
 

  

TREŚĆ: 

Poz.: 

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

1911 – Sejmiku Województwa Opolskiego nr L/514/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.  

w sprawie wydatków budżetu Województwa Opolskiego, które w 2010 roku 

nie wygasają z upływem roku budżetowego 10432 

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

1912 – Rady Powiatu Krapkowickiego nr II/12/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w spra-

wie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2011 rok  10433 

1913 – Rady Powiatu Opolskiego nr XXXIV/229/10 z dnia 15 października 2010 r.  

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów 

niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz 

sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 10441 

U C H W A Ł Y  R A D  G M I N :  

1914 – Rady Gminy Izbicko nr I/5/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczy-

cieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym  

w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Izbicko dodat-

ków do wynagrodzenia i nagród 10443 

1915 – Rady Gminy Lasowice Wielkie nr XLIII-286/10 z dnia 27 października 2010 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV-240/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie  

z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 

inwestycyjnego 10444 

1916 – Rady Gminy Pakosławice nr XLV/259/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich wykorzystywania na terenie Gminy Pakosławice 10445 

1917 – Rady Miejskiej w Praszce nr 360/XLIV/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. zmie-

niająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyj-

nego na lata 2010-2013 10449 

1918 – Rady Gminy Walce nr XL/273/10 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zasad 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty bu-

dowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 10451 

D E C Y Z J A  

1919 – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-38/2010/13859/II-A/GM  

z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsię-

biorcy Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w War-

szawie 10457 

Nr 162* Opole, dnia 31 grudnia 2010 r. 

DZIENNIK URZĘDOWY 
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 162 – 10432 – Poz. 1911 

 

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

1920 – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – uchwała nr 24/60/2010 

z dnia 10 listopada 2010 r. stwierdzająca nieważność części uchwały  

Nr XXXIV/229/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 października 2010 r.  

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów 

niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz 

sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 10460 

1921 – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – uchwała nr 27/74/2010 

z dnia 15 grudnia 2010 r. stwierdzająca nieważność części uchwały Nr XL/ 

273/10 Rady Gminy Walce z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzie-

lania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 10462 

1922 – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – uchwała nr 27/76/2010 

z dnia 15 grudnia 2010 r. stwierdzająca nieważność części uchwały Nr XLV/ 

259/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu 

udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych szkół oraz trybu i zakresu kon-

troli prawidłowości ich wykorzystania na terenie Gminy Pakosławice 10464 
 

 

 

 

1911 

 
1912 

UCHWAŁA NR L/514/2010 

 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 9 listopada 2010 r. 

  

w sprawie wydatków budżetu Województwa Opolskiego,  

które w 2010 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego 

 

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1590 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-

nych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. 

zm.) Sejmik Województwa Opolskiego uchwala 

co następuje:  

 

§ 1. Uchwala się wykaz wydatków budżetu 

Województwa Opolskiego, które nie wygasają  

w 2010 r. z upływem roku budżetowego. 

 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 wraz  

z planem finansowym zawiera załącznik do niniej-

szej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Województwa Opolskiego. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-

cia. 

 

 Przewodniczący Sejmiku  

Bogusław Wierdak 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 162 – 10433 – Poz. 1911-1912 

 

 

 

 

 

 

1912 

 
1914 

UCHWAŁA NR II/12/2010 

 RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 

 z dnia 9 grudnia 2010 r. 

  

w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2011 r. 

 

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 

ze zm.) w związku z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst 

jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 ze zm.) 

Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co na-

stępuje:  

 

§ 1. Po zasięgnięciu opinii wójtów i burmi-

strzów gmin z terenu Powiatu Krapkowickiego 

oraz opinii samorządu aptekarskiego ustala się 

rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Krapkowickiego na 2011 r., sta-

nowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staro-

ście Krapkowickiemu. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na 

tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krap-

kowicach. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą 

od 1 stycznia 2011 r. 

 

 Przewodniczący  

Rady Powiatu Krapkowickiego  

Sławomir Rowiński 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 162 – 10434 – Poz. 1912 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 162 – 10435 – Poz. 1912 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 162 – 10436 – Poz. 1912 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 162 – 10437 – Poz. 1912 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 162 – 10438 – Poz. 1912 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 162 – 10439 – Poz. 1912 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 162 – 10440 – Poz. 1912 

 

 
1914



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 162 – 10441 – Poz. 1913 

 

1913* 

 
1913 

UCHWAŁA NR XXXIV/229/10 

 RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 15 października 2010 r. 

  

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora 

finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

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

zm.), oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

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

się, co następuje:  

 

§ 1. Uchwała określa tryb postępowania  

w sprawach o udzielenie dotacji, sposób jej rozli-

czenia i sposób kontroli wykonywania zleconego 

zadania przez podmioty niezaliczone do sektora 

finansów publicznych i niedziałające w celu osią-

gnięcia zysku w zakresie zadań publicznych in-

nych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i wo-

lontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

 

§ 2.1. Podmioty niezaliczone do sektora finan-

sów publicznych i niedziałające dla osiągnięcia 

zysku, ubiegające się o dotacje z budżetu powiatu 

składają pisemne wnioski do Zarządu Powiatu  

w terminie do 10 września roku poprzedzającego 

rok budżetowy. Ogłoszenie o naborze wniosków 

Zarząd Powiatu ogłosi w Biuletynie Informacji 

Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powia-

towego. 

2. W szczególnych przypadkach, uzasadnio-

nych względami społecznymi Zarząd Powiatu 

Opolskiego może wdrożyć postępowanie przewi-

dziane w niniejszej uchwale co do wniosków zło-

żonych w innym terminie niż określony w ust. 1. 

 

§ 3.1. Ogólne kwoty przeznaczone na dotacje 

na finansowanie zadań publicznych Powiatu 

Opolskiego realizowanych przez podmioty niezali-

czone do sektora finansów publicznych określi na 

dany rok uchwała budżetowa powiatu. 

2. Wydziały merytoryczne realizujące zadania 

publiczne w ramach, których będzie przyznana 

dotacja zamieszczają w Biuletynie Informacji Pu-

blicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Po-

wiatowego w Opolu informację o zgłoszonych 

wnioskach o udzielenie dotacji z budżetu powiatu 

oraz informację o wynikach postępowania  

w sprawie udzielenia dotacji. 

 

§ 4.1. Wniosek o przyznanie dotacji na reali-

zację określonego zadania publicznego powinien 

zawierać: 

1) dokładne oznaczenie podmiotu ubiegającego 

się o przyznanie dotacji z podaniem numeru KRS 

lub innego rejestru, 

2) szczegółowy zakres rzeczowy zadania pu-

blicznego, które ma być zlecone do realizacji oraz 

wskazanie, że zadanie nie mieści się w katalogu 

zadań wymienionych w art. 4 ustawy o działalno-

ści pożytku publicznego i wolontariacie, 

3) wysokość oczekiwanego dofinansowania, 

wraz z kalkulacją przewidzianych kosztów, 

4) termin i miejsce realizacji zadania publicz-

nego, 

5) uzasadnienie wniosku o przyznanie dotacji, 

6) oświadczenie wnioskodawcy, że jest upraw-

niony do ubiegania się o przyznanie dotacji dla 

podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów 

publicznych i nie działających w celu osiągnięcia 

zysku, 

7) informację o posiadanych zasobach rze-

czowych i kadrowych zapewniających wykonanie 

zadania, w tym o wysokości środków własnych 

oraz pozyskanych z innych źródeł na realizację 

danego zadania publicznego. 

2. Zarząd Powiatu Opolskiego może żądać od 

podmiotu ubiegającego się o przyznanie dotacji 

złożenia dodatkowych informacji, dokumentów 

oraz wyjaśnień. 

3. Wnioski niekompletne wykluczają podmiot  

z postępowania o udzielenie dotacji. 

 

§ 5.1. Zarząd Powiatu przy rozpatrywaniu 

wniosków o przyznanie dotacji na realizację za-

dania publicznego bierze pod uwagę w szczegól-

ności: 

1) znaczenie zadania dla realizacji celów pu-

blicznych powiatu, 

2) kwotę oczekiwanej dotacji, 

3) możliwość prawidłowego wykonania zada-

nia publicznego. 

2. Informację o wynikach postępowania o udzie-

lenie dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informa-

cji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego. 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 162 – 10442 – Poz. 1913 

 

§ 6.1. Podstawą przyznania dotacji jest umo-

wa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu Opol-

skiego a podmiotem ubiegającym się o dotację. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna 

zawierać w szczególności: 

1) określenie stron umowy wraz z podaniem nr 

NIP, REGON, nazwy i numeru właściwego reje-

stru oraz nr rachunku bankowego, 

2) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki 

została przyznana dotacja, termin i miejsce jego 

wykonania, 

3) wysokość przyznanej dotacji na realizację 

zadania, 

4) sposób i termin przekazania dotacji, 

5) termin wykorzystania dotacji, jednak nie 

dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżeto-

wego, 

6) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji, 

7) termin zwrotu niewykorzystanej części do-

tacji, 

8) tryb kontroli wykonywania zadania, 

9) sankcje z tytułu niewłaściwego wykorzy-

stania dotacji lub wykorzystania jej na cele inne 

niż określone w umowie. 

 

§ 7. Dotacja może być przekazywana w formie: 

1) zaliczek, 

2) jednorazowej wypłaty przed realizacją zada-

nia. 

 

§ 8.1. Podmiot dotowany zobowiązany jest do 

prowadzenia dokumentacji umożliwiającej prze-

prowadzenie kontroli wykonania zadania pod 

względem rzeczowym i finansowym. 

2. Bieżąca kontrola wykonania zleconego za-

dania oraz wydatkowania środków w ramach 

dotacji na mocy zawartej umowy należy do wy-

działu, w kompetencji którego realizowane jest 

zadanie w porozumieniu z Wydziałem Finansowo 

– Budżetowym Starostwa Powiatowego. 

3. W planie kontroli finansowych Starostwa 

Powiatowego w Opolu, należy corocznie uwzględ-

nić co najmniej 50% dotowanych podmiotów do 

kontroli szczegółowej, obejmującej również księgi 

rachunkowe w miejscu wykonywania zadania pu-

blicznego. 

4. Inspektor do spraw kontroli w Starostwie 

Powiatowym w Opolu zamieszcza w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 

informację o wynikach kontroli, o których mowa 

w pkt 3. 

 

§ 9. Podmiot dotowany zobowiązany jest do 

rozliczenia otrzymanej dotacji poprzez: 

1. przedłożenie sprawozdania opisowego  

w terminie 15 dni po zakończeniu realizacji zdania 

wynikającego z zawartej umowy, 

2. przedłożenie opisanych i potwierdzonych za 

zgodność z oryginałami rachunków, faktur i umów 

potwierdzających prawidłowe wykorzystanie prze-

kazanych środków finansowych, 

3. przedłożenie protokołów odbioru jeśli takie 

zostały sporządzone w wyniku wykorzystania 

dotacji. 

 

§ 10. Niewykorzystana część dotacji podlega 

zwrotowi do budżetu powiatu w terminie 15 dni 

do rozliczenia zadania nie później jednak niż  

w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku. 

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący  

Rady Powiatu Opolskiego  

Stefan Warzecha 

 

 

*/ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opo-

lu wydało, uchwałą Nr 24/60/2010 z dnia 10 listopada 

2010 r., rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nie-

ważność części niniejszej uchwały – opublikowane pod 

poz. 1920. 

1913 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 162 – 10443 – Poz. 1914 

 

1914 

 
1915 

UCHWAŁA NR I/5/2010 

 RADY GMINY IZBICKO 

 

 z dnia 30 listopada 2010 r. 

  

w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r.  

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę  

oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych  

na terenie gminy Izbicko dodatków do wynagrodzenia i nagród 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 49 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -

Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 

Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w związku z art. 7 

ust. 1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

1591 z późn. zm.) oraz przepisami Rozporządze-

nia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości mini-

malnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

oraz wynagrodzenia za prace w dniu wolnym od 

pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 z 2005 r. z późn. 

zm.), oraz w związku z Uchwałą nr XLIX/253/10 

Rady Gminy Izbicko z dnia 18 stycznia 2010 r.  

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Gminy Izbic-

ko, Rada Gminy uchwala, co następuje:  

 

§ 1. W uchwale nr LI/258/10 Rady Gminy 

Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustale-

nia regulaminu określającego niektóre zasady wy-

nagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przy-

znawania nauczycielom zatrudnionym w oświato-

wych jednostkach organizacyjnych na terenie 

gminy Izbicko dodatków do wynagrodzenia i na-

gród zmienia się §15, który otrzymuje brzmienie:  

Nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze 

przysługują dodatki według poniższego zestawie-

nia, w zaokrągleniu do pełnych 10 złotych: 

1. Dyrektorowi Zespołu Szkół Gminy Izbicko 

przysługuje dodatek funkcyjny, którego wysokość 

uzależniona będzie od ilości oddziałów: 

1) powyżej 25 oddziałów – 40% - 60% mie-

sięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczy-

ciela dyplomowanego; 

2) od 20 – 25 oddziałów – od 40% - 50% 

miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego na-

uczyciela dyplomowanego. 

2. Wicedyrektorzy ds. pedagogicznych i przed-

szkoli Zespołu Szkół Gminy Izbicko przysługuje 

dodatek funkcyjny w wysokości od 25% – 40% 

miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego na-

uczyciela dyplomowanego. 

3. Opiekunowie szkoły i samodzielnych przed-

szkoli – od 10% - 20% miesięcznego wynagro-

dzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowane-

go. 

4. Kierownik świetlicy od 5% - 10% miesięcz-

nego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 

dyplomowanego. 

 

§ 2. Uchyla uchwałę nr LIX/288/10 Rady 

Gminy Izbicko z dnia 11 października 2010 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady 

Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego niektóre zasa-

dy wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasa-

dy przyznawania nauczycielom zatrudnionym  

w oświatowych jednostkach organizacyjnych na 

terenie gminy Izbicko dodatków do wynagrodze-

nia i nagród. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Izbicko. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego z mocą obowią-

zującą od dnia 1 września 2010 r. 

 

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej 

uchwały traci moc Uchwałą NR LIV/270/10 Rady 

Gminy Izbicko z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko 

z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regu-

laminu określającego niektóre zasady wynagra-

dzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyzna-

wania nauczycielom zatrudnionym w oświato-

wych jednostkach organizacyjnych na terenie 

gminy Izbicko dodatków do wynagrodzenia i na-

gród. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy Izbicko  

Henryk Zettelmann 

1915
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1915 

 
1916 

UCHWAŁA NR XLIII-286/10 

 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE 

 

 z dnia 27 października 2010 r. 

  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV-240/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie  

z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 z dnia  

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

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

Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Dokonać zmiany Uchwały Nr XXXIV-

240/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia  

29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia wielo-

letniego programu inwestycyjnego poprzez zmia-

nę załącznika Nr 1 do ww. uchwały, który otrzy-

muje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwa-

ły. 

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-

cia. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący  

Rady Gminy Lasowice Wielkie  

Jerzy Bawej 
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1917 

UCHWAŁA NR XLV/259/10 

 RADY GMINY PAKOSŁAWICE 

 

 z dnia 10 listopada 2010 r. 

  

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół  

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania na terenie Gminy Pakosławice. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

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

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

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

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

Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 

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

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

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

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

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

Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 80 

ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys-

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

2572 z późn. zm.) Rada Gminy Pakosławice 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Publiczne szkoły otrzymują dotację z bu-

dżetu Gminy Pakosławice w wysokości ustalonej 

na podstawie art. 80 ust. 3 ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

 

§ 2. Przyjmuje się następujące ustalenia w za-

kresie trybu udzielania i rozliczania dotacji: 

1. Zakres danych, które powinny być zawarte 

we wniosku o udzielanie dotacji ustala się według 

druku stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 3.1) dotacja przekazywana będzie zgodnie  

z art. 80 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty, 

2) od przekazania pierwszej raty dotacji, co 

miesiąc do dnia 15-tego pierwszego miesiąca 

następującego po miesiącu przekazania dotacji, 

podmiot dotowany będzie przedkładał Urzędowi 

Gminy Pakosławice informację o liczbie dzieci 

wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnienia 

do otrzymywania dotacji - na druku stanowiącym 

załącznik nr 2, 
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3) wysokość wypłacanej dotacji w stosunku do 

liczby uczniów dotowanego podmiotu i uczniów 

przeliczeniowych korygowana będzie co kwartał  

z uwzględnieniem danych z pkt 2, 

4) kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej zali-

czana będzie w poczet dotacji udzielanej na na-

stępny miesiąc, 

5) rozliczenia z udzielanych dotacji za okresy 

miesięczne dokonuje podmiot prowadzący szkołę 

w terminie 15 dni za poprzedni miesiąc - na druku 

stanowiącym załącznik Nr 3, które przedkładane 

są do Urzędu Gminy, 

6) w ramach rozliczenia z pkt 5, podmiotowi 

prowadzącemu szkołę dokonuje się wyrównania 

kwoty dotacji należnej za poprzedni rok budżeto-

wy, 

7) w przypadku likwidacji szkoły lub przed-

szkola i występującej nadpłaty dotacji podmiot 

prowadzący szkołę lub przedszkole zobowiązany 

jest w terminie do 31 marca do zwrotu kwoty 

dotacji nadpłaconej za rok poprzedni. 

 

§ 4. Tryb i zakres kontroli prawidłowości wy-

korzystywania dotacji ustala się według następu-

jących zasad: 

1) kontrola jest przeprowadzana na podstawie 

imiennego upoważnienia udzielonego przez Wójta 

Gminy Pakosławice, 

2) upoważnienie do przeprowadzania kontroli 

zawiera: 

a) oznaczenie organu, datę i miejsce wysta-

wienia; 

b) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolują-

cych), nr dowodu osobistego; 

c) oznaczenie kontrolowanego; 

d) określenie zakresu kontroli; 

e) przewidywany termin trwania kontroli; 

f) podpis osoby udzielającej upoważnienia, 

3) przebieg kontroli kontrolujący dokonuje  

w protokole, 

4) protokół kontroli zawiera w szczególności: 

a) wskazanie kontrolującego; 

b) wskazanie osób kontrolujących; 

c) określenie miejsca i czasu przeprowadzenia 

kontroli; 

d) określenie podmiotu i zakresu kontroli; 

e) opis dokonanych ustaleń faktycznych; 

f) dokumentacja dotycząca przeprowadzonych 

dowodów; 

g) pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub 

wyjaśnień, 

5) kontrolowany, który nie zgadza się z usta-

leniami protokołu, może w terminie 14 dni od 

dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub 

wyjaśnienia, wskazując jednocześnie wnioski 

dowodowe, 

6) Wójt Gminy Pakosławice jest obowiązany 

rozpatrzyć zastrzeżenia o których mowa w pkt 1  

i w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomić 

kontrolowanego o sposobie ich załatwienia, 

7) kontrola powinna obejmować co najmniej 

50 % poniesionych wydatków z otrzymanych 

dotacji z Gminy Pakosławice w danym roku bu-

dżetowym, 

8) kontrola obejmować będzie wydatki bieżące 

poniesione w zakresie kształcenia, wychowania  

i opieki w tym profilaktyki społecznej. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Pakosławice. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego z mocą obowią-

zującą od dnia 01 stycznia 2011 roku. 

 

 Przewodniczący Rady  

Piotr Lichwa 

 

 

 

*/ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opo-

lu wydało, uchwałą Nr 27/76/2010 z dnia 15 grudnia 

2010 r., rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nie-

ważność części niniejszej uchwały – opublikowane pod 

poz. 1922. 
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1917 

 
1918 

UCHWAŁA NR 360/XLIV/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

 

 z dnia 10 listopada 2010 r. 

  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010-2013 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:  

 

§ 1. W uchwale Nr 292/XXXV/2009 Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2009 r.  

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 

inwestycyjnego na lata 2010-2013 wprowadza 

się następujące zmiany: 

- załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej  

w Praszce Nr 330/XLI/2010 z dnia 26 sierpnia 

2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwale-

nia wieloletniego programu inwestycyjnego na 

lata 2010-2013. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Praszki. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-

cia. 

 

 Przewodniczący Rady  

mgr Bogusław Łazik 
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1919 

UCHWAŁA NR XL/273/10 

 RADY GMINY WALCE 

 

 z dnia 12 listopada 2010 r. 

  

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  

lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 

zm.) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia  

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) 

Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Uchwała określa zasady i tryb udzielania 

dotacji z budżetu Gminy Walce na prace konser-

watorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

sposób jej rozliczenia i kontroli wykonania zadania. 

 

§ 2.1. Dotacje z budżetu Gminy Walce mogą 

być udzielone podmiotom nie zaliczonym do sek-

tora finansów publicznych i nie działających  

w celu osiągnięcia zysku, posiadających tytuł 

prawny do zabytku: 

a) usytuowanego na terenie Gminy Walce, 

b) wpisanego do rejestrów zabytków, 

c) ogólnodostępnego dla mieszkańców i tury-

stów. 

2. Dotacje mogą być udzielane na prace lub 

roboty budowlane przy zabytku, które zostaną 

przeprowadzone w roku, w którym dotacja ma 

być udzielona. 

3. Dotacje mogą być udzielane na nakłady ko-

nieczne na roboty budowlane, prace konserwa-

torskie i restauratorskie przy zabytku, określone 

w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

§ 3.1. Dotacja może być udzielona w wysoko-

ści do 50 % nakładów koniecznych do wykonania 

prac lub robót przy zabytku, o których mowa  

w § 2 ust. 1. 

2. W przypadku, jeżeli sytuacja wymaga nie-

zwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, re-

stauratorskich lub robót budowlanych przy zabyt-

ku dotacja może być udzielona w wysokości do 

100% nakładów koniecznych do wykonania. 

3. W przypadku, gdy podmiot na prace kon-

serwatorskie, restauratorskie lub roboty budow-

lane przy zabytku otrzymuje również inne środki 

publiczne, kwota dotacji z budżetu Gminy Walce 

wraz z kwotami przyznanymi na ten cel z innych 

środków publicznych nie może przekroczyć 100% 

nakładów koniecznych na wykonanie tych prac 

lub robót. 

 

§ 4.1. Udzielenie dotacji może nastąpić na pod-

stawie pisemnego wniosku o udzielenie dotacji. 

2. Wnioski o udzielenie dotacji, z zastrzeże-

niem ust. 4, składa się w Urzędzie Gminy w Wal-

cach w terminie do dnia 30 września roku po-

przedzającego rok przyznania dotacji. 

3. Zatwierdzony przez Wójta Gminy Walce 

wniosek o dotację stanowi podstawę ujęcia kwo-

ty dotacji w projekcie budżetu na dany rok budże-

towy. 

4. Wnioski o przyznanie dotacji, zgłaszane  

w trakcie roku budżetowego, rozpatrywane są na 

zasadach zmian w budżecie Gminy Walce. 

5. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

6. Do wniosku o udzielenie dotacji na prze-

prowadzenie prac konserwatorskich, restaurator-

skich lub robót budowlanych dołącza się: 

1) aktualny wypis z rejestru zabytków, 
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2) dokument potwierdzający posiadanie przez 

wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku, 

3) harmonogram i kosztorys przewidywanych 

prac lub robót wykonywanych ze wskazaniem 

źródeł ich finansowania, 

4) pozwolenia konserwatora zabytków na 

prowadzenie prac, które mają być przedmiotem 

dotacji, 

5) pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, 

jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwo-

lenia lub zgłoszenia właściwemu organowi nadzo-

ru budowlanego. 

 

§ 5.1. Dotację przyznaje Rada Gminy Walce 

na wniosek Wójta Gminy Walce. 

2. W uchwale Rady Gminy Walce przyznającej 

dotację, określa się nazwę podmiotu otrzymują-

cego dotację, prace konserwatorskie, restaurator-

skie lub roboty budowlane, na wykonanie których 

przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji. 

3. Uchwałę, o której mowa w ust. 2, ogłasza 

się w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 6.1. Dotacja może być przekazana po prze-

prowadzeniu prac konserwatorskich, restaurator-

skich lub robót budowlanych przy zabytku, okre-

ślonych w pozwoleniu wydanym przez Opolskie-

go Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

w Opolu na podstawie umowy określającej  

w szczególności: 

1) opis prac konserwatorskich, restauratorskich 

lub robót budowlanych i termin ich wykonania oraz 

określenia trybu wyłonienia wykonawcy, 

2) kwotę dotacji i tryb jej płatności uzależniony 

od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót bu-

dowlanych, 

3) sposoby i termin rozliczenia udzielonej do-

tacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty 

dotacji, a także sposób kontroli wykorzystania 

dotacji, 

4) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do 

poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego 

wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia 

niezbędnej dokumentacji, 

5) zasady zwrotu niewykorzystanej części do-

tacji. 

2. Umowę zawiera się na czas realizacji zada-

nia nie dłuższy niż do 10 grudnia roku budżeto-

wego, w którym następuje przyznanie dotacji. 

 

§ 7.1. Podstawą rozliczenia dotacji jest komi-

syjny odbiór wykonanych prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych z udziałem 

osób posiadających kwalifikacje do odbioru robót. 

2. W celu rozliczenia dotacji podmiot, któremu 

dotacji udzielono, składa sprawozdanie z wyko-

nania prac konserwatorskich, restauratorskich lub 

robót budowlanych Wójtowi Gminy Walce. 

3. Do sprawozdania dołącza się kopię protoko-

łów z postępowania o udzielenie zamówienia  

i wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie 

zadania, kopię umowy oraz protokoły odbioru 

wykonanych robót podpisane przez osoby posia-

dające stosowne uprawnienia. 

4. Termin rozliczania dotacji każdorazowo 

określony będzie w umowie. 

5. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 8. W przypadku stwierdzenia wykorzystania 

dotacji niezgodnie z umową, w tym nieprzedsta-

wienia rozliczenia w terminie określonym w umo-

wie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej czę-

ści dotacji, podania nieprawidłowych lub niepełnych 

informacji o wykorzystaniu dotacji, podmiot, które-

mu jej udzielono, traci prawo do ubiegania się  

o dalsze dotacje z budżetu Gminy Walce przez 

okres kolejnych 3 lat, począwszy od roku, w któ-

rym dotacja winna być rozliczona lub zwrócona. 

 

§ 9.1. Kontrolę prawidłowości wykonywania 

dotowanego zadania, w tym wydatkowania środ-

ków, sprawuje Wójt Gminy Walce lub upoważ-

nieni przez niego pracownicy Urzędu. 

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

osoby upoważnione mogą badać dokumenty  

i inne nośniki informacji, które mają lub mogą 

mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wyko-

nania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub 

pisemnie informacji dotyczących wykonania za-

dania. 

 

§ 10. Wójt Gminy Walce prowadzi wykaz do-

tacji udzielonych przez Radę Gminy na zadania,  

o których mowa w § 2 ust. 1. 

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Walce. 

 

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz  

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy 

Piotr Nossol 

 

*/ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opo-

lu wydało, uchwałą Nr 27/74/2010 z dnia 15 grudnia 

2010 r., rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nie-

ważność części niniejszej uchwały – opublikowane pod 

poz. 1921. 
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DECYZJA NR OWR-4210-38/2010/13859/II-A/GM 

 PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 

 z dnia 27 grudnia 2010 r. 

  

 

Na podstawie art. 47 ust. 2 oraz art. 23 ust. 2 

pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy  

z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 

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

oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

– Kodeks postępowania administracyjnego  

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

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 września 2010 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przed-

siębiorcy: Zespół Zarządców Nieruchomości 

WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiada-

jącego statystyczny numer identyfikacyjny RE-

GON: 015813065 zwanego w dalszej części de-

cyzji Przedsiębiorstwem postanawiam zatwierdzić 

taryfę dla ciepła dotyczącą źródeł ciepła zlokali-

zowanych w województwie dolnośląskim i w wo-

jewództwie opolskim, ustaloną przez wymienione 

Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniej-

szej decyzji na okres do dnia 31 maja 2012 r. 

 

Uzasadnienie  

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania ad-

ministracyjnego w związku z art. 47 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo ener-

getyczne, na wniosek Przedsiębiorstwa posiada-

jącego koncesje z dnia 1 lutego 2008 r. na: 

- wytwarzanie ciepła nr WCC/1163/13859/W/ 

OWA/2008/ML ze zmianami, 

- przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/1139/ 

13859/W/OWA/2008/ML ze zmianami 

- obrót ciepłem nr OCC/335/13859/W/ 

OWA/2008/ML ze zmianami,  

w dniu 22 września 2010 r., zostało wszczęte 

postępowanie administracyjne w sprawie za-

twierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to 

Przedsiębiorstwo. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo ener-

getyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posia-

dające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazo-

wych i energii, które podlegają zatwierdzeniu 

przez Prezesa URE, oraz proponują okres ich 

obowiązywania. W myśl art. 47 ust. 2 ustawy – 

Prawo energetyczne, Prezes URE zatwierdza tary-

fę, bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku 

stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami  

i przepisami, o których mowa w art. 44÷46 tej 

ustawy. 

W trakcie postępowania administracyjnego, na 

podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, 

że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie  

z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - 

Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporzą-

dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 

2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształ-

towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 

zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 1220, 

poz. 1447). 

Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących 

podstawę ustalania stawek opłat dla pierwszego 

roku stosowania taryfy, dokonano na podstawie 

porównania jednostkowych kosztów planowa-

nych dla pierwszego roku stosowania taryfy  

z jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosz-

tów poniesionych. 

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został 

przyjęty, zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa. 

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak 

w rozstrzygnięciu. 

 

Pouczenie  

 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie 

do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim 

pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od 

dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy  

z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 

oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu 

postępowania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić za-

dość wymaganiom przepisanym dla pisma proce-

sowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej 

decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie 

zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 

dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie 

albo o zmianę decyzji w całości lub w części  

(art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 

Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-

Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regu-

lacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskie-

go 49-57, 50-032 Wrocław. 

3. Zgodnie z art. 31 ust. 4 oraz art. 47 ust. 3 

pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja 

zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i Opol-

skiego. 

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Pra-

wo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza 

taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upły-

wie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej 
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opublikowania w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego i Województwa Opol-

skiego. 

 

 z up. Prezesa  

Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor  

Południowo-Zachodniego  

Oddziału Terenowego  

Urzędu Regulacji Energetyki  

z siedzibą we Wrocławiu 

Józef Dolata 

 

Załącznik do decyzji  

nr OWR-4210-38/2010/13859/II-A/GM 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

z dnia 27 grudnia 2010 r. 

 

Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. 

ul. Wolnej Wszechnicy 5, 02-097 Warszawa 

 

Oddział Energetyki Cieplnej 

ul. Elektoralna 24, 00-892 Warszawa 

 

Taryfa dla ciepła 

 

w części dotyczącej źródeł ciepła zlokalizowanych 

w województwie dolnośląskim i opolskim 

 

1. Objaśnienia pojęć używanych w taryfie 

 

ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 

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

625, ze zmianami), 

rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Mi-

nistra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r.  

w sprawie szczegółowych zasad kształtowania  

i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrze-

nia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), 

rozporządzenie o funkcjonowaniu systemów 

ciepłowniczych – rozporządzenie Ministra Gospo-

darki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania sys-

temów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, 

poz. 92), 

taryfa – zbiór stawek opłat oraz warunków ich 

stosowania opracowany przez przedsiębiorstwo 

energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący 

dla określonych w nim odbiorców w trybie okre-

ślonym ustawą, 

przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca – 

Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, prowadzący działalność 

gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania 

i dystrybucji oraz obrotu ciepłem, 

odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera 

ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem 

energetycznym, 

grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystają-

cych z usług związanych z zaopatrzeniem w cie-

pło, z którymi rozliczenia są prowadzone na pod-

stawie tych samych stawek opłat oraz warunków 

ich stosowania, 

źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia 

lub instalacje służące do wytwarzania ciepła, 

instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urzą-

dzenia lub instalacje służące do transportowania 

ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub 

źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów 

poboru ciepłej wody w obiekcie, 

obiekt – budowle lub budynek wraz z instala-

cjami odbiorczymi, 

układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony 

do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

zespół urządzeń służących do pomiaru ilości  

i parametrów nośnika ciepła, których wskazania 

stanowią podstawę do obliczenia należności  

z tytułu dostarczania ciepła, 

moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub 

dostarczonego do podgrzania określonego nośni-

ka ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego no-

śnika w jednostce czasu, 

zamówiona moc cieplna – ustalona przez od-

biorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie 

do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, 

jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach 

obliczeniowych, która zgodnie z określonymi  

w odrębnych przepisach warunkami technicznymi 

oraz wymaganiami technologicznymi dla tego 

obiektu jest niezbędna do zapewnienia: 

- pokrycia strat ciepła w celu utrzymania nor-

matywnej temperatury i wymiany powietrza  

w pomieszczeniach, 

- utrzymania normatywnej temperatury ciepłej 

wody w punktach czerpalnych, 

- prawidłowej pracy innych urządzeń lub insta-

lacji, 

warunki obliczeniowe: 

- obliczeniowa temperatura powietrza atmosfe-

rycznego określona dla strefy klimatycznej,  

w której zlokalizowane są obiekty, do których jest 

dostarczane ciepło, 

- normatywna temperatura ciepłej wody, 

nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła 

bez zawarcia umowy z całkowitym albo częścio-

wym pominięciem układu pomiarowo - rozlicze-

niowego lub poprzez ingerencję w ten układ ma-

jącą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokony-

wanych przez układ pomiarowo - rozliczeniowy. 

 

2. Zakres działalności gospodarczej związanej 

z zaopatrzeniem w ciepło 

 

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi dzia-

łalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, 

przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem, na 
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podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Re-

gulacji Energetyki koncesji z dnia 1 lutego 2008 r. 

na: 

 wytwarzanie ciepła z dnia 1 lutego 2008 r. 

Nr WCC/1163/13859/W/OWA/2008/ML, ze zmia-

nami z dnia 13 czerwca 2008 r. Nr WCC/1163A/ 

13859/W/OWA/2008/ML, z dnia 10 czerwca 

2009 r. Nr WCC/1163B/13859/W/OWA/2009/ML, 

z dnia 7 lipca 2009 r. Nr WCC/1163C/13859/ 

W/OWA/2009/ML, z dnia 6 listopada 2009 r.  

Nr WCC/1163D/13859/W/OWA/2009/ML oraz  

z dnia 2 czerwca 2010 r. Nr WCC/1163E/13859/ 

W/OWA/2010/ML; 

 przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 1 lutego 

2008 r. Nr PCC/1139/13859/W/OWA/2008/ML ze 

zmianami z dnia 13 czerwca 2008 r. Nr PCC/ 

1139A/13859/ W/OWA/ 2008/ML, z dnia  

10 czerwca 2009 r. Nr PCC/1139B/13859/W/ 

OWA/ 2009/ML, z dnia 7 lipca 2009 r.  

Nr PCC/1139C /13859/W/OWA/2009/ML, z dnia 

6 listopada 2009 r. Nr PCC/1139D/13859/W/ 

OWA/2009/ML oraz z dnia 2 czerwca 2010 r.  

Nr PCC/1139E/13859/W/OWA/2010/ML; 

 obrót ciepłem z dnia 1 lutego 2008 r.  

Nr OCC/335/13859/W/OWA/2008/ML, ze zmia-

nami z dnia 10 czerwca 2009 r. Nr OCC/335A/ 

13859/W/OWA/2009/ML, oraz z dnia 6 listopada 

2009 r. Nr OCC/335B/13859/W/OWA/2009/ML. 

 

3. Podział odbiorców na grupy taryfowe 

 

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego 

w niniejszej taryfie wyodrębnia się następujące 

grupy taryfowe: 

 

Grupa G 1 - Odbiorcy, którym ciepło jest do-

starczane ze źródeł ciepła opalanych gazem ziem-

nym w Bolesławcu przy ul. Andersa 14-16 

 i ul. Artyleryjskiej 4, w Jeleniej Górze przy  

ul. Obrońców Pokoju 26a, w Świętoszowie przy 

ul Sztabowej 2, w Świdnicy przy ul. Kotlarskiej 24 

oraz we Wrocławiu przy ul. Przybyszewskiego 96, 

Grupa G 2 - Odbiorcy, którym ciepło jest do-

starczane ze źródeł ciepła opalanych gazem ziem-

nym w Świętoszowie przy ul Klonowej oraz  

ul. Szkolnej, we Wrocławiu przy ul. Majchra 5a, 

ul. Łączności 18, ul. Poświęckiej 96 i przy  

ul. Ślepej 5, w Opolu przy Niemodlińskiej 75 oraz  

w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 20-20a, 

Grupa G 3 - Odbiorcy, którym ciepło jest do-

starczane ze źródła ciepła opalanego gazem ziem-

nym w Głogowie przy ul. Obrońców Pokoju 15, 

Grupa O - Odbiorcy, którym ciepło jest dostar-

czane ze źródeł ciepła opalanych olejem opało-

wym w Jastrzębiu Śląskim bud 159, w Kom-

prachcicach przy ul. Prószkowskiej 27-29, oraz  

w m. Polska Nowa Wieś bud. nr 6. 

 

4. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat 

 

Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat nie 

zawierają podatku od towarów i usług (VAT).  

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami. 

 

Wyszczególnienie 

Stawka opłaty 

miesięcznej za 

zamówioną moc 

cieplną 

zł/MW/m-c 

Stawka opłaty 

za ciepło 

zł/GJ 

Grupa  G 1 9 759,03 53,95 

Grupa G 2 8 660,74 53,26 

Grupa G 3 7 453,86 43,65 

Grupa O   9 645,67 75,56 

 

5. Sposób obliczania opłat 

 

Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc 

cieplną – pobierana w każdym miesiącu, stanowi 

iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz stawki 

opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną. 

Opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiąc, 

w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn 

ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podsta-

wie odczytów wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego, zainstalowanego w miejscach 

rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji 

określonych w umowach, oraz stawki opłaty za 

ciepło. 

 

6. Warunki stosowania stawek opłat 

 

Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat 

obowiązują przy zachowaniu parametrów jako-

ściowych nośnika ciepła i standardów jakościo-

wych obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 

rozporządzenia o funkcjonowaniu systemów cie-

płowniczych. 

W przypadkach: 

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidło-

wych wskazań układu pomiarowo - rozliczenio-

wego, 

- niedotrzymania przez przedsiębiorstwo ener-

getyczne standardów jakościowych obsługi od-

biorców, 
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- niedotrzymania przez strony warunków 

umowy sprzedaży ciepła, 

- nielegalnego pobierania ciepła, 

- udzielania i naliczania bonifikat przysługują-

cych odbiorcy, 

stosuje się odpowiednio postanowienia roz-

działu 4 rozporządzenia taryfowego. 

 

7. Wprowadzanie zmian stawek opłat 

 

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki, jest kierowana do ogłosze-

nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-

nośląskiego i Opolskiego. 

Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stoso-

wania nie wcześniej niż po upływie 14 dni  

i nie później niż do 45 dnia od daty jej opubliko-

wania. 

Odbiorcy ciepła będą powiadamiani pisemnie  

o wprowadzaniu nowych stawek opłat z wyprze-

dzeniem, co najmniej 14 dni od daty planowane-

go ich wprowadzenia. 

 

1920

 

 

1920 

 
1920 

UCHWAŁA NR 24/60/2010 

 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

 

 z dnia 10 listopada 2010 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 11 

ust. 3 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy  

z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 

izbach obrachunkowych (tekst jedn.- Dz. U.  

z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. Dz. U. nr 154, 

poz. 1800; z 2002 r. Dz. U. nr 113, poz. 984; 

zm. z 2003 r. Dz. U. nr 149, poz. 1454; z 2004 r. 

nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114,  

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

Dz. U. nr 157, poz.1241) oraz art. 79 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powia-

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

poz. 1592; z 2002 r. Dz. U. nr 23, poz. 220,  

nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 

1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806;  

z 2003 r. Dz. U. nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Dz. U. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759;  

z 2007 r. Dz. U. nr 173, poz. 1218; z 2008 r. 

Dz. U. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458;  

z 2009 Dz. U. nr 92, poz. 753) Kolegium Regio-

nalnej Izby Obrachunkowej w Opolu orzeka nie-

ważność § 10 uchwały nr XXXIV/229/10 Rady 

Powiatu Opolskiego z dnia 15 października 2010 r. 

w sprawie określenia trybu postępowania o udzie-

lenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do 

sektora finansów publicznych, sposobu jej rozli-

czania oraz sposobu kontroli wykonywania zleco-

nego zadania z powodu naruszenia art. 251  

ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, 

poz. 1240 ze zm.) oraz wskazuje naruszenie  

art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych poprzez niezapewnienie 

jawności postępowania w zakresie rozliczenia 

udzielonych dotacji.  

 

Uzasadnienie  

 

W dniu 21 października 2010 r. do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę 

nr XXXIV/229/10 Rady Powiatu Opolskiego  

z dnia 15 października 2010 r. w sprawie okre-

ślenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla 

podmiotów niezaliczonych do sektora finansów 

publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu 

kontroli wykonywania zleconego zadania. 

Przedmiotową uchwałą Rada Powiatu, powołu-

jąc w podstawie prawnej art. 12 pkt 11 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powia-

towym oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ure-

gulowała tryb postępowania o udzielenie dotacji, 

sposób jej rozliczenia i kontroli realizacji zleco-

nych zadań. 

W § 10 uchwały Rada Powiatu postanowiła, iż 

Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi 

do budżetu powiatu w terminie 15 dni do rozli-

czenia zadania nie później jednak niż w terminie 

do 15 stycznia następnego roku. 

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel po-

wiatu prawidłowo zawiadomionego nie stawił się. 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następu-

je: 

Jak wynika z dyspozycji art. 79 ust. 1 ustawy 

o samorządzie powiatowym stwierdzenie przez 

organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postę-

powania uchwała lub zarządzenie narusza prawo 

w konsekwencji może implikować orzeczeniem  

w całości lub w części jej nieważności bądź też 

wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przy-

jąć przy tym za ukształtowaną linią orzeczniczą 
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Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, iż do 

rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nie-

ważnością uchwały organów jednostek samorzą-

du terytorialnego zaliczyć należy naruszenia: 

przepisów wyznaczających kompetencje do po-

dejmowania uchwał, podstawy prawnej podej-

mowania uchwał, przepisów Prawa ustrojowego, 

przepisów Prawa materialnego – przez wadliwą 

ich wykładnię – oraz przepisów regulujących pro-

cedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA  

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

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

1459/97). 

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

sach publicznych tryb postępowania o udzielenie 

dotacji na inne zadania niż określone w ustawie  

o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-

cie sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli 

wykonywania zleconego zadania określa, w dro-

dze uchwały, organ stanowiący jednostki samo-

rządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnie-

nie jawności postępowania o udzielenie dotacji  

i jej rozliczenia. 

Z brzmienia przepisu wynika, iż do zakresu 

działania organu stanowiącego w przedmiocie 

regulowania spraw objętych postanowieniami  

art. 221 ust. 4 należy określenie: 

- rodzaju zadań zlecanych do realizacji, 

- trybu postępowania o udzielenie dotacji, 

- sposobu rozliczenia, 

- sposobu kontroli wykonywania zleconego 

zadania. 

Zasady i terminy zwrotu dotacji zostały uregu-

lowane w art. 251 i art. 252 ustawy o finansach 

publicznych. W odniesieniu do postanowień wy-

nikających z § 10 uchwały stwierdzić należy, iż 

norma wynikająca z tego przepisu narusza  

art. 251 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicz-

nych. 

Stosownie do brzmienia art. 251 cyt. ustawy 

dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego w części niewykorzystanej do koń-

ca roku budżetowego podlegają zwrotowi do 

budżetu tej jednostki w terminie do dnia  

31 stycznia następnego roku. W przypadku gdy 

termin wykorzystania dotacji, jest krótszy niż rok 

budżetowy, niewykorzystana część dotacji podle-

ga zwrotowi w terminie 15 dni po upływie termi-

nu wykorzystania dotacji. 

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, 

iż w cytowanym powyżej § 10 uchwały, Rada 

Powiatu dokonała modyfikacji przepisu ustawo-

wego, co w sposób istotny narusza art. 251  

ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych. 

Ponadto postanowienia Rady zawarte w uchwa-

le nr XXXIV/229/10, zgodnie z wolą ustawodaw-

cy, powinny zapewnić jawność postępowania  

o udzielenie dotacji oraz jej rozliczenie. 

Formalne zabezpieczenie realizacji jednej  

z podstawowych zasad gospodarki finansowej 

jednostek samorządu terytorialnego, tj. zasady 

jawności uregulowanej w sposób ogólny w art. 

33 ustawy o finansach publicznych i znajdującej 

szczególne rozwinięcie w art. 221 ust. 4 cyt. 

ustawy należy do obowiązków organu stanowią-

cego. 

Zapewnienie jawności w zakresie rozliczenia 

dotacji, wynikające z art. 221 ust. 4 ustawy  

o finansach publicznych nie wyczerpują obowiąz-

ki zakreślone w § 8 ust. 4 uchwały w zakresie 

zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz na tablicy ogłoszeń informacji o wynikach 

kontroli. Zgodnie bowiem z zapisem § 8 ust. 3 

cyt. uchwały w planie kontroli finansowych Sta-

rostwa Powiatowego, należy corocznie uwzględ-

nić co najmniej 50% dotowanych podmiotów do 

kontroli szczegółowej, tym samym opublikowane 

wyniki kontroli mogą nie dotyczyć wszystkich 

podmiotów, które otrzymały dotację. 

Ponadto wskazać należy, iż zapewnienie jaw-

ności w zakresie wyników kontroli, która to sta-

nowi element rozliczenia, nie jest pojęciem toż-

samym z zapewnieniem jawności w zakresie roz-

liczenia dotacji. 

Niedopełnienie obowiązków Rady Powiatu  

w powyższym zakresie stanowi nieistotne, zda-

niem Kolegium, naruszenie art. 221 ust. 4 usta-

wy o finansach publicznych. 

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regional-

nych izbach obrachunkowych, w przypadku nie-

istotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza 

nieważności uchwały, lecz ogranicza się do 

wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem 

prawa. Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu posta-

nowiło jak w sentencji. 

 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na 

zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - 

skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-

go w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby 

Obrachunkowej Opolu w terminie 30 dni od daty 

jej doręczenia. 

 

 Przewodniczący Kolegium  

Prezes Janusz Gałkiewicz 

1920
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UCHWAŁA NR 27/74/2010 

 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

 

 z dnia 15 grudnia 2010 r. 

 

 

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

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

o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst 

jednolity - Dz. U. z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. 

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

nr 113, poz. 984; z 2003 r. Dz. U. nr 149, poz. 

1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r.  

nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 

2104; z 2009 r. nr 157, poz. 1241) oraz art. 91 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-

dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. - Dz. U. 

nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. nr 23, poz. 

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

poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, 

poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U.  

nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, 

poz. 1759; z 2005 r. Dz. U. nr 172, poz. 1441, 

nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. nr 17, poz. 

128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. nr 48, 

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

z 2008 r. Dz. U. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 

1458; z 2009 r. Dz. U. nr 52, poz. 420, nr 157, 

poz. 1241; z 2010 r. Dz. U. nr 28, poz. 142,  

nr 28, poz. 146) Kolegium Regionalnej Izby Obra-

chunkowej w Opolu orzeka nieważność uchwały 

nr XL/273/10 Rady Gminy Walce z dnia 12 listo-

pada 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków w następującym zakresie: 

- § 2 ust. 1 z powodu naruszenia art. 81  

ust. 1 w zw. z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia  

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 

1568), 

- § 8, 

- § 7 ust. 3 w części dotyczącej sformułowa-

nia „kopię protokołów z postępowania o udziele-

nie zamówienia i wyboru najkorzystniejszej oferty 

na wykonanie zadania”, 

- § 4 ust. 5 uchwały w części dotyczącej 

oświadczenia sytuowanego w części VI załączni-

ka nr 1 „Wniosek o udzielenie dotacji” następują-

cej treści:  

„W przypadku otrzymania dotacji zobowiązuję 

się do wydatkowania przyznanych środków na 

realizację wskazanego zadania zgodnie z przepi-

sami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759)”, 

- § 7 ust. 5 uchwały w części dotyczącej 

oświadczeń sytuowanych w załączniku nr 2 do 

uchwały „Sprawozdanie z wykonania prac lub 

robót (zadania)” następującej treści:  

„Niniejszym oświadczam, że środki publiczne 

otrzymane z budżetu Gminy Walce zostały wy-

datkowane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2010 r. Nr 113, poz. 759)”,  

„Niniejszym oświadczam, że wszystkie dane 

ujęte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem fak-

tycznym, a także że znana mi jest odpowiedzial-

ność karna z art. 233 Kodeksu Karnego” z powo-

du naruszenia art. 81 ust. 1 cyt. ustawy o ochro-

nie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

Uzasadnienie  

 

Stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w dniu 

18 listopada 2010 r. do Regionalnej Izby Obra-

chunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr XL/ 

273/10 Rady Gminy Walce z dnia 12 listopada 

2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków. 

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy, powołu-

jąc w podstawie prawnej art. 7 ust. 1 pkt 9 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia  

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami postanowiła m.in. w § 2 ust. 1, iż 

dotacje z budżetu Gminy Walce mogą być udzie-

lone podmiotom niezaliczonym do sektora finan-

sów publicznych i niedziałających w celu osią-

gnięcia zysku, posiadających tytuł prawny do 

zabytku (…), a w § 8 Rada postanowiła iż:  

w przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji 

niezgodnie z umową, w tym nieprzedstawienia 

rozliczenia w terminie określonym w umowie, 

nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części 

dotacji, podania nieprawidłowych lub niepełnych 

informacji o wykorzystaniu dotacji, podmiot, któ-

remu jej udzielono, traci prawo do ubiegania się  

o dalsze dotacje z budżetu Gminy Walce przez 

okres kolejnych 3 lat, począwszy od roku, w któ-

rym dotacja winna być rozliczona lub zwrócona. 

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel gminy 

prawidłowo zawiadomionej nie stawił się. 
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W tym stanie Kolegium stwierdza, co następu-

je: 

Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy 

o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ 

nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania 

uchwała lub zarządzenie narusza prawo w konse-

kwencji może implikować orzeczeniem w całości 

lub w części jej nieważności bądź też wskaza-

niem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy 

tym za ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelne-

go Sądu Administracyjnego należy, iż do rodza-

jów naruszeń przepisów skutkujących nieważno-

ścią uchwały organów jednostek samorządu tery-

torialnego zaliczyć należy naruszenia: przepisów 

wyznaczających kompetencje do podejmowania 

uchwał, podstawy prawnej podejmowania 

uchwał, przepisów Prawa ustrojowego, przepi-

sów Prawa materialnego – przez wadliwą ich 

wykładnię – oraz przepisów regulujących proce-

durę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA  

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

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

1459/97). 

Stosownie do postanowień art. 1 ustawy  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

ustawa określa przedmiot, zakres i formy ochrony 

zabytków oraz opieki nad nimi, zasady tworzenia 

krajowego programu ochrony zabytków i opieki 

nad zabytkami oraz finansowania prac konserwa-

torskich, restauratorskich i robót budowlanych 

przy zabytkach, a także organizację organów 

ochrony zabytków. 

Ochrona zabytków, o której mowa w art. 4 

cyt. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad za-

bytkami w przeciwieństwie do określonej w art. 5 

ustawy - opieki nad zabytkami, sprawowanej 

przez aktualnego właściciela zabytku lub posiada-

cza tego zabytku, realizowana jest przez organy 

administracji publicznej, czyli administracji rządo-

wej i samorządowej, działające w publicznym 

interesie, zgodnie z przypisanymi im ustawowo 

kompetencjami. 

Zgodnie z treścią art. 71 ust. 1 ustawy, w za-

kresie sprawowania opieki nad zabytkami osoba 

fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca 

tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, trwałego 

zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego finansuje prowadze-

nie prac konserwatorskich, restauratorskich i ro-

bót budowlanych przy tym zabytku. Natomiast, 

w myśl przepisu art. 81 ustawy, organ stanowią-

cy gminy może udzielić dotacji na prace konser-

watorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru w trybie okre-

ślonym odrębnymi przepisami, na zasadach okre-

ślonych w podjętej przez ten organ uchwale. 

Uchwały podejmowane na podstawie art. 81 

ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami są aktami prawa miejscowego zawiera-

jącymi normy o charakterze abstrakcyjnym kie-

rowane do nieokreślonego podmiotu. Zakres sto-

sunków normowanych przedmiotową uchwałą 

Rada może kształtować wyłącznie na podstawie  

i w granicach przepisów prawa. 

W świetle treści przepisu art. 71 ust. 1 usta-

wy, gmina nie ma prawa ani ograniczać, ani roz-

szerzać kręgu podmiotów uprawnionych. Tym 

samym, zapis § 2 ust. 1 uchwały Rady Gminy 

Walce wskazujący podmioty niezaliczone do sek-

tora finansów publicznych i niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku jako jedynie uprawnione do 

otrzymania dotacji narusza wskazany art. 71 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-

kami. 

Zasady i terminy zwrotu dotacji zostały uregu-

lowane w art. 251 i art. 252 ustawy o finansach 

publicznych. 

Zgodnie z art. 251 ust. 1 ustawy dotacje 

udzielone z budżetu jednostki samorządu teryto-

rialnego w części niewykorzystanej do końca roku 

budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej 

jednostki w terminie do dnia 31 stycznia następ-

nego roku. W przypadku gdy termin wykorzysta-

nia dotacji, jest krótszy niż rok budżetowy, nie-

wykorzystana część dotacji podlega zwrotowi  

w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzy-

stania dotacji. 

Stosownie natomiast do art. 252 ust. 1 cyt. 

ustawy dotacje udzielone z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego: 

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wy-

sokości  

podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odset-

kami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2. 

W tym stanie nie znajduje uzasadnienia  

w normach kompetencyjnych organu stanowią-

cego jednostki samorządu terytorialnego zakres 

regulacji § 8 identyfikowany z sankcją w zakresie 

prawa do ubiegania się o przyznanie dotacji przez 

kolejne 3 lata w określonych sytuacjach, ww. 

przedmiot sankcji wykracza poza normę kompe-

tencyjną z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie za-

bytków i opiece nad zabytkami. 

Ponadto, za wykraczające poza kompetencje 

Rady Gminy, a więc naruszające przepis art. 81 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-

kami Kolegium uznało zapisy uchwały o potwier-

dzeniu wydatkowaniu środków pochodzących  

z dotacji zgodnie z postanowieniami ustawy pra-

wo zamówień publicznych poprzez: 

- zapisy § 7 ust. 3 uchwały nakładające na 

podmioty obowiązek dołączenia do sprawozdania 

kopii protokołów z postępowania o udzielenie 

zamówienia i wyboru najkorzystniejszej oferty na 
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wykonanie zadania oraz zapisy zamieszczone  

w części VI załącznika nr 1 „Wniosek o udzielenie 

dotacji” o następującej treści:  

„W przypadku otrzymania dotacji zobowiązuję 

się do wydatkowania przyznanych środków na 

realizację wskazanego zadania zgodnie z przepi-

sami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759), 

- zapisy w § 7 ust. 5 uchwały w części doty-

czącej oświadczenia sytuowanego w pkt 2 ppkt 1 

załącznika nr 2 do uchwały „Sprawozdanie z wy-

konania prac lub robót (zadania)” następującej 

treści:  

„Niniejszym oświadczam, że środki publiczne 

otrzymane z budżetu Gminy Walce zostały wy-

datkowane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2010 r. Nr 113, poz. 759). 

Zdaniem Kolegium wskazane powyżej zapisy 

wykraczają poza zakres przedmiotowy uchwały 

określającej zasady udzielania dotacji wynikający 

z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami. Wszystkie podmioty, 

które są zobowiązane do udzielania zamówień 

publicznych w trybie przepisów ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

muszą stosować przepisy tej ustawy niezależnie 

od woli Rady Gminy. Rada w drodze uchwały nie 

może nakładać obowiązku stosowania przepisów 

w zakresie spraw, których obowiązek stosowania 

wynika bądź nie wynika z przepisów wyższej 

rangi. 

W odniesieniu do regulacji sytuowanej w za-

łączniku nr 2, pkt 2, ppkt 2 uchwały stwierdzić 

należy, iż zapisy art. 233 § 1 Kodeksu karnego 

wiążą odpowiedzialność karną ze składaniem 

zeznania w „postępowaniu sądowym lub innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie usta-

wy”. 

Jakkolwiek, zgodnie z art. 233 § 6 Kodeksu 

karnego, przepisy o fałszywych zeznaniach stosu-

je się odpowiednio do fałszywych oświadczeń 

złożonych w postępowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy, przesłanką pozytywną ode-

brania takiego oświadczenia jest, aby przepis 

ustawowy dotyczący tego postępowania wyraź-

nie przewidywał odebranie oświadczenia pod 

rygorem odpowiedzialności karnej (vide: Wyrok 

Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2009 r. nr IV 

KK 459/08). 

W tym stanie Kolegium stwierdza, iż w norma-

tywnym zakresie przedmiotu ustalenia zasad 

udzielania dotacji z art. 81 ust. 1 ustawy  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami brak 

jest podstaw prawnych do określania obowiązku 

składania oświadczeń pod rygorem odpowiedzial-

ności karnej. 

W związku z powyższym Kolegium stwierdza, 

iż zapis zawarty w załączniku nr 2 pkt 2 ppkt 2 

ww. uchwały w sposób istotny narusza art. 81 

ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. 

 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na 

zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - 

skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-

go w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni od 

daty jej doręczenia. 

 

 Przewodniczący Kolegium  

Prezes Janusz Gałkiewicz 
1921

 

 

 

1922 

 
1922 

UCHWAŁA NR 27/76/2010 

 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

 

 z dnia 15 grudnia 2010 r. 

 

 

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

z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 październi-

ka 1992 r. o regionalnych izbach obrachunko-

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

poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. 

nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; 

z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565,  

nr 249, poz. 2104; z 2009 r. nr 157, poz. 1241) 

oraz art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, 

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

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

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

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

nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, 

nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128,  

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

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

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

nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r.  
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nr 28, poz. 142, nr 28 poz. 146, nr 106, poz. 

675; z 2010 r. nr 106, poz. 675) Kolegium Re-

gionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu orzeka 

nieważność § 3 pkt 1 i 7 oraz § 3 pkt 2 w części 

dotyczącej zapisu o odpowiedzialności karnej, 

zawartego w załączniku nr 2, uchwały nr XLV/ 

259/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 10 listo-

pada 2010 r. w sprawie trybu udzielenia i rozli-

czenia dotacji dla publicznych szkół oraz trybu  

i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzysta-

nia na terenie Gminy Pakosławice z powodu na-

ruszenia art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty oraz art. 252 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-

nych.  

 

Uzasadnienie  

 

W dniu 17 listopada 2010 r. do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę 

nr XLV/259/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 

10 listopada 2010 r. w sprawie trybu udzielenia  

i rozliczenia dotacji dla publicznych szkół oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wyko-

rzystania na terenie Gminy Pakosławice, w której 

treści, powołując przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 

ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 80  

ust. 4 ustawy o systemie oświaty, postanowiono 

m.in.: 

- „§ 3.1) dotacja przekazana będzie zgodnie  

z art.80 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty”, 

- „§ 3.7) w przypadku likwidacji szkoły lub 

przedszkola i występującej nadpłaty dotacji pod-

miot prowadzący szkołę lub przedszkole zobowią-

zany jest w terminie do 31 marca do zwrotu do-

tacji nadpłaconej za rok poprzedni”, 

- „Świadom odpowiedzialności za podawanie 

nieprawdy z Kodeksu Karnego, poświadczam 

aktualność prawa szkoły, do otrzymywania dota-

cji i aktualność związanych z tym danych z przed-

łożonego w dniu………… wniosku o udzielenie 

dotacji” (załącznik nr 2 do uchwały). 

 

Na posiedzenie Kolegium nie stawił się przed-

stawiciel prawidłowo powiadomionej Gminy. 

 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, 

co następuje: 

Ustawa o systemie oświaty przewiduje m.in. 

funkcjonowanie szkół publicznych oraz sposób 

ich finansowania przez jednostki samorządu tery-

torialnego. W art. 80 ust. 4 ustawy o systemie 

oświaty ustawodawca zobowiązał organ stano-

wiący jednostki samorządu terytorialnego do 

ustalenia, w drodze uchwały, trybu udzielania  

i rozliczania dotacji szkołom, których prowadzenie 

należy do właściwości tej jednostki. 

Zgodnie z art. 80 ust. 3a ustawy, placówki 

publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, 

prowadzone przez osoby prawne i fizyczne 

otrzymują na każdego wychowanka dotację  

z budżetu powiatu w wysokości równej wydat-

kom bieżącym przewidzianym na jednego wy-

chowanka w placówkach tego samego rodzaju 

prowadzonych przez powiat, jednak nie niższej od 

kwoty przewidzianej na jednego wychowanka 

placówki tego rodzaju w części oświatowej sub-

wencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorial-

nego. W przypadku nieprowadzenia przez powiat 

placówki publicznej danego rodzaju podstawą 

ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewi-

dziana na jednego wychowanka placówki tego 

rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej 

dla jednostek samorządu terytorialnego. 

Zarówno tytuł uchwały jak i postanowienia 

przepisu § 1 uchwały, określającego jako pod-

stawę udzielania dotacji przepis art. 80 ust. 3 

ustawy o systemie oświaty, wskazują na bezpod-

stawność regulacji § 3 pkt 1 uchwały. 

Zasady zwrotu dotacji udzielonej z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego reguluje prze-

pis art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych. Zgodnie z jego treścią, 

dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego: 

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wy-

sokości 

- podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odset-

kami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2. 

W przypadku gdy termin wykorzystania dota-

cji, o których mowa w ust. 1, jest krótszy niż rok 

budżetowy, podlegają one zwrotowi w terminie 

15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji. 

Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości 

są dotacje otrzymane z budżetu jednostki samo-

rządu terytorialnego w wysokości wyższej niż 

określona w odrębnych przepisach, umowie lub 

wyższej niż niezbędna na dofinansowanie lub 

finansowanie dotowanego zadania. 

W świetle powyższego przepisu ustawy o fi-

nansach publicznych, określenie przez Radę Gmi-

ny Pakosławice, w § 3 pkt 7 uchwały, daty  

31 marca jako terminu ostatecznego zwrotu do-

tacji nadpłaconej za rok poprzedni stanowi istotne 

naruszenie art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych. 

Uchwały podejmowane na podstawie art. 80 

ust. 4 ustawy o systemie oświaty są aktami pra-

wa miejscowego zawierającymi normy o charak-

terze abstrakcyjnym kierowane do nieokreślonego 

podmiotu. Zakres stosunków normowanych 

przedmiotową uchwałą Rada Gminy Pakosławice 

może kształtować wyłącznie na podstawie  
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i w granicach przepisów prawa, zatem sformuło-

wanie zawarte w treści załącznika nr 2 do 

uchwały pn. Informacja o liczbie dzieci (uczniów) 

„Świadom odpowiedzialności za podawanie nie-

prawdy z Kodeksu Karnego” wykracza poza za-

kres kompetencji organu stanowiącego jednostki 

samorządu terytorialnego do kształtowania zakre-

su przedmiotowego uchwały w sprawie trybu 

udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych 

szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

ich wykorzystania na terenie Gminy Pakosławice . 

W tym stanie faktycznym i prawnym należało 

orzec jak w sentencji. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na 

zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - 

skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-

go w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni od 

daty jej doręczenia. 

 

 Przewodniczący Kolegium  

Prezes Janusz Gałkiewicz 

1922
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