślą-

skim z dnia 7 września 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy Gorzów Śląski 8208 

1466 – Rady Gminy Izbicko nr LVII/281/10 z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XXXVI/194/05 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 marca 2005 r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charak-

terze socjalnym dla uczniów 8214 

1467 – Rady Miejskiej w Kluczborku nr LIII/719/10 z dnia 28 września 2010 r. w spra-

wie uchylenia uchwał 8214 

1468 – Rady Miejskiej w Korfantowie nr LVII/337/2010 z dnia 29 września 2010 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów  

i wysokości wynagrodzenia za inkaso 8215 

1469 – Rady Gminy Lubsza nr LIII/352/2010 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8215 

1470 – Rady Gminy Lubsza nr LIII/353/2010 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie 

zwolnienia z podatku od nieruchomości 8216 

1471 – Rady Gminy Lubsza nr LIII/354/2010 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie 

zwolnień z podatku od nieruchomości 8217 

1472 – Rady Gminy Lubsza nr LIV/376/2010 z dnia 21 października 2010 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności po-

żytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dzie-

dzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 8217 

1473 – Rady Gminy Murów nr XXXVI/225/10 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie 

określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 8218 
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1474 – Rady Miejskiej w Niemodlinie nr LXIII/427/10 z dnia 26 października 2010 r.  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działal-

ności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmio-

tami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organi-

zacji 8219 

1475 – Rady Gminy Turawa nr XXXIX/250/10 z dnia 15 października 2010 r. w spra-

wie nadania nazw ulicom nad Jeziorem Dużym w Turawie brzeg południowy 8221 

1476 – Rady Gminy Walce nr XXXVIII/262/10 z dnia 20 października 2010 r.  

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkłada-

nia na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, do któ-

rych nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” przypadają-

cych Gminie Walce lub jej gminnym jednostkom organizacyjnym 8223 

I N F O R M A C J A  

1477 – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-37(7)/2010/73/XI-B/AŁ  

z dnia 28 października 2010 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Nr OWR-4210-37(6)/2010/73/XI-B/AŁ 8224 

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

1478 – zawarte w dniu 27 września 2010 r. w sprawie realizacji zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych dwojga dzieci z terenu Gminy Popielów przez Przedszkole 

Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku, będące jednostka 

organizacyjną Gminy Ozimek 8224 

1479 – nr OR.117-4/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia terapii 

pedagogicznej dla dziecka z terenu Powiatu Oleskiego przez Poradnię Psy-

chologiczno – Pedagogiczną w Ozimku, będącą jednostką organizacyjną Po-

wiatu Opolskiego 8226 

1480 – z dnia 11 października 2010 r. zawarte pomiędzy Powiatem Lublinieckim  

a Powiatem Głubczyckim w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas 

wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych 8227 

U M O W A  

1481 – z dnia 29 września 2010 r. zawarta pomiędzy Gminą Pawłowiczki a Powiatem 

Kędzierzyńsko-Kozielskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powia-

towi kędzierzyńsko - kozielskiemu na budowę chodnika wraz z kanalizacją 

burzową przy drodze powiatowej Nr 1405 O w miejscowości Ostrożnica  

ul. Pawłowska 8228 
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UCHWAŁA NR XLII/229/2010 

 RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 

 z dnia 3 listopada 2010 r. 

  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących  

działalności statutowej tych organizacji 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

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

1592 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 

873 ze zm.) Rada Powiatu Krapkowickiego 

uchwala, co następuje:  
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§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób kon-

sultowania z organizacjami pozarządowymi i pod-

miotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 

873 ze zm.) projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

tych organizacji. 

 

§ 2. Konsultacje przeprowadza Starosta Krap-

kowicki w celu poznania opinii podmiotów, o któ-

rych mowa w § 1, w sprawie poddanej konsultacji. 

 

§ 3.1. Informację o podejmowanych konsulta-

cjach wraz z projektem dokumentu przeznaczonego 

do konsultacji zamieszcza się na stronie interneto-

wej Powiatu Krapkowickiego. Informację o podej-

mowanych konsultacjach zamieszcza się także na 

łamach gazety lokalnej. 

2. Konsultacje przeprowadza się w formie bez-

pośrednich otwartych spotkań z przedstawicielami 

podmiotów o których mowa w § 1. 

3. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się 

sprawozdanie. 

4. Sprawozdanie z konsultacji Starosta przed-

stawia Radzie Powiatu i publikuje je na stronie in-

ternetowej Powiatu Krapkowickiego. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście 

Powiatu Krapkowickiego. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego  

Krystian Komander 
1461 
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UCHWAŁA NR XLIX/382/2010 

 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

 

 z dnia 7 października 2010 r. 

  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity z 2001 r. - 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; z 2009 r. nr 52, poz. 420,  

nr 157, poz. 1241; z 2010 r. nr 28, poz. 142,  

nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-

nych (tekst jednolity z 2010 r. - Dz. U. nr 95, poz. 

613, nr 96, poz. 620), Rada Gminy Dobrzeń Wielki 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Określa się roczne wysokości stawek po-

datku od nieruchomości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-

nia w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m2 po-

wierzchni 0,74 zł, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-

tencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha po-

wierzchni 4,15 zł, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczne-

go przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 

powierzchni 0,25 zł, 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych, od 1 m2 powierzchni użytkowej  

                                                          0,65 zł, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej, od 1 m2 powierzchni użytkowej 17,60 zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym, od 1 m2 powierzchni użyt-

kowej 9,82 zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-

nych, od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,60 zł, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczne-

go przez organizacje pożytku publicznego 3,65 zł od 

1 m2 powierzchni użytkowej, 

3) od budowli 2 % od ich wartości określonej na 

podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy  

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych. 

 

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc 

uchwała Nr XXIX/285/2009 Rady Gminy Dobrzeń 
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Wielki z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie okre-

ślenia wysokości stawek podatku od nieruchomo-

ści. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Dobrzeń Wielki. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycz-

nia 2011 r. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

Norbert Słabik 

1462 
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UCHWAŁA NR XLIX/387/2010 

 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

 

 z dnia 7 października 2010 r. 

  

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity z 2001 r. - 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; z 2009 r. nr 52, poz. 420,  

nr 157, poz. 1241; z 2010 r. nr 28, poz. 142,  

nr 106, poz. 675) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-

nych (tekst jednolity z 2010 r. - Dz. U. nr 95, poz. 

613, nr 96, poz. 620), Rada Gminy Dobrzeń Wielki 

uchwala, co następuje:  

§ 1. Zwalnia się podatku od nieruchomości bu-

dynki lub ich części oraz grunty: 

a) zajęte na potrzeby prowadzenia działalności 

kulturalnej, 

b) zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, 

c) zajęte na potrzeby bezpieczeństwa publiczne-

go. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Dobrzeń Wielki. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycz-

nia 2011 r. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki  

Norbert Słabik 
1463 

 

1464 

 
1464 

UCHWAŁA NR XLV/347/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚL 

 

 z dnia 7 września 2010 r. 

  

w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gorzów Śl.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia  

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U 

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

Nr 223, 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 167, poz. 1759, 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 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 

Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,  

Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz 

art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-

mie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 

Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. 
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Dz. U. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, 

poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, 

Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Dz. U. Nr 144, poz. 

1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658,  

z 2007 r. Dz. U Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, 

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

1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Dz. U. Nr 70, 

poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370,  

Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Dz. U. Nr 6, poz. 33, 

Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 

1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Dz. U. Nr 44, 

poz. 250, Nr 56, poz. 320), Rada Miejska uchwala, 

co następuje:  

 

§ 1. Przyjmuje się regulamin udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Gorzów Śl. stano-

wiący załącznik nr 1 do uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Gorzowa Śląskiego.  

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/9/2005 Rady Miej-

skiej w Gorzowie Śląskim z dnia 29.03.2005 r.  

w sprawie regulaminu udzielania pomocy material-

nej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka-

łych w Gminie Gorzów Śląski, zmienionej uchwałą  

Nr XXII/167/2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Ślą-

skim z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXI/160/2008 Rady Miejskiej w Go-

rzowie Śląskim z dnia 30 września 2008 r. w spra-

wie regulaminu udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 

w Gminie Gorzów Śląski.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia 

opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 wrze-

śnia 2010 r.  

 

 Przewodniczący Rady  

Roman Neugebauer 

  

 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XLV/347/2010 

Rady Miejskiej w Gorzowie Śl 

z dnia 7 września 2010 r. 

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka-

łych na terenie gminy Gorzów Śląski. 

 

Regulamin niniejszy określa zasady przyzna-

wania pomocy materialnej o charakterze socjal-

nym i został opracowany w oparciu o przepisy 

niżej wymienionych ustaw:  

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-

mie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 

z późn. zm.) 

2. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świad-

czeniach rodzinnych (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 139, 

poz. 992 z późn. zm.). 

3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

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

z późn. zm.). 

 

I. Postanowienia ogólne.  

 

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach Regulaminu 

jest mowa o: 

1. regulaminie – należy rozumieć regulamin 

udzielania pomocy materialnej o charakterze so-

cjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Gorzów Śląski,  

2. ustawie – należy rozumieć ustawę o sys-

temie oświaty, ustawę o świadczeniach rodzin-

nych i ustawę o pomocy społecznej,  

3. uczniu – należy rozumieć osoby wymienio-

ne w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie 

oświaty,  

4. rodzicach – należy rozumieć także opieku-

nów prawnych,  

5. rodzinie – należy rozumieć przez to osoby 

spokrewnione i niespokrewnione pozostające  

w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące  

i gospodarujące,  

6. szkole – należy rozumieć szkoły i placówki 

zgodnie z ustawą o systemie oświaty,  

7. świadczeniach pomocy materialnej o cha-

rakterze socjalnym – należy przez to rozumieć 

stypendium szkolne lub zasiłek szkolny,  

8. podstawie stypendium szkolnego – należy 

przez to rozumieć 80 % kwoty określonej na 

podstawie art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świad-

czeniach rodzinnych,  

9. miesięcznej wysokości stypendium szkolne-

go – należy przez to rozumieć wysokość stypen-

dium mieszczącą się w granicach określonych 

procentowo w art. 90d ust. 9 ustawy o systemie 

oświaty,  

10. kryterium dochodowym – należy przez to 

rozumieć miesięczną wysokość dochodu na oso-

bę w rodzinie zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 usta-

wy o pomocy społecznej,  

11. organ właściwy – należy rozmieć jednost-

kę organizacyjną tj. Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej.  

 

II. Sposób ustalania wysokości stypendium 

szkolnego.  

 

§ 2.1. Stypendium szkolne może otrzymać 

uczeń w okresie pobierania nauki, znajdujący się 

w trudnej sytuacji materialnej, z zastrzeżeniem 

art. 90d ust. 12 i 13 ustawy o systemie oświaty, 
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w oparciu o kryterium dochodowe o którym mo-

wa w § 1 ust. 10 oraz biorąc pod uwagę okolicz-

ności wynikające z art. 90d ust. 1 ustawy. 

2. Uczeń może być pozbawiony stypendium 

szkolnego w przypadku: 

- rażącego naruszenia postanowień statuto-

wych danej szkoły,  

- przebywa w placówce zapewniającej całodo-

bowe utrzymanie.  

 

§ 3.1. Stypendium szkolne przyznawane jest 

przez organ właściwy na wniosek złożony przez 

rodziców lub opiekunów ucznia, dyrektorów szkół 

i placówek, a w przypadku uzyskania pełnoletnio-

ści także przez samego ucznia. 

2. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez dy-

rektora szkoły lub placówki, w której kształci się 

uczeń. 

3. Stypendium może być przyznane z urzędu. 

 

§ 4.1. Wysokość stypendium szkolnego zależy 

od sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny oraz 

wysokości dotacji celowej przekazanej z budżetu 

państwa Gminie Gorzów Śląski. 

2. Dochód ustala się na podstawie przedłożo-

nych przez wnioskodawcę zaświadczeń o docho-

dach uzyskiwanych przez wszystkich członków 

rodziny, oraz zaświadczenia Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej o pobieraniu określonego świadczenia  

tj. (zasiłek stały, zasiłek okresowy, dodatek miesz-

kaniowy, świadczenie rodzinne i opiekuńcze, 

świadczenie z funduszu alimentacyjnego), gdy ro-

dzina korzysta z takiej pomocy w Ośrodku. 

3. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy 

materialnej o charakterze motywacyjnym, o których 

mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie 

oświaty. 

4. Wysokość dochodu ustala się zgodnie z art. 8 

ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej. 

 

§ 5. Miesięczna wysokość stypendium szkol-

nego nie może być niższa niż 80 % kwoty o któ-

rej mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świad-

czeniach rodzinnych i nie może przekroczyć mie-

sięcznie 200% tej kwoty.  

 

§ 6. Ustala się trzy grupy dochodowe według 

kryteriów: 

1. Ustala się trzy grupy dochodowe według 

kryteriów: 

- I grupa - dochody miesięczne na 1 członka 

rodziny do kwoty 150 zł,  

- II grupa - dochody miesięczne na 1 członka 

rodziny od kwoty 151 zł do 250 zł,  

- III grupa - dochody miesięczne na 1 członka 

rodziny od kwoty 251 zł do 351 zł (o której mo-

wa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy spo-

łecznej).  

2. Wysokość stypendium szkolnego dla po-

szczególnych grup dochodowych wynosi: 

- I grupa dochodowa - od 120 % do 200% 

kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 

ustawy o świadczeniach rodzinnych,  

- II grupa dochodowa - od 100 % do 180% 

kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 

ustawy o świadczeniach rodzinnych,  

- III grupa dochodowa- od 80 % do 100% 

kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 

ustawy o świadczeniach rodzinnych.  

 

§ 7.1. W razie wystąpienia w rodzinie ucznia co 

najmniej trzech z takich okoliczności jak: długotrwa-

łe bezrobocie, wielodzietność, długotrwała ciężka 

choroba, rodzina niepełna, trudności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narko-

mania - kwotę udzielonego stypendium zwiększa się 

o 10% pod warunkiem, że wysokość stypendium 

nie przekroczy 200% kwoty, o której mowa  

w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach ro-

dzinnych z uwzględnieniem wysokości otrzymanej 

dotacji celowej. 

2. Wysokość stypendium może ulec zmniej-

szeniu do ustawowego minimum w przypadku, 

gdy dotacja celowa jest niższa od zapotrzebowa-

nia wynikającego z ilości założonych wniosków  

i faktycznych potrzeb w tym zakresie. 

 

§ 8.1. Do zaopiniowania złożonych wniosków 

o stypendium szkolne, Burmistrz powołuje Komi-

sję Stypendialną. 

2. Skład Komisji, tryb jej pracy oraz szczegó-

łowe zadania ustala Burmistrz odrębnym zarzą-

dzeniem. 

 

III. Formy stypendium szkolnego.  

 

§ 9.1. Stypendium szkolne przyznawane jest 

na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 

od września do czerwca w danym roku szkolnym, 

a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczyciel-

skich na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuż-

szy niż od października do czerwca w danym roku 

szkolnym. 

2. Stypendium może być realizowane w okre-

sach innych niż miesięczne lub jednorazowo z tym, 

że wartość stypendium w danym roku szkolnym nie 

może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności 

kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy 

o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słu-

chaczy kolegów nauczycielskich osiemnastokrotno-

ści kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 

ustawy o świadczeniach rodzinnych.  

3. Termin wypłaty stypendium określa się  

w decyzji o jego przyznaniu.  

4. W przypadku nie otrzymania dotacji z bu-

dżetu państwa w czasie umożliwiającym jego 

otrzymanie termin wskazany w decyzji może ulec 
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zmianie zgodnie z przepisami Kodeksu Postępo-

wania Administracyjnego.  

 

§ 10.1. Stypendium szkolne może być udzie-

lone w następujących formach: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosz-

tów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczają-

cych poza zajęcia realizowane w szkole w ramach 

planu nauczania, w szczególności udziału w: 

- wyrównawczych zajęciach edukacyjnych, za-

jęciach dla dysgrafików, dyslektyków, zajęć logo-

pedycznych itp.,  

- innych przedsięwzięciach realizowanych 

przez szkołę jak np.: wyjazdy do kina, na basen, 

wycieczki szkolne itp.  

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosz-

tów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowa-

nych poza szkołą w tym: nauki języków obcych, 

zajęć muzycznych, komputerowych i innych, 

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyj-

nym w tym:  

- zakup podręczników nie refundowanych z in-

nych programów pomocowych, lektur, encyklope-

dii, słowników edukacyjnych, programów multime-

dialnych, sprzętu komputerowego, piórników, ze-

szytów, długopisów, plecaków i innych art. szkol-

nych  

- stroju sportowego (raz na semestr) i obuwia 

sportowego (raz na semestr), innego wyposażenia 

ucznia wymaganego przez szkołę, a także odzieży  

i obuwia, gdy ich posiadanie w sposób bezpośredni 

wiąże się z procesem edukacji ucznia,  

- innych pomocy niezbędnych do udziału  

w dodatkowych zajęciach edukacyjnych,  

4) całkowitego lub częściowego pokrycia 

kosztów związanych z kontynuowaniem nauki 

poza miejscem zamieszkania w szczególności na:  

- zakwaterowanie w bursie, internacie,  

- dojazd do szkół środkami komunikacji pu-

blicznej,  

- opłaty za posiłki w stołówce,  

5) w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli 

organ uzna, że udzielenie stypendium w innej 

formie nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy 

kolegiów nie jest celowe.  

 

§ 11. Uczeń może otrzymać stypendium w jed-

nej lub kilku formach jednocześnie.  

 

V. Tryb i sposób udzielania stypendium szkol-

nego.  

 

§ 12.1. Wniosek o przyznanie stypendium 

szkolnego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

2. Wnioski należy składać w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzowie Śl.  

w terminie do dnia 15 września danego roku 

szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 

15 października danego roku szkolnego. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolne-

go może być złożony po upływie terminu o któ-

rym mowa w ust. 2 w przypadku: utraty zatrud-

nienia przez rodzica lub opiekuna prawnego, cięż-

kiego wypadku lub nagłej choroby ucznia, długo-

trwałej choroby rodzica, klęski żywiołowej lub 

zdarzenia losowego. 

4. Przyznanie stypendium, o którym mowa  

w ust. 3, uzależnione jest od wysokości nieroz-

dysponowanych przez Gminę środków przezna-

czonych na pomoc materialną dla uczniów,  

a także od prawidłowego i wiarygodnego udoku-

mentowania przyczyny złożenia wniosku po ter-

minie. 

 

§ 13.1. Stypendium przyznaje się w drodze 

decyzji administracyjnej. 

2. Stypendium może zostać wstrzymane lub 

przypisane do zwrotu w przypadku stwierdzenia 

w przedłożonym wniosku nieprawdziwych da-

nych, ustania przyczyn kwalifikujących wcześniej 

do przyznania stypendium, lub w przypadku za-

przestania pobierania nauki przez ucznia. 

3. Wnioskodawcy, oraz dyrektorzy szkół i pla-

cówek są zobowiązani niezwłocznie powiadomić 

organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przy-

czyn które stanowiły podstawę przyznania sty-

pendium szkolnego. 

4. Nienależnie pobrane stypendium podlega 

ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

 

§ 14.1. Stypendium szkolne w formie o której 

mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 realizowane jest 

poprzez przekazanie środków na rachunek ban-

kowy wnioskodawcy po udokumentowaniu wy-

sokości poniesionych wydatków, na które przy-

znano stypendium. 

2. Stypendium szkolne przyznane w formie 

rzeczowej o charakterze edukacyjnym realizowa-

ne jest poprzez zwrot środków pieniężnych (re-

fundację kosztów zakupów) na wskazane konto 

bankowe wnioskodawcy po przedłożeniu orga-

nowi przyznającemu stypendium dokumentów 

potwierdzających nabycie towaru lub usługi przez 

daną osobę (faktura, rachunek). 

3. Stypendium przyznane w formie świadcze-

nia pieniężnego przekazane zostanie wniosko-

dawcy na jego konto bankowe w termie wskaza-

nym w decyzji. 

 

§ 15.1. Na dofinansowanie świadczeń pomo-

cy materialnej gmina otrzymuje dotację z budżetu 

państwa. 

2. Ilość i wysokość przyznanych stypendiów 

szkolnych uzależniona jest od wysokości dotacji 

celowej. 
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3. Rozpatrywanie wniosków o udzielenie po-

mocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów na dany okres następuje po otrzymaniu 

dotacji na ten cel z Opolskiego Urzędu Woje-

wódzkiego. 

 

VI. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.  

 

§ 16.1. Wniosek o zasiłek szkolny stanowi za-

łącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

2. Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek,  

a także z urzędu, w sytuacji przejściowego znale-

zienia się ucznia i jego rodziny w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu zdarzenia losowego.  

3. Zasiłek szkolny przyznaje się w szczególno-

ści z powodu: pożaru, kradzieży, wypadku, nagłej 

choroby, śmierci członka rodziny, klęski żywioło-

wej i innych uzasadnionych okoliczności utrudnia-

jących prawidłowe funkcjonowanie rodziny.  

 

§ 17.1. Zasiłek szkolny może być przyznany  

w formie: 

- świadczenia pieniężnego na pokrycie wydat-

ków związanych z procesem edukacyjnym,  

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyj-

nym raz lub dwa razy w roku szkolnym, niezależ-

nie od otrzymanego stypendium szkolnego.  

2. Wysokość zasiłku szkolnego nie może prze-

kroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięcio-

krotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 

pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych  

3. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego, 

komisja stypendialna kieruje się indywidualną 

oceną skutków zdarzenia losowego.  

4. Wniosek należy składać w terminie nie 

dłuższym niż 2 miesiące po wystąpieniu zdarzenia 

losowego.  

 

VI. Postanowienia końcowe.  

 

§ 18.1. W sprawach nieuregulowanych niniej-

szym regulaminem zastosowanie mają zapisy 

ustawy o systemie oświaty. 

2. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie, 

a konieczne do udzielania pomocy materialnej 

uczniom, regulują przepisy Kodeksu Postępowa-

nia Administracyjnego. 
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UCHWAŁA NR XLVII/368/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚL 

 

 z dnia 21 października 2010 r. 

  

w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/347/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 7 września 

2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gorzów Śląski. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

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

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

984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,  

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

z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203  

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

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

Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. 

Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, 

poz. 675), Rada Miejska w Gorzowie Śl. uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. W regulaminie udzielania pomocy mate-

rialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za-

mieszkałych na terenie gminy Gorzów Śląski, 

stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLV/ 

347/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim  

z dnia 7 września 2010 r. w sprawie przyjęcia 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o cha-

rakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy Gorzów Śląski wprowadza się na-

stępujące zmiany: Załączniki Nr 1 i 2 do regula-

minu otrzymują nowe brzmienia jak w zał. nr 1  

i 2, do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Gorzowa Śląskiego.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Opolskiego.  

 

 Przewodniczący Rady 

Roman Neugebauer 
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Załącznik Nr 1 

do Regulaminu 
 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 

NA ROK SZKOLNY  ………./………. 

A/ Wypełnia wnioskodawca 
 

(należy  zaznaczyć  stawiając  znak ”X”)  

 

Rodzic                                    Pełnoletni  uczeń                           Dyrektor szkoły 

 

 

Okres wypłacania stypendium  Od  ….............. r. do …........... r. 

1. Dane osobowe ucznia/słuchacza/wychowanka 

Nazwisko   

Imiona  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL  

Imiona rodzi-

ców 

Ojca  

matki  

Nr konta bankowego na 

które ma być przekazywane 

stypendium 

 

2. Informacja o członkach rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa (ojciec, matka, 

rodzeństwo) 

Miejsce zatrudnienia lub nauki (nazwa za-

kładu/szkoły/uczelni/ośrodka) 

   

   

   

   

   

   

   

3. Informacja o szkole/uczelni/ośrodku 

Nazwa szkoły Adres  Klasa/rok 

studiów 

Potwierdzenie szkoły/uczelni/ośrodka 

(pieczątka szkoły i podpis prac. Adm.) 

    

 

 

4. Adres zamieszkania ucznia/słuchacza/wychowanka 

Miejscowość  

 

Kod pocztowy Ulica, numer domu Gmina, Województwo 

    _      

5. Dane o dochodach rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku 

Wysokość dochodów rodzi-

ny 

 Wysokość dochodów 

 na osobę 

 

6. Spełnianie kryteriów zawartych w Art. 90d, ust. 1  ustawy o systemie oświaty (w odpowiednim miejscu wstawić X) 

potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami 

a) Rodzina ma  niskie dochody na 

osobę  

(nie więcej niż 351 zł netto na osobę) 

Tak Nie b) W rodzinie występuje bezrobocie Tak  Nie  

    

c) W rodzinie występuje niepełno-

sprawność 

Tak Nie d) W rodzinie występuje ciężka lub dłu-

gotrwała choroba 

Tak  Nie  

    

e) W rodzinie występuje wielodziet-

ność 

Tak Nie f) W rodzinie występuje brak umiejętno-

ści opiekuńczo-wychowawczych 

Tak Nie 

    

g) W rodzinie występuje alkoholizm lub 

narkomania 

Tak Nie h) Rodzina jest niepełna Tak Nie  
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7. Wnioskowana forma pomocy (w odpowiednim miejscu wstawić X) 

a) Pokrycie kosztów udziału w zaję-

ciach edukacyjnych, w tym wyrów-

nawczych 

Tak Nie b) Pokrycie kosztów udziału w zajęciach 

edukacyjnych realizowanych poza szkołą 

Tak Nie  

    

c) Pokrycie kosztów udziału w zaję-

ciach wykraczających poza ramowy 

plan nauczania 

Tak Nie d) Pomoc rzeczowa o charakterze edu-

kacyjnym, w tym w szczególności zakup 

podręczników 

Tak Nie  

    

e) Pokrycie kosztów związanych  

z pobieraniem  nauki  poza miejscem 

zamieszkania (dla uczniów szkół po-

nad-gimnazjalnych oraz słuchaczy 

kolegiów) 

Tak Nie f) Świadczenie pieniężne  Tak Nie  

    

8. Oświadczam, że otrzymuję/nie otrzymuję (niepotrzebne skreślić) inne stypendium socjalne ze środków publicznych 

Źródło aktualnie otrzymywanego stypendium Kwota miesięczna 

  

 

9. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej  wynikającej z art. 233  ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks Karny 

(Dz. U  1997 r.  Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) – „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę albo zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”   

- potwierdzam prawdziwość podanych wyżej informacji  oraz wszystkich załączników.   

 

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do przyznania 

stypendium szkolnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r.,  

Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  

 

 

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

           (miejscowość, data)                                             (czytelny podpis wnioskodawcy – pełnoletniego ucznia,                          

                                                                                   ew. rodzica lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego) 

 

11. Załączniki (w odpowiednim miejscu wstawić X) 

a) zaświadczenie o dochodach 

ojca 

Tak Nie b) zaświadczenie o dochodach matki Tak Nie 

    

c) zaświadczenie o bezrobociu  

z Powiatowego Urzędu Pracy  

Tak Nie d) zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń  

z OPS 

Tak Nie  

    

e) zaświadczenie o dochodach  

z gospodarstwa rolnego 

Tak Nie  f) zaświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych 

w pkt 6, lit. c – h (wymienić je poniżej) 

Tak Nie  

    

 

Zaświadczenie o…............................................................................................................... 

 

Zaświadczenie o.................................................................................................................. 

 

Zaświadczenie o ….............................................................................................................. 

 

Numer telefonu kontaktowego: .............................................................................................. 

 

Opinia dyrektora szkoły/ośrodka/kolegium:   

 

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

 

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

 

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

 

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

 

...................................................................................................................................... 
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Pouczenie: 

 

1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o usta-

niu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego – art. 90 ust. 1 ustawy  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

 

2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią pod-

stawę przyznania stypendium szkolnego – art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys-

temie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

 

 

3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

 

 

        

  Data i podpis wnioskodawcy o zapoznaniu się z treścią pouczenia   ..................................... 

 

 

 

B/ Wypełnia organ podejmujący decyzję (w odpowiednim miejscu wstawić X) 

 

 Tak Nie  

Stwierdza się poprawność wypełnienia wniosku    

Przyznaje się pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego   

 

Ustalona wysokość stypendium szkolnego  

(w zł) 

 

 

Formy realizacji przyznanego stypendium (w odpowiednim miejscu wstawić X) 

a) Pokrycie kosztów udziału w zaję-

ciach edukacyjnych, w tym wy-

równawczych 

 

 

b) Pokrycie kosztów udziału w zajęciach 

edukacyjnych realizowanych poza szkołą 

 

c) Pokrycie kosztów udziału w zaję-

ciach wykraczających poza ramowy 

plan nauczania 

 d) Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyj-

nym, w tym w szczególności zakup pod-

ręczników 

 

e) Pokrycie kosztów związanych z 

pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania (dla uczniów szkół po-

nad-gimnazjalnych oraz słuchaczy kole-

giów) 

 

 

f) Świadczenie pieniężne   

 

                                                                             

                                                            

…................................................................................ 
(podpis osoby odpowiedzialnej za weryfikację danych 

 

 

 

 

Wydano decyzję administracyjną nr:  ….......... 

Gorzów Śląski, ….............................................. 

                  (data)                    

                                                                                                    

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

                                                                    (podpis Burmistrza Gorzowa Śląskiego lub osoby upoważnionej)   
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Załącznik Nr 2 

do Regulaminu 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO 

 

A/ Wypełnia wnioskodawca 
 

ZDARZENIE LOSOWE POWODUJĄCE UBIEGANIE SIĘ O ZASIŁEK (opis) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Dane osobowe ucznia/słuchacza/wychowanka 

Nazwisko   

Imiona  

Data i miejsce urodze-

nia 

 

PESEL  

Imiona 

rodziców 

Ojca  

matki  

Numer konta bankowego 

na które ma być przeka-

zany zasiłek 

 

2. Informacja o szkole/uczelni/ośrodku 

Nazwa szkoły Adres  Kla-

sa/rok 

stu-

diów 

Potwierdzenie szkoły/uczelni 

(pieczątka szkoły i podpis prac. 

adm.) 

    

 

 

3. Adres zamieszkania ucznia/słuchacza/wychowanka Nr telefonu:   

Miejscowość  

 

Kod pocztowy Ulica, numer domu Gmina, Województwo  

 

 

   _ 

  

     

4. Dane o dochodach rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku 

Wysokość docho-

dów rodziny 

 Wysokość dochodów 

 na osobę 

 

5. Wnioskowana forma pomocy (w odpowiednim miejscu wstawić X) 

Świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym Tak Nie  

  

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym Tak Nie  
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6. Oświadczam, że otrzymuję/nie otrzymuję (niepotrzebne skreślić) stypendium socjalne ze środków pu-

blicznych 

Źródło aktualnie otrzymywanego stypendium Kwota miesięczna 

  

 

7. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233  ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  

Kodeks Karny (Dz. U  z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) – „Kto składając zeznanie mające służyć za 

dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę albo zataja prawdę pod-

lega karze pozbawienia wolności do lat 3”  - potwierdzam prawdziwość podanych wyżej informacji oraz 

wszystkich załączników.   

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych  osobowych  zawartych we wniosku dla potrzeb niezbęd-

nych do przyznania stypendium szkolnego zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

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

           (miejscowość, data)                          (czytelny podpis wnioskodawcy – pełnoletniego ucznia,                          

                                                                  ew. rodzica lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego) 

9. Załączniki (w odpowiednim miejscu wstawić X) 

a) zaświadczenie o docho-

dach ojca 

Tak Nie b) zaświadczenie o dochodach matki Tak Nie 

    

c) zaświadczenie o bezrobo-

ciu z Powiatowego Urzędu 

Pracy  

Tak Nie d) zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń  

z OPS 

Tak Nie  

    

e) zaświadczenie o docho-

dach z gospodarstwa rolnego 

Tak Nie  f) zaświadczenia o spełnianiu kryteriów wymie-

nionych w pkt 6, lit. c – h (wymienić je poniżej) 

Tak Nie  

    

 

Zaświadczenie o ........................................................................................................................... 

Zaświadczenie o ................................................................................................................... ........ 

 

Opinia dyrektora szkoły/ośrodka/kolegium ........................................................................................ 

 

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

 

B/ Wypełnia organ podejmujący decyzję (w odpowiednim miejscu wstawić X) 

 

 Tak Nie  

Stwierdza się poprawność wypełnienia wniosku    

Przyznaje się pomoc materialną w postaci zasiłku szkolnego   

 
Ustalona wysokość zasiłku szkolnego (w zł)  

 

Formy realizacji przyznanego zasiłku szkolnego  (w odpowiednim miejscu wstawić X) 

Świadczenie  pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym  

Pomoc  rzeczowa o charakterze edukacyjnym  

 

                                                                             

............................................................................. 
                                                         (podpis osoby odpowiedzialnej za weryfikację danych) 

Wydano decyzję administracyjną nr:  ............... 

Gorzów Śląski, .................................................. 
                                  (data) 

                                                                                                                                 

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

         (podpis Burmistrza Gorzowa Śląskiego lub osoby upoważnionej) 
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1466 

UCHWAŁA NR LVII/281/10 

 RADY GMINY IZBICKO 

 

 z dnia 6 września 2010 r. 

  

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/194/05 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 marca 2005 r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 wrze-

śnia 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.  

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz 

art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 

Gminy Izbicko uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Uchyla się § 10 ust. 3 uchwały Nr XXXVI/ 

194/05 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 marca 2005 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania po-

mocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów. 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały  

Nr XXXVI/194/05 Rady Gminy Izbicko dnia 21 

marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjal-

nym dla uczniów pozostają bez zmian. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Izbicko. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy Izbicko  

Henryk Zettelmann 

 

1467 
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UCHWAŁA NR LIII/719/10 

 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 28 września 2010 r. 

  

w sprawie uchylenia uchwał 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

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

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 

1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 

1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 

1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 

1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r.  

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

Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,  

Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142  

i 146, Nr 106, poz. 675), oraz art. 8 ust. 2 ustawy 

z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

(Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z 2007 Nr 64, poz. 

427, Nr 124, poz. 859, Nr 127, poz. 880, Nr 128, 

poz. 883, z 2008 r. Nr 44 poz. 262, Nr 63, poz. 

394, Nr 182, poz. 1121, Nr 195, poz. 1198,  

Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1414 z 2009 r.  

Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 57, poz. 466, 

Nr 72, poz. 619 z 2010 r. Nr 8, poz. 51, Nr 81, 

poz. 531, Nr 107, poz. 679) Rada Miejska  

w Kluczborku uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Tracą moc uchwały: 

1. Nr III/30/06 Rady Miejskiej W Kluczborku  

z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie inkasa opłaty 

skarbowej, 

2. Nr V/43/07 Rady Miejskiej w Kluczborku  

z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Kluczborka. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycz-

nia 2011 r., i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Kluczborku  

Janusz Kędzia 
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UCHWAŁA NR LVII/337/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE 

 

 z dnia 29 września 2010 r. 

  

zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków oraz ustalenia inkasentów  

i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

 

Na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia  

12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lo-

kalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613), art. 6b 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku 

rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm. 

Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r.  

Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, 

poz. 1825, Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 747,  

Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 

1655, Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458), art. 6  

ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku  

o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 

1682, ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, 

Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 

1365 i Nr 179, poz. 1484, Dz. U. z 2006 r.  

Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, Dz. U.  

z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Dz. U. z 2009 r. Nr 56 

poz. 458) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierp-

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

Nr 8, poz. 60 ze zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 

894; Mon. Pol. z 2005 r. Nr 49, poz. 671 i 672; 

Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, 

Nr 143, poz. 1199, Mon. Pol. z 2006 r. Nr 57, poz. 

609 i 610; Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 470,  

Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 

1635, Dz. U. z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, 

poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378,  

Nr 195, poz. 1414, Nr 225, poz. 1671; Mon. Pol.  

z 2007 r. Nr 54, poz. 614 i 615; Dz. U. z 2008 r. 

Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 

1109, Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320; Mon. Pol. 

z 2008 r. Nr 61, poz. 539 i 540; Dz. U. z 2009 r. 

Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, 

Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, 

poz. 1652, Nr 216, poz. 1676; Mon. Pol. z 2009 r. 

Nr 53, poz. 749 i 750; Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 

230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858 i Nr 142, 

poz. 961) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr VII/51/07 

Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 

2007 roku „Wykaz inkasentów Gminy Korfan-

tów” wprowadza się zmianę:  

wyrazy „Małgorzata Szklanna” zastępuje się 

wyrazami „Janina Miszczak”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Korfantowa. 

 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący  

Jan Oleksów 
1468 
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UCHWAŁA NR LIII/352/2010 

 RADY GMINY LUBSZA 

 

 z dnia 23 września 2010 r. 

  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst 

jednolity -Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze 

zm.; z 2002 r. Dz. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, 

Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 

1806; z 2003 r. Nr Dz. 80 poz. 717, Nr 162 poz. 

1568; z 2004 r. Dz. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 

poz. 1203; Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Dz.  

Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. 

Dz. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. 

Dz. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 

1218, z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 

1458, z 2009 Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241,  

z 2010 Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 

poz. 675, oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych tekst jed-

nolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.;  

MP z 2010 r. Nr 55 poz. 755, Dz. U. Nr 96 poz. 

620, Rada Gminy Lubsza uchwala co następuje:  
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§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek po-

datku od nieruchomości dla Gminy Lubsza: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-

nia w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m2 po-

wierzchni: 0,77 zł, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-

tencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha po-

wierzchni: 4,15 zł, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczne-

go przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 

powierzchni: 0,22 zł; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych, od 1 m2 powierzchni użytko-

wej: 0,67 zł, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej, od 1 m2 powierzchni użytkowej: 19,85 zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-

łem siewnym, od 1 m2 pow. użytkowej: 9,82 zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-

nych, od 1 m2 powierzchni użytkowej: 4,12 zł, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczne-

go przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 

powierzchni użytkowej: 4,00 zł; 

3) od budowli – od ich wartości określonej na 

podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy  

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 – 

tekst jednolity z późn. zm.): 

a) sieci wodociągowej związanej z prowadzoną 

działalnością gospodarczą w zakresie dostarczania 

wody: 0,1%, 

b) pozostałych budowli 2%. 

 

§ 2. Z dniem 31.12.2010 traci moc Uchwała 

XXXVIII/254/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 

17.09.2009 w sprawie określenia wysokości sta-

wek podatku od nieruchomości. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Lubsza. 

 

§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego i obowiązuje od 1 stycz-

nia 2011 r. 

2. Uchwała podlega obwieszczeniu na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i prasie lokalnej. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy Lubsza  

mgr inż. Dariusz Bandrowski 

 

 

1469 

 

1470 

 
1470 

UCHWAŁA NR LIII/353/2010 

 RADY GMINY LUBSZA 

 

 z dnia 23 września 2010 r. 

  

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 

ze zm.; 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. Dz. Nr 80 poz. 717, 

Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. Nr 102 poz. 

1055, Nr 116 poz. 1203; Nr 167 poz. 1759;  

z 2005 r. Dz. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 

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

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

poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.  

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

Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 Nr 28 

poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, oraz 

art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  

o podatkach i opłatach lokalnych tekst jednolity - 

Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.; z 2010 r. 

MP. Nr 55 poz. 755, Dz. U. Nr 96 poz. 620, Ra-

da Gminy Lubsza uchwala co następuje:  

 

§ 1.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomo-

ści, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowa-

dzenia działalności gospodarczej, grunty, budynki, 

budowle lub ich części: 

a) zajęte na działalność kultury i sztuki, 

b) zajęte na cele obronności i bezpieczeństwa 

państwa oraz utrzymania porządku publicznego. 

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości – 

budynki, budowle oraz grunty związane z odpro-

wadzeniem i oczyszczaniem ścieków, z związku  

z prowadzoną działalnością z tytułu odprowadza-

nia i oczyszczania ścieków. 
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§ 2. Z dniem 31.12.2010 roku traci moc 

Uchwała Nr XLI/279/2009 r. Rady Gminy Lubsza 

z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień  

z podatku od nieruchomości. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Lubsza. 

§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego i obowiązuje od  

1 stycznia 2011 roku. 

2. Uchwała podlega obwieszczeniu na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i prasie lokalnej. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy Lubsza  

mgr inż. Dariusz Bandrowski 
1470 

1471 

 
1471 

UCHWAŁA NR LIII/354/2010 

 RADY GMINY LUBSZA 

 

 z dnia 23 września 2010 r. 

  

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst 

jednolity -Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591  

ze zm.; 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. Dz. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 

1568; z 2004 r. Dz. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 

poz. 1203; Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Dz.  

Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. 

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

Dz. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 

1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 

poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 

1241, z 2010 Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146,  

Nr 106 poz. 675, oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-

nych tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 

613 ze zmn.; z 2010 r. MP. Nr 55 poz. 755, Dz. U. 

Nr 96 poz. 620, Rada Gminy Lubsza uchwala co 

następuje:  

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości –

budynki, budowle oraz ich części, oraz grunty zajęte 

na działalność kultury fizycznej, sportu i rekreacji. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Lubsza. 

 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego i obowiązuje od  

1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

2. Uchwała podlega obwieszczeniu na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i prasie lokalnej. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy Lubsza  

mgr inż. Dariusz Bandrowski 

 

1471 

 

1472 
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UCHWAŁA NR LIV/376/2010 

 RADY GMINY LUBSZA 

 

 z dnia 21 października 2010 r. 

  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego 

lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-

blicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 

873 z późn. zm.) Rada Gminy Lubsza uchwala co 

następuje:  

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsul-

towania z radami działalności pożytku publiczne-

go lub organizacjami pozarządowymi i podmiota-

mi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-

cie projektów aktów prawa miejscowego w dzie-
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dzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji: 

1) Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsul-

tacji podejmuje Wójt Gminy Lubsza w formie za-

rządzenia; 

2) Treść informacji o przeprowadzeniu konsul-

tacji powinna zawierać: 

a) przedmiot konsultacji, 

b) wskazanie terminu przeprowadzenia konsul-

tacji, 

c) uzasadnienie, 

d) projekt aktu prawa miejscowego lub pro-

gramu współpracy; 

3) Informacja, o której mowa w pkt 2 powinna 

wskazywać osobę upoważnioną do kontaktu  

w związku z prowadzonymi konsultacjami oraz jej 

dane kontaktowe; 

4) Informację o rozpoczęciu konsultacji za-

mieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gmi-

ny Lubsza oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

na okres 14 dni; 

5) Konsultacje przeprowadza się w formie pi-

semnej oraz dodatkowo możliwa jest forma spo-

tkania publicznego; 

6) Organizacje i podmioty, o których mowa  

w pkt 1 mogą zgłaszać pisemne uwagi do projek-

tów aktów prawa miejscowego lub programu 

współpracy w terminie 7 dni od upływu 14-

dniowego terminu, o którym mowa w pkt 4. Pi-

semne uwagi składane są w Urzędzie Gminy  

w Lubszy, ul. Brzeska 16, w Punkcie Informacji; 

7) Wójt Gminy Lubsza może również organizo-

wać spotkania z organizacjami, które zgłosiły pi-

semne uwagi do projektów, wyznaczając w tym 

celu termin, który nie może być dłuższy niż 5 dni od 

dnia zakończenia konsultacji pisemnych. O powyż-

szym terminie zawiadamia podmioty i organizacje,  

o których mowa w zdaniu poprzednim. Ze spotka-

nia sporządza się Protokół, który zamieszcza się na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej nie później 

niż w terminie 3 dni od dnia spotkania; 

8) Informację o wynikach przeprowadzonych 

konsultacjach podaje się do publicznej wiadomo-

ści na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubsza 

oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  

w terminie 10 dni od daty ich zakończenia; 

9) Informacja o wynikach konsultacji zawiera 

zestawienie zgłoszonych uwag wraz ze stanowi-

skiem Wójta Gminy Lubsza w sprawie przedmiotu 

konsultacji; 

10) Wyniki konsultacji nie mają charakteru 

wiążącego dla władz gminy; 

11) Konsultacje przeprowadzone w sposób 

określony w pkt 1-10 uznaje się za ważne bez 

względu na liczbę uczestników zarządzonych kon-

sultacji. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Lubsza. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Lubsza  

mgr inż. Dariusz Bandrowski 

1472 

 

1473 
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UCHWAŁA NR XXXVI/225/10 

RADY GMINY MURÓW 

 

 z dnia 23 września 2010 r. 

  

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40  

ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-

morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 

Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  

Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441, 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; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 

1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 

poz. 230), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy  

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613,  

Nr 96, poz. 620) Rada Gminy Murów uchwala, 

co następuje:  

 

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek 

podatku od nieruchomości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-

kowania w ewidencji gruntów i budynków 

- 0,69 zł od 1 m2 powierzchni, 
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b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 

retencyjne lub elektrowni wodnych 

- 3,74 zł od 1 ha powierzchni; 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-

nie odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego 

- 0,22 zł od 1 m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych 

- 0,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 

ich części zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej 

- 15,08 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym 

- 6,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych 

- 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-

nie odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego 

- 3,83 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

3) od budowli  

- 2 % ich wartości określonej na podstawie  

art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia  

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-

nych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) 

 

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) nieruchomości lub ich części zajęte na dzia-

łalność kulturalną, 

2) nieruchomości lub ich części wykorzysty-

wane na cele związane z kulturą fizyczną i spor-

tem oraz bezpieczeństwem przeciwpożarowym,  

a nie objęte ustawowymi zwolnieniami, 

3) budynki lub ich części wykorzystywane do 

celów związanych z zapewnieniem bezpieczeń-

stwa i porządku publicznego. 

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/177/09 Rady 

Gminy Murów z dnia 24 września 2009 r.  

w sprawie określenia stawek podatku od nieru-

chomości oraz zwolnień od tego podatku oraz 

Uchwała Nr XXVII/182/09 Rady Gminy Murów  

z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXVI/177/09 Rady Gminy Murów  

z dnia 24 września 2009 r. w sprawie określenia 

stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień 

od tego podatku. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy. 

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni z mocą obowiązującą 

od 1 stycznia 2011 r. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy  

Józef Sowada 
1473 

 

 

1474 

 
1474 

UCHWAŁA NR LXIII/427/10 

 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE 

 

 z dnia 26 października 2010 r. 

  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 

pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-

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

z późn. zm.1) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia  

                                            
1Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. 

z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r.: 

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.:  

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 

Dz. U. z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r.: 

Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. 

z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-

nego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 

873 z późn. zm.2) Rada Miejska uchwala, co nastę-

puje:  

                                                                       
z 2009 r.: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. 

z 2010 r.: Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230. 
2Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. 

z 2003 r.: Nr 96, poz. 873, z 2004 r.: Nr 64, poz. 593,  

Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, 

poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, 

poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 

1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, 

poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857. 
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§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób kon-

sultowania z radą pożytku publicznego, organiza-

cjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowa-

dzącymi działalność pożytku publicznego, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo-

lontariacie, zwanymi dalej uprawnionym podmio-

tem, projektów aktów prawa miejscowego w dzie-

dzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. 

 

§ 2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach 

są działające na terenie gminy Niemodlin podmio-

ty wskazane w § 1, których statutowa działal-

ność dotyczy dziedziny objętej konsultowanym 

aktem prawnym. 

 

§ 3.1. Konsultacje mają na celu poznanie opi-

nii uprawnionych podmiotów, o których mowa  

w § 1 o sprawie regulowanej aktem prawnym. 

2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla orga-

nów gminy. 

3. Konsultacje uważa się za ważne bez wzglę-

du na ilość uczestniczących w nich uprawnionych 

podmiotów. 

 

§ 4.1. Konsultacje przeprowadza Burmistrz Nie-

modlina. 

2. Burmistrz Niemodlina decyduje o formie 

przeprowadzenia konsultacji. 

 

§ 5. Konsultacje mogą mieć formę: 

1) udostępnienia projektu aktu prawnego w Biu-

letynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  

w Niemodlinie, 

2) przesłania projektu aktu prawnego upraw-

nionemu podmiotowi, 

3) bezpośredniego spotkania z uprawnionymi 

podmiotami. 

 

§ 6.1. Opinie w sprawie konsultowanego aktu 

prawnego w imieniu uprawnionego podmiotu 

składają umocowani przedstawiciele tych podmio-

tów. 

2. Opinie składa się w formie określonej  

w zawiadomieniu, o którym mowa w § 7. 

 

§ 7.1. Konsultacje poprzedza się zawiadomie-

niem zamieszczonym na stronie internetowej  

i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskie-

go w Niemodlinie oraz na tablicy informacyjnej  

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie. 

2. W zawiadomieniu podaje się w szczególno-

ści: 

1) podmiot prowadzący konsultacje, 

2) podmioty uprawnione do konsultacji, 

3) przedmiot konsultacji, 

4) czas trwania konsultacji, 

5) formę konsultacji, 

6) formę składania opinii. 

3. W zawiadomieniu o konsultacjach przepro-

wadzanych w formie wskazanej w § 5 pkt 3 po-

daje się miejsce i termin spotkania. 

 

§ 8.1. Dniem rozpoczęcia konsultacji w formie 

określonej w § 5 pkt 1 jest dzień następujący po 

dniu zamieszczenia projektu konsultowanego aktu 

prawnego w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miejskiego w Niemodlinie. 

2. Dniem rozpoczęcia konsultacji w formie 

określonej w § 5 pkt 2 jest dzień następujący po 

dniu doręczenia projektu konsultowanego aktu 

prawnego uprawnionemu podmiotowi. Do dorę-

czeń stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego. 

3. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 i 2 

są ważne, jeżeli czas od ich rozpoczęcia do za-

kończenia wynosi conajmniej 7 dni kalendarzo-

wych. 

 

§ 9.1. Konsultacje w formie określonej w § 5 

pkt 3 mogą odbyć się najwcześniej w 7 dniu od 

dnia następującego po dniu zamieszczenia zawia-

domienia w sposób określony w § 7. 

2. Z przebiegu konsultacji sporządza się proto-

kół, zawierający składane opinie. Do protokołu 

dołącza się listę obecności. Protokół podpisuje 

osoba prowadząca spotkanie. 

 

§ 10.1. Informacje o przebiegu konsultacji 

przedkłada się Radzie Miejskiej wraz z projektem 

aktu prawnego. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, mo-

gą być również opublikowane na stronie interne-

towej lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-

du Miejskiego w Niemodlinie. 

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza sie Burmi-

strzowi Niemodlina. 

 

§ 12.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia. 

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej 

wiadomości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Nie-

modlin. 

 

 Przewodniczący Rady 

Jan Oleksa 
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UCHWAŁA NR XXXIX/250/10 

 RADY GMINY TURAWA 

 

 z dnia 15 października 2010 r. 

  

w sprawie nadania nazw ulicom nad Jeziorem Dużym w Turawie brzeg południowy. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

/Tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441, 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, 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,  

z 2010 r. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 106 poz. 

675 Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje:  

 

§ 1.1. Nadaje się nazwy ulicom: 

1) Aleja Wypoczynkowa” składającej się z części 

działki nr. 1/655 km 7 obręb Turawa 

2) „Aleja Turystyczna” składającej się z części 

działki nr. 1/655 km 7 obręb Turawa 

3) „Aleja Słoneczna” składającej się z części 

działki nr. 1/655 km 7 obręb Turawa. 

2. Integralną część uchwały stanowi załącznik 

graficzny, na których kolorem zielonym zazna-

czono część działki 1/655 stanowiące własność 

Gminy Turawa. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Turawa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy  

Franciszek Mykietów 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/262/10 

RADY GMINY WALCE 

 

 z dnia 20 października 2010 r. 

  

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności 

pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy  

„Ordynacja podatkowa” przypadających Gminie Walce lub jej gminnym jednostkom organizacyjnym 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

1591 ze zm.) oraz art. 59 ustawy z dnia  

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

Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Walce 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady  

i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na 

raty należności pieniężnych, w tym cywilnopraw-

nych, zwanych dalej „należnościami”, do których 

nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierp-

nia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), przypada-

jących Gminie Walce lub jej gminnym jednostkom 

organizacyjnym. 

 

§ 2.1. Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie 

na raty całości lub części należności można sto-

sować w przypadku wystąpienia jednej z niżej 

wymienionych okoliczności: 

1) dłużnik – osoba fizyczna zmarła, nie pozo-

stawiając żadnego majątku lub pozostawiła mają-

tek nie podlegający egzekucji na podstawie od-

rębnych przepisów albo nie można ustalić spad-

kobierców lub gdy koszty postępowania sądowe-

go przewyższą wysokość należności, 

2) dłużnik – osoba prawna została wykreślona 

z właściwego rejestru osób prawnych przy jedno-

czesnym braku majątku, z którego można egze-

kwować należności, a odpowiedzialność z tytułu 

należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby 

trzecie, 

3) jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej uległa likwidacji, 

4) ściągnięcie należności zagraża ważnym in-

teresom dłużnika, a w szczególności jego egzy-

stencji lub interesom publicznym, 

5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że  

w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się 

kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egze-

kucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne 

okazało się nieskuteczne, 

6) sąd oddalił wniosek o ogłoszeniu upadłości 

dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe 

na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Niezależnie od przesłanek określonych w ust. 1 

umarzaniu mogą podlegać również wymagające 

zwrotowi dotacje przyznane z budżetu gminy orga-

nizacjom pozarządowym, w szczególności na dzia-

łalność sportową, w trybie ustawy z dnia 24 kwiet-

nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

 

§ 3.1. Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie 

na raty całości lub części należności może nastą-

pić na wniosek dłużnika, a w przypadkach okre-

ślonych w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 również 

z urzędu. 

2. Umorzenie należności, za które odpowiada 

solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, 

gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zacho-

dzą co do wszystkich dłużników. 

3. Umorzenie należności głównej pociąga za 

sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli 

umorzenie dotyczy tylko części należności głów-

nej, w odpowiednim stosunku do tej należności 

podlegają również umorzeniu należności uboczne. 

4. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części na-

leżności, należy określić termin zapłaty pozostałej 

części należności z tym, że w razie niedotrzyma-

nia tego terminu przez dłużnika umorzenie może 

być cofnięte w całości. 

 

§ 4.1. Organem upoważnionym do umorzenia, 

odroczenia terminu spłaty całości lub części oraz 

rozłożenia na raty spłaty całości lub części należ-

ności jest Wójt Gminy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Należności przekraczające kwotę główną  

w wysokości 10 000,00 zł umarza Rada Gminy. 

 

§ 5. Umarzanie, odraczanie oraz rozkładanie 

na raty spłaty całości lub części należności nastę-

puje: 

1) w odniesieniu do należności o charakterze 

administracyjnym – w drodze decyzji administra-

cyjnej, 

2) w odniesieniu do należności wynikających 

ze stosunków cywilnoprawnych – w drodze jed-

nostronnego oświadczenia woli. 
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§ 6. Traci moc uchwała nr XIV/123/08 Rady 

Gminy Walce z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu umarzania, odracza-

nia lub rozkładania na raty spłat należności pie-

niężnych, do których nie stosuje się przepisów 

ustawy „Ordynacja podatkowa”. 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Walce. 

§ 8. Uchwała wchodzi z życie po upływie 14 dni 

od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy  

Piotr Nossol 
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INFORMACJA NR OWR-4210-37(7)/2010/73/XI-B/AŁ 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 

 z dnia 28 października 2010 r. 

  

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OWR-4210-37(6)/2010/73/XI-B/AŁ  

 

W dniu 26 października 2010 r., po rozpatrze-

niu wniosku ECO S.A. z siedzibą w Opolu zawar-

tego w piśmie z dnia 17 września 2010 r., znak 

C/33/2010, uzupełnionego pismem z dnia 4 paź-

dziernika 2010 r. znak C/34/2010 Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki odmówił zatwierdzenia zmia-

ny taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsię-

biorstwo. 

 

UZASADNIENIE  

 

Decyzję odmowną wydano na podstawie  

art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Ko-

deks postępowania administracyjnego (Dz. U.  

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 47 

ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze 

zmianami) i § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia rozporządzenia Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2006 r.  

w sprawie szczegółowych zasad kształtowania  

i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia 

w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),  

w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwiet-

nia 1997 r. – Prawo energetyczne, ponieważ nie są 

spełnione wymogi przepisu § 27 ust. 1 ww. rozpo-

rządzenia. 

 

 z up. Prezesa 

 Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor  

Południowo-Zachodniego 

Oddziału Terenowego 

 Urzędu Regulacji Energetyki 

we Wrocławiu  

Józef Dolata 
1477 
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POROZUMIENIE 

 

zawarte w dniu 27 września 2010 r. 

 

w sprawie realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dwojga dzieci z terenu Gminy Popielów  

przez Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku,  

będące jednostka organizacyjną Gminy Ozimek 

 

pomiędzy: 

Gminą Ozimek reprezentowaną przez:  

1) Pana Jana Labusa – Burmistrza Ozimka 

zwanym dalej „Przyjmującym”,  

a  

Gminą Popielów reprezentowaną przez:  

2) Pana Dionizego Duszyńskiego – Wójta Gmi-

ny Popielów z kontrasygnatą Skarbnika Gminy 

Popielów – Pani Joanny Rudnik zwanym dalej 

„Przekazującym” 

Działając na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/ 

426/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 31 maja 

2010 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia 

przez Gminę Ozimek zadań publicznych w zakre-

sie oświaty i wychowania oraz § 2 uchwały  

Nr XLIII/301/2010 Rady Gminy Popielów z dnia 

23 września 2010 r. w sprawie przekazania do 

prowadzenia przez gminę Ozimek zadań publicz-

nych w zakresie oświaty i wychowania, zawiera 

się porozumienie następującej treści:  
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§ 1. Przekazujący powierza przyjmującemu 

zadanie polegające na realizacji prowadzenia zajęć 

rewalidacyjno – wychowawczych dla dwojga 

dzieci z terenu Gminy Popielów. 

 

§ 2.1. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 

odbywać się będą w roku szkolnym 2010/2011. 

2. Zajęcia prowadzone będą na terenie Hospi-

cjum Stacjonarnego dla Dzieci Szpitala św. Rocha 

w Ozimku będącego miejscem pobytu dzieci obję-

tych tymi zajęciami. 

3. Wydatki związane z realizacją zajęć stanowić 

będą wyłącznie wydatki związane z wynagrodze-

niem nauczycieli prowadzących zajęcia oraz po-

chodnymi od tych wynagrodzeń. 

 

§ 3.1. Przekazujący pokryje wydatki związane  

z realizacją zajęć rewalidacyjno –wychowawczych 

za okres od 01 września do 31 grudnia 2010 r.  

w wysokości różnicy pomiędzy faktycznymi wydat-

kami a środkami otrzymanymi na ten cel jako 

zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 

na rok 2010 z 0,6% rezerwy części oświatowej 

subwencji ogólnej na rok 2010, o ile te środki będą 

niższe od faktycznych wydatków związanych  

z realizacją zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

2. Przekazanie przez przekazującego różnicy,  

o której mowa w p. 1, nastąpi jednorazowo,  

w terminie do 15 grudnia 2010 r., po przedłożeniu 

przekazującemu przez przyjmującego rozliczenia 

wydatków i środków, o których mowa w p. 1, na 

konto przyjmującego tj. Urzędu Gminy i Miasta  

Nr 19 89097 1050 2004 3000 1010 w Banku 

Spółdzielczym w Leśnicy o/Ozimek. 

3. Przekazujący zastrzega sobie prawo kontroli 

wykorzystania przez Gminę Ozimek niniejszej 

dotacji. 

 

§ 4.1. Przekazujący pokryje wydatki związane  

z realizacją zajęć rewalidacyjno-wychowawczych za 

okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 r. dla 

każdego z dwojga dzieci w wysokości różnicy mię-

dzy kwotą wynikającą z przeliczenia części ogólnej 

subwencji oświatowej ogólnej otrzymanej przez 

przyjmującego z budżetu państwa na 2011 r. na 

jedno dziecko objęte zajęciami rewalidacyjno-

wychowawczymi miesięcznie a faktycznymi mie-

sięcznymi kosztami zajęć rewalidacyjno - wycho-

wawczych tego dziecka, o ile ta kwota będzie niż-

sza od faktycznych wydatków związanych z reali-

zacją zajęć rewalidacyjno - wychowawczych. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o któ-

rych mowa w p. 1, szczegółowe ustalenia doty-

czące wydatków oraz formy rozliczenia pomiędzy 

przekazującym a przyjmującym zostaną określone 

w odrębnym porozumieniu. 

 

§ 5. W przypadku niedotrzymania przez prze-

kazującego warunków, o których mowa w § 3  

i 4, przyjmującemu przysługuje prawo skierowa-

nia sprawy do Sądu. 

 

§ 6. Porozumienie stanowi podstawę dla dy-

rektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ozimku 

do przyjęcia dzieci, o których mowa w § 1,  

w poczet wychowanków. 

 

§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 

podpisania, z mocą obowiązującą w roku szkol-

nym 2010/2011. 

 

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 10. Wykonanie postanowienia § 9 powierza 

się przekazującemu. 

 

§ 11. Porozumienie sporządzono w czterech 

jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron oraz dwa egzemplarze do celów 

ogłoszenia, o którym mowa w § 3 Uchwały  

Nr XLIII/31/2010 Rady Gminy Popielów z dnia  

23 września 2010 r. w sprawie przekazania do 

prowadzenia przez gminę Ozimek zadań publicz-

nych w zakresie oświaty i wychowania. 

 

Burmistrz  

Jan Labus 

Wójt Gminy  

Dionizy Duszyński 
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POROZUMIENIE NR OR.117-4/10 

 

 z dnia 29 września 2010 r. 

  

w sprawie przeprowadzenia terapii pedagogicznej dla dziecka z terenu Powiatu Oleskiego  

przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Ozimku,  

będącą jednostką organizacyjną Powiatu Opolskiego 

 

zawarte pomiędzy:  

Powiatem Oleskim reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu, w imieniu, którego występują:  

1. Jan Kus – Starosta Oleski  

2. Stanisław Belka- Wicestarosta Oleski  

a  

Powiatem Opolskim reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu, w imieniu, którego występują:  

1. Henryk Lakwa – Starosta Opolski  

2. Krzysztof Wysdak – Wicestarosta Opolski  

 

Działając na podstawie uchwały Nr XXXIII/ 

224/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 września 

2010 r. w sprawie zawarcia Porozumienia dotyczą-

cego przeprowadzenia terapii pedagogicznej oraz 

uchwały Nr XLII/230/10 Rady Powiatu Oleskiego  

z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie zawarcia Po-

rozumienia dotyczącego przeprowadzenia terapii 

pedagogicznej i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 

2002 roku w sprawie szczegółowych zasad działa-

nia publicznych poradni psychologiczno - pedago-

gicznych, w tym publicznych poradni specjalistycz-

nych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46) oraz art. 5 

ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samo-

rządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1592 z późn. zm.), zawiera się porozumienie  

o następującej treści:  

 

§ 1. Powiat Oleski przekazuje, a Powiat Opol-

ski przyjmuje do realizacji przeprowadzenie terapii 

pedagogicznej dziecka mieszkańca Powiatu Ole-

skiego w ilości 108 godzin, w Poradni Psycholo-

giczno – Pedagogicznej w Ozimku, dla której or-

ganem prowadzącym jest Powiat Opolski. 

 

§ 2. Przedmiotowa terapia odbywać się będzie 

od września 2010 r. do sierpnia 2011 r. 

 

§ 3.1. Powiat Oleski pokryje koszty przeprowa-

dzenia terapii pedagogicznej w wysokości 6.729 zł 

(sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć 

złotych), z tego za okres IX-XII 2010 w wysokości 

2.243 zł, za okres I-VIII 2011 w wysokości 4.486 zł. 

2. Przekazanie dotacji przez Powiat Oleski na-

stąpi w dwóch transzach:  

I transza w wysokości 2.243 zł w terminie do 

dnia 30.09.2010 r.,  

II transza w wysokości 4.486 zł w terminie do  

25 stycznia 2011 r.  

na konto Powiatu Opolskiego nr 72 1020 

3668 0000 5102 0015 7123. 

 

§ 4.1. Rozliczenie I transzy dotacji nastąpi do 

dnia 30.01.2011 r., rozliczenie II transzy nastąpi 

do 30 września 2011 roku. 

2. Powiat Oleski zastrzega sobie prawo kon-

troli wykorzystania przez Powiat Opolski niniejszej 

dotacji. 

 

§ 5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają 

formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 6. Porozumienie sporządzono w dwóch jed-

nobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każ-

dej ze stron. 

 

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego i wcho-

dzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Starosta Opolski  

Henryk Lakwa 

Starosta Oleski  

mgr Jan Kus 

 

Wicestarosta Opolski  

Krzysztof Wysdak 

 

Wicestarosta Oleski  

mgr inż. Stanisław Belka 

 

Z-ca 

Głównego Księgowego  

Mariola Konachiewicz 

 

Skarbnik Powiatu  

mgr inż. Roman Neugebauer 
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POROZUMIENIE 

  

 z dnia 11 października 2010 r. 

  

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki,  

w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych  

 

pomiędzy 

Powiatem Lublinieckim reprezentowanym 

przez Zarząd Powiatu w Lublińcu, w imieniu któ-

rego działają: 

Starosta Lubliniecki - Joachim Smyła 

Wicestarosta - Tadeusz Konina 

zwanym dalej "Powierzającym", 

a 

Powiatem Głubczyckim reprezentowanym 

przez Zarząd Powiatu Głubczyckiego, w imieniu 

którego działają: 

Starosta Głubczycki - Józef Kozina  

Wicestarosta - Piotr Soczyński  

zwanym dalej "Przyjmującym".  

 

Działając na podstawie uchwały Nr 287/ 

XXXIII/2001 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 

27 grudnia 2001 roku w sprawie porozumienia  

z Powiatem Głubczyckim dotyczącego kształcenia 

uczniów klas wielozawodowych zasadniczych 

szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat 

Lubliniecki w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych oraz uchwały nr XXIII/109/2004 

Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24.04.2004 r. 

w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawo-

dowych w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych, w związku z realizacją zadań okre-

ślonych w art. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) strony 

porozumienia ustalają, co następuje: 

 

§ 1.1. Przyjmujący umożliwia kształcenie  

w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodo-

wych uczniów klas wielozawodowych zasadni-

czych szkół zawodowych prowadzonych przez 

Powiat Lubliniecki w Ośrodku Dokształcania  

i Doskonalenia Zawodowego w Głubczycach, 

przy Alei Śląskiej 1, zwanym dalej ODZ, zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  

i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ra-

mowych planów nauczania w szkołach publicz-

nych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.). 

2. Przyjmujący zapewnia uczniom skierowa-

nym na kurs niezbędne warunki do nauki, zakwa-

terowania i wyżywienia. 

3. Zakwaterowanie i wyżywienie odbywa się 

na koszt skierowanych uczniów. 

4. Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe 

działające w imieniu Powierzającego, niezwłoczne 

po podpisaniu porozumienia, prześlą do ODZ 

imienny wykaz uczniów z poszczególnych szkół 

zawodowych do kształcenia w ODZ nie później 

jednak niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu  

w danym roku szkolnym. 

 

§ 2.1. Powierzający zobowiązuje się do finan-

sowania kosztów kształcenia w zakresie teore-

tycznych przedmiotów zawodowych według ilo-

czynu liczby uczniów faktycznie przeszkolonych 

w danym roku i kosztu kształcenia jednego ucznia 

na kursie w wysokości: 

kurs dla klas I - 4 tygodniowy - 300,00 zł,  

kurs dla klas II - 4 tygodniowy - 300,00 zł,  

kurs dla klas III - 4 tygodniowy - 300,00 zł. 

2. Koszt kształcenia jednego ucznia w zakresie 

teoretycznych przedmiotów zawodowych, w trybie 

eksternistycznym, ustala się w wysokości nie wyż-

szej niż koszt kształcenia wymieniony w ust. 1. 

3. Należność za każdy kurs przekaże Powierza-

jący przelewem - na konto wskazane przez 

Przyjmującego na fakturze - w ciągu 14 dni od 

daty otrzymania faktury wystawionej przez ODZ 

działający w imieniu Przyjmującego. 

4. Płatnikiem jest:  

Starostwo Powiatowe w Lublińcu  

ul. Paderewskiego 7  

42-700 Lubliniec  

NIP: 575-16-47-348 

5. Faktura zostanie wystawiona na podstawie 

imiennej listy uczniów, którzy ukończyli kurs wraz 

z podaniem stopnia kursu i zawodu, podpisanej 

przez dyrektora macierzystej szkoły ucznia. 

 

§ 3. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na 

czas nieokreślony. 

 

§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 

zawarcia, z mocą obowiązującą od 1 września 

2010 roku. 

 

§ 5. Strony przewidują możliwość rozwiązania 

porozumienia z zachowaniem 3-miesięcznego okre-

su wypowiedzenia, ze skutkiem w dniu zakończenia 

zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkole. 
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§ 6. Wszelkie zmiany w treści niniejszego po-

rozumienia wymagają formy pisemnej. 

 

§ 7. Spory mogące powstać ze stosunku obję-

tego porozumieniem rozstrzygać będzie właściwy 

rzeczowo Sąd Powszechny. 

 

§ 8. W sprawach nie uregulowanych mają za-

stosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Śląskiego i Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 10. Porozumienie sporządza się w czterech 

jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każ-

dej ze stron. 

 

Powierzający                                   Przyjmujący 

 

Starosta  

mgr inż. Joachim Smyła 

Starosta  

mgr Józef Kozina 

 

Wicestarosta  

mgr Tadeusz Konina 

 

Wicestarosta  

mgr Piotr Soczyński 

1479 

 

 

1481 

 
1480 

UMOWA 

 

 z dnia 29 września 2010 r. 

  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi kędzierzyńsko- kozielskiemu  

na budowę chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze powiatowej Nr 1405 O  

w miejscowości Ostrożnica ul. Pawłowska  

 

pomiędzy:  

Gminą Pawłowiczki, w imieniu której działa 

Wójt Gminy - Jerzy Treffon  

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jadwi-

gi Mroczko  

zwanym dalej Dotującym,  

a  

Powiatem Kędzierzyńsko- Kozielskim, w imie-

niu którego działa Zarząd Powiatu, reprezentowa-

ny przez: 

- Starostę Józefa Gismana  

- Wicestarostę - Marka Matczaka  

Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Wie-

sławy Trelka  

zwanym dalej Dotowanym  

 

§ 1. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity- Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. 

zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 47 ust. 2 

ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednoli-

ty – Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526) oraz 

uchwały Rady Gminy Pawłowiczki Nr 244/XLV/ 

10 z dnia 9 września 2010 r. Dotujący przekaże 

Dotowanemu dotację celową w kwocie 60. 000 zł 

(słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) z prze-

znaczeniem na „Budowę chodnika wraz z kanali-

zacją burzową przy drodze powiatowej Nr 1405 O 

w miejscowości Ostrożnica, ul. Pawłowska”. 

§ 2.1. Dotowany zobowiązuje się do wykorzy-

stania dotacji na cel określony w § 1 umowy.  

2. W przypadku niewykonania lub nieprawidło-

wego wykonania zadania, o którym mowa w § 1 

umowy, bądź niezgodnego z celem oznaczonym  

w umowie przeznaczenia dotacji, Dotujący zastrze-

ga sobie prawo odmowy przekazania całości lub 

części dotacji, o której mowa w § 1 umowy. 

 

§ 3. Ustala się, że przedstawiciel Dotującego 

powołany będzie na członka komisji odbiorowej. 

 

§ 4.1. Podstawą przekazania kwoty dotacji,  

o której mowa w § 1, będzie przedłożenie Dotu-

jącemu uwierzytelnionych kserokopii następują-

cych dokumentów:  

- protokołu z wyboru wykonawcy robót,  

- umowy z wykonawcą robót,  

- faktury za wykonane roboty,  

- protokołu odbioru końcowego zadania. 

2. Uwierzytelnione kserokopie dokumentów 

Dotowany przekaże Dotującemu w terminie 7 dni 

od daty odbioru robót.  

3. Kwota, o której mowa w § 1 umowy zo-

stanie przekazana w ciągu 7 dni od daty otrzy-

mania dokumentów ujętych w ust. 1 na konto 

Dotowanego: 51102037140000480200126763. 

 

§ 5. Umowa zostaje zawarta na czas określony 

od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2010 r. 
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§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą 

umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy o finansach publicznych. 

 

§ 7. Wszelkie zmiany w postanowieniach 

umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 8. Umowę sporządzono w czterech jedno-

brzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 

stron. 

§ 9.1. Umowa wchodzi w życie z dniem pod-

pisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego.  

2. Stroną realizującą czynności związane  

z ogłoszeniem jest Gmina Pawłowiczki. 

 

Starosta Powiatu 

Kędzierzyńsko - Kozielskiego  

Józef Gisman 

Wójt 

Gminy Pawłowiczki  

Jerzy Treffon 

 

Wicestarosta Powiatu 

Kędzierzyńsko - Kozielskiego  

Marek Matczak 

 

Skarbnik 

Gminy Pawłowiczki  

Jadwiga Mroczko 

 

Skarbnik Powiatu  

Kędzierzyńsko - Kozielskiego  

Wiesława Trelka 
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Prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego:  

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: 

 Ośrodek Informatyki WBD OUW - Dział Wydawnictw, ul. Piastowska 15, 45-082 Opole, tel. (077) 45 24 522, 45 24 605. 

Zbiory Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego wraz ze skorowidzami dostępne są  

w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim - Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli 

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

 

 

Wydawca: Wojewoda Opolski 

Redakcja i skład: Opolski Urząd Wojewódzki - Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli  

ul. Piastowska 14, pok. Nr 233, 45-082 Opole, tel. (077) 45-24-260, e-mail: rdu@opole.uw.gov.pl 

Druk i rozpowszechnianie: Opolski Urząd Wojewódzki - Dział Wydawnictw Ośrodka Informatyki WBD OUW, pok. Nr 5 

ul. Piastowska 15, 45-082 Opole, tel. (077) 45-24-522 w godz. 9.00 - 14.00. 

 

 

Tłoczono z polecenia Wojewody Opolskiego w Dziale Wydawnictw Ośrodka Informatyki WBD OUW w Opolu 

ul. Piastowska 15, 45-082 Opole. 

 

 

ISSN 0860-6021                     Cena 9 zł 40 gr (w tym 7%VAT) 


