
 

  

TREŚĆ: 

Poz.: 

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

1732 – Rady Powiatu Namysłowskiego Nr XXXIII/308/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na tere-

nie Powiatu Namysłowskiego na rok 2010 9292 

1733 – Rady Powiatu Opolskiego Nr XXVII/180/09 z dnia 26 listopada 2009 r.  

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na tere-

nie Powiatu Opolskiego w 2010 r. 9294 

U C H W A Ł Y  R A D  G M I N :  

1734 – Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr XLVI/528/09 z dnia 29 października 2009 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go Gminy Kędzierzyn – Koźle w części dotyczącej ogrodów działkowych przy 

ul. Gliwickiej 9296 

1735 – Rady Miejskiej w Nysie Nr XXXVIII/588/09 z dnia 9 listopada 2009 r. w spra-

wie nadania nazw ulicom 9303 

1736 – Rady Miejskiej w Nysie Nr XXXVIII/600/09 z dnia 9 listopada 2009 r. w spra-

wie ustalenia regulaminu dodatku za wysługę lat dla nauczycieli 9305 

1737 – Rady Miejskiej w Nysie Nr XXXVIII/601/09 z dnia 9 listopada 2009 r. w spra-

wie ustalenia regulaminu dodatku za warunki pracy 9306 

1738 – Rady Miejskiej w Nysie Nr XXXVIII/602/09 z dnia 9 listopada 2009 r. w spra-

wie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwy-

miarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw 9307 

1739 – Rady Miejskiej w Nysie Nr XXXVIII/603/09 z dnia 9 listopada 2009 r. w spra-

wie ustalenia regulaminu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli 9308 

1740 – Rady Miejskiej w Nysie Nr XXXVIII/604/09 z dnia 9 listopada 2009 r. w spra-

wie ustalenia regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 9309 

1741 – Rady Miejskiej w Nysie Nr XXXVIII/605/09 z dnia 9 listopada 2009 r. w spra-

wie ustalenia regulaminu dodatku funkcyjnego dla nauczycieli 9310 

1742 – Rady Gminy Reńska Wieś Nr XXXVI/210/09 z dnia 4 listopada 2009 r. w spra-

wie nadania nazwy ulicy w Dębowej 9312 

1743 – Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXII/257/2009 z dnia 4 listopada 2009 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/138/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie  

z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Bruny 9314 

1744 – Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXII/258/2009 z dnia 4 listopada 2009 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/139/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie  

z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Brynica 9315 

1745 – Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXII/259/2009 z dnia 4 listopada 2009 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/140/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie  

z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezinki 9316 

1746 – Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXII/260/2009 z dnia 4 listopada 2009 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/141/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie  

z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Duczów 

Wielki i Mały 9317 

1747 – Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXII/261/2009 z dnia 4 listopada 2009 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/142/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie  

z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Gierałcice 9318 

Nr 115 Opole, dnia 23 grudnia 2009 r. 
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1748 – Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXII/262/2009 z dnia 4 listopada 2009 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/143/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie  

z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Komorzno 9319 

1749 – Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXII/263/2009 z dnia 4 listopada 2009 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/144/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie  

z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywiczy-

ny 9320 

1750 – Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXII/264/2009 z dnia 4 listopada 2009 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/145/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie  

z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota 

Wołczyńska 9321 

1751 – Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXII/265/2009 z dnia 4 listopada 2009 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/146/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie  

z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Markotów 

Mały 9322 

1752 – Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXII/266/2009 z dnia 4 listopada 2009 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie  

z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Markotów 

Duży 9323 

1753 – Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXII/267/2009 z dnia 4 listopada 2009 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/148/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie  

z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Rożnów 9324 

1754 – Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXII/268/2009 z dnia 4 listopada 2009 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/149/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie  

z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Skałągi 9325 

1755 – Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXII/269/2009 z dnia 4 listopada 2009 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/150/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie  

z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Szymon-

ków 9326 

1756 – Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXII/270/2009 z dnia 4 listopada 2009 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/151/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie  

z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Świniary 

Wielkie 9327 

1757 – Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXII/271/2009 z dnia 4 listopada 2009 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/152/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie  

z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Świniary 

Małe 9328 

1758 – Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXII/272/2009 z dnia 4 listopada 2009 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/153/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie  

z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Szum 9329 

1759 – Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXII/273/2009 z dnia 4 listopada 2009 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/154/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie  

z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Wąsice 9330 

1760 – Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXII/274/2009 z dnia 4 listopada 2009 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/155/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie  

z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzchy 9331 

1761 – Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXII/275/2009 z dnia 4 listopada 2009 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/156/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie  

z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzbica 

Dolna 9332 

1762 – Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXII/276/2009 z dnia 4 listopada 2009 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/157/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie  

z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzbica 

Górna 9333 
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O B W I E S Z C Z E N I E  

1763 – Komisarza Wyborczego z dnia 6 grudnia 2009 r. o wynikach wyborów uzu-

pełniających do Rady Gminy Olszanka przeprowadzonych w dniu 6 grudnia 

2009 r. 9334 

A N E K S Y :  

1764 – Nr 3 z dnia 26 listopada 2009 r. do porozumienia w sprawie powierzenia Wo-

jewództwu Opolskiemu zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Pu-

blicznej Powiatu Opolskiego zawartego pomiędzy Województwem Opolskim 

a Powiatem Opolskim 9334 

1765 – Nr 4 z dnia 5 listopada 2009 r.  do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 r.  

w sprawie umieszczenia w rodzinie zastępczej osoby małoletniej, na podsta-

wie decyzji Sądu Rejonowego w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2003 r. Sygn.  

akt III Nsm 136/03 oraz ustalenia wysokości i warunków zwrotu wydatków na 

jej utrzymanie, ponoszonych przez Powiat Lubliniecki 9335 

I N F O R M A C J E :  

1766 – o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-55/2009/4595/V-

A/HK z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 

Energii Praszka Sp. z o.o. z siedzibą w Praszce 9336 

1767 – o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/958I/1883/W/ 

OKA/2009/AM z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zmiany koncesji na wy-

twarzanie ciepła przedsiębiorcy - Południowy Koncern Energetyczny Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Katowicach 9336 

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

1768 – zawarte w  dniu 28 września 2009 r. pomiędzy Miastem Opole a Powiatem 

Brzeskim w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli za-

trudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Brzeskiego 9337 

1769 – zawarte w dniu 5 listopada 2009 r. pomiędzy Gminą Pawłowiczki a Powiatem 

Kędzierzyńsko-Kozielskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powia-

towi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu 9338 

1770 – zawarte w dniu 5 listopada 2009 r. pomiędzy Gminą Pawłowiczki a Powiatem 

Kędzierzyńsko – Kozielskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powia-

towi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie za-

kupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu 9339 

1771 – zawarte w dniu 5 listopada 2009 r. pomiędzy Gminą Olesno a Gminą Radłów 

w sprawie zaopatrzenia mieszkańców posesji zlokalizowanej w Karmonkach 

Nowych na działce nr 459/202 k.m. 22 w wodę do celów socjalno – bytowych 

i ppoż., z wodociągu we wsi Bodzanowice zasilanego ze stacji uzdatniania 

wody w Oleśnie 9339 
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1732  

UCHWAŁA NR XXXIII/308/2009 

 RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

 

z dnia 25 listopada 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2010 

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 i 12 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. 

zm.) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 wrze-

śnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz. U.  

z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), Rada 

Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się, że w roku 2010, na terenie 

Powiatu Namysłowskiego, obowiązywać będzie 

niżej podany rozkład godzin pracy aptek ogólno-

dostępnych.  

1) Rozkład pracy aptek ogólnodostępnych  
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2) Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych, w porze nocnej, święta, dni wolne od pracy. Dy-

żur rozpoczyna się w piątek o godzinie 19.00 i trwa do godziny 8.00 następnego piątku. 

 

 
 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

Andrzej Michta 
1732  
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173 3 

UCHWAŁA NR XXVII/180/09 

 RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

 

z dnia 26 listopada 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie Powiatu Opolskiego w 2010 r. 

 

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz. U. 

z 2008 r. Nr 45, poz. 271; z 2009 r. Nr 92, poz. 

753), po zasięgnięciu opinii wójtów gmin i burmi-

strzów miast z terenu powiatu opolskiego oraz 

Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Opolu, 

Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wszystkie apteki z terenu powiatu opol-

skiego zapewniają dostępność do świadczeń far-

maceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, 

święta i inne dni wolne od pracy, według harmo-

nogramu stanowiącego załącznik nr 2 do niniej-

szej uchwały. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia jednak nie wcześniej 

niż 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady  

  Powiatu Opolskiego 

    Stefan Warzecha 
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Załącznik nr 1 

 do uchwały Nr XXVII/180/09 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 26 listopada 2009 r. 

 

Lp 
Nazwa apteki 

Godz. otwarcia 

Adres Gmina 
poniedziałek 

    – piątek 
sobota 

1 „Jacek Maas” 8.00 – 18.00 9.00 – 12.00 ul. Polna 2B, 46-053 Chrząstowice Chrząstowice 

2 „Vademecum” 8.30 – 17.00 8.30 – 13.00 ul. Korfantego 1 A, 46-080 Chróścice 

Dobrzeń Wielki 

3  
8.30 – 16.00 

czw.  8.30 – 17.00 

I i III  sob. 

9.00 – 13.00 
ul. Dworcowa 5, 46-020 Czarnowąsy 

4 „St. Rochus” 8.30 – 17.00 8.30 – 13.00 ul. Namysłowska 34, 46-081 Dobrzeń Wielki 

5  8.00 – 16.00 8.00 – 13.00 ul. Rynek 4, 46-082 Kup 

6  8.00 – 15.00 nieczynna Elektrownia Brzezie, 46-021 Brzezie 

7 „Chmielowicka” 9.00 – 17.00 nieczynna ul. Ogrodowa 9, 46-070 Chmielowice 
Komprachcice 

8 „Malwa” Sp.c. 8.00 – 18.00 9.00 – 13.00 ul. ks. B. Bilińskiego 2, 46-070 Komprachcice 

9 „Pod Lipami” 8.00 – 16.00 9.00 – 12.00 ul. Opolska 70 A, 46- 024 Łubniany Łubniany 

10 „Ewa” 9.00 – 15.30 9.00 – 12.00 ul. Lipowa 40, 46-030 Murów Murów 

11 „Na Górce” 8.00 – 19.00 8.00 – 14.00 ul. Opolska 6/8, 49-100 Niemodlin 

Niemodlin 
12 „Pharmacon” 8.00 – 18.00 9.00 – 13.00 ul. Rynek 53, 49-100 Niemodlin 

13 Apteka „21” 8.00 – 18.00 9.00 – 12.00 ul. Opolska 30 B, 49-100 Niemodlin 

14 „Bazaltowa” 8.30 – 17.30 nieczynna ul. XX-Lecia PRL 4, 49-156 Gracze 

15  8.00 – 19.00 8.00 – 14.00 ul. Częstochowska 19, 46-040 Ozimek 

Ozimek 
16  7.30 – 19.00 8.00 – 15.00 ul. Opolska 2, 46-040 Ozimek 

17 „Na dobre i na złe” 8.00 – 18.00 9.00 – 13.00 ul. Częstochowska 21, 46-040 Ozimek 

18 „Utis” 8.00 – 20.00 8.00 – 15.00 ul. Dłuskiego 1, 46-040 Ozimek 
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19 „Bene Bonis” 
7.00 – 17.00 

pon.  nieczynna 
7.00 – 14.00 ul. Spórocka 22, 46-040 Krasiejów 

20 „Panaceum” 

8.00 – 15.00 

pon.  10.00 – 

18.00 

nieczynna ul. Kolejowa 8, 46-037 Karłowice 

Popielów 

21 „Pod Wagą” 8.00 – 17.00 8.00 – 14.00 ul. Dworcowa 5, 46-090 Popielów 

22 „Vita” 8.00 – 17.00 8.00 – 13.00 ul. Słoneczna 1, 46-083 Siołkowice Stare 

23  8.00 – 18.00 8.30 – 13.00 ul. Zawadzkiego 11, 46-060 Prószków Prószków 

24  
8.00 – 18.00 

śr. i  piąt.  do 17.00 
9.00 – 12.00 ul. Dworcowa 12, 46-050 Tarnów Op. Tarnów Op. 

25 „Medica” 8.30 – 17.00 9.00 – 13.00 ul. Świerczewskiego 17 A, 49-130 Tułowice Tułowice 

26 „Aronia” Sp. c. 
9.00 – 17.00 

środa  9.00 – 16.00 
9.00 – 12.00 ul. Opolska 39 C, 46-045 Turawa 

Turawa 

27  8.00 – 17.00 9.00 – 12.00 ul. Oleska 4, 46-023 Osowiec 

 

     Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXVII/180/09 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 26 listopada 2009 r. 

 

Lp Nazwa apteki, adres 
Okres zapewnienia dostępności do  

świadczeń farmaceutycznych 

1 
Apteka „Jacek Maas”  

ul. Polna 2B, 46-053 Chrząstowice 

1.01.10 – 3.01.10 

5.07.10 – 11.07.10 

2 
Apteka „Vademecum” 

ul. Korfantego 1 A, 46-080 Chróścice 

4.01.10 – 10.01.10 

12.07.10 – 18.07.10 

3 
Apteka prywatna 

ul. Dworcowa 5, 46-020 Czarnowąsy 

11.01.10 – 17.01.10 

19.07.09 – 25.07.09 

4 
Apteka „St. Rochus” 

ul. Namysłowska 34, 46-081 Dobrzeń Wielki 

18.01.10 – 24.01.10 

26.07.10 – 1.08.10 

5 
Apteka prywatna 

ul. Rynek 4, 46-082 Kup 

25.01.10 – 31.01.10 

2.08.10 – 8.08.10 

6 
Apteka prywatna 

Elektrownia Brzezie, 46-021 Brzezie 

1.02.10 – 7.02.10 

9.08.10 – 15.08.10 

7 
Apteka „Chmielowicka” 

ul. Ogrodowa 9, 46-070 Chmielowice 

8.02.10 – 14.02.10 

16.08.10 – 22.08.10 

8 
Apteka „Malwa” Sp.c. 

ul. ks. B.Bilińskiego 2, 46-070 Komprachcice 

15.02.10 – 21.02.10 

23.08.10 – 29.08.10 

9 
Apteka „Pod Lipami” 

ul. Opolska 70 A, 46- 024 Łubniany 

22.02.10 – 28.02.10 

30.08.10 – 5.09.10 

10 
Apteka „Ewa” 

ul. Lipowa 40, 46-030 Murów 

1.03.10 – 7.03.10 

6.09.10 – 12.09.10 

11 
Apteka „Na Górce” 

ul. Opolska 6/8, 49-100 Niemodlin 

8.03.10 – 14.03.10 

13.09.10 – 19.09.10 

12 
Apteka „Pharmacon” 

ul. Rynek 53, 49-100 Niemodlin 

15.03.10 – 21.03.10 

20.09.10 – 26.09.10 

13 
Apteka „21” 

ul. Opolska 30 B, 49-100 Niemodlin 

22.03.10 – 28.03.10 

27.09.10 – 3.10.10 

14 
Apteka „Bazaltowa” 

ul. XX-Lecia PRL 4, 49-156 Gracze 

29.03.10 – 4.04.10 

4.10.10 – 10.10.10 

15 
Apteka prywatna 

ul. Częstochowska 19, 46-040 Ozimek 

5.04.10 – 11.04.10 

11.10.10 – 17.10.10 

16 
Apteka prywatna 

ul. Opolska 2, 46-040 Ozimek 

12.04.10 –18.04.10 

18.10.10 – 24.10.10 

17 
Apteka „Na dobre i na złe” 

ul. Częstochowska 21, 46-040 Ozimek 

19.04.10 – 25.04.10 

25.10.10 – 31.10.10 

18 
Apteka „Utis” 

ul. Dłuskiego 1, 46-040 Ozimek 

26.04.10 – 2.05.10 

1.11.10 – 7.11.10 

19 
Apteka „Bene Bonis” 

ul. Spórocka 22, 46-040 Krasiejów 

3.05.10 – 9.05.10 

8.11.10 – 14.11.10  
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20 
Apteka „Panaceum” 

ul. Kolejowa 8, 46-037 Karłowice 

10.05.10 – 16.05.10 

15.11.10 – 21.11.10 

21 
Apteka „Pod Wagą” 

ul. Dworcowa 5, 46-090 Popielów 

17.05.10 – 23.05.10 

22.11.10 – 28.11.10 

22 
Apteka „Vita” 

ul. Słoneczna 1, 46-083 Siołkowice Stare 

24.05.10 – 30.05.10 

29.11.10 – 5.12.10 

23 
Apteka prywatna 

ul. Zawadzkiego 11, 46-060 Prószków 

31.05.10 – 6.06.10 

6.12.10 – 12.12.10 

24 
Apteka prywatna 

ul. Dworcowa 12, 46-050 Tarnów Op. 

7.06.10 – 13.06.10 

13.12.10 – 19.12.10 

25 
Apteka „Medica” 

ul. Świerczewskiego 17 A, 49-130 Tułowice 

14.06.10 – 20.06.10 

20.12.10 – 26.12.10 

26 
Apteka „Aronia” Sp. c. 

ul. Opolska 39 C, 46-045 Turawa 

21.06.10 – 27.06.10 

27.12.10 – 31.12.10 

27 
Apteka prywatna 

ul. Oleska 4, 46-023 Osowiec 
28.06.10 – 4.07.10 
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UCHWAŁA NR XLVI/528/09 

 RADY MIASTA KĘDZIERZYN - KOŹLE 

 

z dnia 29 października 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kędzierzyn – Koźle 

w części dotyczącej ogrodów działkowych przy ul. Gliwickiej 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40  

ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, 

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

Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; 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. 947, Nr 173, poz. 

1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 20 

ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, 

poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 

954; Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 

319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 

880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 

poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), Rada Miasta na 

wniosek Prezydenta Miasta, po stwierdzeniu zgod-

ności projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego Gminy Kędzierzyn – Koźle  

w części dotyczącej ogrodów działkowych przy  

ul. Gliwickiej z ustaleniami „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-

sta Kędzierzyn - Koźle”, przyjętego uchwałą  

Nr XXIX/346/2000 z dnia 28 września 2000 r., 

uchwala miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Kędzierzyn – Koźle w części 

dotyczącej ogrodów działkowych przy ul. Gliwickiej. 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

 

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Kędzierzyn – Koźle w części 

dotyczącej ogródków działkowych przy ul. Gli-

wickiej ma na celu w szczególności ustalenie 

przebiegu nowego odcinka drogi wojewódzkiej  

nr 408 oraz ustalenie szczegółowych zasad zago-

spodarowania terenu z uwzględnieniem kształto-

wania ładu przestrzennego. 

 

§ 2.1. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kędzierzyn – Koźle w czę-

ści dotyczącej ogrodów działkowych przy ul. Gli-

wickiej zwany dalej planem miejscowym, składa 

się z tekstu planu miejscowego, który stanowi 

treść uchwały oraz rysunku planu miejscowego, 

który stanowi załącznik graficzny nr 1 do uchwa-

ły w skali 1: 2000. 

2. Do planu miejscowego Rada Miasta Kędzie-

rzyn – Koźle dołącza: 

1) stwierdzenie zgodności planu miejscowego 

z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzie-

rzyn - Koźle” – stanowiące załącznik nr 2; 
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2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gmi-

ny oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych – stanowią-

ce załącznik nr 3. 

 

§ 3. Tekst planu miejscowego zawiera ustale-

nia stanowiące: 

1)  przepisy ogólne – zawarte w rozdziale 1;  

2)  przepisy dotyczące przeznaczenia terenów 

oraz linii rozgraniczających tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-

nia oraz dotyczące sposobów i terminów tymcza-

sowego zagospodarowania, urządzenia i użytko-

wania terenów – zawarte w rozdziale 2; 

3)  przepisy dotyczące zasad ochrony i kształ-

towania ładu przestrzennego, wymagań wynika-

jących z potrzeb kształtowania przestrzeni pu-

blicznych, zasad ochrony środowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzic-

twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej – zawarte w rozdziale 3; 

4)  przepisy dotyczące szczególnych warun-

ków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń 

w ich użytkowaniu, w tym zakazów zabudowy – 

zawarte w rozdziale 4; 

5)  przepisy dotyczące granic i sposobów za-

gospodarowania terenów lub obiektów podlegają-

cych ochronie, ustalonych na podstawie odręb-

nych przepisów, w tym terenów górniczych,  

a także narażonych na niebezpieczeństwo powo-

dzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziem-

nych – zawarte w rozdziale 5; 

6)  przepisy dotyczące zasad modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej – zawarte w rozdziale 6; 

7)  przepisy dotyczące szczegółowych zasad  

i warunków scalania i podziału nieruchomości 

objętych planem miejscowym, parametrów  

i wskaźników kształtowania zabudowy oraz za-

gospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, 

gabarytów obiektów i wskaźników intensywności 

zabudowy – zawarte w rozdziale 7; 

8)  przepisy dotyczące stawek procentowych, 

na podstawie których ustala się opłatę z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości – zawarte w roz-

dziale 8; 

9)  przepisy przejściowe i końcowe – zawarte 

w rozdziale 9. 

 

§ 4.1. Rysunek planu miejscowego obowiązuje 

w zakresie: 

1) ustalonych graficznie linii granic obszaru ob-

jętego planem; 

2) ustalonych graficznie linii rozgraniczających 

tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach za-

gospodarowania; 

3) ustalonych graficznie nieprzekraczalnych li-

nii zabudowy; 

4) ustalonego graficznie obszaru zagrożonego 

powodzią; 

5) ustalonych symbolami literowymi przezna-

czeń podstawowych terenów. 

2. Zastosowane na rysunku planu miejscowe-

go symbole literowe oznaczają następujące prze-

znaczenia podstawowe terenów: 

1) U - teren zabudowy usługowej; 

2) KGP - teren ulicy głównej ruchu przyśpie-

szonego; 

3) KDG - teren ulicy głównej; 

4) KDD -  teren ulicy dojazdowej; 

5) ZI - teren zieleni izolacyjnej; 

6) ZŁ - teren zieleni łęgowej; 

7) ZD - teren ogrodów działkowych; 

8) ZR - teren zieleni niskiej. 

 

§ 5. Ilekroć w tekście planu miejscowego jest 

mowa o: 

1)  planie – należy przez to rozumieć ustalenia 

planu miejscowego, o którym mowa w § 1 

uchwały; 

2)  uchwale – należy przez to rozumieć niniej-

szą uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle; 

3)  rysunku planu – należy przez to rozumieć ry-

sunek planu miejscowego wykonany na mapie za-

sadniczej w skali 1:1000 pomniejszonej do skali 

1:2000, zawierającej w swej treści granice i nume-

ry działek; 

4)  przeznaczeniu podstawowym – należy 

przez to rozumieć takie przeznaczenie, które 

przeważa na danym terenie wyznaczonym liniami 

rozgraniczającymi i obejmuje ponad 50 % po-

wierzchni obiektów realizowanych na danym te-

renie lub ponad 50% powierzchni obiektów reali-

zowanych na tym terenie; 

5)  przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez 

to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenów inne niż 

podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają 

przeznaczenie podstawowe; 

6) przepisach odrębnych – należy przez to rozu-

mieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi. 

 

Rozdział 2 

Przepisy dotyczące przeznaczenia terenów 

oraz linii rozgraniczających tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-

nia oraz dotyczące sposobów i terminów tymcza-

sowego zagospodarowania, urządzenia i użytko-

wania terenów 

 

§ 6.1. Wyznacza się ustalone na rysunku pla-

nu liniami rozgraniczającymi tereny usługowe 

oznaczone symbolami E 1 U oraz E 2 U z pod-

stawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty 

i urządzenia usług komercyjnych. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 115 – 9298 – Poz. 1734 

 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 do-

puszcza się realizację: 

1) obiektów i urządzeń usług publicznych; 

2) obiektów i urządzeń sportu i rekreacji; 

3) wewnętrznych dróg dojazdowych i parkin-

gów niezbędnych dla obsługi terenu; 

4) ścieżek rowerowych i spacerowych; 

5) urządzeń rekreacyjnych i sportowych; 

6) obiektów małej architektury; 

7) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

8) zieleni izolacyjnej i zieleni urządzonej. 

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem E 2 U ustala się możliwość adaptacji 

istniejących zbiorników wodnych na stawy rekre-

acyjne.  

 

§ 7.1. Wyznacza się ustalone na rysunku pla-

nu liniami rozgraniczającymi tereny komunikacji 

oznaczone symbolami E 3 KGP z podstawowym 

przeznaczeniem gruntów pod ulicę główną ruchu 

przyśpieszonego, E 4 KDG z podstawowym prze-

znaczeniem gruntów pod ulicę główną oraz E 5 

KDD z podstawowym przeznaczeniem gruntów 

pod ulicę dojazdową. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 do-

puszcza się realizację: 

1) zatok i wiat przystanków autobusowych; 

2) chodników; 

3) parkingów samochodowych; 

4) ścieżek rowerowych; 

5) ekranów akustycznych; 

6) ciągów zieleni izolacyjnej; 

7) nasypów drogowych; 

8) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na 

warunkach, o których mówią przepisy odrębne. 

3. Do czasu zagospodarowania terenu ozna-

czonego symbolem E 3 KGP zgodnie z planem 

ustala się możliwość dotychczasowego użytko-

wania i zagospodarowania terenów z zakazem 

realizacji nowych i rozbudowy istniejących obiek-

tów kubaturowych. 

 

§ 8.1. Wyznacza się ustalone na rysunku pla-

nu liniami rozgraniczającymi tereny zieleni ozna-

czone symbolami E 6 ZI 10 ZI z podstawowym 

przeznaczeniem gruntów pod zieleń izolacyjną. 

2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 do-

puszcza się realizację: 

1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

2) nasypów drogowych; 

3) ścieżek rowerowych. 

 

§ 9.1. Wyznacza się ustalony na rysunku pla-

nu liniami rozgraniczającymi teren zieleni ozna-

czony symbolem E 11 ZŁ z podstawowym prze-

znaczeniem gruntów pod zieleń łęgową.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 do-

puszcza się realizację: 

1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

2) wałów przeciwpowodziowych; 

3) ścieżek rowerowych. 

 

§ 10.1. Wyznacza się ustalony na rysunku 

planu liniami rozgraniczającymi teren zieleni ozna-

czony symbolem E 12 ZD z podstawowym prze-

znaczeniem gruntów pod ogrody działkowe.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 do-

puszcza się realizację: 

1) altan i budynków gospodarczych o po-

wierzchni zabudowy do 25 m2; 

2) urządzeń rekreacyjnych; 

3) obiektów małej architektury; 

4) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

 

§ 11.1. Wyznacza się ustalony na rysunku 

planu liniami rozgraniczającymi teren zieleni będą-

cy zrekultywowanym terenem wysypiska, ozna-

czony symbolem E 13 ZR z podstawowym prze-

znaczeniem gruntów pod zieleń niską.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 do-

puszcza się realizację ścieżek rowerowych. 

 

Rozdział 3 

Przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowa-

nia ładu przestrzennego, wymagań wynikających  

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 

zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa kulturo-

wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

 

§ 12.1. Realizacje zabudowy i przekształcenia 

zagospodarowania przestrzennego terenów mu-

szą uwzględniać wymogi ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego. 

2. Wymogi, o których mowa w ust. 1 spełnio-

ne będą poprzez realizację nowej zabudowy,  

z uwzględnieniem nawiązania kompozycyjnego do 

zabudowy istniejącej na danym terenie wydzielo-

nym liniami rozgraniczającymi. 

 

§ 13.1. Na terenach objętych planem ustala 

się realizację celów publicznych poprzez realizację 

ulic publicznych oraz utrzymywanie wałów prze-

ciwpowodziowych, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W ramach realizacji ulicy głównej ruchu 

przyśpieszonego na terenie oznaczonym na ry-

sunku planu symbolem E 3 KGP, dopuszcza się 

na tym terenie przebudowę wałów przeciwpowo-

dziowych. 

 

§ 14. Na terenach objętych niniejszym planem 

ustala się: 

1) konieczność ochrony wartości przyrodni-

czych terenów objętych planem poprzez zacho-

wanie i ochronę trzeciorzędowego zbiornika wód 

podziemnych GZWP nr 332; 
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2) konieczność ochrony istniejącego staro-

drzewu na terenach oznaczonych na rysunku 

planu symbolami E 6 ZI oraz E 11 ZŁ; 

3) nakaz stosowania instalacji grzewczych opar-

tych na niskoemisyjnych technikach spalania paliw 

dla zabudowy realizowanej na terenach oznaczo-

nych na rysunku planu symbolami E 1 U oraz E 2 U. 

 

§ 15.1. Na terenach objętych planem nie wy-

stępują obiekty kulturowe o walorach zabytko-

wych, a także nie występują stanowiska arche-

ologiczne. 

2. W związku z ust. 1 na terenach objętych 

planem nie ustala się specjalnych warunków 

ochrony środowiska kulturowego. 

 

Rozdział 4 

Przepisy dotyczące szczególnych warunków 

zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 

użytkowaniu, w tym zakazów zabudowy 

 

§ 16.1. Na terenach objętych niniejszym pla-

nem ustala się: 

1) zakaz lokalizacji funkcji mogących zanieczy-

ścić wody podziemne; 

2) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ście-

ków do gruntu, rowów przydrożnych i wód po-

wierzchniowych; 

3) zakaz kopania studni, sadzawek, dołów 

oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od 

stopy wału przeciwpowodziowego;  

4) konieczność realizacji ekranów akustycz-

nych w przypadku stwierdzenia, że lokalizacja 

funkcji ulicy głównej ruchu przyśpieszonego jest 

źródłem hałasu przekraczającego dopuszczalne 

poziomy hałasu dla terenu usługowego oznaczo-

nego na rysunku planu symbolem E 2 U oraz dla 

terenu ogrodów działkowych oznaczonego na 

rysunku planu symbolem E 12 ZD. 

2. Na terenie usługowym oznaczonym na ry-

sunku planu symbolem E 2 U na etapie projekto-

wania inwestycji należy przeprowadzić badania 

geologiczno - inżynierskie oraz geotechniczne 

warunków posadowienia obiektów budowlanych.  

 

Rozdział 5 

Przepisy dotyczące granic i sposobów zagospo-

darowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych prze-

pisów, w tym terenów górniczych a także narażo-

nych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-

nych osuwaniem się mas ziemnych 

 

§ 17.1. Na terenach objętych planem nie wy-

stępują tereny górnicze ani tereny zagrożone 

osuwaniem się mas ziemnych.  

2. W związku z ust. 1 na terenach objętych 

planem nie ustala się specjalnych warunków za-

gospodarowania lub ochrony środowiska. 

§ 18.1. Na terenach objętych planem wystę-

puje niebezpieczeństwo powodzi dotyczące ob-

szaru oznaczonego na rysunku planu.  

2. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1 usta-

la się konieczność uwzględnienia przy zagospoda-

rowywaniu terenów możliwości okresowego wy-

stępowania zalewania wodami powodziowymi 

rzeki Odry. 

 

§ 19. Z zastrzeżeniem § 7.1. oraz § 13.2. ustala 

się ochronę istniejących wałów przeciwpowodzio-

wych.  

 

Rozdział 6 

Przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbu-

dowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej 

 

§ 20.1. Z zastrzeżeniem lokalnych przewężeń 

ustalonych liniami rozgraniczającymi na rysunku 

planu ustala się minimalne szerokości pasa tere-

nów w liniach rozgraniczających ulic oznaczonych 

na rysunku planu: 

1) symbolem E 3 KGP - 40,0 m; 

2) symbolem E 4 KDG - 25,0 m; 

3) symbolem E 5 KDD - 10,0 m. 

2. Ustala się minimalne szerokości jezdni: 

1) dla dwujezdniowej ulicy oznaczonej symbo-

lem E 3 KGP - 7,0 m; 

2) dla jednojezdniowych ulic oznaczonych: 

a) symbolem E 4 KDG - 6,0 m, 

b) symbolem E 5 KDD - 5,0 m. 

 

§ 21. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala 

się: 

1) dostawę wody z komunalnych ujęć poprzez 

sieć magistralną i stacje uzdatniania; 

2) możliwość remontów istniejącej sieci oraz 

możliwość jej rozbudowy. 

 

§ 22. W zakresie odprowadzenia ścieków 

ustala się: 

1) rozdzielczy system kanalizacji z odprowa-

dzeniem ścieków na miejską oczyszczalnię ście-

ków; 

2) wyposażenie ulic w kanalizację deszczową; 

3) możliwość remontów istniejącej sieci oraz 

możliwość jej rozbudowy. 

 

§ 23. W zakresie elektroenergetyki ustala się: 

1) zasilanie w energię inwestycji realizowanych 

na terenie objętym planem z istniejącej lub rozbu-

dowywanej sieci elektroenergetycznej z zastrzeże-

niem, że pokrycie wzrostu zapotrzebowania na 

energię w terenach objętych zasięgiem istniejących 

stacji nastąpi poprzez wymianę transformatorów na 

jednostki o wyższej mocy, 

2) możliwość remontów istniejącej sieci oraz 

możliwość jej rozbudowy. 
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§ 24. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala 

się: 

1) zastosowanie indywidualnych niskoemisyj-

nych źródeł ciepła opalanych gazem lub olejem 

opałowym; 

2) możliwość realizacji sieci ciepłowniczej zda-

laczynnej i możliwość przyłączenia do niej no-

wych odbiorców. 

 

§ 25. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 

1) możliwość remontów istniejącej sieci gazo-

wej oraz możliwość jej rozbudowy; 

2) możliwość realizacji nowej sieci gazowej  

i możliwość przyłączenia do niej nowych odbior-

ców. 

 

Rozdział 7 

Przepisy dotyczące szczegółowych zasad i wa-

runków scalania i podziału nieruchomości obję-

tych planem miejscowym, parametrów i wskaźni-

ków kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-

wania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów 

obiektów i wskaźników intensywności zabudowy 

 

§ 26.1. Na terenach objętych planem nie usta-

la się obszarów wymagających przeprowadzenia 

scaleń i podziałów nieruchomości. 

2. W przypadku przystąpienia do scalania  

i podziału nieruchomości na wniosek właścicieli 

lub użytkowników wieczystych gruntów ustala 

się następujące warunki podziału na działki bu-

dowlane: 

1) każda działka przeznaczona do zabudowy 

musi mieć bezpośredni dostęp do ulicy publicznej 

ustalonej na rysunku planu liniami rozgraniczają-

cymi, lub pośredni dostęp do ulicy publicznej za 

pośrednictwem drogi wewnętrznej; 

2) wydzielenie działek dla realizacji zabudowy 

usługowej musi spełniać następujące warunki: 

a) dla zabudowy wolnostojącej powierzchnia 

działki nie może być mniejsza niż 400 m2; szero-

kość działki nie może być mniejsza niż 20,0 m, 

b) dla zabudowy szeregowej powierzchnia 

działki nie może być mniejsza niż 200 m2, szero-

kość działki nie może być mniejsza niż 10,0 m. 

 

§ 27. Dla terenu usługowego oznaczonego 

symbolem E 2 U ustala się nieprzekraczalne linie 

zabudowy oznaczone na rysunku planu. 

 

§ 28. Na terenie usługowym oznaczonym na 

rysunku planu symbolem E 2 U ustala się możli-

wość realizacji zabudowy przy zachowaniu na-

stępujących warunków: 

1)  zabudowa zlokalizowana będzie w obrębie 

nieprzekraczalnych linii zabudowy ustalonych na 

rysunku planu; 

2)  powierzchnia całkowita kondygnacji nad-

ziemnych budynków lokalizowanych na terenie 

nie może być większa niż 100% powierzchni 

działki przeznaczonej do inwestycji, udział zieleni 

urządzonej wynosić będzie minimum 10 % po-

wierzchni działki przeznaczonej do inwestycji; 

3) maksymalna wysokość zabudowy wynosi 

15 m; 

4) ilość miejsc parkingowych wynosić będzie 

minimum: 

a) 1 miejsce na 40 m2 powierzchni całkowitej 

obiektów usług administracji, handlu, rzemiosła 

lub zdrowia zlokalizowanych na działce, 

b) 1 miejsce na 10 m2 powierzchni sali kon-

sumpcyjnej obiektów usług gastronomicznych 

zlokalizowanych na działce, 

c) 1 miejsce na 2 łóżka w hotelach i motelach 

zlokalizowanych na działce. 

 

Rozdział 8 

Przepisy dotyczące stawek procentowych, na 

podstawie których ustala się opłatę z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości 

 

§ 29.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem E 1 U ustala się 30-to procen-

tową stawkę służącą naliczaniu opłat z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości. 

2. Dla pozostałych terenów objętych planem 

stawek służących naliczaniu opłat z tytułu wzro-

stu wartości nieruchomości nie ustala się. 

 

Rozdział 9 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

§ 30. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego, na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i publikacji na 

stronie internetowej Urzędu Miasta. 

 

§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-

dentowi Miasta Kędzierzyn - Koźle.  

 

§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący  

Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle  

Grzegorz Chudomięt 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XLVI/528/09 

Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle 

z dnia 29 października 2009 r. 

 

Stwierdzenie zgodności planu miejscowego  

z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzie-

rzyn – Koźle 

 

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego Stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego miasta Kędzierzyn – Koźle, 

przyjętego uchwałą Nr XXIX/346/2000 z dnia  

28 września 2000 r., teren objęty niniejszym 

planem jest terenem istniejących ogrodów dział-

kowych, a także zamkniętego wysypiska odpa-

dów komunalnych. Przez teren, zgodnie z przyję-

tymi w studium kierunkami zagospodarowania 

przestrzennego miasta, trasowany jest nowy od-

cinek drogi wojewódzkiej ruchu przyśpieszonego 

na kierunku północny zachód - południowy 

wschód. Ustalenia planu miejscowego są zgodne 

z ustaleniami Studium, utrzymują także przezna-

czenie i wartość gruntów usługowych ustalonych 

w obowiązującym od 2003 r. planie miejscowym 

zagospodarowania przestrzennego. W stosunku 

do ustaleń tego planu, uchwalony obecnie plan 

nieznacznie koryguje przebieg planowanego od-

cinka drogi, tak aby uniknąć kolizji przebiegu dro-

gi z istniejącym zainwestowaniem terenu.  

 

Plan został opracowany z uwzględnieniem wy-

mogów kształtowania ładu przestrzennego, ochrony 

środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz 

zgodnie z polityką przestrzenną przyjętą w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego miasta Kędzierzyn – Koźle. 

 

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XLVI/528/09 

Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle 

z dnia 29 października 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 

o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych 

 

Ustalenia planu miejscowego nie nakładają na 

Gminę Kędzierzyn - Koźle obowiązków realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. 

W związku z powyższym ustala się, że ewen-

tualna modernizacja istniejącego uzbrojenia reali-

zowana będzie ze środków własnych gminy. 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/588/09 

 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

 

z dnia 9 listopada 2009 r. 

 

w sprawie nadania nazw ulicom 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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. Nr 80, poz. 717; zm.:  

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), Rada Miejska w Nysie uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. Nadać nazwy ulicom położonym na tere-

nie miasta Nysa wskazanym na mapie, stanowią-

cej załącznik do niniejszej uchwały: 

1) nazwę „ul. Tadka Jasińskiego” – dla działki 

nr 62/49 k.m. 56, oznaczonej kolorem żółtym, 

stanowiącej publiczną drogę gminną; 

2) nazwę „ul. Obrońców Westerplatte” – dla 

działki nr 62/72 k.m. 56, oznaczonej kolorem 

zielonym, stanowiącej publiczną drogę gminną; 

3) nazwę „ul. 17 Września” – dla działek nr nr 

62/56 i 62/64 k.m. 56, oznaczonych kolorem 

czerwonym, stanowiących publiczną drogę gmin-

ną; 

4) nazwę „ul. Bolesława Prusa” – dla działek 

nr nr 62/85 k.m. 56 i 1/14 k.m. 61, oznaczonych 

kolorem niebieskim, stanowiących publiczną dro-

gę gminną, będących przedłużeniem dotychcza-

sowej ul. Bolesława Prusa. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Nysy. 
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego, prasie 

lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Feliks Kamienik 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/600/09 

 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

 

z dnia 9 listopada 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia regulaminu dodatku za wysługę lat dla nauczycieli 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

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

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

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

oraz art. 30 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 30 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Na-

uczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, 

zm.: Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600;  

z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, 

poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, 

Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. 

Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r.  

Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572,  

Nr 97, poz. 800), Rada Miejska w Nysie, po uzgod-

nieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli, uchwala regulamin dodatku za wysługę 

lat przysługującego nauczycielom zatrudnionym  

w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimna-

zjach prowadzonych przez Gminę Nysa:  

 

§ 1. Ilekroć w dalszej części niniejszej uchwały 

jest mowa bez bliższego określenia o: 

a) dodatku - należy przez to rozumieć dodatek 

za wysługę lat, 

b) nauczycielach - należy przez to rozumieć 

nauczycieli wszystkich szczebli awansu zawodo-

wego. 

§ 2. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca ka-

lendarzowego, następującego po miesiącu w któ-

rym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do 

wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa 

nastąpiło w ciągu miesiąca; 

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do 

dodatku lub wyższej stawki nastąpiło pierwszego 

dnia miesiąca.  

 

§ 3.1. Dodatek za wysługę lat przysługuje na-

uczycielowi za dni, za które otrzymuje wynagro-

dzenie, również za okres urlopu dla poratowania 

zdrowia. 

2. Dodatek przysługuje za dni nieobecności  

w pracy z powodów niezdolności do pracy wsku-

tek choroby, bądź konieczności osobistego spra-

wowania opieki nad dzieckiem lub chorym człon-

kiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wy-

nagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecz-

nego. 

 

§ 4. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest  

z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Nysy. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Feliks Kamienik 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/601/09 

 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

 

z dnia 9 listopada 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia regulaminu dodatku za warunki pracy 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 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. 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 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420) oraz art. 30 ust. 6 pkt 1 w związku  

z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. 

Nr 97, poz. 674, zm.: Nr 170, poz. 1218,  

Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95,  

Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 

1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369,  

Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, 

Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1,  

Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 

800), Rada Miejska w Nysie, po uzgodnieniu ze 

związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycie-

li, uchwala regulamin dodatku za warunki pracy 

przysługującego nauczycielom zatrudnionym w 

przedszkolach, szkołach podstawowych i gimna-

zjach prowadzonych przez Gminę Nysa: 

 

§ 1. Ilekroć w dalszej części niniejszej uchwały 

jest mowa bez bliższego określenia o: 

a) szkole - należy przez to rozumieć przedszko-

le, szkołę podstawową oraz gimnazjum prowa-

dzone przez Gminę Nysa, 

b) regulaminie - należy przez to rozumieć regu-

lamin dodatku za warunki pracy, 

c) nauczycielach - należy przez to rozumieć 

nauczycieli wszystkich szczebli awansu zawodo-

wego. 

§ 2. Regulamin określa wysokość dodatku za 

warunki pracy oraz szczegółowe zasady przy-

znawania tego dodatku nauczycielom zatrudnio-

nym w szkołach. 

 

§ 3. Za pracę w trudnych warunkach uznaje 

się prowadzenie przez nauczycieli:  

1) zajęć rewalidacyjno - wychowawczych  

z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo  

w stopniu głębokim; 

2) zajęć dydaktycznych i wychowawczych  

w specjalnych przedszkolach (oddziałach);  

3) nauczania indywidualnego dziecka zakwali-

fikowanego do kształcenia specjalnego; 

4) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych 

w szkołach podstawowych. 

 

§ 4. Nauczycielowi przysługuje dodatek za pracę 

w trudnych warunkach w wysokości 10 % wyna-

grodzenia zasadniczego miesięcznie lub stawki za 

godzinę ponadwymiarową. 

 

§ 5. Wysokość dodatku, o którym mowa w § 4, 

uzależniona jest od wymiaru czasu pracy realizowa-

nego w warunkach, o których mowa w § 3. 

 

§ 6. Dodatek za warunki pracy nauczycielowi 

przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Bur-

mistrz Nysy. 

 

§ 7. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z do-

łu. 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Nysy. 

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Feliks Kamienik 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/602/09 

 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

 

z dnia 9 listopada 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe  

oraz za godziny doraźnych zastępstw 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

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

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

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

oraz art. 30 ust. 6 pkt 2 w związku z art. 30 ust. 1 

pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Na-

uczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, 

zm.: Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600;  

z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, 

poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, 

Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. 

Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r.  

Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572,  

Nr 97, poz. 800), Rada Miejska w Nysie, po uzgod-

nieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli, uchwala regulamin wynagradzania na-

uczycieli za godziny ponadwymiarowe oraz za go-

dziny doraźnych zastępstw przysługującego na-

uczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szko-

łach podstawowych i gimnazjach prowadzonych 

przez Gminę Nysa:  

 

§ 1. Ilekroć w dalszej części niniejszej uchwały 

jest mowa bez bliższego określenia o: 

a) regulaminie - należy przez to rozumieć regula-

min wynagradzania nauczycieli za godziny ponad-

wymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, 

b) nauczycielach - należy przez to rozumieć na-

uczycieli wszystkich szczebli awansu zawodowego, 

c) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć 

ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczycie-

la (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). 

 

§ 2. Regulamin określa wysokość stawki wyna-

grodzenia zasadniczego za jedną godzinę ponad-

wymiarową oraz godzinę doraźnych zastępstw. 

 

§ 3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponad-

wymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przy-

znaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia za-

sadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pra-

cy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowa-

na w warunkach uprawniających do dodatku, 

zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regula-

minem) przez miesięczną liczbę godzin tygodnio-

wego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalone-

go dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowaw-

czych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach 

godzin ponadwymiarowych. 

 

§ 4. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraź-

nego zastępstwa ustala się, z zastrzeżeniem § 5, 

w sposób określony w § 3. 

 

§ 5. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy 

wymiar godzin ustalonych na postawie art. 42  

ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną 

godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na 

zasadach, o których mowa w § 4, ustala się, dzie-

ląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia 

zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pra-

cy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana 

w warunkach uprawniających do dodatku zgodnie  

z obowiązującym w tym zakresie regulaminem) 

przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wy-

miaru godzin. 

 

§ 6. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego 

lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela,  

o której mowa w § 3 i 5, uzyskuje się mnożąc 

odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrą-

gleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas 

zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 

0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

 

§ 7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu. 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Nysy. 

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Feliks Kamienik 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/603/09 

 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

 

z dnia 9 listopada 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia regulaminu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

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

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

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

oraz art. 30 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 30 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Na-

uczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, 

zm.: Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600;  

z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, 

poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, 

Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. 

Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r.  

Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572,  

Nr 97, poz. 800), Rada Miejska w Nysie, po uzgod-

nieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli, uchwala regulamin dodatku motywa-

cyjnego przysługującego nauczycielom zatrudnio-

nym w przedszkolach, szkołach podstawowych  

i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Nysa:  

 

§ 1. Ilekroć w dalszej części niniejszej uchwały 

jest mowa bez bliższego określenia o: 

a) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, 

szkołę podstawową oraz gimnazjum prowadzone 

przez Gminę Nysa, 

b) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Ny-

sa, 

c) uczniu - należy przez to rozumieć także wy-

chowanka, 

d) rodzicach - należy rozumieć przez to także 

prawnych opiekunów dziecka, 

e) regulaminie - należy przez to rozumieć regu-

lamin dodatku motywacyjnego, 

f) nauczycielach - należy przez to rozumieć na-

uczycieli wszystkich szczebli awansu zawodowego. 

 

§ 2. Regulamin określa wysokość stawek do-

datku motywacyjnego oraz szczegółowe warunki 

przyznawania tego dodatku nauczycielom zatrud-

nionym w szkołach prowadzonych przez gminę. 

 

§ 3. Dodatek motywacyjny może być przyznany 

nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zaj-

mowania stanowiska nauczyciela w zatrudniającej 

go szkole, jeżeli nauczyciel w okresie poprzedzają-

cym przyznanie tego dodatku wyróżnił się znaczą-

cymi osiągnięciami dydaktycznymi, wychowaw-

czymi, a w szczególności: 

1) prowadził i organizował dodatkowe zajęcia  

z uczniami; 

2) przygotowywał uczniów do udziału w olim-

piadach przedmiotowych, konkursach lub innych 

formach prezentowania szkoły; 

3) stosował własne programy autorskie i inno-

wacje pedagogiczne; 

4) organizował imprezy szkolne: akademie, roz-

grywki sportowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, 

pokazy artystyczne dla dzieci i młodzieży itp.; 

5) prowadził zajęcia, szkolenia, lekcje otwarte; 

6) pełnił funkcję lidera w realizacji Strategii Roz-

wiązywania Problemów Społecznych Gminy Nysa, 

7) pełnił funkcje lidera wewnątrzszkolnego ze-

społu przedmiotowego; 

8) diagnozował i analizował efekty własnej pracy 

(w tym zajęć dydaktycznych), a wyniki uwzględniał 

we własnym planie rozwoju; 

9) podnosił swoje kwalifikacje zawodowe; 

10) współpracował z rodzicami i środowiskiem; 

11) cechował się szczególnie życzliwym stosun-

kiem do dzieci i młodzieży; 

12) podejmował efektywne działania na rzecz 

uczniów potrzebujących szczególnej opieki. 

 

§ 4.1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli 

szkół wynosi średnio 4 % osobistej stawki wyna-

grodzenia zasadniczego miesięcznie. 

2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli szkół 

może wynosić do 15 % osobistej stawki wynagro-

dzenia zasadniczego miesięcznie. 

 

§ 5.1. Dodatek motywacyjny przyznaje nauczy-

cielowi dyrektor szkoły, a dla nauczyciela, któremu 

powierzono stanowisko dyrektora Burmistrz Nysy, 

na okres od 2 do 4 miesięcy w danym roku budże-

towym. 

2. Odpis pisma o przyznaniu dodatku motywa-

cyjnego i jego wysokości przechowywany jest  

w aktach osobowych nauczyciela. 
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Nysy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Feliks Kamienik 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/604/09 

 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

 

z dnia 9 listopada 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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. 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 i z 2009 r. Nr 52, poz. 

420) oraz art. 54 ust. 7 w związku z art. 54 ust. 3 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczycie-

la (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm.:  

Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. 

Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542 i Nr 102, poz. 

689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238,  

Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. 

Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r.  

Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572,  

Nr 97, poz. 800), Rada Miejska w Nysie, po uzgod-

nieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli, uchwala regulamin nauczycielskiego 

dodatku mieszkaniowego przysługującego nauczy-

cielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach 

podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez 

Gminę Nysa:  

 

§ 1. Ilekroć w dalszej części niniejszej uchwały 

jest mowa bez bliższego określenia o: 

a) szkole - należy przez to rozumieć przedszko-

le, szkołę podstawową i gimnazjum prowadzone 

przez Gminę Nysa, 

b) dodatku - należy przez to rozumieć nauczy-

cielski dodatek mieszkaniowy, 

c) nauczycielach - należy przez to rozumieć 

nauczycieli wszystkich szczebli awansu zawodo-

wego. 

§ 2. Dodatek przysługuje nauczycielowi posia-

dającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska 

nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze co naj-

mniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć  

w szkole, położonej na terenie wiejskim. 

 

§ 3. Wysokość dodatku, w zależności od licz-

by osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, 

wynosi miesięcznie: 

1) przy jednej osobie w rodzinie - 1,0 %; 

2) przy dwóch osobach w rodzinie  - 1,5 %; 

3) przy trzech osobach w rodzinie  - 2,0 %; 

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie  

                                              - 2,5 % 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.  

 

§ 4. Do członków rodziny, o których mowa  

w § 3, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim 

zamieszkującego współmałżonka oraz dzieci uczące 

się i pozostające na jego wyłącznym utrzymaniu. 

 

§ 5.1. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, 

będącemu także nauczycielem, stale z nim za-

mieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek 

w wysokości określonej w § 3. 

2. Małżonkowie wspólnie określają pracodaw-

cę, który będzie im wypłacał dodatek. 

 

§ 6. Dodatek przyznaje się na wniosek na-

uczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których 

mowa w § 5, na ich wspólny wniosek. 

 

§ 7.1. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrek-

tor szkoły. 

2. Dyrektorowi dodatek przyznaje Burmistrz 

Nysy. 

 

§ 8. Dodatek przysługuje nauczycielowi: 

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmo-

wanego przez niego lokalu mieszkalnego; 
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2) od pierwszego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek 

o jego przyznanie. 

 

§ 9. Dodatek przysługuje nauczycielowi w okre-

sie wykonywania pracy, a także: 

1) za okres nieświadczenia pracy, za który 

przysługuje wynagrodzenie; 

2) odbywania zasadniczej służby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej służby 

wojskowej. W przypadku jednak, gdy z nauczy-

cielem powołanym do służby wojskowej zawarta 

była umowa na czas określony, dodatek wypłaca 

się nie dłużej niż do końca okresu, na który umo-

wa była zawarta; 

3) za okres korzystania z urlopu wycho-

wawczego. 

 

§ 10. Prawo do dodatku wygasa z ostatnim 

dniem miesiąca kalendarzowego, w którym nastą-

piło wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy 

z nauczycielem. 

 

§ 11. Nauczyciel, któremu dodatek jest wy-

płacany, obowiązany jest zawiadomić niezwłocz-

nie pracodawcę o okolicznościach powodujących 

utratę prawa do części lub całości zasiłku lub 

zawieszenie jego wypłacania. 

§ 12.1. Wypłata przysługującego dodatku ule-

ga zawieszeniu w okresie urlopu bezpłatnego 

nauczyciela, dłuższego niż miesiąc kalendarzowy. 

2. Wysokość dodatku ulega zmniejszeniu w 

przypadku: 

a) umieszczenia dziecka w domu dziecka lub 

innej placówce oświatowo - wychowawczej, 

b) zaprzestania sprawowania opieki nad dziec-

kiem. 

3. Wznowienie wypłaty dodatku następuje po 

złożeniu przez nauczyciela pisemnego oświadcze-

nia o ustaniu przyczyn zawieszenia lub zmniej-

szenia dodatku. 

 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Nysy. 

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Feliks Kamienik 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/605/09 

 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

 

z dnia 9 listopada 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia regulaminu dodatku funkcyjnego dla nauczycieli 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

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

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

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

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

oraz art. 30 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 30 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Na-

uczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, 

zm.: Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600;  

z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, 

poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, 

Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. 

Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r.  

Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572,  

Nr 97, poz. 800), Rada Miejska w Nysie, po uzgod-

nieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli, uchwala regulamin dodatku funkcyjne-

go przysługującego nauczycielom zatrudnionym  

w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimna-

zjach prowadzonych przez Gminę Nysa:  

 

§ 1. Ilekroć w dalszej części niniejszej uchwały 

jest mowa bez bliższego określenia o: 

a) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, 

szkołę podstawową oraz gimnazjum prowadzone 

przez Gminę Nysa, 

b) uczniu - należy przez to rozumieć także wy-

chowanka, 
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c) dodatku - należy przez to rozumieć dodatek 

funkcyjny, 

d) zespole - należy przez to rozumieć zespół 

szkół i zespół szkolno - przedszkolny, 

e) nauczycielach - należy przez to rozumieć na-

uczycieli wszystkich szczebli awansu zawodowego. 

 

§ 2.1. Dyrektorowi przedszkola jedno - oddzia-

łowego lub dwuoddziałowego przysługuje dodatek 

w wysokości 10 % osobistej stawki wynagrodzenia 

zasadniczego miesięcznie. 

2. Dyrektorowi przedszkola liczącego od 3 do 5 

oddziałów przysługuje dodatek w wysokości 20 % 

osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego mie-

sięcznie. 

3. Dyrektorowi przedszkola liczącego od 6 do 8 

oddziałów przysługuje dodatek w wysokości 30 % 

osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego mie-

sięcznie.  

4. Dyrektorowi przedszkola liczącego od 9 od-

działów przysługuje dodatek w wysokości 40 % 

osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego mie-

sięcznie.  

 

§ 3.1. Dyrektorowi szkoły podstawowej liczącej 

do 6 oddziałów przysługuje dodatek w wysokości 

30 % osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego 

miesięcznie. 

2. Dyrektorowi szkoły podstawowej liczącej od  

7 do 12 oddziałów przysługuje dodatek w wysoko-

ści 40 % osobistej stawki wynagrodzenia zasadni-

czego miesięcznie. 

3. Dyrektorowi szkoły podstawowej liczącej od 

13 do 18 oddziałów przysługuje dodatek w wyso-

kości 50 % osobistej stawki wynagrodzenia zasad-

niczego miesięcznie.  

4. Dyrektorowi szkoły podstawowej liczącej od 

19 do 24 oddziałów przysługuje dodatek w wyso-

kości 60 % osobistej stawki wynagrodzenia zasad-

niczego miesięcznie.  

5. Dyrektorowi szkoły podstawowej liczącej od 

25 oddziałów przysługuje dodatek w wysokości 70 % 

osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego mie-

sięcznie. 

 

§ 4.1. Dyrektorowi gimnazjum i zespołu liczące-

go do 6 oddziałów przysługuje dodatek w wysoko-

ści 35 % osobistej stawki wynagrodzenia zasadni-

czego miesięcznie.  

2. Dyrektorowi gimnazjum i zespołu liczącego od 

7 do 12 oddziałów przysługuje dodatek w wysoko-

ści 45 % osobistej stawki wynagrodzenia zasadni-

czego miesięcznie.  

3. Dyrektorowi gimnazjum i zespołu liczącego od 

13 do 18 oddziałów przysługuje dodatek w wyso-

kości 55 % osobistej stawki wynagrodzenia zasad-

niczego miesięcznie. 

4. Dyrektorowi gimnazjum i zespołu liczącego od 

19 do 24 oddziałów przysługuje dodatek w wyso-

kości 65 % osobistej stawki wynagrodzenia zasad-

niczego miesięcznie. 

5. Dyrektorowi gimnazjum i zespołu liczącego od 

25 oddziałów przysługuje dodatek w wysokości  

75 % osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego 

miesięcznie. 

 

§ 5. Wicedyrektorowi szkoły przysługuje doda-

tek w wysokości 60 % dodatku dyrektora. 

 

§ 6. Nauczycielowi, któremu powierzono inne 

niż dyrektor lub wicedyrektor stanowisko kierowni-

cze przewidziane w statucie szkoły przysługuje 

dodatek w wysokości do 20 % osobistej stawki 

wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie. 

 

§ 7. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję 

nauczyciela - konsultanta ds. sportu przysługuje 

dodatek w wysokości do 20% osobistej stawki 

wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie. 

 

§ 8.1. Dodatek określony w § 2, 3, 4 i 7 przy-

znaje Burmistrz Nysy. 

2. Dodatek określony w § 5 - 6 przyznaje dyrek-

tor szkoły. 

3. Odpis pisma o przyznaniu dodatku i jego wy-

sokości umieszczany jest w aktach osobowych 

nauczyciela. 

 

§ 9.1. Nauczycielowi sprawującemu funkcję 

opiekuna stażu nad nauczycielem stażystą lub na-

uczycielem kontraktowym przysługuje, w okresie 

pełnienia opieki, dodatek w wysokości 2 % osobi-

stej stawki wynagrodzenia zasadniczego miesięcz-

nie. 

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, nie przy-

sługuje w okresie przerwy w odbywaniu staży przez 

nauczyciela, nad którym pełniono opiekę. Prawo do 

dodatku przysługuje na nowo z dniem rozpoczęcia 

kontynuacji stażu przez nauczyciela podlegającego 

opiece. 

 

§ 10. Dodatek określony w § 9 przyznaje dyrek-

tor szkoły. 

 

§ 11.1. Nauczycielowi przedszkola, bez względu 

na stopień awansu zawodowego nauczycie-la, 

przysługuje z tytułu powierzenia mu wychowaw-

stwa klasy dodatek w wysokości 0,16 % stawki 

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowa-

nego za jednego wychowanka miesięcznie. 

2. Nauczycielowi szkoły, bez względu na stopień 

awansu zawodowego nauczyciela, przysługuje  

z tytułu powierzenia mu wychowawstwa klasy 

dodatek w wysokości 0,18 % stawki wynagrodze-

nia zasadniczego nauczyciela mianowanego za jed-

nego ucznia miesięcznie. 
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§ 12. Dodatek określony w § 11, przyznaje: 

1) dla nauczyciela, któremu powierzono stano-

wisko dyrektora szkoły - Burmistrz Nysy; 

2) dla pozostałych nauczycieli - dyrektor szkoły, 

w której nauczyciel jest zatrudniony. 

 

§ 13. Dodatek przysługujący z tytułu sprawo-

wania funkcji opiekuna stażu wypłacany jest z dołu 

w ostatnim dniu miesiąca w kwocie wynikającej  

z przemnożenia 1/30 stawki określonej w § 9 przez 

liczbę dni sprawowania tej funkcji w przypadku jej 

pełnienia przez niepełny miesiąc. 

§ 14. Dodatek nie przysługuje od pierwszego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków zwią-

zanych z powierzonym stanowiskiem lub funkcją,  

a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło 

pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 

 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Nysy. 

 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Feliks Kamienik 
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UCHWAŁA NR XXXVI/210/09 

 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ 

 

z dnia 4 listopada 2009 r. 

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dębowej 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

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

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

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

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

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), Rada Gmi-

ny Reńska Wieś uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się ulicy, stanowiącej nierucho-

mość oznaczoną w ewidencji gruntów jako dział-

ka 406, 405 we wsi Dębowa, nazwę ulica Dział-

kowa. 

2. Ulicę oznaczono na załączniku graficznym 

kolorem czerwonym. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Reńska Wieś. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Reńska Wieś 

Krystian Flegel 
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UCHWAŁA NR XXXII/257/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

 

z dnia 4 listopada 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/138/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. 

dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Bruny 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 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. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

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

i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 

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

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

327, Nr 138, poz. 974, Nr 137, poz. 1218;  

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

z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada Miejska uchwa-

la: 

 

§ 1.1. W załączniku nr 1 uchwały Nr XIV/ 

138/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Bruny § 8 otrzymu-

je brzmienie:  

„1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą 

wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców sołec-

twa, a w szczególności:  

1) przyjmowanie corocznego sprawozdania soł-

tysa z realizacji zadań i wykorzystania w każdym 

roku przyznanych środków finansowych;  

2) utrzymanie, konserwacja i remont wiejskich 

obiektów komunalnych przekazanych sołectwu do 

zarządzania z zachowaniem obowiązujących przepi-

sów prawa w tym dotyczących zamówień publicz-

nych;  

3) opiniowanie planów zagospodarowania prze-

strzennego z terenu sołectwa.  

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiej-

skiego należy:  

1) decydowanie o prawach majątkowych i rze-

czowych dotyczących mienia gminnego znajdujące-

go się na terenie sołectwa, a przekazanego sołec-

twu w zarządzanie;  

2) opiniowanie celowości utworzenia, posze-

rzenia lub likwidacji sołectwa.”.  

2. § 13 otrzymuje brzmienie:  

„1. Rada sołecka pełni rolę opiniodawczą, do-

radczą i inicjatywną organu wykonawczego so-

łectwa-sołtysa.  

2. Rada sołecka w szczególności:  

1) opiniuje wnioski o przyznanie komunalnych 

lokali mieszkalnych położonych na terenie sołectwa 

oraz opiniuje wnioski dotyczące najmu, dzierżawy, 

innych form użytkowania oraz wnioski o zbycie 

komunalnych obiektów mieszkalnych i niemieszkal-

nych położonych na terenie sołectwa;  

2) może organizować prace społeczne, impre-

zy sołeckie (kultura, sport, rekreacja, wypoczynek 

i inne);  

3) współpracuje z mieszkańcami sołectwa, orga-

nizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w celu 

wspólnej realizacji zadań sołectwa;  

4) Rada sołecka nie może organizować, pro-

wadzić i finansować robót podlegających proce-

durze przetargowej wynikającej z ustawy o za-

mówieniach publicznych.”.  

3. § 28 otrzymuje brzmienie:  

„1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 

na podstawie rocznego planu wydatków sołec-

twa.  

2. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada sołtys i rada sołecka.  

3. Sołectwo nie może podejmować zobowią-

zań przekraczających posiadane środki budżeto-

we.”.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Wołczyna.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi  

w życie 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 
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UCHWAŁA NR XXXII/258/2009 

RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

 

z dnia 4 listopada 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/139/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. 

dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Brynica 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 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. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

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

i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 

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

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

327, Nr 138, poz. 974, Nr 137, poz. 1218; z 2008 r. 

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

Nr 52, poz. 420), Rada Miejska uchwala: 

 

§ 1.1. W załączniku nr 1 uchwały Nr XIV/139/ 

2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Brynica § 8 otrzy-

muje brzmienie:  

„1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą 

wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców sołec-

twa, a w szczególności:  

1) przyjmowanie corocznego sprawozdania 

sołtysa z realizacji zadań i wykorzystania w każ-

dym roku przyznanych środków finansowych;  

2) utrzymanie, konserwacja i remont wiejskich 

obiektów komunalnych przekazanych sołectwu 

do zarządzania z zachowaniem obowiązujących 

przepisów prawa w tym dotyczących zamówień 

publicznych; 

3) opiniowanie planów zagospodarowania 

przestrzennego z terenu sołectwa.  

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiej-

skiego należy:  

1) decydowanie o prawach majątkowych i rze-

czowych dotyczących mienia gminnego znajdujące-

go się na terenie sołectwa, a przekazanego sołec-

twu w zarządzanie; 

2) opiniowanie celowości utworzenia, posze-

rzenia lub likwidacji sołectwa.”.  

2. § 13 otrzymuje brzmienie:  

„1. Rada sołecka pełni rolę opiniodawczą, do-

radczą i inicjatywną organu wykonawczego so-

łectwa-sołtysa.  

2. Rada sołecka w szczególności:  

1) opiniuje wnioski o przyznanie komunalnych 

lokali mieszkalnych położonych na terenie sołec-

twa oraz opiniuje wnioski dotyczące najmu, dzier-

żawy, innych form użytkowania oraz wnioski  

o zbycie komunalnych obiektów mieszkalnych  

i niemieszkalnych położonych na terenie sołec-

twa;  

2) może organizować prace społeczne, impre-

zy sołeckie (kultura, sport, rekreacja, wypoczynek 

i inne); 

3) współpracuje z mieszkańcami sołectwa, or-

ganizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w celu 

wspólnej realizacji zadań sołectwa;  

4) Rada sołecka nie może organizować, pro-

wadzić i finansować robót podlegających proce-

durze przetargowej wynikającej z ustawy o za-

mówieniach publicznych.”.  

3. § 28 otrzymuje brzmienie:  

„1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 

na podstawie rocznego planu wydatków sołec-

twa.  

2. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada sołtys i rada sołecka.  

3. Sołectwo nie może podejmować zobowią-

zań przekraczających posiadane środki budżeto-

we.”.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Wołczyna.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi  

w życie 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 
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UCHWAŁA NR XXXII/259/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

 

z dnia 4 listopada 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/140/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. 

dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezinki 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 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. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

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

i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 

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

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

327, Nr 138, poz. 974, Nr 137, poz. 1218; z 2008 r. 

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

Nr 52, poz. 420), Rada Miejska uchwala: 

 

§ 1.1. W załączniku nr 1 uchwały Nr XIV/140/ 

2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezinki § 8 

otrzymuje brzmienie:  

„1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą 

wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców sołec-

twa, a w szczególności:  

1) przyjmowanie corocznego sprawozdania 

sołtysa z realizacji zadań i wykorzystania w każ-

dym roku przyznanych środków finansowych;  

2) utrzymanie, konserwacja i remont wiejskich 

obiektów komunalnych przekazanych sołectwu 

do zarządzania z zachowaniem obowiązujących 

przepisów prawa w tym dotyczących zamówień 

publicznych; 

3) opiniowanie planów zagospodarowania 

przestrzennego z terenu sołectwa. 

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiej-

skiego należy:  

1) decydowanie o prawach majątkowych i rze-

czowych dotyczących mienia gminnego znajdujące-

go się na terenie sołectwa, a przekazanego sołec-

twu w zarządzanie;  

2) opiniowanie celowości utworzenia, posze-

rzenia lub likwidacji sołectwa.”.  

2. § 13 otrzymuje brzmienie:  

„1. Rada sołecka pełni rolę opiniodawczą, do-

radczą i inicjatywną organu wykonawczego so-

łectwa-sołtysa.  

2. Rada sołecka w szczególności:  

1) opiniuje wnioski o przyznanie komunalnych 

lokali mieszkalnych położonych na terenie sołectwa 

oraz opiniuje wnioski dotyczące najmu, dzierżawy, 

innych form użytkowania oraz wnioski o zbycie 

komunalnych obiektów mieszkalnych i niemieszkal-

nych położonych na terenie sołectwa;  

2) może organizować prace społeczne, impre-

zy sołeckie (kultura, sport, rekreacja, wypoczynek 

i inne); 

3) współpracuje z mieszkańcami sołectwa, or-

ganizacjami społecznymi i stowarzyszeniami  

w celu wspólnej realizacji zadań sołectwa;  

4) Rada sołecka nie może organizować, pro-

wadzić i finansować robót podlegających proce-

durze przetargowej wynikającej z ustawy o za-

mówieniach publicznych.”.  

3. § 28 otrzymuje brzmienie:  

„1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 

na podstawie rocznego planu wydatków sołec-

twa.  

2. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada sołtys i rada sołecka.  

3. Sołectwo nie może podejmować zobowią-

zań przekraczających posiadane środki budżeto-

we.”.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Wołczyna.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi  

w życie 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 
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UCHWAŁA NR XXXII/260/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

 

z dnia 4 listopada 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/141/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. 

dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Duczów Wielki i Mały 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 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. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

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

i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 

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

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

327, Nr 138, poz. 974, Nr 137, poz. 1218;  

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

z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada Miejska uchwa-

la: 

 

§ 1.1. W załączniku nr 1 uchwały Nr XIV/ 

141/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Duczów Wielki  

i Mały § 8 otrzymuje brzmienie:  

„1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą 

wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców sołec-

twa, a w szczególności:  

1) przyjmowanie corocznego sprawozdania 

sołtysa z realizacji zadań i wykorzystania w każ-

dym roku przyznanych środków finansowych;  

2) utrzymanie, konserwacja i remont wiejskich 

obiektów komunalnych przekazanych sołectwu 

do zarządzania z zachowaniem obowiązujących 

przepisów prawa w tym dotyczących zamówień 

publicznych; 

3) opiniowanie planów zagospodarowania 

przestrzennego z terenu sołectwa.  

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiej-

skiego należy:  

1) decydowanie o prawach majątkowych i rze-

czowych dotyczących mienia gminnego znajdujące-

go się na terenie sołectwa, a przekazanego sołec-

twu w zarządzanie; 

2) opiniowanie celowości utworzenia, posze-

rzenia lub likwidacji sołectwa.”.  

2. § 13 otrzymuje brzmienie:  

„1. Rada sołecka pełni rolę opiniodawczą, do-

radczą i inicjatywną organu wykonawczego so-

łectwa-sołtysa.  

2. Rada sołecka w szczególności:  

1) opiniuje wnioski o przyznanie komunalnych 

lokali mieszkalnych położonych na terenie sołectwa 

oraz opiniuje wnioski dotyczące najmu, dzierżawy, 

innych form użytkowania oraz wnioski o zbycie 

komunalnych obiektów mieszkalnych i niemieszkal-

nych położonych na terenie sołectwa;  

2) może organizować prace społeczne, impre-

zy sołeckie (kultura, sport, rekreacja, wypoczynek 

i inne);  

3) współpracuje z mieszkańcami sołectwa, or-

ganizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w celu 

wspólnej realizacji zadań sołectwa;  

4) Rada sołecka nie może organizować, pro-

wadzić i finansować robót podlegających proce-

durze przetargowej wynikającej z ustawy o za-

mówieniach publicznych.”.  

3. § 28 otrzymuje brzmienie:  

„1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 

na podstawie rocznego planu wydatków sołec-

twa.  

2. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada sołtys i rada sołecka.  

3. Sołectwo nie może podejmować zobowią-

zań przekraczających posiadane środki budżeto-

we.”.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Wołczyna.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi  

w życie 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 
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UCHWAŁA NR XXXII/261/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

 

z dnia 4 listopada 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/142/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. 

dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Gierałcice 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 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. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

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

i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 

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

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

327, Nr 138, poz. 974, Nr 137, poz. 1218; z 2008 r. 

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

Nr 52, poz. 420), Rada Miejska uchwala: 

 

§ 1.1. W załączniku nr 1 uchwały Nr XIV/ 

142/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Gierałcice § 8 

otrzymuje brzmienie:  

„1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą 

wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców sołec-

twa, a w szczególności:  

1) przyjmowanie corocznego sprawozdania 

sołtysa z realizacji zadań i wykorzystania w każ-

dym roku przyznanych środków finansowych;  

2) utrzymanie, konserwacja i remont wiejskich 

obiektów komunalnych przekazanych sołectwu 

do zarządzania z zachowaniem obowiązujących 

przepisów prawa w tym dotyczących zamówień 

publicznych; 

3) opiniowanie planów zagospodarowania 

przestrzennego z terenu sołectwa.  

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiej-

skiego należy:  

1) decydowanie o prawach majątkowych i rze-

czowych dotyczących mienia gminnego znajdujące-

go się na terenie sołectwa, a przekazanego sołec-

twu w zarządzanie;  

2) opiniowanie celowości utworzenia, posze-

rzenia lub likwidacji sołectwa.”.  

2. § 13 otrzymuje brzmienie:  

„1. Rada sołecka pełni rolę opiniodawczą, do-

radczą i inicjatywną organu wykonawczego so-

łectwa-sołtysa.  

2. Rada sołecka w szczególności:  

1) opiniuje wnioski o przyznanie komunalnych 

lokali mieszkalnych położonych na terenie sołectwa 

oraz opiniuje wnioski dotyczące najmu, dzierżawy, 

innych form użytkowania oraz wnioski o zbycie 

komunalnych obiektów mieszkalnych i niemieszkal-

nych położonych na terenie sołectwa;  

2) może organizować prace społeczne, impre-

zy sołeckie (kultura, sport, rekreacja, wypoczynek 

i inne); 

3) współpracuje z mieszkańcami sołectwa, or-

ganizacjami społecznymi i stowarzyszeniami  

w celu wspólnej realizacji zadań sołectwa;  

4) Rada sołecka nie może organizować, pro-

wadzić i finansować robót podlegających proce-

durze przetargowej wynikającej z ustawy o za-

mówieniach publicznych.”.  

3. § 28 otrzymuje brzmienie:  

„1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 

na podstawie rocznego planu wydatków sołec-

twa.  

2. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada sołtys i rada sołecka.  

3. Sołectwo nie może podejmować zobowią-

zań przekraczających posiadane środki budżeto-

we.”.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Wołczyna.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi  

w życie 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 

 

 
174 7 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 115 – 9319 – Poz. 1748 

 

1748 

 
174 8 

UCHWAŁA NR XXXII/262/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

 

z dnia 4 listopada 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/143/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. 

dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Komorzno 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 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. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

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

i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 

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

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

327, Nr 138, poz. 974, Nr 137, poz. 1218;  

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

z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada Miejska uchwa-

la: 

 

§ 1.1. W załączniku nr 1 uchwały Nr XIV/ 

143/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Komorzno § 8 

otrzymuje brzmienie:  

„1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą 

wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców sołec-

twa, a w szczególności:  

1) przyjmowanie corocznego sprawozdania 

sołtysa z realizacji zadań i wykorzystania w każ-

dym roku przyznanych środków finansowych;  

2) utrzymanie, konserwacja i remont wiejskich 

obiektów komunalnych przekazanych sołectwu 

do zarządzania z zachowaniem obowiązujących 

przepisów prawa w tym dotyczących zamówień 

publicznych; 

3) opiniowanie planów zagospodarowania 

przestrzennego z terenu sołectwa.  

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiej-

skiego należy:  

1) decydowanie o prawach majątkowych i rze-

czowych dotyczących mienia gminnego znajdujące-

go się na terenie sołectwa, a przekazanego sołec-

twu w zarządzanie; 

2) opiniowanie celowości utworzenia, posze-

rzenia lub likwidacji sołectwa.”.  

2. § 13 otrzymuje brzmienie:  

„1. Rada sołecka pełni rolę opiniodawczą, do-

radczą i inicjatywną organu wykonawczego so-

łectwa-sołtysa.  

2. Rada sołecka w szczególności:  

1) opiniuje wnioski o przyznanie komunalnych 

lokali mieszkalnych położonych na terenie sołectwa 

oraz opiniuje wnioski dotyczące najmu, dzierżawy, 

innych form użytkowania oraz wnioski o zbycie 

komunalnych obiektów mieszkalnych i niemieszkal-

nych położonych na terenie sołectwa;  

2) może organizować prace społeczne, impre-

zy sołeckie (kultura, sport, rekreacja, wypoczynek 

i inne); 

3) współpracuje z mieszkańcami sołectwa, or-

ganizacjami społecznymi i stowarzyszeniami  

w celu wspólnej realizacji zadań sołectwa;  

4) Rada sołecka nie może organizować, pro-

wadzić i finansować robót podlegających proce-

durze przetargowej wynikającej z ustawy o za-

mówieniach publicznych.”.  

3. § 28 otrzymuje brzmienie:  

„1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 

na podstawie rocznego planu wydatków sołec-

twa.  

2. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada sołtys i rada sołecka.  

3. Sołectwo nie może podejmować zobowią-

zań przekraczających posiadane środki budżeto-

we.”.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Wołczyna.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi  

w życie 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 
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UCHWAŁA NR XXXII/263/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

 

z dnia 4 listopada 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/144/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. 

dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywiczyny 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 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. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

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

i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 

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

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

327, Nr 138, poz. 974, Nr 137, poz. 1218; z 2008 r. 

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

Nr 52, poz. 420), Rada Miejska uchwala: 

 

§ 1. 1. W załączniku nr 1 uchwały Nr XIV/ 

144/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywiczyny § 8 

otrzymuje brzmienie:  

„1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą 

wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców sołec-

twa, a w szczególności:  

1) przyjmowanie corocznego sprawozdania 

sołtysa z realizacji zadań i wykorzystania w każ-

dym roku przyznanych środków finansowych;  

2) utrzymanie, konserwacja i remont wiejskich 

obiektów komunalnych przekazanych sołectwu 

do zarządzania z zachowaniem obowiązujących 

przepisów prawa w tym dotyczących zamówień 

publicznych;  

3) opiniowanie planów zagospodarowania 

przestrzennego z terenu sołectwa.  

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiej-

skiego należy:  

1) decydowanie o prawach majątkowych i rze-

czowych dotyczących mienia gminnego znajdujące-

go się na terenie sołectwa, a przekazanego sołec-

twu w zarządzanie;  

2) opiniowanie celowości utworzenia, posze-

rzenia lub likwidacji sołectwa.”.  

2. § 13 otrzymuje brzmienie:  

„1. Rada sołecka pełni rolę opiniodawczą, do-

radczą i inicjatywną organu wykonawczego so-

łectwa-sołtysa.  

2. Rada sołecka w szczególności:  

1) opiniuje wnioski o przyznanie komunalnych 

lokali mieszkalnych położonych na terenie sołectwa 

oraz opiniuje wnioski dotyczące najmu, dzierżawy, 

innych form użytkowania oraz wnioski o zbycie 

komunalnych obiektów mieszkalnych i niemieszkal-

nych położonych na terenie sołectwa;  

2) może organizować prace społeczne, imprezy 

sołeckie (kultura, sport, rekreacja, wypoczynek  

i inne);  

3) współpracuje z mieszkańcami sołectwa, or-

ganizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w celu 

wspólnej realizacji zadań sołectwa;  

4) Rada sołecka nie może organizować, pro-

wadzić i finansować robót podlegających proce-

durze przetargowej wynikającej z ustawy o za-

mówieniach publicznych.”.  

3. § 28 otrzymuje brzmienie:  

„1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 

na podstawie rocznego planu wydatków sołec-

twa.  

2. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada sołtys i rada sołecka.  

3. Sołectwo nie może podejmować zobowią-

zań przekraczających posiadane środki budżeto-

we.”.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Wołczyna.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi  

w życie 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 
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UCHWAŁA NR XXXII/264/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

 

z dnia 4 listopada 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/145/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. 

dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Wołczyńska 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  

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

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.  

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

poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441  

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

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

Nr 138, poz. 974, Nr 137, poz. 1218; z 2008 r.  

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

Nr 52, poz. 420), Rada Miejska uchwala: 

 

§ 1.1.  W załączniku nr 1 uchwały Nr XIV/ 

145/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Wołczyńska 

§ 8 otrzymuje brzmienie:  

„1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą 

wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców sołec-

twa, a w szczególności:  

1) przyjmowanie corocznego sprawozdania 

sołtysa z realizacji zadań i wykorzystania w każ-

dym roku przyznanych środków finansowych;  

2) utrzymanie, konserwacja i remont wiejskich 

obiektów komunalnych przekazanych sołectwu 

do zarządzania z zachowaniem obowiązujących 

przepisów prawa w tym dotyczących zamówień 

publicznych;  

3) opiniowanie planów zagospodarowania 

przestrzennego z terenu sołectwa.  

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiej-

skiego należy:  

1) decydowanie o prawach majątkowych i rze-

czowych dotyczących mienia gminnego znajdujące-

go się na terenie sołectwa, a przekazanego sołec-

twu w zarządzanie;  

2) opiniowanie celowości utworzenia, posze-

rzenia lub likwidacji sołectwa.”.  

2. § 13 otrzymuje brzmienie:  

„1. Rada sołecka pełni rolę opiniodawczą, do-

radczą i inicjatywną organu wykonawczego so-

łectwa-sołtysa.  

2. Rada sołecka w szczególności:  

1) opiniuje wnioski o przyznanie komunalnych 

lokali mieszkalnych położonych na terenie sołectwa 

oraz opiniuje wnioski dotyczące najmu, dzierżawy, 

innych form użytkowania oraz wnioski o zbycie 

komunalnych obiektów mieszkalnych i niemieszkal-

nych położonych na terenie sołectwa;  

2) może organizować prace społeczne, impre-

zy sołeckie (kultura, sport, rekreacja, wypoczynek 

i inne);  

3) współpracuje z mieszkańcami sołectwa, orga-

nizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w celu 

wspólnej realizacji zadań sołectwa;  

4) Rada sołecka nie może organizować, pro-

wadzić i finansować robót podlegających proce-

durze przetargowej wynikającej z ustawy o za-

mówieniach publicznych.”.  

3. § 28 otrzymuje brzmienie:  

„1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 

na podstawie rocznego planu wydatków sołec-

twa.  

2. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada sołtys i rada sołecka.  

3. Sołectwo nie może podejmować zobowią-

zań przekraczających posiadane środki budżeto-

we.”.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Wołczyna.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi  

w życie 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 
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UCHWAŁA NR XXXII/265/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

 

z dnia 4 listopada 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/146/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. 

dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Markotów Mały 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 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. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

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

i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 

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

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

327, Nr 138, poz. 974, Nr 137, poz. 1218; z 2008 r. 

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

Nr 52, poz. 420), Rada Miejska uchwala: 

 

§ 1. 1. W załączniku nr 1 uchwały Nr XIV/ 

146/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Markotów Mały § 8 

otrzymuje brzmienie:  

„1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą 

wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców sołec-

twa, a w szczególności:  

1) przyjmowanie corocznego sprawozdania 

sołtysa z realizacji zadań i wykorzystania w każ-

dym roku przyznanych środków finansowych;  

2) utrzymanie, konserwacja i remont wiejskich 

obiektów komunalnych przekazanych sołectwu 

do zarządzania z zachowaniem obowiązujących 

przepisów prawa w tym dotyczących zamówień 

publicznych;  

3) opiniowanie planów zagospodarowania 

przestrzennego z terenu sołectwa.  

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiej-

skiego należy:  

1) decydowanie o prawach majątkowych i rze-

czowych dotyczących mienia gminnego znajdujące-

go się na terenie sołectwa, a przekazanego sołec-

twu w zarządzanie; 

2) opiniowanie celowości utworzenia, posze-

rzenia lub likwidacji sołectwa.”.  

2. § 13 otrzymuje brzmienie:  

„1. Rada sołecka pełni rolę opiniodawczą, do-

radczą i inicjatywną organu wykonawczego so-

łectwa-sołtysa.  

2. Rada sołecka w szczególności:  

1) opiniuje wnioski o przyznanie komunalnych 

lokali mieszkalnych położonych na terenie sołectwa 

oraz opiniuje wnioski dotyczące najmu, dzierżawy, 

innych form użytkowania oraz wnioski o zbycie 

komunalnych obiektów mieszkalnych i niemieszkal-

nych położonych na terenie sołectwa;  

2) może organizować prace społeczne, impre-

zy sołeckie (kultura, sport, rekreacja, wypoczynek 

i inne);  

3) współpracuje z mieszkańcami sołectwa, or-

ganizacjami społecznymi i stowarzyszeniami  

w celu wspólnej realizacji zadań sołectwa;  

4) Rada sołecka nie może organizować, pro-

wadzić i finansować robót podlegających proce-

durze przetargowej wynikającej z ustawy o za-

mówieniach publicznych.”.  

3. § 28 otrzymuje brzmienie:  

„1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 

na podstawie rocznego planu wydatków sołec-

twa. 

2. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada sołtys i rada sołecka.  

3. Sołectwo nie może podejmować zobowią-

zań przekraczających posiadane środki budżeto-

we”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Wołczyna.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 
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UCHWAŁA NR XXXII/266/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

 

z dnia 4 listopada 2009 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/147/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. 

dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Markotów Duży 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 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. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

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

i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 

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

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

327, Nr 138, poz. 974, Nr 137, poz. 1218;  

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

z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada Miejska uchwa-

la: 

 

§ 1.1. W załączniku nr 1 uchwały Nr XIV/ 

147/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Markotów Duży § 8 

otrzymuje brzmienie:  

„1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą 

wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców sołec-

twa, a w szczególności:  

1) przyjmowanie corocznego sprawozdania 

sołtysa z realizacji zadań i wykorzystania w każ-

dym roku przyznanych środków finansowych;  

2) utrzymanie, konserwacja i remont wiejskich 

obiektów komunalnych przekazanych sołectwu 

do zarządzania z zachowaniem obowiązujących 

przepisów prawa w tym dotyczących zamówień 

publicznych;  

3) opiniowanie planów zagospodarowania 

przestrzennego z terenu sołectwa.  

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiej-

skiego należy:  

1) decydowanie o prawach majątkowych i rze-

czowych dotyczących mienia gminnego znajdujące-

go się na terenie sołectwa, a przekazanego sołec-

twu w zarządzanie; 

2) opiniowanie celowości utworzenia, posze-

rzenia lub likwidacji sołectwa.”. 

2. § 13 otrzymuje brzmienie:  

„1. Rada sołecka pełni rolę opiniodawczą, do-

radczą i inicjatywną organu wykonawczego so-

łectwa-sołtysa.  

2. Rada sołecka w szczególności:  

1) opiniuje wnioski o przyznanie komunalnych 

lokali mieszkalnych położonych na terenie sołectwa 

oraz opiniuje wnioski dotyczące najmu, dzierżawy, 

innych form użytkowania oraz wnioski o zbycie 

komunalnych obiektów mieszkalnych i niemieszkal-

nych położonych na terenie sołectwa;  

2) może organizować prace społeczne, impre-

zy sołeckie (kultura, sport, rekreacja, wypoczynek 

i inne);  

3) współpracuje z mieszkańcami sołectwa, orga-

nizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w celu 

wspólnej realizacji zadań sołectwa;  

4) Rada sołecka nie może organizować, pro-

wadzić i finansować robót podlegających proce-

durze przetargowej wynikającej z ustawy o za-

mówieniach publicznych.”.  

3. § 28 otrzymuje brzmienie:  

„1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 

na podstawie rocznego planu wydatków sołec-

twa. 

2. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada sołtys i rada sołecka.  

3. Sołectwo nie może podejmować zobowią-

zań przekraczających posiadane środki budżeto-

we”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Wołczyna.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi  

w życie 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 
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UCHWAŁA NR XXXII/267/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

 

z dnia 4 listopada 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/148/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. 

dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Rożnów 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 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. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

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

i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 

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

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

327, Nr 138, poz. 974, Nr 137, poz. 1218; z 2008 r. 

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

Nr 52, poz. 420), Rada Miejska uchwala: 

 

§ 1.1. W załączniku nr 1 uchwały Nr XIV/ 

148/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Rożnów § 8 otrzy-

muje brzmienie:  

„1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą 

wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców sołec-

twa, a w szczególności:  

1) przyjmowanie corocznego sprawozdania 

sołtysa z realizacji zadań i wykorzystania w każ-

dym roku przyznanych środków finansowych;  

2) utrzymanie, konserwacja i remont wiejskich 

obiektów komunalnych przekazanych sołectwu do 

zarządzania z zachowaniem obowiązujących przepi-

sów prawa w tym dotyczących zamówień publicz-

nych;  

3) opiniowanie planów zagospodarowania 

przestrzennego z terenu sołectwa.  

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiej-

skiego należy:  

1) decydowanie o prawach majątkowych i rze-

czowych dotyczących mienia gminnego znajdujące-

go się na terenie sołectwa, a przekazanego sołec-

twu w zarządzanie; 

2) opiniowanie celowości utworzenia, posze-

rzenia lub likwidacji sołectwa.”.  

2. § 13 otrzymuje brzmienie:  

„1. Rada sołecka pełni rolę opiniodawczą, do-

radczą i inicjatywną organu wykonawczego so-

łectwa-sołtysa.  

2. Rada sołecka w szczególności:  

1) opiniuje wnioski o przyznanie komunalnych 

lokali mieszkalnych położonych na terenie sołectwa 

oraz opiniuje wnioski dotyczące najmu, dzierżawy, 

innych form użytkowania oraz wnioski o zbycie 

komunalnych obiektów mieszkalnych i niemieszkal-

nych położonych na terenie sołectwa;  

2) może organizować prace społeczne, impre-

zy sołeckie (kultura, sport, rekreacja, wypoczynek 

i inne);  

3) współpracuje z mieszkańcami sołectwa, orga-

nizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w celu 

wspólnej realizacji zadań sołectwa;  

4) Rada sołecka nie może organizować, pro-

wadzić i finansować robót podlegających proce-

durze przetargowej wynikającej z ustawy o za-

mówieniach publicznych.”.  

3. § 28 otrzymuje brzmienie:  

„1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 

na podstawie rocznego planu wydatków sołec-

twa. 

2. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada sołtys i rada sołecka.  

3. Sołectwo nie może podejmować zobowią-

zań przekraczających posiadane środki budżeto-

we”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Wołczyna.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 
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UCHWAŁA NR XXXII/268/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

 

z dnia 4 listopada 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/149/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. 

dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Skałągi 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 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. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

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

i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 

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

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

327, Nr 138, poz. 974, Nr 137, poz. 1218; z 2008 r.  

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

Nr 52, poz. 420), Rada Miejska uchwala: 

 

§ 1.1. W załączniku nr 1 uchwały Nr XIV/ 

149/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Skałągi § 8 otrzy-

muje brzmienie:  

„1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą 

wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców sołec-

twa, a w szczególności:  

1) przyjmowanie corocznego sprawozdania 

sołtysa z realizacji zadań i wykorzystania w każ-

dym roku przyznanych środków finansowych;  

2) utrzymanie, konserwacja i remont wiejskich 

obiektów komunalnych przekazanych sołectwu 

do zarządzania z zachowaniem obowiązujących 

przepisów prawa w tym dotyczących zamówień 

publicznych;  

3) opiniowanie planów zagospodarowania 

przestrzennego z terenu sołectwa.  

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiej-

skiego należy:  

1) decydowanie o prawach majątkowych i rze-

czowych dotyczących mienia gminnego znajdujące-

go się na terenie sołectwa, a przekazanego sołec-

twu w zarządzanie; 

2) opiniowanie celowości utworzenia, posze-

rzenia lub likwidacji sołectwa.”.  

2. § 13 otrzymuje brzmienie:  

„1. Rada sołecka pełni rolę opiniodawczą, do-

radczą i inicjatywną organu wykonawczego so-

łectwa-sołtysa.  

2. Rada sołecka w szczególności:  

1) opiniuje wnioski o przyznanie komunalnych 

lokali mieszkalnych położonych na terenie sołectwa 

oraz opiniuje wnioski dotyczące najmu, dzierżawy, 

innych form użytkowania oraz wnioski o zbycie 

komunalnych obiektów mieszkalnych i niemieszkal-

nych położonych na terenie sołectwa;  

2) może organizować prace społeczne, impre-

zy sołeckie (kultura, sport, rekreacja, wypoczynek 

i inne);  

3) współpracuje z mieszkańcami sołectwa, orga-

nizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w celu 

wspólnej realizacji zadań sołectwa;  

4) Rada sołecka nie może organizować, pro-

wadzić i finansować robót podlegających proce-

durze przetargowej wynikającej z ustawy o za-

mówieniach publicznych.”.  

3. § 28 otrzymuje brzmienie:  

„1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 

na podstawie rocznego planu wydatków sołec-

twa. 

2. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada sołtys i rada sołecka.  

3. Sołectwo nie może podejmować zobowią-

zań przekraczających posiadane środki budżeto-

we”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Wołczyna.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 
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UCHWAŁA NR XXXII/269/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

 

z dnia 4 listopada 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/150/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. 

dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Szymonków 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 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. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

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

i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 

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

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

327, Nr 138, poz. 974, Nr 137, poz. 1218; z 2008 r.  

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

Nr 52, poz. 420), Rada Miejska uchwala: 

 

§ 1.1. W załączniku nr 1 uchwały Nr XIV/ 

150/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Szymonków § 8 

otrzymuje brzmienie:  

„1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą 

wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców sołec-

twa, a w szczególności:  

1) przyjmowanie corocznego sprawozdania 

sołtysa z realizacji zadań i wykorzystania w każ-

dym roku przyznanych środków finansowych;  

2) utrzymanie, konserwacja i remont wiejskich 

obiektów komunalnych przekazanych sołectwu 

do zarządzania z zachowaniem obowiązujących 

przepisów prawa w tym dotyczących zamówień 

publicznych;  

3) opiniowanie planów zagospodarowania 

przestrzennego z terenu sołectwa.  

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiej-

skiego należy:  

1) decydowanie o prawach majątkowych i rze-

czowych dotyczących mienia gminnego znajdujące-

go się na terenie sołectwa, a przekazanego sołec-

twu w zarządzanie; 

2) opiniowanie celowości utworzenia, posze-

rzenia lub likwidacji sołectwa.  

2. § 13 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rada sołecka pełni rolę opiniodawczą, do-

radczą i inicjatywną organu wykonawczego so-

łectwa-sołtysa.  

2. Rada sołecka w szczególności:  

1) opiniuje wnioski o przyznanie komunalnych 

lokali mieszkalnych położonych na terenie sołectwa 

oraz opiniuje wnioski dotyczące najmu, dzierżawy, 

innych form użytkowania oraz wnioski o zbycie 

komunalnych obiektów mieszkalnych i niemieszkal-

nych położonych na terenie sołectwa;  

2) może organizować prace społeczne, impre-

zy sołeckie (kultura, sport, rekreacja, wypoczynek 

i inne);  

3) współpracuje z mieszkańcami sołectwa, orga-

nizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w celu 

wspólnej realizacji zadań sołectwa;  

4) Rada sołecka nie może organizować, pro-

wadzić i finansować robót podlegających proce-

durze przetargowej wynikającej z ustawy o za-

mówieniach publicznych.”.  

3. § 28 otrzymuje brzmienie:  

„1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 

na podstawie rocznego planu wydatków sołec-

twa.  

2. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada sołtys i rada sołecka.  

3. Sołectwo nie może podejmować zobowią-

zań przekraczających posiadane środki budżeto-

we”.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Wołczyna.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 
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Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 115 – 9327 – Poz. 1756 

 

1756 
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UCHWAŁA NR XXXII/270/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

 

z dnia 4 listopada 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/151/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. 

dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Świniary Wielkie 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 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. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

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

i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 

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

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

Nr 138, poz. 974, Nr 137, poz. 1218; z 2008 r.  

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

Nr 52, poz. 420), Rada Miejska uchwala: 

 

§ 1.1. W załączniku nr 1 uchwały Nr XIV/ 

151/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Świniary Wielkie  

§ 8 otrzymuje brzmienie:  

„1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą 

wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców sołec-

twa, a w szczególności:  

1) przyjmowanie corocznego sprawozdania 

sołtysa z realizacji zadań i wykorzystania w każ-

dym roku przyznanych środków finansowych;  

2) utrzymanie, konserwacja i remont wiejskich 

obiektów komunalnych przekazanych sołectwu 

do zarządzania z zachowaniem obowiązujących 

przepisów prawa w tym dotyczących zamówień 

publicznych;  

3) opiniowanie planów zagospodarowania 

przestrzennego z terenu sołectwa.  

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiej-

skiego należy:  

1) decydowanie o prawach majątkowych i rze-

czowych dotyczących mienia gminnego znajdujące-

go się na terenie sołectwa, a przekazanego sołec-

twu w zarządzanie;  

2) opiniowanie celowości utworzenia, posze-

rzenia lub likwidacji sołectwa.  

2. § 13 otrzymuje brzmienie:  

„1. Rada sołecka pełni rolę opiniodawczą, do-

radczą i inicjatywną organu wykonawczego so-

łectwa-sołtysa.  

2. Rada sołecka w szczególności:  

1) opiniuje wnioski o przyznanie komunalnych 

lokali mieszkalnych położonych na terenie sołectwa 

oraz opiniuje wnioski dotyczące najmu, dzierżawy, 

innych form użytkowania oraz wnioski o zbycie 

komunalnych obiektów mieszkalnych i niemieszkal-

nych położonych na terenie sołectwa;  

2) może organizować prace społeczne, impre-

zy sołeckie (kultura, sport, rekreacja, wypoczynek 

i inne);  

3) współpracuje z mieszkańcami sołectwa, orga-

nizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w celu 

wspólnej realizacji zadań sołectwa;  

4) Rada sołecka nie może organizować, pro-

wadzić i finansować robót podlegających proce-

durze przetargowej wynikającej z ustawy o za-

mówieniach publicznych.”.  

3. § 28 otrzymuje brzmienie:  

„1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 

na podstawie rocznego planu wydatków sołec-

twa.  

2. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada sołtys i rada sołecka.  

3. Sołectwo nie może podejmować zobowią-

zań przekraczających posiadane środki budżeto-

we”.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Wołczyna.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 
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Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 115 – 9328 – Poz. 1757 
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UCHWAŁA NR XXXII/271/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

 

z dnia 4 listopada 2009 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/152/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. 

dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Świniary Małe 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: 2002 r.  

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

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

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

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

i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 

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

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

327, Nr 138, poz. 974, Nr 137, poz. 1218; z 2008 r.  

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

Nr 52, poz. 420), Rada Miejska uchwala: 

 

§ 1.1. W załączniku nr 1 uchwały Nr XIV/ 

152/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Świniary Małe § 8 

otrzymuje brzmienie:  

„1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą 

wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców sołec-

twa, a w szczególności:  

1) przyjmowanie corocznego sprawozdania 

sołtysa z realizacji zadań i wykorzystania w każ-

dym roku przyznanych środków finansowych;  

2) utrzymanie, konserwacja i remont wiejskich 

obiektów komunalnych przekazanych sołectwu 

do zarządzania z zachowaniem obowiązujących 

przepisów prawa w tym dotyczących zamówień 

publicznych;  

3) opiniowanie planów zagospodarowania 

przestrzennego z terenu sołectwa.  

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiej-

skiego należy:  

1) decydowanie o prawach majątkowych i rze-

czowych dotyczących mienia gminnego znajdujące-

go się na terenie sołectwa, a przekazanego sołec-

twu w zarządzanie;  

2) opiniowanie celowości utworzenia, posze-

rzenia lub likwidacji sołectwa.  

2. § 13 otrzymuje brzmienie:  

„1. Rada sołecka pełni rolę opiniodawczą, do-

radczą i inicjatywną organu wykonawczego so-

łectwa-sołtysa.  

2. Rada sołecka w szczególności:  

1) opiniuje wnioski o przyznanie komunalnych 

lokali mieszkalnych położonych na terenie sołectwa 

oraz opiniuje wnioski dotyczące najmu, dzierżawy, 

innych form użytkowania oraz wnioski o zbycie 

komunalnych obiektów mieszkalnych i niemieszkal-

nych położonych na terenie sołectwa;  

2) może organizować prace społeczne, impre-

zy sołeckie (kultura, sport, rekreacja, wypoczynek 

i inne);  

3) współpracuje z mieszkańcami sołectwa, orga-

nizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w celu 

wspólnej realizacji zadań sołectwa;  

4) Rada sołecka nie może organizować, pro-

wadzić i finansować robót podlegających proce-

durze przetargowej wynikającej z ustawy o za-

mówieniach publicznych.”.  

3. § 28 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 

na podstawie rocznego planu wydatków sołec-

twa.  

2. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada sołtys i rada sołecka.  

3. Sołectwo nie może podejmować zobowią-

zań przekraczających posiadane środki budżeto-

we”.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Wołczyna.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 
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Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 115 – 9329 – Poz. 1758 
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UCHWAŁA NR XXXII/272/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

 

z dnia 4 listopada 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/153/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. 

dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Szum 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 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. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

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

i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 

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

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

327, Nr 138, poz. 974, Nr 137, poz. 1218;  

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

z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada Miejska uchwala: 

 

§ 1.1. W załączniku nr 1 uchwały Nr XIV/ 

153/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Szum § 8 otrzymu-

je brzmienie:  

„1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą 

wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców sołec-

twa, a w szczególności: 

1) przyjmowanie corocznego sprawozdania 

sołtysa z realizacji zadań i wykorzystania w każ-

dym roku przyznanych środków finansowych;  

2) utrzymanie, konserwacja i remont wiejskich 

obiektów komunalnych przekazanych sołectwu 

do zarządzania z zachowaniem obowiązujących 

przepisów prawa w tym dotyczących zamówień 

publicznych;  

3) opiniowanie planów zagospodarowania 

przestrzennego z terenu sołectwa.  

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiej-

skiego należy:  

1) decydowanie o prawach majątkowych i rze-

czowych dotyczących mienia gminnego znajdujące-

go się na terenie sołectwa, a przekazanego sołec-

twu w zarządzanie;  

2) opiniowanie celowości utworzenia, posze-

rzenia lub likwidacji sołectwa.  

2. § 13 otrzymuje brzmienie:  

„1. Rada sołecka pełni rolę opiniodawczą, do-

radczą i inicjatywną organu wykonawczego so-

łectwa-sołtysa.  

2. Rada sołecka w szczególności:  

1) opiniuje wnioski o przyznanie komunalnych 

lokali mieszkalnych położonych na terenie sołectwa 

oraz opiniuje wnioski dotyczące najmu, dzierżawy, 

innych form użytkowania oraz wnioski o zbycie 

komunalnych obiektów mieszkalnych i niemieszkal-

nych położonych na terenie sołectwa;  

2) może organizować prace społeczne, impre-

zy sołeckie (kultura, sport, rekreacja, wypoczynek 

i inne);  

3) współpracuje z mieszkańcami sołectwa, orga-

nizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w celu 

wspólnej realizacji zadań sołectwa;  

4) Rada sołecka nie może organizować, pro-

wadzić i finansować robót podlegających proce-

durze przetargowej wynikającej z ustawy o za-

mówieniach publicznych.”.  

3. § 28 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 

na podstawie rocznego planu wydatków sołec-

twa.  

2. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada sołtys i rada sołecka.  

3. Sołectwo nie może podejmować zobowią-

zań przekraczających posiadane środki budżeto-

we”.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Wołczyna.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 
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Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 115 – 9330 – Poz. 1759 
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175 9 

UCHWAŁA NR XXXII/273/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

 

z dnia 4 listopada 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/154/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. 

dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Wąsice 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 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. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

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

i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 

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

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

327, Nr 138, poz. 974, Nr 137, poz. 1218; z 2008 r. 

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

Nr 52, poz. 420), Rada Miejska uchwala: 

 

§ 1.1. W załączniku nr 1 uchwały Nr XIV/ 

154/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Wąsie § 8 otrzymu-

je brzmienie:  

„1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą 

wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców sołec-

twa, a w szczególności:  

1) przyjmowanie corocznego sprawozdania 

sołtysa z realizacji zadań i wykorzystania w każ-

dym roku przyznanych środków finansowych;  

2) utrzymanie, konserwacja i remont wiejskich 

obiektów komunalnych przekazanych sołectwu 

do zarządzania z zachowaniem obowiązujących 

przepisów prawa w tym dotyczących zamówień 

publicznych;  

3) opiniowanie planów zagospodarowania 

przestrzennego z terenu sołectwa.  

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiej-

skiego należy:  

1) decydowanie o prawach majątkowych i rze-

czowych dotyczących mienia gminnego znajdujące-

go się na terenie sołectwa, a przekazanego sołec-

twu w zarządzanie;  

2) opiniowanie celowości utworzenia, posze-

rzenia lub likwidacji sołectwa.  

2. § 13 otrzymuje brzmienie:  

„1. Rada sołecka pełni rolę opiniodawczą, do-

radczą i inicjatywną organu wykonawczego so-

łectwa-sołtysa.  

2. Rada sołecka w szczególności:  

1) opiniuje wnioski o przyznanie komunalnych 

lokali mieszkalnych położonych na terenie sołectwa 

oraz opiniuje wnioski dotyczące najmu, dzierżawy, 

innych form użytkowania oraz wnioski o zbycie 

komunalnych obiektów mieszkalnych i niemieszkal-

nych położonych na terenie sołectwa;  

2) może organizować prace społeczne, impre-

zy sołeckie (kultura, sport, rekreacja, wypoczynek 

i inne);  

3) współpracuje z mieszkańcami sołectwa, orga-

nizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w celu 

wspólnej realizacji zadań sołectwa;  

4) Rada sołecka nie może organizować, pro-

wadzić i finansować robót podlegających proce-

durze przetargowej wynikającej z ustawy o za-

mówieniach publicznych.”.  

3. § 28 otrzymuje brzmienie:  

„1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 

na podstawie rocznego planu wydatków sołec-

twa.  

2. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada sołtys i rada sołecka.  

3. Sołectwo nie może podejmować zobowią-

zań przekraczających posiadane środki budżeto-

we”.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Wołczyna.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 
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Dziennik Urzędowy 
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UCHWAŁA NR XXXII/274/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

 

z dnia 4 listopada 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/155/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. 

dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzchy 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 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. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

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

i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 

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

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

327, Nr 138, poz. 974, Nr 137, poz. 1218; z 2008 r.  

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

Nr 52, poz. 420), Rada Miejska uchwala: 

 

§ 1.1. W załączniku nr 1 uchwały Nr XIV/ 

155/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzchy § 8 

otrzymuje brzmienie:  

„1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą 

wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców sołec-

twa, a w szczególności:  

1) przyjmowanie corocznego sprawozdania 

sołtysa z realizacji zadań i wykorzystania w każ-

dym roku przyznanych środków finansowych;  

2) utrzymanie, konserwacja i remont wiejskich 

obiektów komunalnych przekazanych sołectwu 

do zarządzania z zachowaniem obowiązujących 

przepisów prawa w tym dotyczących zamówień 

publicznych;  

3) opiniowanie planów zagospodarowania 

przestrzennego z terenu sołectwa.  

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiej-

skiego należy:  

1) decydowanie o prawach majątkowych i rze-

czowych dotyczących mienia gminnego znajdujące-

go się na terenie sołectwa, a przekazanego sołec-

twu w zarządzanie;  

2) opiniowanie celowości utworzenia, posze-

rzenia lub likwidacji sołectwa.  

2. § 13 otrzymuje brzmienie:  

„1. Rada sołecka pełni rolę opiniodawczą, do-

radczą i inicjatywną organu wykonawczego sołec-

twa-sołtysa.  

2. Rada sołecka w szczególności:  

1) opiniuje wnioski o przyznanie komunalnych 

lokali mieszkalnych położonych na terenie sołectwa 

oraz opiniuje wnioski dotyczące najmu, dzierżawy, 

innych form użytkowania oraz wnioski o zbycie 

komunalnych obiektów mieszkalnych i niemieszkal-

nych położonych na terenie sołectwa;  

2) może organizować prace społeczne, imprezy 

sołeckie (kultura, sport, rekreacja, wypoczynek  

i inne; 

3) współpracuje z mieszkańcami sołectwa, orga-

nizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w celu 

wspólnej realizacji zadań sołectwa;  

4) Rada sołecka nie może organizować, prowa-

dzić i finansować robót podlegających procedurze 

przetargowej wynikającej z ustawy o zamówieniach 

publicznych.”.  

3. § 28 otrzymuje brzmienie:  

„1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 

na podstawie rocznego planu wydatków sołectwa.  

2. Za prawidłową gospodarkę finansową odpo-

wiada sołtys i rada sołecka.  

3. Sołectwo nie może podejmować zobowiązań 

przekraczających posiadane środki budżetowe”.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Wołczyna.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi  

w życie 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 
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UCHWAŁA NR XXXII/275/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

 

z dnia 4 listopada 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/156/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. 

dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzbica Dolna 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 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. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

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

i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 

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

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

327, Nr 138, poz. 974, Nr 137, poz. 1218; z 2008 r. 

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

Nr 52, poz. 420), Rada Miejska uchwala: 

 

§ 1.1. W załączniku nr 1 uchwały Nr XIV/ 

156/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzbica Dolna § 8 

otrzymuje brzmienie:  

„1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą 

wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców sołec-

twa, a w szczególności:  

1) przyjmowanie corocznego sprawozdania soł-

tysa z realizacji zadań i wykorzystania w każdym 

roku przyznanych środków finansowych;  

2) utrzymanie, konserwacja i remont wiejskich 

obiektów komunalnych przekazanych sołectwu do 

zarządzania z zachowaniem obowiązujących przepi-

sów prawa w tym dotyczących zamówień publicz-

nych; 

3) opiniowanie planów zagospodarowania prze-

strzennego z terenu sołectwa.  

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego 

należy:  

1) decydowanie o prawach majątkowych i rze-

czowych dotyczących mienia gminnego znajdujące-

go się na terenie sołectwa, a przekazanego sołec-

twu w zarządzanie;  

2) opiniowanie celowości utworzenia, poszerze-

nia lub likwidacji sołectwa.  

2. § 13 otrzymuje brzmienie:  

„1. Rada sołecka pełni rolę opiniodawczą, do-

radczą i inicjatywną organu wykonawczego sołec-

twa-sołtysa.  

2. Rada sołecka w szczególności:  

1) opiniuje wnioski o przyznanie komunalnych 

lokali mieszkalnych położonych na terenie sołectwa 

oraz opiniuje wnioski dotyczące najmu, dzierżawy, 

innych form użytkowania oraz wnioski o zbycie 

komunalnych obiektów mieszkalnych i niemieszkal-

nych położonych na terenie sołectwa;  

2) może organizować prace społeczne, imprezy 

sołeckie (kultura, sport, rekreacja, wypoczynek  

i inne); 

3) współpracuje z mieszkańcami sołectwa, orga-

nizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w celu 

wspólnej realizacji zadań sołectwa;  

4) Rada sołecka nie może organizować, prowa-

dzić i finansować robót podlegających procedurze 

przetargowej wynikającej z ustawy o zamówieniach 

publicznych.”. 

3. § 28 otrzymuje brzmienie:  

„1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 

na podstawie rocznego planu wydatków sołectwa.  

2. Za prawidłową gospodarkę finansową odpo-

wiada sołtys i rada sołecka.  

3. Sołectwo nie może podejmować zobowiązań 

przekraczających posiadane środki budżetowe”.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Wołczyna.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi  

w życie 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 
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UCHWAŁA NR XXXII/276/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

 

z dnia 4 listopada 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/157/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. 

dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzbica Górna 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 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. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

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

i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 

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

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

327, Nr 138, poz. 974, Nr 137, poz. 1218; z 2008 r. 

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

Nr 52, poz. 420), Rada Miejska uchwala: 

 

§ 1.1. W załączniku nr 1 uchwały Nr XIV/157/ 

2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie uchwa-

lenia Statutu Sołectwa Wierzbica Górna § 8 otrzy-

muje brzmienie:  

„1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą 

wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców sołec-

twa, a w szczególności:  

1) przyjmowanie corocznego sprawozdania soł-

tysa z realizacji zadań i wykorzystania w każdym 

roku przyznanych środków finansowych;  

2) utrzymanie, konserwacja i remont wiejskich 

obiektów komunalnych przekazanych sołectwu do 

zarządzania z zachowaniem obowiązujących przepi-

sów prawa w tym dotyczących zamówień publicz-

nych;  

3) opiniowanie planów zagospodarowania prze-

strzennego z terenu sołectwa.  

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego 

należy:  

1) decydowanie o prawach majątkowych i rze-

czowych dotyczących mienia gminnego znajdujące-

go się na terenie sołectwa, a przekazanego sołec-

twu w zarządzanie;  

2) opiniowanie celowości utworzenia, poszerze-

nia lub likwidacji sołectwa.  

2. § 13 otrzymuje brzmienie:  

„1. Rada sołecka pełni rolę opiniodawczą, do-

radczą i inicjatywną organu wykonawczego sołec-

twa - sołtysa.  

2. Rada sołecka w szczególności:  

1) opiniuje wnioski o przyznanie komunalnych 

lokali mieszkalnych położonych na terenie sołectwa 

oraz opiniuje wnioski dotyczące najmu, dzierżawy, 

innych form użytkowania oraz wnioski o zbycie 

komunalnych obiektów mieszkalnych i niemieszkal-

nych położonych na terenie sołectwa;  

2) może organizować prace społeczne, imprezy 

sołeckie (kultura, sport, rekreacja, wypoczynek  

i inne);  

3) współpracuje z mieszkańcami sołectwa, orga-

nizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w celu 

wspólnej realizacji zadań sołectwa;  

4) Rada sołecka nie może organizować, prowa-

dzić i finansować robót podlegających procedurze 

przetargowej wynikającej z ustawy o zamówieniach 

publicznych.”.  

3. § 28 otrzymuje brzmienie: 

„1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową 

na podstawie rocznego planu wydatków sołectwa.  

2. Za prawidłową gospodarkę finansową odpo-

wiada sołtys i rada sołecka.  

3. Sołectwo nie może podejmować zobowiązań 

przekraczających posiadane środki budżetowe”.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Wołczyna.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi  

w życie 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 
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OBWIESZCZENIE 

 KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I 

 

z dnia 6 grudnia 2009 r. 

 

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszanka  

przeprowadzonych w dniu 6 grudnia 2009 r.  

 

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy  

z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do 

rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. 

zm.), Komisarz Wyborczy w Opolu I podaje do 

publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupeł-

niających do Rady Gminy Olszanka przeprowa-

dzonych w dniu 6 grudnia 2009 r. 

 

I. A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wy-

borczym. 

B. Wybierano 1 radnego spośród 1 kandydata 

zgłoszonego na 1 liście kandydatów. 

C. Wybrano 1 radnego. 

II. A. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okrę-

gu wyborczym, tj. okręgu nr 1, w którym liczba 

zarejestrowanych kandydatów była równa liczbie 

mandatów w okręgu. 

 

III. Wyniki wyborów: 

Okręg wyborczy nr 1, w którym wybierano 

1 radnego. 

A. Wybory odbyły się. 

B. Głosowania nie przeprowadzono. 

C. Radnym został wybrany: 

z listy nr 1 KWW NASZA WIEŚ 

1) Skotnicka Dorota 

D. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsa-

dzone. 

 

Komisarz Wyborczy 

Jarosław Benedyk 
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ANEKS NR 3 

 

z dnia 26 listopada 2009 r. 

 

do porozumienia w sprawie powierzenia Województwu Opolskiemu zadań przewidzianych  

dla Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Opolskiego 

 

zawarty pomiędzy: 

Województwem Opolskim reprezentowanym 

przez Zarząd Województwa Opolskiego z siedzibą 

w Opolu przy ul. Piastowskiej 14, w imieniu któ-

rego występują: 

1) Józef Sebesta - Marszałek Województwa 

Opolskiego 

2) Teresa Karol - Wicemarszałek Województwa 

Opolskiego 

zwanym dalej „Przyjmującym"  

a 

Powiatem Opolskim reprezentowanym przez: 

1) Henryka Lakwę - Starostę Powiatu Opol-

skiego 

2) Krzysztofa Wysdaka - Wicestarostę Powiatu 

Opolskiego 

zwaną dalej „Powierzającym". 

 

§ 1. Na podstawie § 7 porozumienia w spra-

wie powierzenia Województwu Opolskiemu zadań 

przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicz-

nej Powiatu Opolskiego i niniejszego aneksu, 

strony zgodnie oświadczają, iż dokonują następu-

jących zmian w porozumieniu: 

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Powierzający przekaże Przejmującemu środki 

na realizację zadań, o których mowa w § 1 poro-

zumienia, w wysokości 55 000 zł (pięćdziesiąt 

pięć tysięcy złotych) rocznie.". 

 

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia nie 

ulegają zmianie. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 115 – 9335 – Poz. 1764-1765 

 

§ 3. Aneks do porozumienia sporządzono  

w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 

dwa dla każdej ze stron. 

 

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

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

nia 2010 r. 

 

Powierzający     Przyjmujący 

 

Starosta Opolski     Marszałek Województwa 

Henryk Lakwa     Józef Sebesta 

 

Wicestarosta Opolski   Wicemarszałek 

Krzysztof Wysdak     Teresa Karol 
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ANEKS NR 4 

 

zawarty dnia 5 listopada 2009 r. 

 

 do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 r.  

w sprawie umieszczenia w rodzinie zastępczej osoby małoletniej, na podstawie decyzji Sądu Rejonowego 

w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2003 r. Sygn. akt III Nsm 136/03 oraz ustalenia wysokości  

i warunków zwrotu wydatków na jej utrzymanie, ponoszonych przez Powiat Lubliniecki   

 

pomiędzy: 

Powiatem Lublinieckim, reprezentowanym 

przez: 

1. Panią Ilonę Kozioł – Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu, działające-

go na podstawie uchwały Zarządu Powiatu  

w Lublińcu Nr 535/LXXVI/2009 z dnia 12 lutego 

2009 r.  

a 

Powiatem Oleskim, reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu w Oleśnie, w imieniu którego 

działają: 

1. Pan Jan Kus – Starosta Oleski 

2. Pan Stanisław Belka – Wicestarosta Oleski  

 

Na podstawie art. 19 pkt 5, art. 86 ust. 1, 2  

i 4 oraz art. 86 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, 

poz. 728) oraz art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 

listopada 2003 r. o dochodach jednostek samo-

rządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 

539), strony porozumienia ustalają, co następuje: 

 

§ 1. § 1 pkt 1 ww. porozumienia otrzymuje 

brzmienie: 

„udzielenie rodzinie zastępczej miesięcznej 

pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosz-

tów utrzymania małoletniej Magdaleny Manieckiej 

w wysokości 658,80 zł (słownie: sześćset pięć-

dziesiąt osiem złotych 80/100) począwszy od 

dnia 23 września 2009 r., zgodnie z decyzją ad-

ministracyjną nr PCPR.RZ.8271-01/3-1/04/09  

z dnia 7 września 2009 r. wydaną przez Dyrekto-

ra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Lublińcu”. 

 

§ 2. Pozostałe warunki zawarte w porozumie-

niu pozostają bez zmian. 

 

§ 3. Aneks Nr 4 do porozumienia wchodzi  

w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązują-

cą od dnia 23 września 2009 r.  

 

§ 4. Aneks Nr 4 do porozumienia został spo-

rządzony w czterech jednobrzmiących egzempla-

rzach, po dwa dla każdej ze stron. 

 

Powiat Lubliniecki  Powiat Oleski   

 

Dyrektor   Starosta 

Powiatowego Centrum Jan Kus 

Pomocy Rodzinie 

Ilona Kozioł     Wicestarosta 

              Stanisław Belka 
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INFORMACJA  

O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

NR OWR-4210-55/2009/4595/V-A/HK 

 

z dnia 6 listopada 2009 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Energii Praszka Sp. z o.o. z siedzibą w Praszce 

 

 

Decyzją z dnia 6 listopada 2009 r. nr OWR-

4210-55/2009/4595/V-A/HK Prezes URE odmó-

wił zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez 

Energię Praszka Sp. z o.o. z siedzibą w Praszce, 

zwane dalej Przedsiębiorstwem.  

 

Uzasadnienie 

 

Na podstawie wniosku Przedsiębiorstwa,  

w dniu 2 września 2009 r. zostało wszczęte po-

stępowanie administracyjne w sprawie zatwier-

dzenia taryfy V dla ciepła.  

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 

energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne 

posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw 

gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu 

przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obo-

wiązywania. Prezes URE zatwierdza taryfę bądź 

odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwier-

dzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisa-

mi, o których mowa w art. 44 ÷ 46. 

W trakcie postępowania administracyjnego, na 

podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, 

że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę niezgodnie 

z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 pkt 1 

ustawy Prawo energetyczne.  

Przedmiotowa decyzja została doręczona 

Przedsiębiorstwu. 
 

       Z upoważnienia 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Zastępca Dyrektora  

Południowo - Zachodniego 

Oddziału Terenowego 

Urzędu Regulacji Energetyki 

z siedzibą we Wrocławiu 

Monika Gawlik 
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INFORMACJA 

O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

NR WCC/958I/1883/W/OKA/2009/AM 

 

z dnia 12 listopada 2009 r. 

 

 

W dniu 12 listopada 2009 r. na wniosek Połu-

dniowego Koncernu Energetycznego Spółka Ak-

cyjna z siedzibą w Katowicach, Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki (zwany dalej: „Prezesem 

URE") zmienił koncesję na wytwarzanie ciepła 

udzieloną temu przedsiębiorcy. 

 

Uzasadnienie 

 

Decyzją z dnia 15 stycznia 2001 r., Nr WCC/ 

958/1883/W/1/2/2001/MS (ostatnia zmiana z dnia 

11 sierpnia 2009 r., Nr WCC/958H/1883/ 

W/OKA/2009/AM) Prezes URE udzielił przedsiębior-

cy - Południowy Koncern Energetyczny Spółka Ak-

cyjna z siedzibą w Katowicach, koncesji na wytwa-

rzanie ciepła na okres do dnia 20 stycznia 2031 r. 

Następnie w dniu 10 sierpnia 2009 r. wpłynął 

wniosek Koncesjonariusza (z dnia 5 sierpnia 2009 r.) 

o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła w związku 

z wycofaniem z eksploatacji i skreśleniem z ewi-

dencji UDT części majątku wytwórczego zainstalo-

wanego w Elektrowni Łagisza (wyłączenie dwóch 

kotłów parowych), w Elektrowni Siersza (wyłącze-

nie jednego kotła parowego) i w Elektrowni Halem-

ba (wyłączenie dwóch kotłów parowych). Pismem  

z dnia 3 września 2009 r. Przedsiębiorca uzupełnił 

wniosek w zakresie pkt 2 koncesji, tj. „Warunków 

wykonywania działalności" (wniósł o jego aktualiza-

cję). Ponadto, pismem z dnia 24 września 2009 r. 

Przedsiębiorca zmodyfikował wniosek poprzez ak-

tualizację brzmienia zapisów koncesji w źródle - 

Elektrownia Blachownia w zakresie spalanych tam 
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paliw technologicznych przez poszczególne jed-

nostki kotłowe.  

Po analizie zebranego w sprawie materiału do-

wodowego wniosek o zmianę wyżej wymienionej 

decyzji został uznany za uzasadniony i Prezes URE 

zmienił swoją decyzję w sprawie udzielenia koncesji 

na wytwarzanie ciepła.  

 

Z upoważnienia 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor 

Południowego Oddziału Terenowego 

Urzędu Regulacji Energetyki 

z siedzibą w Katowicach 

Marek Miśkiewicz 
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POROZUMIENIE 

 

zawarte w dniu 28 września 2009 r. 

 

w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Brzeskiego 

 

pomiędzy 

Miastem Opole reprezentowanym przez Prezy-

denta Miasta Opola Pana Ryszarda Zembaczyń-

skiego 

a Powiatem Brzeskim reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu w osobach: 

1. Maciej Stefański – Starosta Powiatu Brze-

skiego 

2. Ryszard Jończyk – Wicestarosta Powiatu 

Brzeskiego 

3. Iwona Krzysztofek – Skarbnik Powiatu 

Brzeskiego  

o następującej treści: 

 

§ 1.1. Miasto Opole przyjmuje powierzone 

przez Powiat Brzeski zdania dotyczące doradztwa 

metodycznego dla nauczycieli wynikające z po-

trzeb edukacyjnych występujących na terenie 

Powiatu Brzeskiego i jako organ prowadzący zle-

ca ich realizację Miejskiemu Ośrodkowi Doskona-

lenia Nauczycieli w Opolu.  

2. Miasto Opole deklaruje objęcie doradztwem 

metodycznym nauczycieli przedmiotów, do któ-

rych realizacji zostali powołani doradcy meto-

dyczni.  

3. Miasto Opole, w ramach powierzonego 

przez Powiat Brzeski zadania, zobowiązuje się do:  

1) rozpoznania potrzeb w zakresie doradztwa 

metodycznego; 

2) doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, 

w tym m.in. udzielania konsultacji indywidual-

nych, obserwacji lekcji z późniejszym omówie-

niem i instruktażem w procesie adaptacji zawo-

dowej, udostępnianie nauczycielom materiałów 

szkoleniowych, umożliwianie nauczycielom ob-

serwacji zajęć prowadzonych przez doradcę;  

3) organizacji konferencji przedmiotowo – me-

todycznych; 

4) prowadzenia konsultacji zbiorowych; 

5) prowadzenia edukacyjnej działalności popu-

laryzatorskiej; 

6) prowadzenia konsultacji w sprawach zdo-

bywania stopni awansu zawodowego. 

4. Miasto Opole przyjmuje zadania, o których 

mowa w ust. 3, a Powiat Brzeski przekaże na 

rzecz Miasta Opole – uwzględniając liczbę mie-

sięcy, w których jest realizowane zadanie – 35 % 

środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczy-

ciela, co stanowi w roku 2009 kwotę w wysoko-

ści 18. 328 złotych (osiemnaście tysięcy trzysta 

dwadzieścia osiem). 

5. Kwota, o której mowa w ust. 4 § 1, przeka-

zywana będzie przez Powiat Brzeski w miesięcz-

nych ratach, do dnia 10 każdego miesiąca za mie-

siąc poprzedni, na konto Urzędu Miasta Opola.  

6. Za miesiąc grudzień rata, o której mowa  

w ust. 5, winna być przekazana do 20 grudnia 

danego roku.  

7. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  

w Opolu zobowiązany jest do składania Powiatowi 

Brzeskiemu, z końcem roku szkolnego sprawozda-

nia z realizacji zadań, o których mowa w § 1 ust. 3.  

 

§ 2. Powiat Brzeski powierza Miastu Opole 

zadania dotyczące organizacji doradztwa dla na-

uczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, 

dla których jest organem prowadzącym. 

 

§ 3.1. Porozumienie zawarto od dnia 1 wrze-

śnia 2009 r. na czas nieokreślony. 
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2. Strony przewidują możliwość rozwiązania 

niniejszego porozumienia za trzymiesięcznym 

okresem wypowiedzenia.  

 

§ 4. Porozumienie sporządzono w dwóch jed-

nobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każ-

dej ze stron.  

§ 5. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

W imieniu      W imieniu 

Powiatu Brzeskiego     Miasta Opole 

 

Starosta      Z up. Prezydenta Miasta 

Maciej Stefański     Arkadiusz Karbowiak 

       Z-ca Prezydenta Miasta 

 

Wicestarosta      Skarbnik Miasta 

Ryszard Jończyk     Anna Jędrzejak 

 

Skarbnik 

Iwona Krzysztofek 
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PORORUMIENIE 

 

zawarte w dniu dnia 5 listopada 2009 r. 

 

pomiędzy: 

Gminą Pawłowiczki reprezentowaną przez 

Wójta Gminy - Jerzego Treffona oraz  

Powiatem Kędzierzyńsko - Kozielskim repre-

zentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:  

Starosta Powiatu - Józef Gisman,  

Wicestarosta - Marek Matczak 

 

Na podstawie uchwały Rady Gminy Pawłowiczki 

Nr 197/XXXIII/09 z dnia 3 września 2009 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kędzierzyńsko - Kozielskiemu strony zawierają na-

stępujące porozumienie: 

 

§ 1. Gmina Pawłowiczki przekaże w 2009 ro-

ku na rzecz Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego 

dotację w wysokości 9.800 zł (słownie: dziewięć 

tysięcy osiemset złotych) jednorazowo w terminie 

do 20 listopada 2009 r. na rachunek bankowy: 

Nr 51102037140000480200126763 na wyko-

nanie dokumentacji kanalizacji burzowej przy dro-

dze powiatowej nr 1405 O Pawłowiczki - Kocha-

niec na odcinku Pawłowiczki - Polska Cerkiew  

w miejscowości Ostrożnica. 

 

§ 2. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie do 

31 grudnia 2009 r. w formie sprawozdania. 

 

§ 3. W przypadku niewykorzystania w całości 

przyznanej dotacji Powiat Kędzierzyńsko - Koziel-

ski zobowiązuje się do zwrotu niewykorzystanej 

dotacji w terminie do dnia 30 grudnia 2009 r. na 

konto Urzędu Gminy w Pawłowiczkach: 

73888210162002003001550001 w PBS w 

Kędzierzynie - Koźlu, Oddział w Polskiej Cerekwi. 

 

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas 

określony od dnia jego zawarcia do dnia 31 grud-

nia 2009 r. z mocą od 1 stycznia 2009 r. 

 

§ 5. Porozumienie zostało podpisane w czte-

rech jednakowych egzemplarzach po dwa dla 

każdej ze stron. 

 

§ 6.1. Porozumienie podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskie-

go. 

2. Stroną realizującą czynności związane  

z ogłoszeniem jest Gmina Pawłowiczki. 

 

Starosta   Wójt Gminy 

Józef Gisman  Jerzy Treffon 

 

Wicestarosta 

Marek Matczak 
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POROZUMIENIE 

 

zawarte w dniu 5 listopada 2009 r. 

 

pomiędzy: 

Gminą Pawłowiczki reprezentowaną przez 

Wójta Gminy - Jerzego Treffona oraz  

Powiatem Kędzierzyńsko - Kozielskim repre-

zentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 

Starosta Powiatu - Józef Gisman,  

Wicestarosta- Marek Matczak 

 

Na podstawie uchwały Rady Gminy Pawło-

wiczki Nr 199/XXXIV/09 z dnia 1 października 

2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu z prze-

znaczeniem na dofinansowanie zakupu samocho-

du pożarniczego dla Komendy Powiatowej Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu, 

Gmina Pawłowiczki zobowiązuje się w 2009 roku 

udzielić pomocy finansowej Powiatowi Kędzie-

rzyńsko - Kozielskiemu. 

 

§ 1. Gmina Pawłowiczki przekaże w 2009 ro-

ku na rzecz Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego 

dotację w wysokości 50.000 zł (słownie: pięć-

dziesiąt tysięcy złotych) jednorazowo w terminie 

do 20 listopada 2009 r. na rachunek bankowy: 

Nr 51102037140000480200126763 na cel 

wskazany w ww. uchwale. 

 

§ 2. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie do 31 

grudnia 2009 r. w formie sprawozdania opisowego.

    § 3. W przypadku niewykorzystania w całości 

przyznanej dotacji Powiat Kędzierzyńsko - Koziel-

ski zobowiązuje się do zwrotu niewykorzystanej 

dotacji w terminie do dnia 30 grudnia 2009 r. na 

konto Urzędu Gminy w Pawłowiczkach: 

73888210162002003001550001 w PBS w 

Kędzierzynie - Koźlu, Oddział w Polskiej Cerekwi. 

 

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas 

określony od dnia jego zawarcia do dnia 31 grud-

nia 2009 r. z mocą od 1 stycznia 2009 r. 

 

§ 5. Porozumienie zostało podpisane w czte-

rech jednakowych egzemplarzach po dwa dla 

każdej ze stron. 

 

§ 6.1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

2. Stroną realizującą czynności związane z ogło-

szeniem jest Gmina Pawłowiczki. 

 

Wójt Gminy  Starosta 

Jerzy Treffon  Józef Gisman 

 

    Wicestarosta 

    Marek Matczak 
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POROZUMIENIE KOMUNALNE 

 

zawarte w dniu 5 listopada 2009 r. 

 

w sprawie zaopatrzenia mieszkańców posesji zlokalizowanej w Karmonkach Nowych na działce nr 459/202 

k.m. 22 w wodę do celów socjalno – bytowych i ppoż., z wodociągu we wsi Bodzanowice  

zasilanego ze stacji uzdatniania wody w Oleśnie 

 

pomiędzy 

Gminą Olesno reprezentowaną przez Burmi-

strza Olesna, w której imieniu działa: 

Sylwester Lewicki - Burmistrz Olesna 

a  

Gminą Radłów, w imieniu której działa: 

Włodzimierz Kierat - Wójt Radłowa 

 

§ 1. Po przeanalizowaniu czynników ekono-

micznych i społecznych, gmina wyraża zgodę, 

aby zaopatrzenie mieszkańców posesji w Kar-

monkach Nowych zlokalizowanej na działce 

459/202 k.m. 22 (Odbiorca) w wodę do celów 

socjalno – bytowych i ppoż., nastąpiło z wodo-

ciągu we wsi Bodzanowice, zasilanego ze stacji 

uzdatniania wody w Oleśnie. 

 

§ 2.1. Rozliczenie kosztów za dostawę wody 

następować będzie na podstawie wskazań wo-

domierza zamontowanego w budynku Odbiorcy. 

2. Taryfę za wodę ustala Rada Miejska w Ole-

śnie. 

3. Umowa o zaopatrzenie w wodę zostanie 

zawarta pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kana-

lizacji w Oleśnie a Odbiorcą. 
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§ 3. Gmina Olesno zobowiązuje się dostarczyć 

do posesji zlokalizowanej na działce nr 459/202 

k.m. 22 w Karmonkach Nowych wodę w odpo-

wiedniej ilości i jakości określonej normami.  

 

§ 4.1. Strony porozumienia ustalają, iż przy-

łącz do działki nr 459/202 k.m. 22 wybuduje 

Odbiorca zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami 

oraz opiniami właściwych organów i jednostek 

oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

2. Przebieg sieci wodociągowej oraz lokalizację 

przyłącza wodociągowego określa załącznik do 

porozumienia. 

3. Przyłącze wbudowane stanowić będzie wła-

sność Odbiorcy. 

4. Obowiązek utrzymania i konserwacji przyłą-

cza spoczywa na Odbiorcy. 

 

§ 5. Strony wspólnie ustalają, że Gmina Ole-

sno i Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie 

będą realizowały wszelkie prawa i obowiązki 

przysługujące dostawcy wody wynikłe z przepi-

sów powszechnie obowiązujących, bądź ustaleń 

niniejszego porozumienia. 

 

§ 6. Każdorazowa rozbudowa przyłącza ponad 

zakres ustalony w § 3 oraz zmiana przeznaczenia 

poboru wody na cele inne niż socjalno – bytowe  

i ppoż. wymaga zgody dostawcy wody. 

 

§ 7.1. Porozumienie zostaje zawarte na czas 

nieokreślony. 

2. Ograniczenie czasu trwania lub zakresu 

obowiązywania porozumienia może nastąpić  

w przypadku braku możliwości poboru wody  

z ujęcia, w wystarczającej ilości lub jakości unie-

możliwiającej odpowiednie uzdatnianie, bądź też 

zaistnienie innych zdarzeń o charakterze loso-

wym, na które nie ma wpływu żadna ze stron. 

 

§ 8.1. Rozwiązanie porozumienia może nastą-

pić w wyniku wypowiedzenia przez jedną ze 

stron. Okres wypowiedzenia ustala się na 3 mie-

siące od daty złożenia wypowiedzenia. 

2. Za zgodą stron porozumienie może być 

rozwiązane w każdym czasie. 

 

§ 9.1. Nieterminowe regulowanie wzajemnych 

zobowiązań finansowych stanowi podstawę do 

naliczania odsetek ustawowych. 

2. Terminy płatności za wodę określi umowa, 

o której mowa w § 2 ust. 3. 

 

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniej-

szym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków oraz Kodeks cywilny. 

 

§ 11.1. Powyższe porozumienie wymaga ak-

ceptacji Rad obu Gmin. 

2. Zmiana treści porozumienia wymaga formy 

pisemnej oraz zastosowania takiej samej procedu-

ry jak w przypadku jego zawarcia. 

3. Porozumienie zostaje ogłoszone w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

§ 12. Porozumienie sporządzono w 6 jedno-

brzmiących egzemplarzach, po 3 egzemplarze dla 

każdej ze stron. 

 

Gmina Radłów   Gmina Olesno 

 

Wójt Gminy Radłów  Burmistrz 

Włodzimierz Kierat  Sylwester Lewicki 
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