
 

  

TREŚĆ: 

Poz.: 

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

1830 – Rady Powiatu w Kluczborku nr XII/85/2011 z dnia 27 października 2011 r.  

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na tere-

nie Powiatu Kluczborskiego na 2012 rok 8572 

1831 – Rady Powiatu Opolskiego nr XII/81/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Opolskiego w 2012 roku 8578 

1832 – Rady Powiatu Prudnickiego nr XIV/91/2011 z dnia 28 października 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego 8580 

U C H W A Ł Y  R A D  G M I N :  

1833 – Rady Miejskiej w Białej nr VIII.114.2011 z dnia 26 października 2011 r.  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pro-

jektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji 8581 

1834 – Rady Gminy Bierawa nr XV/102/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie 

określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nierucho-

mości na terenie Gminy Bierawa 8582 

1835 – Rady Miejskiej w Głogówku nr X/78/2011 z dnia 26 września 2011 r. w spra-

wie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Głogówek na lata 2011-2015 8583 

1836 – Rady Miejskiej w Głogówku nr XII/88/2011 z dnia 31 października 2011 r.  

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie Gminy 

Głogówek za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 8589 

1837 – Rady Miejskiej w Głogówku nr XII/90/2011 z dnia 31 października 2011 r.  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane w cza-

sie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach oraz 

w sprawie opłat za świadczenia udzielane w oddziale żłobkowym prowadzo-

nych przez Gminę Głogówek 8590 

1838 – Rady Miejskiej w Głogówku nr XII/91/2011 z dnia 31 października 2011 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr X/78/2011 Rady Miejskiej w Głogówku  

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zaso-

bem Gminy Głogówek na lata 2011-2015 8591 

1839 – Rady Miejskiej w Głubczycach nr XVI/130/11 z dnia 26 października 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodnio-

wego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz ustalenia ty-

godniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologom, logope-

dom, pedagogom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Głub-

czyce 8592 

1840 – Rady Miejskiej w Kluczborku nr XIV/142/11 z dnia 25 października 2011 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie pomnika 8593 
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1841 – Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim nr XVII/131/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Lewin Brzeski 8594 

1842 – Rady Miasta Opola nr XVI/232/11 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie 

ustanowienia pomników przyrody 8603 

1843 – Rady Miasta Opola nr XVI/247/11 z dnia 20 października 2011 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysoko-

ści stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodo-

wych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie mia-

sta Opola 8604 

1844 – Rady Miejskiej w Ozimku nr XIV/133/11 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie 

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomo-

ści za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbior-

ników bezodpływowych 8605 

1845 – Rady Miejskiej w Prudniku nr XV/248/2011 z dnia 27 października 2011 r.  

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjne-

go oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wy-

nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe za-

sady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik 8606 

1846 – Rady Miejskiej w Prudniku nr XVI/257/2011 z dnia 10 listopada 2011 r.  

w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią 

w Wieszczynie 8611 

1847 – Rady Miejskiej w Ujeździe nr XI/53/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie 

określenia zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi 8614 

O G Ł O S Z E N I E  

1848 – Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie 

możliwości zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej 

Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 8615 

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

1849 – Gminy Ujazd i Gminy Kędzierzyn-Koźle nr 1/2011 z dnia 19 września 2011 r.  

w sprawie kompleksowej opieki nad bezdomnymi psami 8616 
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UCHWAŁA NR XII/85/2011 

 RADY POWIATU W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 27 października 2011 r. 

  

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie Powiatu Kluczborskiego na 2012 rok. 

 

Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne  

(Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), 

Rada Powiatu w Kluczborku uchwala, co nastę-

puje:  

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczbor-

skiego w 2012 roku. 
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Lp. Adres apteki Nazwa apteki Nr telefonu  Czynna Dyżur Dużur 

 - poniedziałek 

-piątek 

sobota niedziela pełni nie 

pełni 

1. 46 - 200 Kluczbork 

ul. Mickiewicza 17 

Mgr A. Mazur-

kiewicz 

77/418-52-88 8:00-19:30 8:00-14:00 - X  

2. 46-200 Kluczbork  

ul. Słowackiego 2 

Mgr D. Musial 77/418-52-74 8:00-18:00 9:00-13:00 - X  

3. 46-200 Kluczbork  

ul. Piłsudskiego 12 

"Pod Gryfem" 77/418-27-29 8:00-19:00 8:00-14:00 - X  

4. 46-203 Kluczbork  

ul. Morcinka 13 

"Medica 2" 77/418-14-66 8:00-18:00 8:00-14:00 - X  

5. 46-200 Kluczbork  

ul. Rynek 21 

"W Rynku" 77/418-10-28 8:00-19:00  8:00-14:00 - X  

6. 46-200 Kluczbork  

ul. Grunwaldzka 

"Nowa" 77/447-44-55 8:00-20:00 8:00-13:00 - X  

7. 46 - 203 Kluczbork 

ul. Wolności 5 

mgr I. Karolak 77/418-26-23 9:00-18:00 9:00-15:00 - X  

8. 46 - 200 Kluczbork 

ul. Katowicka 26 

"Goździkowej" 77/447-32-61 8:00-21:00 9:00-15:00 - X  

9. 46 - 200 Kluczbork 

ul. Podwale 24 

"Rodzinna" 77/418-60-95 8:00-21:00 8:00-21:00 9:00-21:00 X  

10. 46 - 200 Kluczbork 

ul. Waryńskiego 2  

"MEDICA" 77/418-11-55 8:00-20:00 8:00-14:00 - X  

11. 46 - 200 Kluczbork 

ul. Byczyńska 20  

"Libra" 77/418-08-42 8:00-19:00 8:00-14:00 - X  

12. 46 - 203 Kluczbork 

ul. Jagiellońska 14 

"Galen" 77/418-11-03 9:00-21:00 9:00-21:00 9:00-19:00 X   

13. 46 - 203 Kluczbork 

ul. Grunwaldzka 13 

"Grosik" 77/447-12-79 8:00-20:00 8:00-16:00 - X  

14. 46 - 200 Kluczbork 

ul. Wołczyńska 4  

"Medyczna" 77/418-01-31 8:00-20:00 8:00-15:00 - X  

15. 46 - 243 Bogacica 

ul. Wolności 6 

"Jagódka" 77/414-86-89 8:00-15:00 8:00-12:00 -  X 

16. 46 - 250 Wołczyn  

ul. Dworcowa 9 

"Aloes" 77/418-86-23 8:30-18:30 8:30-13:30 - X  

17. 46 - 250 Wołczyn  

ul. Partyzantów  

"Melisa" 77/418-85-14 8:00-18:30 8:00-13:00 - X  

18. 46 - 250 Wołczyn  

ul. Byczyńska 2  

"Św. Franciszka" 77/418-87-59 8:00-18:00 8:00-15:00 - X  

19. 46 - 250 Wołczyn  

ul. Powstańców 2 

"Na Rogu" 77/418-83-20 8:00-18:00 8:00-14:00 - X  

20. 46 - 262 Skałągi  

ul. Wołczyńska 41 

"Medica" 77/414-12-14 8:00-14:00 - -  X 

21. 46 - 220 Byczyna  

ul. Kościelna 2  

Mgr A. Tarnowski 77/413-41-75 8:00-18:00 8:00-15:00 -  X 

22. 46 - 220 Byczyna  

ul. Rynek 1 

"W Ratuszu" 77/413-41-90 8:00-18:00 8:00-15:00 - P*-

pogo-

towie 

pracy 

 

23. 46 - 282 Lasowice 

Wielkie 99A 

"Herba"  77/414-16-26 8:00-17:00 8:00-13:00 -  X 

,

§ 2. Ustala się harmonogram dyżurów aptek 

ogólnodostępnych w porze nocnej, niedzielę, 

święta i dni wolne od pracy na terenie powiatu 

kluczborskiego w 2012 roku. 

I. Kluczbork – dyżur rozpoczyna się o godz. 800 

jednego dnia i trwa do godz. 800 dnia następnego.  

1) Wykaz dyżurujących aptek w Kluczborku: 

- Apteka „W Rynku” ul. Rynek 21;  

tel. 77/ 418-10-28; 

- Apteka „Nowa” ul. Grunwaldzka;  

tel. 77/ 447-44-55; 

- Apteka mgr Danuta Musiał ul. Słowackiego 2; 

tel. 77/ 418-52-74; 

- Apteka „Pod Gryfem” ul. Piłsudskiego 12; 

tel. 77/ 418-27-29; 

- Apteka mgr A. Mazurkiewicz ul. Mickiewicza 17; 

tel. 77/ 418-52-88; 

- Apteka Goździkowej ul. Katowicka 26;  

tel. 77/ 447-32-61; 

- Apteka mgr I. Karolak ul. Wolności 5;  

tel. 77/ 418-26-23; 

- Apteka Rodzinna ul. Podwale 24;  

tel. 77/ 418-60-95; 

- Apteka „Medica” ul. Waryńskiego 2;  

tel. 77/ 418-11-55; 

- Apteka „Medica 2” ul. Morcinka 13;  

tel. 77/ 418-14-66; 
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- Apteka „Libra” ul. Byczyńska 20;  

tel. 77/ 418-08-42; 

- Apteka „Galen” ul. Jagiellońska 14;  

tel. 77/ 418-11-03; 

- Apteka "Medyczna" ul. Wołczyńska 4,  

tel. 77/418-01-31 

- Apteka „GROSIK” ul. Grunwaldzka 13;  

tel. 77/447-12-79; 

2) Harmonogram dyżurów aptek: 

 

01-01-2012 ul. Grunwaldzka "Grosik" 

02-01-2012 ul. Wołczyńska  

03-01-2012 ul. Rynek 

04-01-2012 ul. Słowackiego 

05-01-2012 ul. Wolności 

06-01-2012 ul. Katowicka  

07-01-2012 ul. Podwale  

08-01-2012 ul. Waryńskiego  

09-01-2012 ul. Byczyńska  

10-01-2012 ul. Jagiellońska  

11-01-2012 ul. Morcinka  

12-01-2012 ul. Mickiewicza  

13-01-2012 ul. Grunwaldzka "Nowa" 

14-01-2012 ul. Piłsudskiego  

15-01-2012 ul. Wołczyńska  

16-01-2012 ul. Rynek  

17-01-2012 ul. Słowackiego  

18-01-2012 ul. Wolności  

19-01-2012 ul. Katowicka  

20-01-2012 ul. Podwale  

21-01-2012 ul. Waryńskiego  

22-01-2012 ul. Byczyńska  

23-01-2012 ul. Jagiellońska  

24-01-2012 ul. Morcinka  

25-01-2012 ul. Mickiewicza  

26-01-2012 ul. Grunwaldzka "Nowa" 

27-01-2012 ul. Piłsudskiego  

28-01-2012 ul. Grunwaldzka "Grosik" 

29-01-2012 ul. Rynek  

30-01-2012 ul. Słowackiego  

31-01-2012 ul. Wolności  

01-02-2012 ul. Katowicka  

02-02-2012 ul. Podwale  

03-02-2012 ul. Waryńskiego  

04-02-2012 ul. Byczyńska  

05-02-2012 ul. Jagiellońska  

06-02-2012 ul. Morcinka  

07-02-2012 ul. Mickiewicza  

08-02-2012 ul. Grunwaldzka "Nowa" 

09-02-2012 ul. Piłsudskiego  

10-02-2012 ul. Grunwaldzka "Grosik" 

11-02-2012 ul. Wołczyńska  

12-02-2012 ul. Słowackiego  

13-02-2012 ul. Wolności  

14-02-2012 ul. Katowicka  

15-02-2012 ul. Podwale  

16-02-2012 ul. Waryńskiego  

17-02-2012 ul. Byczyńska  

18-02-2012 ul. Jagiellońska  

19-02-2012 ul. Morcinka  

20-02-2012 ul. Mickiewicza  

21-02-2012 ul. Grunwaldzka "Nowa" 

22-02-2012 ul. Piłsudskiego  

23-02-2012 ul. Grunwaldzka "Grosik" 

24-02-2012 ul. Wołczyńska  

25-02-2012 ul. Rynek 

26-02-2012 ul. Wolności  

27-02-2012 ul. Katowicka  

28-02-2012 ul. Podwale  

29-02-2012 ul. Waryńskiego  

01-03-2012 ul. Byczyńska  

02-03-2012 ul. Jagiellońska  

03-03-2012 ul. Morcinka  

04-03-2012 ul. Mickiewicza  

05-03-2012 ul. Grunwaldzka "Nowa" 

06-03-2012 ul. Piłsudskiego  

07-03-2012 ul. Grunwaldzka "Grosik"  

08-03-2012 ul. Wołczyńska  

09-03-2012 ul. Rynek  

10-03-2012 ul. Słowackiego  

11-03-2012 ul. Katowicka  

12-03-2012 ul. Podwale  

13-03-2012 ul. Waryńskiego  

14-03-2012 ul. Byczyńska  

15-03-2012 ul. Jagiellońska  

16-03-2012 ul. Morcinka  

17-03-2012 ul. Mickiewicza  

18-03-2012 ul. Grunwaldzka "Nowa" 

19-03-2012 ul. Piłsudskiego  

20-03-2012 ul. Grunwaldzka "Grosik" 

21-03-2012 ul. Wołczyńska  

22-03-2012 ul. Rynek  

23-03-2012 ul. Słowackiego  

24-03-2012 ul. Wolności  

25-03-2012 ul. Podwale  

26-03-2012 ul. Waryńskiego  

27-03-2012 ul. Byczyńska  

28-03-2012 ul. Jagiellońska  

29-03-2012 ul. Morcinka  

30-03-2012 ul. Mickiewicza  

31-03-2012 ul. Grunwaldzka "Nowa"  

01-04-2012 ul. Piłsudskiego  

02-04-2012 ul. Grunwaldzka "Grosik" 

03-04-2012 ul. Wołczyńska  

04-04-2012 ul. Rynek  

05-04-2012 ul. Słowackiego  

06-04-2012 ul. Wolności  

07-04-2012 ul. Katowicka  

08-04-2012 ul. Waryńskiego  

09-04-2012 ul. Byczyńska  

10-04-2012 ul. Jagiellońska  

11-04-2012 ul. Morcinka  

12-04-2012 ul. Mickiewicza  

13-04-2012 ul. Grunwaldzka "Nowa" 

14-04-2012 ul. Piłsudskiego  

15-04-2012 ul. Rynek  
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16-04-2012 ul. Grunwaldzka "Grosik" 

17-04-2012 ul. Wołczyńska  

18-04-2012 ul. Rynek  

19-04-2012 ul. Słowackiego  

20-04-2012 ul. Wolności  

21-04-2012 ul. Katowicka  

22-04-2012 ul. Podwale  

23-04-2012 ul. Byczyńska  

24-04-2012 ul. Jagiellońska  

25-04-2012 ul. Mocinka  

26-04-2012 ul. Mickiewicza  

27-04-2012 ul. Grunwaldzka "Nowa" 

28-04-2012 ul. Piłsudskiego  

29-04-2012 ul. Grunwaldzka "Grosik"  

30-04-2012 ul. Wołczyńska  

01-05-2012 ul. Rynek  

02-05-2012 ul. Słowackiego  

03-05-2012 ul. Wolności  

04-05-2012 ul. Katowicka  

05-05-2012 ul. Podwale  

06-05-2012 ul. Waryńskiego  

07-05-2012 ul. Jagiellońska  

08-05-2012 ul. Morcinka  

09-05-2012 ul. Mickiewicza  

10-05-2012 ul. Grunwaldzka "Nowa" 

11-05-2012 ul. Piłsudskiego  

12-05-2012 ul. Grunwaldzka "Grosik" 

13-05-2012 ul. Wołczyńska  

14-05-2012 ul. Rynek  

15-05-2012 ul. Słowackiego 

16-05-2012 ul. Wolności  

17-05-2012 ul. Katowicka  

18-05-2012 ul. Podwale  

19-05-2012 ul. Waryńskiego  

20-05-2012 ul. Byczyńska  

21-05-2012 ul. Jagiellońska  

22-05-2012 ul. Morcinka  

23-05-2012 ul. Mickiewicza  

24-05-2012 ul. Grunwaldzka "Nowa" 

25-05-2012 ul. Piłsudskiego  

26-05-2012 ul. Grunwaldzka "Grosik" 

27-05-2012 ul. Słowackiego  

28-05-2012 ul. Grunwaldzka "Nowa"  

29-05-2012 ul. Podwale 

30-05-2012 ul. Grunwaldzka "Grosik"  

31-05-2012 ul. Wołczyńska  

01-06-2012 ul. Rynek  

02-06-2012 ul. Słowackiego  

03-06-2012 ul. Wolności  

04-06-2012 ul. Katowicka  

05-06-2012 ul. Podwale  

06-06-2012 ul. Waryńskiego  

07-06-2012 ul. Byczyńska  

08-06-2012 ul. Jagiellońska  

09-06-2012 ul. Morcinka  

10-06-2012 ul. Wołczyńska  

11-06-2012 ul. Grunwaldzka "Nowa"  

12-06-2012 ul. Piłsudskiego  

13-06-2012 ul. Katowicka  

14-06-2012 ul. Wolności  

15-06-2012 ul. Słowackiego  

16-06-2012 ul. Grunwaldzka "Grosik" 

17-06-2012 ul. Wołczyńska  

18-06-2012 ul. Rynek 

19-06-2012 ul. Słowackiego  

20-06-2012 ul. Wolności 

21-06-2012 ul. Katowicka  

22-06-2012 ul. Podwale  

23-06-2012 ul. Waryńskiego  

24-06-2012 ul. Byczyńska  

25-06-2012 ul. Jagiellońska  

26-06-2012 ul. Morcinka  

27-06-2012 ul. Mickiewicza  

28-06-2012 ul. Rynek  

29-06-2012 ul. Rynek  

30-06-2012 ul. Grunwaldzka "Nowa"  

01-07-2012 ul. Piłsudskiego  

02-07-2012 ul. Grunwaldzka "Grosik"  

03-07-2012 ul. Wołczyńska  

04-07-2012 ul. Rynek  

05-07-2012 ul. Słowackiego  

06-07-2012 ul. Wolności  

07-07-2012 ul. Katowicka  

08-07-2012 ul. Podwale  

09-07-2012 ul. Waryńskiego 

10-07-2012 ul. Byczyńska  

11-07-2012 ul. Jagiellońska  

12-07-2012 ul. Morcinka  

13-07-2012 ul. Mickiewicza  

14-07-2012 ul. Grunwaldzka "Nowa" 

15-07-2012 ul. Piłsudskiego  

16-07-2012 ul. Grunwaldzka "Grosik"  

17-07-2012 ul. Wołczyńska  

18-07-2012 ul. Rynek  

19-07-2012 ul. Słowackiego 

20-07-2012 ul. Wolności  

21-07-2012 ul. Katowicka  

22-07-2012 ul. Podwale  

23-07-2012 ul. Waryńskiego  

24-07-2012 ul. Byczyńska  

25-07-2012 ul. Jagiellońska  

26-07-2012 ul. Morcinka  

27-07-2012 ul. Mickiewicza  

28-07-2012 ul. Grunwaldzka "Nowa"  

29-07-2012 ul. Piłsudskiego  

30-07-2012 ul. Wołczyńska  

31-07-2012 ul. Rynek  

01-08-2012 ul. Słowackiego  

02-08-2012 ul. Wolności  

03-08-2012 ul. Katowicka  

04-08-2012 ul. Podwale  

05-08-2012 ul. Waryńskiego  

06-08-2012 ul. Byczyńska  

07-08-2012 ul. Jagiellońska  

08-08-2012 ul. Morcinka  

09-08-2012 ul. Mickiewicza  
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10-08-2012 ul. Grunwaldzka "Nowa" 

11-08-2012 ul. Piłsudskiego  

12-08-2012 ul. Grunwaldzka "Grosik"  

13-08-2012 ul. Rynek  

14-08-2012 ul. Słowackiego  

15-08-2012 ul. Wolności  

16-08-2012 ul. Katowicka  

17-08-2012 ul. Podwale  

18-08-2012 ul. Waryńskiego  

19-08-2012 ul. Byczyńska  

20-08-2012 ul. Jagiellońska  

21-08-2012 ul. Morcinka  

22-08-2012 ul. Mickiewicza  

23-08-2012 ul. Grunwaldzka "Nowa" 

24-08-2012 ul. Piłsudskiego  

25-08-2012 ul. Grunwaldzka "Grosik" 

26-08-2012 ul. Wołczyńska  

27-08-2012 ul. Rynek  

28-08-2012 ul. Słowackiego  

29-08-2012 ul. Wolności  

30-08-2012 ul. Katowicka  

31-08-2012 ul. Podwale  

01-09-2012 ul. Waryńskiego  

02-09-2012 ul. Byczyńska  

03-09-2012 ul. Jagiellońska  

04-09-2012 ul. Morcinka  

05-09-2012 ul. Mickiewicza  

06-09-2012 ul. Grunwaldzka "Nowa"  

07-09-2012 ul. Piłsudskiego  

08-09-2012 ul. Grunwaldzka "Grosik"  

09-09-2012 ul. Wołczyńska  

10-09-2012 ul. Rynek  

11-09-2012 ul. Wolności  

12-09-2012 ul. Katowicka  

13-09-2012 ul. Podwale  

14-09-2012 ul. Waryńskiego  

15-09-2012 ul. Byczyńska  

16-09-2012 ul. Jagiellońska  

17-09-2012 ul. Morcinka  

18-09-2012 ul. Mickiewicza  

19-09-2012 ul. Grunwaldzka "Nowa"  

20-09-2012 ul. Piłsudskiego  

21-09-2012 ul. Grunwaldzka "Grosik" 

22-09-2012 ul. Wołczyńska  

23-09-2012 ul. Rynek  

24-09-2012 ul. Słowackiego  

25-09-2012 ul. Katowicka  

26-09-2012 ul. Podwale  

27-09-2012 ul. Waryńskiego  

28-09-2012 ul. Byczyńska  

29-09-2012 ul. Jagiellońska  

30-09-2012 ul. Morcinka  

01-10-2012 ul. Mickiewicza  

02-10-2012 ul. Grunwaldzka "Nowa" 

03-10-2012 ul. Piłsudskiego  

04-10-2012 ul. Grunwaldzka "Grosik" 

05-10-2012 ul. Wołczyńska  

06-10-2012 ul. Rynek  

07-10-2012 ul. Słowackiego  

08-10-2012 ul. Wolności  

09-10-2012 ul. Podwale  

10-10-2012 ul. Waryńskiego  

11-10-2012 ul. Byczyńska  

12-10-2012 ul. Jagiellońska  

13-10-2012 ul. Morcinka  

14-10-2012 ul. Mickiewicza  

15-10-2012 ul. Grunwaldzka "Nowa" 

16-10-2012 ul. Piłsudskiego  

17-10-2012 ul. Grunwaldzka "Grosik"  

18-10-2012 ul. Wołczyńska  

19-10-2012 ul. Rynek  

20-10-2012 ul. Słowackiego  

21-10-2012 ul. Wolności  

22-10-2012 ul. Katowicka  

23-10-2012 ul. Podwale  

24-10-2012 ul. Waryńskiego  

25-10-2012 ul. Byczyńska  

26-10-2012 ul. Jagiellońska  

27-10-2012 ul. Morcinka  

28-10-2012 ul. Mickiewicza  

29-10-2012 ul. Grunwaldzka "Nowa"  

30-10-2012 ul. Piłsudskiego  

31-10-2012 ul. Grunwaldzka "Grosik"  

01-11-2012 ul. Wołczyńska  

02-11-2012 ul. Rynek  

03-11-2012 ul. Słowackiego  

04-11-2012 ul. Wolności  

05-11-2012 ul. Katowicka  

06-11-2012 ul. Waryńskiego  

07-11-2012 ul. Byczyńska 

08-11-2012 ul. Jagiellońska  

09-11-2012 ul. Morcinka  

10-11-2012 ul. Mickiewicza  

11-11-2012 ul. Grunwaldzka "Nowa"  

12-11-2012 ul. Piłsudskiego  

13-11-2012 ul. Grunwaldzka "Grosik" 

14-11-2012 ul. Wołczyńska  

15-11-2012 ul. Rynek  

16-11-2012 ul. Słowackiego  

17-11-2012 ul. Wolności  

18-11-2012 ul. Katowicka  

19-11-2012 ul. Podwale  

20-11-2012 ul. Waryńskiego  

21-11-2012 ul. byczyńska  

22-11-2012 ul. Jagiellońska  

23-11-2012 ul. Morcinka  

24-11-2012 ul. Mickiewicza  

25-11-2012 ul. Grunwaldzka "Nowa"  

26-11-2012 ul. Piłsudskiego  

27-11-2012 ul. Grunwaldzka "Grosik"  

28-11-2012 ul. Wołczyńska  

29-11-2012 ul. Rynek  

30-11-2012 ul. Słowackiego  

01-12-2012 ul. Wolności  

02-12-2012 ul. Katowicka  

03-12-2012 ul. Podwale  
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04-12-2012 ul. Waryńskiego  

05-12-2012 ul. Byczyńska  

06-12-2012 ul. Jagiellońska  

07-12-2012 ul. Morcinka  

08-12-2012 ul. Mickiewicza  

09-12-2012 ul. Wołczyńska  

10-12-2012 ul. Piłsudskiego  

11-12-2012 ul. Katowicka  

12-12-2012 ul. Jagiellońska  

13-12-2012 ul. Morcinka  

14-12-2012 ul. Mickiewicza  

15-12-2012 ul. Grunwaldzka "Nowa" 

16-12-2012 ul. Piłsudskiego  

17-12-2012 ul. Grunwaldzka "Grosik" 

18-12-2012 ul. Wołczyńska  

19-12-2012 ul. Rynek  

20-12-2012 ul. Słowackiego  

21-12-2012 ul. Wolności 

22-12-2012 ul. Katowicka  

23-12-2012 ul. Podwale  

24-12-2012 ul. Grunwaldzka "Nowa"  

25-12-2012 ul. Piłsudskiego  

26-12-2012 ul. Jagiellońska  

27-12-2012 ul. Morcinka  

28-12-2012 ul. Mickiewicza  

29-12-2012 ul. Waryńskiego  

30-12-2012 ul. Byczyńska  

31-12-2012 ul. Grunwaldzka "Grosik" 

 

II. Wołczyn – dyżur rozpoczyna się w ponie-

działek od godz. 800 i trwa do następnego ponie-

działku do godz. 800. 

1) Wykaz dyżurujących aptek w Wołczynie: 

- Apteka "Aloes" ul. Dworcowa 9;  

tel. 077/418-86-23; 

- Apteka „Melisa” ul. Partyzantów 4;  

tel. 077/ 418-85-14; 

- Apteka „Świętego Franciszka” ul. Byczyńska 2; 

tel. 077/ 418-87-59; 

- Apteka „Na Rogu” ul. Powstańców 2;  

tel. 077/ 418-83-20; 

2) Harmonogram dyżurów aptek. 

- 26.12.2011 r. – 02.01.2012 r. ul. Byczyńska  

- 02.01.2012 r. – 09.01.2012 r. ul. Powstańców  

- 09.01.2012 r. – 16.01.2012 r. ul. Dworcowa  

- 16.01.2012 r. – 23.01.2012 r. ul. Partyzantów  

- 23.01.2012 r. – 30.01.2012 r. ul. Byczyńska  

- 30.01.2012 r. – 06.02.2012 r. ul. Powstańców  

- 06.02.2012 r. – 13.02.2012 r. ul. Dworcowa 

- 13.02.2012 r. – 20.02.2012 r. ul. Partyzantów  

- 20.02.2012 r. – 27.02.2012 r. ul. Byczyńska  

- 27.02.2012 r. – 05.03.2012 r. ul. Powstańców  

- 05.03.2012 r. – 12.03.2012 r. ul. Dworcowa  

- 12.03.2012 r. – 19.03.2012 r. ul. Partyzantów  

- 19.03.2012 r. – 26.03.2012 r. ul. Byczyńska  

- 26.03.2012 r. – 02.04.2012 r. ul. Powstańców  

- 02.04.2012 r. – 09.04.2012 r. ul. Dworcowa  

- 09.04.2012 r. – 16.04.2012 r. ul. Partyzantów  

- 16.04.2012 r. – 23.04.2012 r. ul. Byczyńska  

- 23.04.2012 r. – 30.04.2012 r. ul. Powstańców  

- 30.04.2012 r. – 07.05.2012 r. ul. Dworcowa  

- 07.05.2012 r. – 14.05.2012 r. ul. Partyzantów 

- 14.05.2012 r. – 21.05.2012 r. ul. Byczyńska  

- 21.05.2012 r. – 28.05.2012 r. ul. Powstańców  

- 28.05.2012 r. – 04.06.2012 r. ul. Dworcowa  

- 04.06.2012 r. - 11.06.2012 r. ul. Partyzantów  

- 11.06.2012 r.- 18.06.2012 r. ul. Byczyńska  

- 18.06.2012 r. – 25.06.2012 r. ul. Powstańców  

- 25.06.2012 r. – 02.07.2011r. ul. Dworcowa  

- 02.07.2012 r. – 09.07.2012 r. ul. Partyzantów  

- 09.07.2012 r. – 16.07.2012 r. ul. Byczyńska  

- 16.07.2012 r. – 23.07.2012 r. ul. Powstańców  

- 23.07.2012 r. – 30.07.2012 r. ul. Dworcowa  

- 30.07.2012 r. – 06.08.2012 r. ul. Partyzantów  

- 06.08.2012 r.- 13.08.2012 r. ul. Byczyńska  

- 13.08.2012 r. - 20.08.2012 r. ul. Powstańców  

- 20.08.2012 r. – 27.08.2012 r. ul. Dworcowa  

- 27.08.2012 r. – 03.09.2012 r. ul. Partyzantów  

- 03.09.2012 r. – 10.09.2012 r. ul. Byczyńska  

- 10.09.2012 r. – 17.09.2012 r. ul. Powstańców  

- 17.09.2012 r. – 24.09.2012 r. ul. Dworcowa  

- 24.09.2012 r. – 01.10.2012 r. ul. Partyzantów  

- 01.10.2012 r. – 08.10.2012 r. ul. Byczyńska  

- 08.10.2012 r. – 15.10.2012 r. ul. Powstańców 

- 15.10.2012 r. – 22.10.2012 r. ul. Dworcowa  

- 22.10.2012 r. – 29.10.2012 r. ul. Partyzantów  

- 29.10.2012 r. – 05.11.2012 r. ul. Byczyńska  

- 05.11.2012 r. – 12.11.2012 r. ul. Powstańców 

- 12.11.2012 r. – 19.11.2012 r. ul. Dworcowa  

- 19.11.2012 r. – 26.11.2012 r. ul. Partyzantów  

- 26.11.2012 r. – 03.12.2012 r. ul. Byczyńska  

- 03.12.2012 r. – 10.12.2012 r. ul. Powstańców  

- 10.12.2012 r. – 17.12.2012 r. ul. Dworcowa  

- 17.12.2012 r. – 24.12.2012 r. ul. Partyzantów  

- 24.12.2012 r. – 31.12.2012 r. ul. Byczyńska  

- 31.12.2012 r. - 07.01.2012 r. ul. Powstańców. 

 

III. Byczyna - dyżur całoroczny pełni Apteka 

"W Ratuszu", ul. Rynek 1 w formie pogotowia 

pracy.  

1) Apteka "W Ratuszu" ul. Rynek 1;  

tel. 77/ 413-41-90. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący  

Rady Powiatu w Kluczborku   

Władysław Zawadzki 
1830
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1831 

 
1831 

UCHWAŁA NR XII/81/11 

 RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 24 listopada 2011 r. 

  

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie Powiatu Opolskiego w 2012 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 późn. zm.), po 

zasięgnięciu opinii wójtów gmin i burmistrzów 

miast z terenu powiatu opolskiego oraz Opolskiej 

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Opolu, Rada Po-

wiatu Opolskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego 

w 2012 r., stanowiący załącznik Nr 1 do niniej-

szej 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 2012 r. 

 

 Przewodniczący  

Rady Powiatu Opolskiego  

Stefan Warzecha 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr XII/81/11 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 24 listopada 2011 r. 

 
Lp Nazwa apteki Godz. otwarcia Adres Gmina 

poniedziałek  

– piątek  

sobota  

1 Apteka ogólnodostępna 8.30 – 17.30 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 Apteka ogólnodostępna 8.00 – 20.00 9.00 – 15.00 ul. J. Kani 2, 46-020 Czarnowąsy 

4 Apteka ogólnodostępna 8.00 – 16.00 nieczynna ul. Dworcowa 5, 46-020 Czarnowąsy 

5 „St. Rochus” 8.00 – 17.00 8.30 – 13.00 ul. Namysłowska 34, 46-081 Dobrzeń Wielki 

6 Apteka ogólnodostępna 8.30 – 16.30 nieczynna ul. Reymonta 2, 46-081 Dobrzeń Wielki 

7 Apteka ogólnodostępna 8.00 – 16.00 8.00 – 13.00 ul. Rynek 4, 46-082 Kup 

8 Apteka ogólnodostępna 8.00 – 15.00 nieczynna Elektrownia Brzezie, 46-021 Brzezie 

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

prachcice 

Komprachcice 

10 „Malwa” Sp.c. 8.00 – 17.00 9.00 – 13.00 ul. ks. B. Bilińskiego 2, 46-070 Komprachcice 

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

12 „Kosmy i Damiana” 8.00 – 15.00 nieczynna ul. Wolności 17, Jełowa, 46-024 Łubniany 

13 Apteka ogólnodostępna 9.00 – 15.30 9.00 – 12.00 ul. Lipowa 40, 46-030 Murów Murów 

14 Apteka „Za Grosze” 8.00 – 20.00 8.00 – 16.00 ul. Opolska 6-8, 49-100 Niemodlin Niemodlin 

15 „Pharmacon” 8.00 – 18.00 10.00 – 13.00 ul. Rynek 53, 49-100 Niemodlin 

16 „Dbam o zdrowie” 8.00 – 18.00 9.00 – 12.00 ul. Opolska 30 B, 49-100 Niemodlin 

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

18 Apteka ogólnodostępna 8.00 – 19.00 8.00 – 14.00 ul. Częstochowska 19, 46-040 Ozimek Ozimek 

19 Apteka ogólnodostępna 7.30 – 19.00 8.00 – 15.00 ul. Opolska 2, 46-040 Ozimek 

20 „Na dobre i na złe” 8.00 – 18.00 9.00 – 13.00 ul. Częstochowska 31, 46-040 Ozimek 

21 „Dbam o zdrowie” 8.00 – 20.00 8.00 – 15.00 ul. Dłuskiego 1, 46-040 Ozimek 

22 „Bene Bonis” 7.00 – 16.00  

pon. nieczynna 

7.00 – 13.00 ul. Spórocka 22, Krasiejów, 46-040 Ozimek 

23 „Panaceum” 8.00 – 15.30 nieczynna ul. Kolejowa 8, 46-037 Karłowice Popielów 

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

25 „Vita” 8.00 – 16.30 8.00 – 12.00 ul. Słoneczna 1, 46-083 Siołkowice Stare 
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26 Apteka ogólnodostępna 8.00 – 18.00 8.30 – 13.00 ul. Zawadzkiego 11, 46-060 Prószków Prószków 

27 „Apteka na Szkolnej” 9.00 – 17.00 nieczynna ul. Szkolna 2a, Zimnice W., 46-060 Prószków 

28 Apteka ogólnodostępna 8.00 – 18.00  

śr. i piąt. do 17.00 

9.00 – 12.00 ul. Dworcowa 12, 46-050 Tarnów Op. Tarnów Op. 

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

30 „Aronia” Sp. c. 9.00 – 17.00 9.00 – 12.00 ul. Opolska 39 C, 46-045 Turawa Turawa 

31 Apteka ogólnodostępna 8.00 – 17.00 9.00 – 12.00 ul. Oleska 4, 46-023 Osowiec 

32 Super Pfarm 9.00 – 21.00 9.00 – 21.00  

niedz.10.00– 20.00 

ul. Dębowa 1, 46-022 Zawada 

 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały nr XII/81/11 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 24 listopada 2011 r. 
 

Lp Nazwa apteki, adres Okres zapewnienia dostępności do świadczeń 

 farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, 

 święta i inne dni wolne od pracy 

1 Apteka „Panaceum”  

 ul. Kolejowa 8, 46-037 Karłowice 

1.01.2012 – 1.01.2012  

 6.08.2012 – 12.08.2012 

2 Apteka „Pod Wagą”  

 ul. Dworcowa 5, 46-090 Popielów 

2.01.2012 – 8.01.2012  

 13.08.2012 – 19.08.2012 

3 Apteka „Vita”  

 ul. Słoneczna 1, 46-083 Siołkowice Stare 

9.01.2012 – 15.01.2012  

 20.08.2012 – 26.08.2012 

4 Apteka ogólnodostępna  

 ul. Zawadzkiego 11, 46-060 Prószków 

16.01.2012 – 22.01.2012  

 27.08.2012 – 2.09.2012 

5 „Apteka na Szkolnej”  

 ul. Szkolna 2a, Zimnice W., 46-060 Prószków 

23.01.2012 – 29.01.2012  

 3.09.2012 – 9.09.2012 

6 Apteka ogólnodostępna  

 ul. Dworcowa 12, 46-050 Tarnów Op. 

30.01.2012 – 5.02.2012  

 10.09.2012 – 16.09.2012 

7 Apteka „Medica”  

 ul. Świerczewskiego 17 A, 49-130 Tułowice 

6.02.2012 – 12.02.2012  

 17.09.2012 – 23.09.2012 

8 Apteka „Aronia” Sp. c.  

 ul. Opolska 39 C, 46-045 Turawa 

13.02.2012 – 19.02.2012  

 24.09.2012 – 30.09.2012 

9 Apteka ogólnodostępna  

 ul. Oleska 4, 46-023 Osowiec 

20.02.2012 – 26.02.2012  

 1.10.2012 – 7.10.2012 

10 Apteka Super Pfarm  

 ul. Dębowa 1, 46-022 Zawada 

27.02.2012 – 4.03.2012  

 8.10.2012 – 14.10.2012 

11 Apteka ogólnodostępna  

 ul. Polna 2B, 46-053 Chrząstowice 

5.03.2012 – 11.03.2012  

 15.10.2012 – 21.10.2012 

12 Apteka „Vademecum”  

 ul. Korfantego 1 A, 46-080 Chróścice 

12.03.2012 – 18.03.2012  

 22.10.2012 – 28.10.2012 

13 Apteka ogólnodostępna  

 ul. Kani 2, 46-020 Czarnowąsy 

19.03.2012 – 25.03.2012  

 29.10.2012 – 4.11.2012 

14 Apteka ogólnodostępna  

 ul. Dworcowa 5, 46-020 Czarnowąsy 

26.03.2012 – 1.04.2012  

 5.11.2012 – 11.11.2012 

15 Apteka „St. Rochus”  

 ul. Namysłowska 34, 46-081 Dobrzeń Wielki 

2.04.2012 – 8.04.2012  

 12.11.2012 – 18.11.2012 

16 Apteka ogólnodostępna  

 ul. Reymonta 2, 46-081 Dobrzeń Wielki 

9.04.2012 – 15.04.2012  

 19.11.2012 – 25.11.2012 

17 Apteka ogólnodostępna  

 ul. Rynek 4, 46-082 Kup 

16.04.2012 – 22.04.2012  

 26.11.2012 – 2.12.2012 

18 Apteka ogólnodostępna  

 Elektrownia Brzezie, 46-021 Brzezie 

23.04.2012 – 29.04.2012  

 3.12.2012 – 9.12.2012 

19 Apteka „Chmielowicka”  

 ul. Ogrodowa 9, Chmielowice, 46-070 Komprachcice 

30.04.2012 – 6.05.2012  

 10.12.2012 – 16.12.2012 

20 Apteka „Malwa” Sp.c.  

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

7.05.2012 – 13.05.2012  

 17.12.2012 – 23.12.2012 

21 Apteka „Pod Lipami”  

 ul. Opolska 70 A, 46- 024 Łubniany 

14.05.2012 – 20.05.2012  

 24.12.2012 – 30.12.2012 

22 Apteka „Kosmy i Damiana”  

 ul. Wolności 17, Jełowa, 46- 024 Łubniany 

21.05.2012 – 27.05.2012  

 31.12.2012 – 31.12.2012 

23 Apteka ogólnodostępna  

 ul. Lipowa 40, 46-030 Murów 

28.05.2012 – 3.06.2012 
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24 Apteka „Bazaltowa”  

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

4.06.2012 – 10.06.2012 

25 Apteka „Pharmacon”  

 ul. Rynek 53, 49-100 Niemodlin 

11.06.2012 – 17.06.2012 

26 Apteka „Dbam o zdrowie”  

 ul. Opolska 30 B, 49-100 Niemodlin 

18.06.2012 – 24.06.2012 

27 Apteka „Za grosze”  

 ul. Opolska 6-8, 49-100 Niemodlin 

25.06.2012 – 1.07.2012 

28 Apteka ogólnodostępna  

 ul. Opolska 2, 46-040 Ozimek 

2.07.2012 – 8.07.2012 

29 Apteka ogólnodostępna  

 ul. Częstochowska 19, 46-040 Ozimek 

9.07.2012 – 15.07.2012 

30 Apteka „Bene Bonis”  

 ul. Spórocka 22, Krasiejów, 46-040 Ozimek 

16.07.2012 – 22.07.2012 

31 Apteka „Dbam o zdrowie”  

 ul. Dłuskiego 1, 46-040 Ozimek 

23.07.2012 – 29.07.2012 

32 Apteka„Na dobre i na złe”  

 ul. Częstochowska 31, 46-040 Ozimek 

30.07.2012 – 5.08.2012 
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UCHWAŁA NR XIV/91/2011 

 RADY POWIATU PRUDNICKIEGO 

 

 z dnia 28 października 2011 r. 

  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego 

 

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r.  

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. Nr 162, poz. 1568, 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, 

z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, 

poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 

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

675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113), Rada Powiatu  

w Prudniku uchwala, co następuje:  

 

§ 1.1. W Statucie Powiatu Prudnickiego 

uchwalonym uchwałą Nr VIII/48/03 Rady Powiatu 

w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2003 r., zmienio-

nym uchwałami: Nr XXIII/165/04 z dnia 29 paź-

dziernika 2004 r., Nr X/69/07 z dnia 31 sierpnia 

2007 r., Nr XVI/132/08 z dnia 28 marca 2008 r., 

Nr XXVI/197/09 z dnia 30 stycznia 2009 r.,  

Nr XXXIV/232/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r.,  

Nr XXXV/239/09 z dnia 29 września 2009 r.,  

Nr XL/268/10 z dnia 28 stycznia 2010 r.,  

Nr IV/34/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. wpro-

wadza się następujące zmiany: 

1) § 13 otrzymuje brzmienie: 

„§ 13. Zarząd przy pomocy Wydziału Organiza-

cyjnego, Programów Rozwojowych i Zarządzania 

Kryzysowego zapewnia warunki organizacyjne 

niezbędne dla prawidłowej pracy Rady na sesji, 

dotyczące w szczególności miejsca obrad, bezpie-

czeństwa radnych i innych uczestników sesji oraz 

obsługę techniczną, kancelaryjną i prawną sesji.”; 

2) w § 15: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady 

zarządza odtworzenie hymnu państwowego.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przewodniczący Rady stwierdza na pod-

stawie listy obecności radnych prawomocność 

obrad, następnie przedstawia porządek obrad  

i stawia pytanie o jego zmianę.”; 

3) w § 66 w ust. 1 uchyla się pkt 12; 

4) § 69 otrzymuje brzmienie: 

„§ 69. W sprawach nieuregulowanych w Sta-

tucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

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

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu w Prudniku. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 Przewodniczący Rady  

Józef Janeczko 

1832
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UCHWAŁA NR VIII.114.2011 

 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

 

 z dnia 26 października 2011 r. 

  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-

blicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.  

Nr 234, poz. 1536), Rada Miejska w Białej 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsul-

towania z organizacjami pozarządowymi i pod-

miotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

ich działalności statutowej. 

 

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w celu po-

znawania opinii organizacji na temat projektu aktu 

prawa miejscowego dotyczącego ich działalności 

statutowej. 

 

§ 3. Decyzję w sprawie przeprowadzenia kon-

sultacji podejmuje Burmistrz Białej w formie za-

rządzenia. 

1. Zarządzenie powinno określać: 

1) przedmiot konsultacji; 

2) formę konsultacji; 

3) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji; 

4) komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego 

w Białej odpowiedzialną za przeprowadzenie kon-

sultacji. 

2. Zarządzenie o podejmowanych konsulta-

cjach publikuje się w Biuletynie Informacji Pu-

blicznej, na stronie internetowej Gminy Biała oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej,  

w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem 

rozpoczęcia konsultacji. 

 

§ 4.1. Konsultacje mogą mieć formę: 

1) zamieszczenia projektów aktów prawa 

miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie internetowej Gminy Biała oraz na tabli-

cy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej, poprzez 

wyrażenie pisemnej opinii bądź uwag; 

2) drogą pocztową (za potwierdzeniem odbio-

ru) poprzez przesłanie projektu aktu prawa miej-

scowego do organizacji pozarządowych i podmio-

tów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy,  

w celu wyrażenia pisemnej opinii bądź uwag; 

3) bezpośrednich spotkań z organizacjami poza-

rządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ww. ustawy. 

2. Termin konsultacji w przypadku wyboru 

formy pisemnego wyrażenia opinii trwa 14 dni. 

3. Brak nadesłania opinii przez organizację  

w terminie wyznaczonym przez Burmistrza ozna-

cza rezygnację z prawa jej wyrażenia. 

4. Z przebiegu konsultacji przeprowadzonych 

w formie pisemnej sporządza się sprawozdanie 

zawierające informację o: 

1) przedmiocie konsultacji; 

2) przebiegu konsultacji: wykorzystaniu formy 

i podaniu terminu trwania konsultacji;  

3) przedstawieniu wskazanych uwag i opinii 

zgłoszonych w toku konsultacji; 

4) komórce organizacyjnej Urzędu Miejskiego 

w Białej odpowiedzialnej za przeprowadzenie kon-

sultacji. 

5. W przypadku konsultacji prowadzonych  

w formie bezpośrednich spotkań z organizacja-

mi pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ww. ustawy; sporządza się proto-

kół zwierający: 

1) przedmiot konsultacji; 

2) przebieg konsultacji: data spotkania, lista 

obecności, przebieg dyskusji oraz wyniki konsul-

tacji; 

3) podpis przewodniczącego spotkania i proto-

kolanta; 

4) informację o komórce organizacyjnej Urzędu 

Miejskiego w Białej odpowiedzialnej za przepro-

wadzenie konsultacji. 

6. Konsultacje uważa się za ważne bez względu 

na ilość osób biorących udział w konsultacjach.  

7. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla orga-

nów Gminy Biała. 

8. Sprawozdanie, bądź protokół z przeprowa-

dzonych konsultacji Burmistrz Białej publikuje  

w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie in-

ternetowej Gminy Biała oraz wywiesza na tablicę 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej nie później 

niż 14 dnia od zakończenia konsultacji oraz 

przedstawienia Radzie Miejskiej. 
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§ 5. Określony w uchwale sposób konsulto-

wania z organizacjami projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działal-

ności statutowej tych organizacji stosuje się od-

powiednio w przypadku Gminnej Rady Działalno-

ści Pożytku Publicznego. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Białej. 

 

§ 7. Z dniem wejścia w życie uchwały traci 

moc uchwała nr XXXVI/407/10 Rady Miejskiej  

w Białej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-

blicznego i o wolontariacie, projektów aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. 

 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Robert Roden 
1833
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UCHWAŁA NR XV/102/2011 

 RADY GMINY BIERAWA 

 

 z dnia 30 listopada 2011 r. 

  

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów  

z nieruchomości na terenie Gminy Bierawa 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

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

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

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

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

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

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

1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 

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

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

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

Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. 

Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 

777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 6. ust. 2 i ust. 4 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

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

Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, 

z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, 

poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753  

i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 

oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 106, poz. 622), 

Rada Gminy Bierawa uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszo-

nych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Bie-

rawa oraz za usługi w zakresie opróżniania zbior-

ników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych, w następujących wysokościach: 

1) odbiór odpadów komunalnych niesegregowa-

nych – 12,00 zł brutto od osoby za jeden miesiąc; 

2) odbiór odpadów komunalnych, gromadzo-

nych w sposób selektywny – 9,00 zł brutto od 

osoby za jeden miesiąc; 

3) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

i transport nieczystości ciekłych – 22,00 zł brutto 

za 1 m3, bez względu na położenie miejscowości 

w gminie. 

 

§ 2. Traci moc uchwała nr XI/80/2007 Rady 

Gminy Bierawa z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie 

określenia górnych stawek opłat za usługi odbie-

rania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy 

Bierawa. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Bierawa. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

 Przewodnicząca Rady  

mgr Elżbieta Dziuda 

1834
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UCHWAŁA NR X/78/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

 

 z dnia 26 września 2011 r. 

  

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  

Gminy Głogówek na lata 2011-2015. 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy  

z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw loka-

torów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2005 r. Nr 31, poz. 266; z 2006 r. Nr 86, poz. 

602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 83, 

poz. 602 i Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, 

poz. 902 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2010 r.  

Nr 3, poz. 13) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 

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

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

Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 

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

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

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

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

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

poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 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; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 

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

poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, 

poz. 113), Rada Miejska w Głogówku uchwala, 

co następuje:  

 

Wieloletni Program gospodarowania mieszka-

niowym zasobem Gminy Głogówek na lata  

2011 – 2015. 

 

Rozdział 1 

Postanowienia wstępne 

§ 1.1. Program opracowany jest na 5 kolej-

nych lat i obejmuje w szczególności: 

1) Prognozę dotyczącą wielkości stanu tech-

nicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w po-

szczególnych latach, z podziałem na lokale so-

cjalne i pozostałe lokale mieszkalne. 

2) Analizę potrzeb oraz plan remontów i mo-

dernizacji wynikający ze stanu technicznego bu-

dynków i lokali, z podziałem na kolejne lata. 

3) Planowaną sprzedaż lokali w kolejnych la-

tach. 

4) Zasady polityki czynszowej. 

5) Sposób i zasady zarządzania lokalami i bu-

dynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy oraz przewidywane zmiany w zakre-

sie zarządzania mieszkaniowym zasobem w kolej-

nych latach. 

6) Źródła finansowania gospodarki mieszka-

niowej w kolejnych latach. 

7) Wysokość wydatków w kolejnych latach,  

z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, kosz-

tów remontów oraz koszty modernizacji lokali  

i budynków wchodzących w skład mieszkanio-

wego zasobu Gminy, koszty zarządu nieruchomo-

ściami wspólnymi, których Gmina jest jednym ze 

współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne. 

8) Inne działania mające na celu poprawę wy-

korzystania i racjonalizację gospodarowania miesz-

kaniowym zasobem Gminy. 

2. Celem głównym programu jest dążenie do 

racjonalnego gospodarowania posiadanym zaso-

bem mieszkaniowym. Działania dotyczące gospo-

darowania mieszkaniowym zasobem Gminy mają 

na celu: 

1) Utrzymanie zasobu na dobrym poziomie 

technicznym. 

2) Zaspokojenie niezbędnych potrzeb mieszka-

niowych przez Gminę, a w szczególności zapew-

nienie mieszkań osobom i rodzinom o niskich 

dochodach, których nie stać do wynajęcia miesz-

kań na wolnym rynku. 

3) Tworzenie warunków dla poprawy sytuacji 

mieszkaniowej mieszkańców. 

 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Programie – należy przez to rozumieć niniej-

szy Wieloletni program gospodarowania mieszka-

niowym zasobem Gminy Głogówek na lata 2011 – 

2015. 

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę 

Głogówek. 

3) Budynku komunalnym – należy przez to ro-

zumieć stanowiący własność Gminy budynek  

z lokalami mieszkalnymi. 

4) Komunalnym lokalu mieszkalnym – należy 

przez to rozumieć lokal mieszkalny stanowiący 

własność Gminy Głogówek, wynajęty albo prze-

znaczony do wynajęcia na czas nieokreślony, jako 

lokal socjalny, znajdujący się w budynku komu-

nalnym albo w budynku usytuowanym na nieru-

chomości wspólnej, której Gmina jest współwła-

ścicielem. 
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5) Lokalu do wynajęcia na czas nieokreślony – 

należy przez to rozumieć komunalny lokal miesz-

kalny wynajęty albo przeznaczony do wynajęcia 

na czas nieokreślony. 

6) Lokalu socjalnym – należy przez to rozu-

mieć komunalny lokal mieszkalny wynajęty albo 

przeznaczony do wynajęcia jako lokal socjalny. 

7) Burmistrzu Miasta – należy przez to rozu-

mieć Burmistrza Miasta Głogówka. 

8) Urzędzie Miejskim – należy przez to rozu-

mieć Urząd Miejski w Głogówku. 

 

Rozdział 2 

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu tech-

nicznego zasobu mieszkaniowego gminy w latach 

2011-2015 z podziałem na lokale socjalne i pozo-

stałe lokale mieszkalne 

§ 3.1. Aktualny stan mieszkaniowego zasobu 

Gminy Głogówek: 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku 

mieszkaniowy zasób gminy Głogówek obejmował 

244 lokali mieszkalnych oraz 57 lokali socjalnych. 

Powyższe lokale mieszkalne położone są w budyn-

kach pozostających w zarządzie Zakładu Mienia 

Komunalnego w Głogówku. Aktualny gminny za-

sób mieszkaniowy przedstawiają poniższe tabele: 

 

Tabela nr 1. Liczba budynków komunalnych. 

Budynki położone na terenie: Liczba budynków komunalnych 

socjalne pozostałe 

miasta 6 55 

wsi 1 14 

razem: 7 69 

 

Tabela nr 2. Liczba lokali mieszkalnych oraz ich powierzchnia w m2. 

Budynki Lokale mieszkalne 

Liczba Powierzchnia w m2 

gminne 301 16 703,21 

-w tym: lokale socjalne 57 2 197,90 

wspólnotowe 220 11 468,08 

- w tym: lokale socjalne 10 293,48 

Ogółem: 521 28 171,29 

- w tym: lokale socjalne 67 2 491,38 

 

Tabela nr 3. Zestawienie budynków komunalnych z podziałem na lokale mieszkalne i socjalne oraz ich powierzch-

nia w m2. 

Lp. Budynek Liczba lokali w budynku W tym liczba lokali socjalnych Powierzchnia w m2 

1 3-go Maja 13 4 - 220,10 

2 Batorego 8 1 - 54,70 

3 Biedrzychowice 186 A 5 - 295,07 

4 Dworcowa 4 3 - 136,34 

5 Dworcowa 20 6 - 421,55 

6 Fabryczna 1 5 - 325,27 

7 Głubczycka 24 5 1 264,90 

8 Głubczycka 35 7 2 430,99 

9 Głubczycka 53 4 - 142,40 

10 Kazimierz 80 5 5 222,99 

11 Konopnickiej 4 12 - 518,61 

12 Kościelna 1 6 - 378,01 

13 Kościuszki 11 8 - 542,95 

14 Kościuszki 13 7 - 448,94 

15 Ligonia 1 4 4 142,32 

16 Ligonia 4 3 - 193,25 

17 Młyńska 13 4 3 164,03 

18 Mochów 70 4 2 206,62 

19 Mochów 76 4 2 328,48 

20 Pasternik 2C 2 - 151,34 

21 Piastowska 1 7 - 350,10 

22 Piastowska 2 6 - 316,82 

23 Piastowska 9 3 - 206,64 

24 Piastowska 11 5 - 251,94 

25 Piastowska 12 4 4 125,16 

26 Piastowska 16 5 - 227,54 

27 Piastowska 18 4 - 232,64 
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28 Piastowska 20 5 3 177,13 

29 Piastowska 25 4 - 196,18 

30 Piastowska 26 2 - 134,16 

31 Piastowska 27 8 2 580,25 

32 Piastowska 28 4 4 149,27 

33 Piastowska 30 3 3 143,55 

34 Piastowska 36 7 - 251,33 

35 Piastowska 37 5 - 246,14 

36 Piastowska 41 8 2 466,46 

37 Piastowska 46 8 8 280,19 

38 Piastowska 52 4 - 271,32 

39 Pl. Wolności 2 9 - 454,45 

40 Powstańców 37 3 - 168,96 

41 Powstańców 45 4 - 223,20 

42 Racławice Śl., ul. Prudnicka 16 2 - 176,54 

43 Skargi 9 6 - 408,33 

44 Skargi 10 6 - 364,69 

45 Skargi 12 3 - 190,79 

46 Skargi 13 6 - 353,45 

47 Sobieskiego 1 6 - 438,02 

48 Sobieskiego 11 6 3 332,06 

49 Spółdzielcza 1 3 1 169,58 

50 Spółdzielcza 5 5 - 265,00 

51 Spółdzielcza 9 2 - 150,93 

52 Staszica 1 2 - 89,00 

53 Staszica 4 3 - 240,83 

54 Staszica 10 6 2 281,37 

55 Stare Kotkowice, ul. Sudecka 27 2 - 167,18 

56 Błażejowice 15 1 - 87,00 

57 Wróblin 47 A 1 - 73,91 

58 Zwiastowice 4 1 - 139,00 

59 Szonów 48 A 1 1 39,39 

60 Szonów 33 3 - 170,00 

61 Szonów 141 1 - 89,21 

62 Wodna 1 4 - 151,77 

63 Wodna 9 3 - 173,20 

64 Zamkowa 16 7 1 350,61 

65 Zamkowa 34 3 - 207,76 

66 Zamkowa 36 5 4 197,19 

67 Zwycięstwa 37 2 - 146,41 

68 Twardawa, ul. 1-go Maja 3 4 - 206,80 

Razem 301 57 - 

 

2. Przewiduje się, że na wielkość gminnego zasobu mieszkaniowego będzie miała wpływ sprzedaż lokali 

mieszkalnych ich najemcom. Z uwzględnieniem sprzedaży lokali prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu 

Gminy Głogówek na koniec każdego roku przedstawia się następująco: 

 

Tabela nr 4. Liczba lokali mieszkalnych na koniec roku z uwzględnieniem ich sprzedaży. 

Lata Liczba lokali gminnych na koniec roku 

2010 rok 300 

2011 rok 275 

2012 rok 261 

2013 rok 249 

2014 rok 237 

2015 rok 225 

 

3. Przyjmuje się następującą prognozę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy w roku 2011: 
 

Tabela nr 5. Prognoza stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy w 2011 roku. 

Lp. Wyszczególnienie zadania Koszt w zł 

1. Wymiana ław kominowych w budynkach komunalnych wg zaleceń pokontrol-

nych wynikających z przeglądu technicznego budynku i zaleceń kominiarskich 

15 000,00 

2. Remont kominów, wkładów kominowych, dostosowanie kominów do obecnych 

wymogów technicznych (instalacje grzewcze oraz wentylacyjne) 

35 000,00 
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3. Wymiana pokrycia dachowego, rynien, wymiana belek więźby dachowej, obrób-

ki blacharskie, utylizacja eternitu 

75 000,00 

4. Remont i przestawienie piecy kaflowych 30 000,00 

5. Remont i malowanie klatek schodowych 30 000,00 

6. Remonty instalacji gazowych w mieszkaniach i pionach wg zaleceń po rocznym 

przeglądzie 

35 000,00 

7. Remont kanalizacji, wpusty piwniczne wynikające z przeglądów technicznych 

budynków 

9 000,00 

8 Inne remonty: szklenie, naprawa stolarki itp. 15 000,00 

9. Wspólnoty mieszkaniowe Realizacja wg podjętych uchwał  

i posiadanych środków na fun-

duszu remontowym i przeglądu 

technicznego budynku 

 

4. W kolejnych latach objętych niniejszym pro-

gramem budynki administrowane przez Zakład Mie-

nia Komunalnego w Głogówku, zgodnie z wymo-

gami art. 62 prawa budowlanego, będą corocznie 

poddawane następującym przeglądom:  

- instalacji elektrycznej, 

- instalacji gazowej, 

- przewodów kominowych, 

- instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

- centralnego ogrzewania. 

5. Zalecenia wynikające z przeglądów będą 

wykonywane niezwłocznie z uwagi na awaryjny 

charakter zagrożeń oraz ze względu na starzejące 

się substancje mieszkaniowe. Z roku na rok zale-

ceń pokontrolnych przybywa, które są finanso-

wane  

- we wspólnotach mieszkaniowych poprzez 

wpłatę udziału przez właścicieli m.in. przez Gminę, 

- w budynkach komunalnych – przez Zakład 

Mienia Komunalnego w Głogówku. 

6. Dużym problemem jest zjawisko dewastacji 

lokali socjalnych. Koszty utrzymania lokali socjal-

nych w szczególności napraw zdewastowanych 

pomieszczeń są bardzo wysokie, natomiast 

wpływy z opłat czynszowych są zbyt niskie. Na-

jemcami ww. lokali są ludzie ubodzy, korzystają-

cy z pomocy społecznej, czasem z marginesu 

społecznego, który nie dbają w należyty sposób  

o lokal, a często dopuszczają się do ich dewasta-

cji. Jednak Gmina ma obowiązek zapewnienia 

mieszkań osobom i rodzinom o niskich docho-

dach, których nie stać do wynajęcia mieszkań na 

wolnym rynku. 

 

Rozdział 3 

Analiza potrzeb oraz plan remontów i moderni-

zacji wynikający ze stanu technicznego budyn-

ków lokali z podziałem na kolejne lata 

§ 5.1. Potrzeby remontowe budynków i lokali 

wynikają z konieczności:  

- utrzymania stanu technicznego na poziomie 

zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia, 

- zapewnienie użytkowania budynków i znaj-

dujących się w nim pomieszczeń oraz urządzeń 

związanych z budynkiem zgodnie z przeznacze-

niem, 

- utrzymanie wymaganego stanu estetycznego 

budynków. 

2. Poniższa tabela przedstawia przewidywane 

nakłady na remonty według rodzajów robót na 

lata 2011-2015. 

 

Tabela nr 6. Przewidywane nakłady finansowe na remonty zaplanowane na lata 2011-2015. 

Ilość i koszt wykonanych remontów Koszt [ w zł ] wykonywanych remontów w latach: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Roboty ogólnobudowalane 80 000 82 000 85 000 87 000 90 000 93 000 

Roboty dekarskie 65 000 69 000 73 000 74 500  76 000 77 000 

Roboty instalacyjne – instalacja wodno - 

kanalizacyjna 

10 000 11 000 11 500 12 000 12 500 13 400 

Roboty instalacyjne – instalacja elektryczna 8 000 8 500 9 000 10 000 11 000 11 500 

Roboty instalacyjne – instalacja gazowa 10 000 12 000 13 000 14 000 15 500 16 400 

Roboty instalacyjne – instalacja c.o. 4 000 4 500 4 800 5 000 5 500 6 000 

Roboty zduńskie 32 000 32 500 33 000 34 000 35 000 38 000 

Stolarka okienna, drzwi, schody, balustrady 10 000 11 000 11 500 12 000 12 200 13 000 

Inne: kominy, ławy kominiarskie, wentylacja, 

domofon, itp. 

45 000 50 000 55 000 61 500 62 000 62 500 

Razem: 264 000 281 500 295 800 310 000 319 700 330 800 
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3. Z uwagi na stan techniczny budynków ko-

nieczne jest przeprowadzenie remontów i moder-

nizacji w takim zakresie, aby można było zapew-

nić bezpieczne oraz dogodne warunki lokalowe 

mieszkańcom gminy w połączeniu z możliwo-

ściami finansowymi. 

 

Rozdział 4 

Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach 

§ 6.1. Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytko-

wych regulują następujące uchwały: 

- Uchwała Nr XIV/129/2000 Rady Miejskiej  

w Głogówku z dnia 28 lutego 2000 roku  

w sprawie określeni zasad nabywania, zbywania  

i obciążania nieruchomości stanowiących wła-

sność Gminy Głogówek oraz ich wydzierżawiania 

lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, 

- Uchwała Nr XXVI/214/2001 Rady Miejskiej 

w Głogówku z dnia 28 maja 2001 roku zmienia-

jąca uchwałę Nr 129/XIV/2000 z dnia 28 lutego 

2000 roku w sprawie określenia zasad nabywa-

nia, zbywania i obciążania nieruchomości stano-

wiących własność Gminy Głogówek oraz ich wy-

dzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy 

niż trzy lata (Dz. Urzędowy Województwa Opol-

skiego z 2001 roku Nr 64, poz. 1575), 

- Uchwała Nr VI/61/2003 Rady Miejskiej  

w Głogówku z dnia 31 marca 2003 roku zmienia-

jąca uchwałę o zmianie uchwały w sprawie okre-

ślenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Głogówek oraz ich wydzierżawiania lub wynaj-

mowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urzę-

dowy Województwa Opolskiego z 2003 roku  

Nr 41, poz. 894). 

2. Uchwalone bonifikaty zakupu lokali w wy-

sokości 85% ich wartości powinny zachęcać 

lokatorów do zakupu mieszkań. Przewiduje się, że 

z roku na rok zainteresowanie kupnem lokali 

mieszkalnych będzie spadać z uwagi na niewielką 

majętność większości lokatorów, a tym samym 

brakiem możliwości angażowania się samodzielnie 

w remonty części wspólnych budynków. 

3. Ilość i wartość sprzedaży lokali mieszkal-

nych przedstawia poniższa tabela, według aktual-

nych średnich wartości wycen pomniejszonych  

o zastosowanie bonifikaty. 

 

Tabela nr 7. Prognoza sprzedaży lokali mieszkal-

nych na lata 2010-2015. 

Lata Planowana 

sprzedaż lokali 

mieszkalnych 

Średnia cena 

sprzedaży  

po bonifikacie 

Wartość 

sprzedaży 

2010 24 10 000 zł 240 000 zł 

2011 25 11 000 zł 275 000 zł 

2012 14 11 500 zł 161 000 zł 

2013 12 12 000 zł 144 000 zł 

2014 12 12 500 zł 150 000 zł 

2015 12 13 000 zł 156 000 zł 

4. Zasób mieszkaniowy nie powinien być 

nadmiernie wyprzedawany, ponieważ jest nie-

zbędny do zaspokajania potrzeb rodzin, które nie 

mogą same rozwiązać swoich problemów miesz-

kaniowych, a które mają prawo oczekiwać od 

gminy pomocy w tym zakresie. 

5. Zbyt zaawansowana sprzedaż mieszkań 

mogłaby zmusić gminę w następnych latach do 

odtwarzania zasobu komunalnego, celem spro-

stania potrzebom socjalnym. Byłby to zabieg bar-

dzo kosztowny i niecelowy. 

 

Rozdział 5 

Zasady polityki czynszowej 

§ 7.1. Zakłada się, że stawka czynszu za najem 

1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego 

w latach 2011-2015 nie może przekroczyć 3% 

wartości odtworzeniowej budynku w dany roku. 

Natomiast stawka czynszu za wynajem lokalu 

mieszkalnego socjalnego nie może przekroczyć 

połowy stawki najniższego czynszu obowiązkowe-

go w gminnym zasobie mieszkaniowym. 

2. Stawki czynszu dla zasobu mieszkaniowego 

Gminy Głogówek za 1 m2 powierzchni użytkowej 

lokali mieszkalnych ustala Burmistrz w drodze 

zarządzenia. 

3. W latach objętych niniejszym programem 

nie przewiduje się obniżek czynszu naliczonego 

wg obowiązujących stawek w stosunku do na-

jemców lokali mieszkalnych. 

4. Obecnie obowiązująca od dnia 01 stycznia 

2011 roku stawka bazowa czynszu wynosi 3,45 zł 

za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalne-

go. W zależności od lokalizacji budynku oraz wy-

posażenia technicznego czyli standardu i komfortu 

(co przedstawia tabela nr 8) czynsz regulowany  

w zasobach komunalnych gminy Głogówek wynosi 

od 1,50 zł/m2 do 4,22 zł/m2. Natomiast stawka 

czynszu socjalnego wynosi 0,80 zł za 1 m² po-

wierzchni użytkowej. 

 

Tabela nr 8. Wyliczenie czynszów dla współczynnika 

bazowego „Wb” i stawki bazowej czynszu zł/m2 dla po-

szczególnych kategorii mieszkań w mieście i na wsi, 

obowiązujące od 01.01.2011 roku. 

Kategoria 

stawki 

Ilość 

punktów 

STREFA A STREFA B 

Stawka 

czynszu 

% 

stawki 

bazowej 

czynszu 

Stawka 

czynszu 

% 

stawki 

bazowej 

czynszu 

1 2 3 4 5 6 

I 95-100 4,55 132% 4,24 123% 

II 89-94 4,24 123% 4,04 117% 

III 83-88 4,04 117% 3,73 108% 

IV 77-82 3,73 108% 3,45* 100% 

V 71-76 3,45* 100% 3,17 92% 

VI 65-70 3,17 92% 2,86 83% 

VII 59-64 2,86 83% 2,66 77% 

VIII 53-58 2,66 77% 2,35 68% 

IX 47-52 2,35 68% 2,17 63% 
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X 41-46 2,17 63% 1,97 57% 

XI 35-40 1,97 57% 1,79 52% 

XII 29-34 1,79 52% 1,62 47% 

 

Oznaczenia: 

* - Stawka bazowa czynszu 

Strefa A – Miasto 

Strefa B – Wieś 

 

5. Obserwując brak środków na utrzymanie 

budynków i lokali mieszkalnych w należytym 

stanie, niezbędnym jest doprowadzenie czynszów 

do wysokości umożliwiającej odtworzenie sub-

stancji mieszkaniowej. Podwyżki czynszów winny 

być realizowane stopniowo. 

6. Gmina powinna posiadać takie zasoby 

mieszkaniowe, które zabezpieczać będą niezbęd-

ną ilość lokali socjalnych i lokali przeznaczonych 

do wynajmowania zgodnie z zasadami określo-

nymi w powyższej Uchwale. 

7. Wiadomo, że mieszkanie jest z jednej strony 

towarem rynkowym i jako takie podlega prawom 

gospodarki rynkowej, z drugiej zaś strony jest 

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jed-

nostki, a zwłaszcza rodziny w społeczeństwie  

i dlatego gmina winna służyć pomocą mieszka-

niową oraz wskazać kolejność zaspokajania po-

szczególnych potrzeb. 

Rozdział 6 

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budyn-

kami wchodzącymi w skład mieszkaniowego za-

sobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakre-

sie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy 

w latach 2011-2015 

§ 8.1. Zarządzanie budynkami i lokalami sta-

nowiącymi własność Gminy Głogówek powierza 

się Zakładowi Mienia Komunalnego w Głogówku. 

Gminny zasób mieszkaniowy ulega zmniejszeniu  

o lokale sprzedane najemcom na własność. 

2. W latach objętych niniejszym programem 

przewiduje się utrzymać dotychczasowy sposób 

zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy. 

 

Rozdział 7 

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej 

§ 9.1. W całym okresie objętym programem 

podstawowym źródłem finansowania gospodarki 

mieszkaniowej będą wpływy z: 

- czynszów za lokale mieszkalne zamienne  

i socjalne, 

- czynszów za lokale użytkowe, 

- inne wpływy. 

 

 

Tabela nr 9. Wymiary z czynszów lokali mieszkalnych, zamiennych, socjalnych, użytkowych oraz z tytułu dodat-

ków mieszkaniowych w latach 2010-2015. 

Lp Wymiary z: Kwota w zł w latach 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. czynszów z tyt. wynajmu lokali 

mieszkalnych, zamiennych, 

socjalnych 

853.033 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 

2. czynszów z tyt. wynajmu lokali 

użytkowych 

46.264 44.440 51.000 47.000 45.000 43.000 

3. dodatków mieszkaniowych 171.708 186.800 195.300 205.060 215.300 226.070 

4. Razem: 1.071.005 1.231.240 1.446.300 1.652.060 1.860.300 2.069.070 

 

2. Dużym problemem jest fakt notorycznego zadłużenia czynszowego lokatorów. Poniższa tabela 

przedstawia stan zadłużenia czynszowego na dzień 31 grudnia 2011 r. 

 

Tabela nr 10. Wymiary z czynszów lokali mieszkalnych, zamiennych, socjalnych, użytkowych oraz z tytułu dodatków 

mieszkaniowych w latach 2010-2015. 

Zadłużenie z tytułu opłat czynszowych Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2010 r. 

powstałe w przeciągu 2010 r. 78.026,52 zł 

zasądzone 454.947,81 zł 

Razem: 532.974,33 zł 

 

3. W budynkach wspólnot mieszkaniowych z wymiaru czynszowego opłacane są zaliczki na poczet kosz-

tów zarządu nieruchomością wspólną oraz fundusz remontowy. Natomiast w zasobach komunalnych opłata 

czynszowa musi wystarczyć na pokrycie wszystkich remontów takich jak roboty dekarskie, remont elewa-

cji, malowanie klatek schodowych, jak również na wykonanie robót zduńskich oraz stolarki okiennej. 
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Rozdział 8 

Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżące eksploatacji, koszty remon-

tów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, 

koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także 

wydatki inwestycyjne 

§ 10. Zasób komunalny w większości składa się ze starej substancji. Stanowi to 71% ogółu budyn-

ków. Relatywnie stary zasób wymaga dużych nakładów na techniczne jego utrzymanie. Komunalny zasób 

mieszkaniowy gminy zarządzany jest przez Zakład Mienia Komunalnego w Głogówku. Większość prac 

wykonywanych jest ze środków własnych pochodzących z opłat i czynszów. Remont części wspólnych 

do budynków (dachy, elewacje) finansowane są z budżetu Gminy. 

 

Tabela nr 11. Plan kosztów związanych z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego na lata 2011-2015. 

Koszty utrzymania zasobów komunalnych Koszty w zł w latach 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Koszty bieżącej eksploatacji 213.839 221.000 229.000 237.000 245.000 255.000 

Koszty remontów i modernizacji 53.202 55.000 56.650 58.400 60.200 62.100 

Koszty zarządu nieruchomością wspólną 254.630 262.500 270.400 278.600 287.000 295.700 

Razem 521.671 538.500 556.050 574.000 592.200 612.800 

 

Rozdział 9 

Inne działania mające na celu poprawę wyko-

rzystania i racjonalizację gospodarowania miesz-

kaniowym zasobem gminy Głogówek 

§ 11. W celu poprawy wykorzystania i racjo-

nalizacji gospodarowania mieszkaniowym zaso-

bem Gminy należy dążyć do: 

- angażowania mieszkańców we właściwe 

utrzymanie porządku i stanu technicznego w bu-

dynkach, a w szczególności w wyremontowa-

nych budynkach, na klatkach schodowych, po-

mieszczeniach piwnicznych, strychach, 

- inicjowania prac na rzecz nieruchomości 

wspólnej mieszkańców obiektu, poprzez udostęp-

nienie materiałów, załatwienie niezbędnych for-

malności dokumentacyjnych, pozwoleń itp. 

 

Rozdział 10 

Przepisy końcowe 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Głogówka. 

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Głogówku  

Krzysztof Barton 

1835

 

 

1836 

 
1836 

UCHWAŁA NR XII/88/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

 

 z dnia 31 października 2011 r. 

  

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie Gminy Głogówek za odbieranie 

odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych  

 

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

ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 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. Nr 102, poz. 1055, 

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

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

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

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

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

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

Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Dz. U. 

Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 

679) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 wrze-



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 145 – 8590 – Poz. 1836-1837 

 

śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 zm.  

z 2005 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1495; z 2006 r.  

Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; 

z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666,  

Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. 

Nr 47, poz. 278, Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), 

Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Ustala się następujące górne stawki opłat 

(brutto) za odbieranie odpadów komunalnych oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans-

port nieczystości ciekłych przez jednostki organi-

zacyjne lub przedsiębiorców posiadających ze-

zwolenia Burmistrza Głogówka na prowadzenie 

powyższej działalności na terenie Gminy Głogó-

wek: 

1. W zakresie odbierania odpadów komunal-

nych z pojemników służących do ich gromadzenia 

– niesegregowane: 

 

 pojemność 

kubła 

ustalone górne 

stawki brutto 

- wywóz odpadów sta-

łych w m3 1 m3 155,11 zł/poj. 

- wywóz odpadów komu-

nalnych z pojemników - 80 l 12,43 zł/poj. 

- wywóz odpadów komu-

nalnych z pojemników - 110 l 17,09 zł/poj. 

- wywóz odpadów komu-

nalnych z pojemników - 120 l 18,64 zł/poj. 

- wywóz odpadów komu-

nalnych z pojemników - 1100 l 139,90 zł/poj. 

 

2. W zakresie odbierania odpadów komunal-

nych z pojemników służących do ich gromadzenia 

- zbierane selektywnie: 

 pojemność 

kubła 

ustalone górne 

stawki brutto 

- wywóz odpadów sta-

łych w m3 1 m3 136,36 zł/poj. 

- wywóz odpadów komu-

nalnych z pojemników - 80 l 10,90 zł/poj. 

- wywóz odpadów komu-

nalnych z pojemników - 110 l 15,00 zł/poj. 

- wywóz odpadów komu-

nalnych z pojemników - 120 l 16,35 zł/poj. 

- wywóz odpadów komu-

nalnych z pojemników - 1100 l 122,72 zł/poj. 

 

3. W zakresie opróżniania zbiorników bezod-

pływowych z nieczystości płynnych uchwala się 

stawkę brutto za 1 m3 - 22,56 zł. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Głogówka. 

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IV/20/2011 Rady 

Miejskiej w Głogówku, z dnia 24 stycznia 2011 r. 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat obo-

wiązujących na terenie Gminy Głogówek za od-

bieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczy-

stości ciekłych. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego, z mocą obowią-

zującą od 1 stycznia 2012 r. a także podlega 

ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

w Głogówku oraz Zakładu Mienia Komunalnego  

w Głogówku. 

 

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Głogówku  

Krzysztof Barton 
1836

 

 

1837 

 
1837 

UCHWAŁA NR XII/90/2011  

 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

 

 z dnia 31 października 2011 r. 

  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym  

wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach,  

oddziałach przedszkolnych w szkołach oraz w sprawie opłat za świadczenia  

udzielane w oddziale żłobkowym prowadzonych przez Gminę Głogówek  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 roku 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,  
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z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 

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

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

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

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

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

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

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

Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113,  

Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, 

poz. 887) i art. 14, ust. 5 ustawy z dnia 7 września 

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

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

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

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

1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104,  

z 2006 roku Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 

1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 roku Nr 42, 

poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791,  

Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, 

poz. 1292, z 2008 roku Nr 70, poz. 416 i Nr 145, 

poz. 917, z 2009 roku Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 

206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, 

poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, 

poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991,  

z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654) 

oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.  

z 2011 r. Nr 45, poz. 235), Rada Miejska w Gło-

gówku uchwala, co następuje:  

 

§ 1. W uchwale Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej 

w Głogówku z dnia 28 kwietnia 2011 r. wpro-

wadza się następujące zmiany: § 6 uchwały po 

ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

5. Ustala się dzienną maksymalną opłatę za 

wyżywienie w wysokości 3,50 zł. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Głogówka. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Głogówku  

Krzysztof Barton 
1837

 

 

1838 

 
1838 

UCHWAŁA NR XII/91/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

 

 z dnia 31 października 2011 r. 

  

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/78/2011 Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie wieloletniego  

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głogówek na lata 2011-2015.  

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy  

z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw loka-

torów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. 

Nr 31, poz. 266; z 2006 r. Nr 86, poz. 602,  

Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 83, poz. 

602 i Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 

902 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2010 r. Nr 3, 

poz. 13) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

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

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

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

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

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

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

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

poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 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; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 

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

poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, 

poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777;  

Nr 149, poz. 887), Rada Miejska w Głogówku 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. W Uchwale Nr X/78/2011 Rady Miejskiej 

w Głogówku w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Głogówek na lata 2011-2015 dokonuje się na-

stępującej zmiany:  

§ 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

Obecnie obowiązująca od dnia 01 stycznia 

2011 roku stawka bazowa czynszu wynosi 3,45 zł 

za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalne-

go. W zależności od lokalizacji budynku oraz wy-

posażenia technicznego czyli standardu i komfortu 

(co przedstawia tabela nr 8) czynsz regulowany  

w zasobach komunalnych gminy Głogówek wynosi 

od 1,62 zł/m2 do 4,55 zł/m2. Natomiast stawka 

czynszu socjalnego wynosi 0,85 zł za 1 m² po-

wierzchni użytkowej. 
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Tabela nr 8. Wyliczenie czynszów dla współczynnika bazowego „Wb” i stawki bazowej czynszu zł/m2 dla po-

szczególnych kategorii mieszkań w mieście i na wsi, obowiązujące od 01.01.2011 roku. 

Kategoria 

stawki 

Ilość  

punktów 

STREFA A STREFA B 

Stawka czynszu % stawki bazowej czynszu Stawka czynszu % stawki bazowej czynszu 

1 2 3 4 5 6 

I 95 – 100 4,55 132% 4,24 123% 

II 89-94 4,24 123% 4,04 117% 

III 83-88 4,04 117% 3,73 108% 

IV 77-82 3,73 108% 3,45* 100% 

V 71-76 3,45* 100% 3,17 92% 

VI 65-70 3,17 92% 2,86 83% 

VII 59-64 2,86 83% 2,66 77% 

VIII 53-58 2,66 77% 2,35 68% 

IX 47-52 2,35 68% 2,17 63% 

X 41-46 2,17 63% 1,97 57% 

XI 35-40 1,97 57% 1,79 52% 

XII 29-34 1,79 52% 1,62 47% 

 

Oznaczenia: 

 * - Stawka bazowa czynszu  

Strefa A – Miasto  

Strefa B - Wieś 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Głogówka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Głogówku  

Krzysztof Barton 
1838

 

 

1839 

 
1839 

UCHWAŁA NR XVI/130/11 

 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH 

 

 z dnia 26 października 2011 r. 

  

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

psychologom, logopedom, pedagogom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce 

 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 oraz  

art. 42a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 

674, Nr 170, poz. 1218 i 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 i Nr 247, poz. 

1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 

1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 

458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, 

poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706), Rada Miejska  

w Głubczycach uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W Uchwale Nr XXX/277/09 Rady Miej-

skiej w Głubczycach z dnia 26 marca 2009 r.  

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek ty-

godniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psycholo-

gom, logopedom, pedagogom zatrudnionym  

w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce, 

wprowadza sie następujące zmiany: 

- § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Nauczycielom, którym powierzono sta-

nowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach 

podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół  

i placówek, prowadzonych przez Gminę Głubczy-

ce obniża się obowiązkowy tygodniowy wymiar 

zajęć dydaktycznych do wymiaru określonego  

w poniższej tabeli: 
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Lp Rodzaj stanowiska Tygodniowa liczba obowiązkowego wymiaru zajęć 

(pensum) 

1. Dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i 

zespołu szkół liczącego: 

- 1 - 5 oddziałów 

- 6 - 8 oddziałów 

- 9 - 14 oddziałów 

- 15- 20 oddziałów 

- 21 i więcej oddziałów 

 

 

10 

6 

4 

2 

0 

2. Wicedyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum i zespołu 

szkół liczącego: 

- do 14 oddziałów 

- 15 - 20 oddziałów 

- 21 i więcej oddziałów 

 

 

8 

6 

4 

3. Wicedyrektor przedszkola 10 

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmi-

strzowi Głubczyc. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,  

z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku. 

 

 Wiceprzewodniczący  

Rady Miejskiej 

Tadeusz Ciechanowski 
1839

 

 

 

1840 

 
1840 

UCHWAŁA NR XIV/142/11 

 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 25 października 2011 r. 

  

w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie pomnika 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 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 Kluczborku uchwala, co 

następuje:  

 

§ 1.1. Wyraża się zgodę na ustawienie przy 

kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przy ul. Jana Pawła II nr 7 w Kluczborku pomnika 

w formie pamiątkowego głazu z napisem o nastę-

pującej treści:  

„PAMIĘCI TWÓRCÓW RUCHU HARCERSKIE-

GO Z OKAZJI JUBILEUSZU 100-LECIA POWSTA-

NIA HARCERSTWA I 30-LECIA HARCERSTWA 

NIEPOKORNEGO W KLUCZBORKU”. Harcerki i Har-

cerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej  

w Kluczborku A.D. 2011”. 

2. Pomnik zostanie umieszczony na działce  

nr 19 ark.m 4 stanowiącej własność Parafii Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Kluczborka. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kluczborku  

Janusz Kędzia 

1840
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1841 

 
1841 

UCHWAŁA NR XVII/131/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

 

 z dnia 5 grudnia 2011 r. 

  

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,  

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,  

znajdujących się na obszarze Gminy Lewin Brzeski 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1 

w związku z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)2 oraz  

art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 

1240 z późn. zm.)3, Rada Miejska w Lewinie 

Brzeskim uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z póź-

niejszymi zmianami); 

2) Gminie, rozumie się przez to Gminę Lewin 

Brzeski; 

3) Dotacji, rozumie się przez to dotację celową 

na dofinansowanie prac konserwatorskich, re-

stauratorskich lub robót budowlanych przy zabyt-

ku wpisanym do rejestru zabytków prowadzonym 

przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków rozumianych zgodnie z art. 77 i 81 

Ustawy w związku z art. 126 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych słu-

żących realizacji zadań publicznych; 

4) Zabytku, rozumie się przez to zabytek zde-

finiowany w art. 3 pkt 1 Ustawy, znajdujący się 

na obszarze Miasta i Gminy Lewin Brzeski, wpi-

                                            
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w Dz. U.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 

558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; 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. 124; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 106, 

poz. 675; Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113;  

Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 217, poz. 1281. 
2 Zmiany z 2004 r. Dz. U. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 

2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2009 r. 

Nr 31, poz. 206, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r.  

Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474 Nr 130, poz. 87. 
3 Zmiany z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Dz. U.  

Nr 123, poz. 835, Dz. U. Nr 152, poz. 1020, Dz. U. Nr 96, 

poz. 620, Dz. U. Nr 236, poz. 1578, Dz. U. Nr 257 poz. 

1726. 

sany indywidualnie do rejestru zabytków prowa-

dzonego przez Opolskiego Wojewódzkiego Kon-

serwatora Zabytków; 

5) Beneficjencie Dotacji - są to osoby fizyczne, 

osoby prawne i jednostki organizacyjne określone 

art. 71 ust. 1 Ustawy oraz podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą; 

6) Pomocy „de minimis” - oznaczać będzie do-

tację kierowaną do podmiotów spełniających 

przesłanki pomocy publicznej w rozumieniu rozpo-

rządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia  

15 grudnia 2006 r. (Dz. U. L. 379 z 28.12.2006 r. 

poz. 0005-0010) z zastrzeżeniem art. 87 ust. 3 

lit. d traktatu TWE (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 

864/30) oraz art. 7 ustawy z dnia 30.04.2004 r. 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomo-

cy publicznej (zm. Dz. U z 2006 r. Nr 191, poz. 

1411, Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Dz. U.  

z 2010 r. Nr 18 poz. 99). 

 

§ 2.1. Z budżetu Gminy mogą być udzielane 

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy Zabytku, jeżeli: 

1) zabytek znajduje się w złym stanie tech-

nicznym; 

2) zabytek posiada istotne znaczenie histo-

ryczne, artystyczne lub naukowe dla Gminy. 

2. Dotacja może być udzielona Beneficjentowi 

Dotacji. 

3. Dotacja może być udzielona na: 

1) nakłady konieczne na wykonanie prac kon-

serwatorskich, restauratorskich lub robót budow-

lanych przy zabytku, które zostaną przeprowa-

dzone w roku następującym po roku złożenia 

wniosku o udzielenie Dotacji; 

2) nakłady konieczne na wykonanie prac kon-

serwatorskich, restauratorskich lub robót budow-

lanych przy zabytku, które zostały zakończone  

w roku poprzedzającym rok złożenia przez wnio-

skodawcę wniosku o udzielenie Dotacji. 

4. Łączną kwotę Dotacji w danym roku budże-

towym określa każdorazowo uchwała budżetowa 

zgodnie z art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierp-

nia 2009 r. o finansach publicznych. 

 

§ 3.1. Dotacja na prace konserwatorskie, re-

stauratorskie i roboty budowlane może obejmo-
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wać nakłady konieczne określone w art. 77 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyt-

ków i opiece nad zabytkami. 

2. Wnioskodawca ma obowiązek wyłonić wy-

konawcę zadania w sposób przejrzysty kierując 

się zasadami uczciwej konkurencji (co najmniej  

2 oferty), za najważniejsze z kryteriów uznając 

najniższą cenę. 

 

§ 4.1. Dotacja może być udzielona w wysoko-

ści do 70 % nakładów koniecznych, o których 

mowa w § 3. 

2. Jeżeli Zabytek posiada wyjątkową wartość 

historyczną, artystyczną lub naukową albo wy-

maga przeprowadzenia złożonych pod względem 

technologicznym prac konserwatorskich, restau-

ratorskich lub robót budowlanych, Dotacja może 

być udzielona w wysokości do 100% nakładów 

koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 

3. W przypadku, jeżeli stan zachowania Za-

bytku wynikający ze zdarzeń losowych wymaga 

niezwłocznego podjęcia interwencyjnych prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót bu-

dowlanych przy Zabytku, Dotacja może być rów-

nież udzielona do wysokości 100% nakładów 

koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 

4. Dotacja nie może zostać udzielona: 

1) jeżeli nakłady konieczne na te prace lub ro-

boty w 100% są finansowane z Dotacji pocho-

dzących z innych źródeł; 

2) jeżeli łączna kwota Dotacji udzielonych 

przez Gminę i inne uprawnione organy wynosi 

100% nakładów koniecznych na te prace lub 

roboty. 

 

§ 5.1. Udzielenie Dotacji może nastąpić na 

podstawie pisemnego wniosku. 

2. Do wniosku o udzielenie Dotacji na dofinan-

sowanie nakładów koniecznych na wykonanie 

prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy Zabytku, które zostaną prze-

prowadzone w roku następującym po roku złoże-

nia wniosku o udzielenie Dotacji, z zastrzeżeniem 

ust. 3, załącza się: 

1) dokument potwierdzający wpis zabytku do 

rejestru zabytków; 

2) dokument potwierdzający posiadanie przez 

wnioskodawcę tytułu prawnego do Zabytku; 

3) opis i zakres prac lub robót, harmonogram 

oraz kosztorys inwestorski przewidywanych do 

wykonania prac lub robót ze wskazaniem źródeł 

ich finansowania; 

4) decyzję właściwego organu ochrony zabyt-

ków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub 

robót; 

5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, 

gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku 

nieruchomym lub program prac, gdy wniosek 

dotyczy prac przy zabytku ruchomym; 

6) dokumenty potwierdzające udzielenie Dota-

cji przez inne podmioty lub informację o wnio-

skach o udzielenie dotacji skierowanych do in-

nych podmiotów. 

3. Do wniosku o udzielenie Dotacji obejmują-

cej nakłady określone w art. 77 pkt 1 - 6 Ustawy 

nie załącza się dokumentów wymienionych  

w ust. 2 pkt 4 i pkt 5. 

4. Do wniosku o udzielenie Dotacji na dofinan-

sowanie nakładów koniecznych na wykonanie 

prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku, które zostały zakoń-

czone w roku poprzedzającym rok złożenia przez 

wnioskodawcę wniosku o udzielenie Dotacji, za-

łącza się: 

1) dokument potwierdzający wpis zabytku do 

rejestru zabytków; 

2) dokument potwierdzający posiadanie przez 

wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku; 

3) opis i zakres przeprowadzonych prac lub 

robót, harmonogram oraz kosztorys przeprowa-

dzonych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich 

finansowania; 

4) decyzję właściwego organu ochrony zabyt-

ków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub 

robót; 

5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, 

gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku 

nieruchomym lub program prac, gdy wniosek 

dotyczy prac przy zabytku ruchomym; 

6) dokumenty potwierdzające udzielenie Dota-

cji przez inne podmioty lub informację o wnio-

skach o udzielenie Dotacji skierowanych do in-

nych podmiotów; 

7) potwierdzoną przez Wnioskodawcę za 

zgodność z oryginałem kopię umowy zawartej  

z wykonawcą robót i prac; 

8) potwierdzoną przez Wnioskodawcę za 

zgodność z oryginałem kopię końcowego protoko-

łu odbioru robót i prac; 

9) potwierdzone przez Wnioskodawcę za 

zgodność z oryginałem kopie zapłaconych fak-

tur/rachunków za wykonane prace lub roboty 

wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie 

zapłaty. 

5. Do wniosku o udzielenie Dotacji, o której 

mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 obejmującej nakłady 

określone w art. 77 pkt 1 - 6 Ustawy załącza się 

dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2, 

4, 5, 6, i 7 oraz potwierdzone przez Wniosko-

dawcę za zgodność z oryginałem kopie zapłaco-

nych faktur/rachunków za wykonanie prac z za-

kresu, o którym mowa w art. 77 pkt 1 - 6 Usta-

wy wraz z dokumentami potwierdzającymi doko-

nanie zapłaty. 

6. Jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do 

wniosku o udzielenie Dotacji winien załączyć in-

formacje o pomocy publicznej otrzymanej przed 
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dniem złożenia wniosku, sporządzoną w zakresie  

i według zasad określonych odrębnymi przepisami. 

7. Wzór wniosku o udzielenie Dotacji stanowi 

załącznik nr 1 do uchwały. 

 

§ 6.1. W przypadku Beneficjentów objętych 

regulacją Pomocy „de minimis” obok wniosku  

o którym mowa w § 5 uchwały wnioskodawca 

zobowiązany będzie do przedłożenia: 

1) wszystkich zaświadczeń o Pomocy „de mi-

nimis”, jakie podmiot otrzymał w roku, w którym 

ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzają-

cych go lat, albo oświadczeń o wielkości Pomocy 

„de minimis” otrzymanej w tym okresie, albo 

oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 

okresie; 

2) informacji niezbędnych do udzielenia Pomo-

cy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  

z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu in-

formacji przedstawianych przez podmioty ubiega-

jące się o pomoc „de minimis” (Dz. U z 2010 r. 

Nr 53, poz. 311). 

 

§ 7.1. Wnioski o Dotację, zawierające wszyst-

kie dokumenty, określone w § 5 i 6, składa się 

Burmistrzowi Lewina Brzeskiego w terminie przez 

niego wyznaczonym. Informacja o naborze wnio-

sków na dofinansowanie zadań w zakresie o któ-

rym mowa w § 2 podawana jest każdorazowo do 

publicznej wiadomości w formie ogłoszenia, za-

mieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, 

na stronach internetowych Urzędu Miejskiego 

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miej-

skiego w Lewinie Brzeskim. 

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma 

zastosowania w przypadku ubiegania się o Dota-

cję na prace interwencyjne konieczne w celu za-

chowania zabytku, o których mowa w § 4 ust. 3. 

3. Wnioski zweryfikowane przez Burmistrza 

Lewin Brzeskiego, po złożeniu przez wniosko-

dawcę oświadczenia o posiadaniu wkładu wła-

snego, na wykonanie prac objętych wnioskiem,  

w przypadku wniosków, o których mowa w § 2 

ust. 3 pkt 1, stanowią podstawę do przygotowa-

nia projektów uchwał Rady Miejskiej o udzieleniu 

Dotacji poszczególnym wnioskodawcom, w miarę 

posiadanych w budżecie środków na ten cel. 

4. W uchwale Rady Miejskiej przyznającej Do-

tację, określa się nazwę otrzymującego Dotację, 

prace lub roboty, na wykonanie których przyzna-

no Dotację oraz kwotę przyznanej Dotacji, wyra-

żoną również procentowo w stosunku do warto-

ści zadania według zakresu określonego w złożo-

nym wniosku. 

 

§ 8. Przekazanie Dotacji następuje na podsta-

wie umowy określającej w szczególności: 

1) opis i zakres prac lub robót i termin ich wy-

konania; 

2) wysokość Dotacji i tryb jej płatności; 

3) termin wykorzystania Dotacji, nie dłużej niż 

do 30 grudnia danego roku budżetowego; 

4) sposób kontroli należytego wykorzystania 

Dotacji, oraz zobowiązanie ubiegającego się o Do-

tację do poddania się pełnej kontroli w zakresie 

należytego wykonania prac lub robót, w tym udo-

stępnienia niezbędnej dokumentacji; 

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej Dotacji; 

6) termin zwrotu niewykorzystanej części Do-

tacji, termin zwrotu Dotacji wykorzystanej nie-

zgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości zgodnie z terminami 

określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 

1240 z późniejszymi zmianami). 

 

§ 9.1. W celu rozliczenia Dotacji Beneficjent, 

któremu udzielono Dotacji, składa sprawozdanie  

z wykonania prac lub robót Burmistrzowi Lewina 

Brzeskiego. 

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

stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

 

§ 10. W przypadku stwierdzenia: 

1) wykorzystania Dotacji niezgodnie z prze-

znaczeniem; 

2) pobrania Dotacji nienależnie lub w nadmier-

nej wysokości; 

3) Beneficjent, któremu udzielono Dotacji ma 

obowiązek jej zwrotu wraz odsetkami w wysoko-

ści określonej jak dla zaległości podatkowych,  

w terminie określonym umową, o której mowa  

w § 7. 

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Lewina Brzeskiego. 

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący Rady  

Waldemar Włodek 
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UCHWAŁA NR XVI/232/11 

 RADY MIASTA OPOLA 

 

 z dnia 20 października 2011 r. 

  

w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 

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

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

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

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

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

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

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

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

poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675;  

z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,  

Nr 134, poz. 777) oraz art. 44 ust. 1, 2 i art. 45 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220,  

Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. 

Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804; z 2011 r.  

Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549) – Rada Miasta 

Opola uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Ustanawia się pomnikami przyrody nastę-

pujące drzewa rosnące na terenie miasta Opola: 

 

Lp. Nazwa gatunkowa Nazwa łacińska Obwód pnia 

[cm] 

Położenie 

1.  Platan klonolistny  Platanus x hispanica 

"Acerifolia" 

575 Park Pasieka (działka nr 4/6, k.m. 51, obręb Opole, 

stanowiąca własność Gminy Opole) 

2. Dąb szypułkowy Quercus robur 420 Park Pasieka (działka nr 4/6, k.m. 51, obręb Opole, 

stanowiąca własność Gminy Opole) 

 

§ 2. Ustanowienie niniejszych drzew pomni-

kami przyrody ma na celu ochronę tworów przy-

rody ożywionej, charakteryzujących się wyjątko-

wymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, 

a także szczególnymi cechami osobniczymi, taki-

mi jak rozmiar i wiek. 

§ 3. W stosunku do pomników przyrody,  

o których mowa w § 1, w ramach ochrony czyn-

nej, ustala się możliwość: 

1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i za-

bezpieczających korony; 
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2) zabezpieczania ubytków i ran powierzch-

niowych pni. 

 

§ 4. W stosunku do ustanowionych pomników 

przyrody, o których mowa w § 1, wprowadza się 

następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania 

obiektu; 

2) wykonywania prac ziemnych trwale znie-

kształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormo-

wym lub przeciwpowodziowym albo budową, 

odbudową, utrzymywaniem, remontem lub na-

prawą urządzeń wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, 

jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub 

rybackiej; 

5) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

6) umieszczania tablic reklamowych. 

 

§ 5. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje 

Prezydent Miasta Opola. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-

dentowi Miasta Opola. 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący Rady  

Roman Ciasnocha 
1841

 

1843 

 
1842 

UCHWAŁA NR XVI/247/11 

 RADY MIASTA OPOLA 

 

 z dnia 20 października 2011 r. 

  

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,  

określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych  

na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Opola. 

 

Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 oraz 13f  

ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (j.t.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 

115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381,  

z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, 

Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, 

Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 

1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 

1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 

13, Nr 159, poz. 945) - Rada Miasta Opola 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. W uchwale Nr XXI/193/03 Rady Miasta 

Opola z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie usta-

lenia strefy płatnego parkowania, określenia wy-

sokości stawek i sposobu pobierania opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na dro-

gach publicznych w strefie płatnego parkowania 

na terenie miasta Opola zm. uchwałą Nr XII/ 

159/11 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2011 r. 

(j.t.: Dz. Urz. Woj. Opol. z 2011 r. Nr 28, poz. 

376, Nr 112, poz. 1357): 

1) pkt 1 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„1) Strefa cenowa A;  

a) opłata za parkowanie jednorazowe w dni ro-

bocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 

8.00 do 17.00 

- za 1/2 godziny   1,00 zł, 

- za pierwszą godzinę   2,00 zł, 

- za drugą godzinę   2,40 zł, 

- za trzecią godzinę   2,80 zł, 

- za każdą następną godzinę   2,00 zł, 

b) opłata dzienna: 

- za jeden dzień parkowania od poniedziałku do 

piątku   12,00 zł, 

c) miesięczna opłata abonamentowa 160,00 zł, 

d) miesięczna opłata za zastrzeżone stanowi-

sko postojowe (koperta)   500,00 zł, 

e) bilet parkingowy wykupiony dla strefy A 

zachowuje ważność w strefie B."; 

2) pkt 2 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Strefa cenowa B;  

a) opłata za parkowanie jednorazowe w dni 

robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 8.00 do 17.00 

- za 1/2 godziny   0,50 zł, 

- za pierwszą godzinę   1,00 zł, 

- za drugą godzinę   1,20 zł, 

- za trzecią godzinę   1,40 zł, 

- za każdą następną godzinę   1,00 zł, 

b) opłata dzienna: 

- za jeden dzień parkowania od poniedziałku do 

piątku   6,00 zł, 

c) miesięczna opłata abonamentowa 80,00 zł, 

d) miesięczna opłata za zastrzeżone stanowi-

sko postojowe (koperta)   300,00 zł, 

e) bilet parkingowy wykupiony dla strefy B 

traci ważność w strefie A.". 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-

dentowi Miasta Opola. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący Rady  

Roman Ciasnocha 
1842

 

1844 

 
1843 

UCHWAŁA NR XIV/133/11 

 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

 

 z dnia 28 listopada 2011 r. 

  

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi  

w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113,  

Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, 

poz. 1281/ oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia  

13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach /Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 

poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, 

poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. 

Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 

753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 

278, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622/, 

Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się górne stawki opłat (netto) za 

odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnia-

nie zbiorników bezodpływowych i transport nie-

czystości ciekłych pobieranych przez jednostki 

organizacyjne lub przedsiębiorców posiadających 

zezwolenie Burmistrza Ozimka na prowadzenie 

powyższej działalności na terenie Gminy Ozimek: 

1. W zakresie odbierania odpadów komunal-

nych z pojemników służących do ich gromadzenia: 
 

 pojemność 

kubła 

pojemność 

kubła 

wywóz odpadów komu-

nalnych 

1 m3 65,00 zł/m3 

wywóz odpadów komu-

nalnych z pojemników 

80 l 17,00 zł/poj. 

wywóz odpadów komu-

nalnych z pojemników 

110 l – 120 l 22,00 zł/poj. 

wywóz odpadów komu-

nalnych z pojemników 

220 l – 240 l 33,00 zł/poj. 

wywóz odpadów komu-

nalnych z pojemników 

1,1 m3 65,00 zł/poj. 

 

2. W zakresie opróżniania zbiorników bezod-

pływowych i transportu nieczystości ciekłych  

w zależności od odległości do oczyszczalni ście-

ków w Antoniowie ustala się: 
 

 ustalone górne stawki netto 

- do 10 km 32,00 zł/m3 

- powyżej 10 km 37,00 zł/m3 

 

§ 2. W przypadku gdy odpady komunalne są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny, stosu-

je się niższe stawki opłat za usługi, o których 

mowa w § 1 ust. 1, w wysokości:  
 

 pojemność 

kubła 

pojemność 

kubła 

wywóz odpadów komu-

nalnych 

1 m3 61,75 zł/m3 

wywóz odpadów komu-

nalnych z pojemników 

80 l 16,15 zł/poj. 

wywóz odpadów komu-

nalnych z pojemników 

110 l – 120 l 20,90 zł/poj. 

wywóz odpadów komu-

nalnych z pojemników 

220 l – 240 l 31,35 zł/poj. 

wywóz odpadów komu-

nalnych z pojemników 

1,1 m3 61,75 zł/poj. 

 

§ 3. Do cen podanych w § 1 i § 2 dolicza się 

podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U.  

z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, Nr 64, poz. 332/. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Ozimka. 
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§ 5. Tracą moc: uchwała Nr XLIII/413/10  

z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie określenia 

górnych stawek opłat ponoszonych przez właści-

cieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania 

odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników 

bezodpływowych oraz uchwała Nr IX/84/11 z dnia 

30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w spra-

wie określenia górnych stawek opłat ponoszo-

nych przez właścicieli nieruchomości za usługi  

w zakresie zbierania odpadów komunalnych  

i opróżniania zbiorników bezodpływowych. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego z mocą obo-

wiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Joachim Wiesbach 

1843

 

1845 

 
1844 

UCHWAŁA NR XV/248/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU 

 

 z dnia 27 października 2011 r. 

  

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,  

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość  

i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik 

 

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, 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 poz. 146, Nr 40, poz. 230,  

Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113,  

Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, 

poz. 887) i art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 

ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.  

z 2006 r. Nr 97, poz. 674, 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, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706,  

z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) 

w związku z przepisami rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 

2005 r. w sprawie wysokości minimalnych sta-

wek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 

ogólnych warunków przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia 

za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, 

poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. 

Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257,  

z 2009 r. Nr 52, poz. 422, Nr 222, poz. 1755, 

z 2010 r. Nr 131, poz. 885 z 2011 r. Nr 161, poz. 

967), Rada Miejska w Prudniku po uzgodnieniu  

z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Prudniku i Komisją Zakładową  

NSZZ „Solidarność” Międzyzakładowej Organizacji 

Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania 

w Prudniku uchwala regulamin określający wyso-

kość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funk-

cyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe wa-

runki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraź-

nych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania 

nagród a także wysokość i szczegółowe zasady 

przyznawania i wypłacania nauczycielskiego do-

datku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym 

w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik. 

 

Postanowienia ogólne  

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa 

bez bliższego określenia o: 

1) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozu-

mieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674  

z późniejszymi zmianami); 
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2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 

wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-

sadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu 

wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 z póź-

niejszymi zmianami); 

3) szkole – należy przez to rozumieć przed-

szkole, szkołę podstawową, zespół szkolno – 

przedszkolny, gimnazjum i zespół szkół dla któ-

rych organem prowadzącym jest Gmina Prudnik; 

4) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Bur-

mistrza Prudnika; 

5) dyrektorze – należy przez to rozumieć dy-

rektora szkoły, o której mowa w pkt 3; 

6) roku szkolnym – należy przez to rozumieć 

okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 

31 sierpnia roku następnego; 

7) klasie – należy przez to rozumieć także od-

dział lub grupę; 

8) uczniu – należy przez to rozumieć także 

wychowanka; 

9) tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin, o których mowa  

w § 1 ust. 1 rozporządzenia. 

 

Dodatek za wysługę lat  

§ 2. Nauczycielowi przysługuje dodatek za 

wysługę lat zgodnie postanowieniami art. 33  

ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia. 

 

Dodatek motywacyjny  

§ 3. Wysokość środków finansowych prze-

znaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczy-

cieli wynosi 4% stawki wynagrodzenia zasadni-

czego nauczycieli danej szkoły. 

 

§ 4.1. Dodatek motywacyjny może być przy-

znany nauczycielowi, który w półroczu poprzedza-

jącym przyznanie dodatku wyróżnił się następują-

cymi osiągnięciami dydaktycznymi, wychowaw-

czymi, opiekuńczymi lub osiągnięciami z obszaru 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zrealizo-

wał przynajmniej 6 z 15 wymienionych kryteriów. 

1) prowadził nieodpłatnie zajęcia z uczniami; 

2) przygotował uczniów do udziału w olimpia-

dach, konkursach przedmiotowych i zawodach 

sportowych, w których osiągnęli wyróżniające 

wyniki (finaliści i laureaci), lub prowadził zajęcia 

terapeutyczne i efektywnie wspierające rozwój 

uczniów; 

3) opracował i realizował własne programy au-

torskie; 

4) organizował pokaz wiedzy i umiejętności 

uczniów w ramach hospitacji diagnozującej, pro-

wadził lekcje otwarte dla nauczycieli oraz zajęcia 

związane z pedagogizacją rodziców; 

5) podejmował działalność innowacyjną i no-

watorską; 

6) organizował imprezy promujące szkołę  

w środowisku i regionie; 

7) ujawniał dużą aktywność w pracach rady 

pedagogicznej; 

8) włożył duży wysiłek w rozwój swojego 

warsztatu pracy, w tym pracowni przedmiotowej, 

bibliotek, świetlicy; 

9) pełnił obowiązki przewodniczącego zespołu 

przedmiotowego, samorządu uczniowskiego lub 

organizacji uczniowskiej; 

10) rozwijał życie kulturalne społeczności 

szkolnej poprzez: organizowanie wyjazdów do 

teatru, galerii, muzeów itp.; 

11) uzyskiwał bardzo dobre wyniki nauczania; 

12) wykonywał inne czynności w zakresie reali-

zacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opie-

kuńczych nie wymienionych w punktach 1 – 10; 

13) wzorowo prowadził dokumentację pracy 

pedagogicznej; 

14) nawiązał ścisłą współprace z rodzicami 

oraz pozyskał ich do realizacji zadań wychowaw-

czych i opiekuńczych w środowisku; 

15) podejmował w swej pracy problemy śro-

dowiska lokalnego. 

2. Nauczyciel, któremu powierzono funkcję 

dyrektora może otrzymać dodatek motywacyjny 

za wyróżniająca pracę oraz osiągnięcia w kiero-

wanej przez siebie szkole w szczególności za 

zrealizowanie 6 z 11 wymienionych kryteriów: 

1) wyróżniającą sprawność w zarządzaniu 

działalnością administracyjno gospodarczą szkoły; 

2) racjonalne gospodarowanie przyznanymi 

środkami budżetowymi i pozyskiwaniem ich  

z innych źródeł oraz przestrzeganie obowiązującej 

dyscypliny finansowej; 

3) terminowe i należyte wywiązywanie się 

wobec organu prowadzącego z obowiązków  

w zakresie sprawozdawczości i przekazywania 

informacji; 

4) umiejętność racjonalnego planowania pracy 

szkoły i własnej pracy kierowniczej oraz stworze-

nia możliwie optymalnych warunków na rzecz 

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych szkoły; 

5) tworzenie warunków sprzyjających podej-

mowaniu innowacji i eksperymentów; 

6) wyróżnianie się w dbałości o utrzymanie ładu 

i porządku wokół szkoły i estetyki jej pomieszczeń; 

7) skuteczne promowanie placówki i podno-

szenie jej pozycji w środowisku i regionie; 

8) systematyczne podnoszenie swoich kwalifi-

kacji poprzez udział w różnych formach doskona-

lenia; 
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9) prowadzenie wewnątrzszkolnego mierzenia 

jakości pracy szkoły różnymi procedurami oraz 

opracowanie raportu o jakości pracy w szkole; 

10) efektywne motywowanie nauczycieli  

i uczniów do udziału w olimpiadach przedmioto-

wych; 

11) nawiązanie i utrzymanie kontaktów ze 

szkołami partnerskimi. 

 

§ 5.1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na 

czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie 

dłuższy niż 6 miesięcy, w wysokości od 4% do 

20% otrzymywanego przez nauczyciela wyna-

grodzenia zasadniczego. 

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla na-

uczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając 

stopień realizacji zadań określonych w § 4, ustala 

dyrektor, a w stosunku do dyrektora Burmistrz. 

 

Dodatek funkcyjny  

§ 6. Nauczycielowi, któremu powierzono sta-

nowisko kierownicze w szkole przysługuje doda-

tek funkcyjny w wysokości określonej w poniż-

szej tabeli: 

 

Lp. stanowisko Miesięcznie 

w złotych 

od - do 

1. Przedszkola 

Dyrektor przedszkola liczącego: 

- 1 oddział 

- 2 oddziały, 

- 3 oddziały 

- 4 oddziały i więcej (w tym 

oddział żłobkowy) 

 

 

200 - 250 

250 - 300 

300 - 400 

350 - 700 

2. Szkoły 

a) dyrektor szkoły liczącej: 

- do 4 oddziałów 

- od 5 do 8 oddziałów, 

- od 9 do 12 oddziałów, 

- od 13 do 18 oddziałów, 

- od 19 do 25 oddziałów, 

- 26 oddziałów i więcej, 

b) wicedyrektor 

c) kierownik świetlicy 

 

 

350 - 450 

450 – 600 

500 – 700 

600 – 900 

700 – 1000 

800 – 1100 

350– 550 

350 - 400 

 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego w grani-

cach stawek określonych tabelą ustala dla dyrek-

tora Burmistrz, a dla wicedyrektora i innych sta-

nowisk kierowniczych dyrektor, uwzględniając 

wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne oraz 

liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, złożo-

ność zadań wynikających z funkcji kierowniczej 

oraz wyniki pracy szkoły. 

 

§ 7.1. Nauczycielom realizującym dodatkowe 

zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny: 

1) za wychowawstwo klasy: 

a) liczącej do 20 uczniów - w wysokości 90 zł 

miesięcznie, 

b) liczącej od 21 do 25 uczniów - w wysoko-

ści 100 zł miesięcznie, 

c) liczącej powyżej 25 uczniów - w wysokości 

120 zł miesięcznie; 

2) za wychowawstwo w grupie przedszkolnej: 

a) liczącej do 20 dzieci - w wysokości 90 zł 

miesięcznie, 

b) liczącej powyżej 20 dzieci - w wysokości 

120 zł miesięcznie; 

3) za funkcje opiekuna stażu - w wysokości 

80 zł miesięcznie. 

2. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1, 

przyznaje dyrektorowi Burmistrz, a pozostałym 

nauczycielom dyrektor.  

 

§ 8.1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczy-

cielom, którym powierzono obowiązki kierowni-

cze w zastępstwie, od pierwszego dnia miesiąca 

po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia 

tych obowiązków. 

2. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej 

dla dyrektora przysługuje wicedyrektorowi od 

pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego nastę-

pującego po trzech miesiącach zastępstwa. 

3. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w § 6 

ust. 1, nie wyłącza prawa do otrzymania dodat-

ku, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

 

Dodatek za warunki pracy  

§ 9.1. Nauczycielom za pracę w trudnych wa-

runkach polegającą na prowadzeniu indywidual-

nego nauczania dziecka zakwalifikowanego do 

kształcenia specjalnego przysługuje dodatek  

w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Nauczycielom za pracę w warunkach uciąż-

liwych określonych w § 9 rozporządzenia przy-

sługuje dodatek w wysokości 10% wynagrodze-

nia zasadniczego. 

3. Dodatek wypłaca się proporcjonalnie do re-

alizowanego przez nauczycieli obowiązującego 

wymiaru godzin w warunkach trudnych lub uciąż-

liwych. 

4. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trud-

ne warunki pracy i za uciążliwe warunki pracy 

przysługuje nauczycielowi prawo do dodatku  

z każdego tytułu. 

5. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 lub 2, 

przyznaje nauczycielowi dyrektor, a dyrektorowi 

Burmistrz. 

 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw  

§ 10.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę po-

nadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa 

oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przy-

znaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia za-

sadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, 
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jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz 

doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach 

uprawniających do dodatku) przez miesięczną licz-

bę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych 

w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraź-

nego zastępstwa nauczyciela. 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin ustalony w art. 42 

ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jed-

na godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się 

dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wyna-

grodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za 

warunki pacy, jeżeli praca w tej godzinie została 

zrealizowana w warunkach uprawniających do 

dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizo-

wanego wymiaru godzin. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego 

lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela,  

o której mowa w ust. 1 i 2, ustala 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. 

 

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród  

§ 11. Środki na nagrody w ramach specjalne-

go funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 

1% planowanych środków na wynagrodzenia 

osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym 

planie finansowym szkoły, z tym, że 

1) 80% środków „funduszu” przeznacza się na 

nagrody dyrektora; 

2) 20% środków „funduszu” przeznacza się na 

nagrody organu prowadzącego – Burmistrza. 

 

§ 12.1. Nagrody ze specjalnego funduszu na-

gród mają charakter uznaniowy i przyznawane są 

nauczycielom za szczególne osiągnięcia dydak-

tyczno – wychowawcze i opiekuńcze w pracy 

zawodowej. Nagroda może być przyznana na-

uczycielowi po przepracowaniu w szkole co naj-

mniej 1 roku. 

2. Nagroda organu prowadzącego „Nagroda 

Burmistrza” może być przyznana dyrektorom  

i nauczycielom, którzy posiadają wyróżniającą 

ocenę pracy pedagogicznej oraz spełniają co naj-

mniej 5 z kryteriów, o których mowa odpowied-

nio w ust. 4 i 5. 

3. Nagroda dyrektora może być przyznana na-

uczycielowi, który posiada co najmniej dobra 

ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia co naj-

mniej 5 z kryteriów, o których mowa w ust. 4. 

4. Ustala się następujące kryteria przyznawa-

nia nauczycielom nagrody: 

1) aktywne uczestniczenie w życiu szkoły, or-

ganizując imprezy ogólnoszkolne i środowiskowe; 

2) wzorowe organizowanie współpracy z ro-

dzicami i we współpracy z nimi rozwiązywanie 

problemów wychowawczych; 

3) podejmowanie działań dydaktyczno – wy-

chowawczych wykraczających poza przydział 

obowiązków; 

4) promowanie szkoły w środowisku, w regio-

nie, w kraju; 

5) dzielenie się swoimi doświadczeniami po-

przez publikacje i opracowanie materiałów meto-

dycznych służących innym nauczycielom; 

6) opracowywanie i wdrażanie własnych pro-

gramów autorskich; 

7) prowadzenie wymiany międzynarodowej 

uczniów; 

8) podejmowanie działalności innowacyjnej; 

9) prowadzenie zajęć wyrównawczych dla 

uczniów mających trudności w nauce, aktywne  

i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebu-

jących szczególnej opieki; 

10) praca z uczniami uzdolnionymi i osiąganie 

wyróżniających efektów w przygotowaniu ich do 

olimpiad i konkursów przedmiotowych; 

11) wzbogacanie warsztatu pracy pedagogicz-

nej i wychowawczej; 

12) prowadzenie lekcji otwartych dla nauczy-

cieli i zajęć w ramach wewnątrzszkolnego dosko-

nalenia nauczycieli; 

13) aktywna współpraca ze strukturami samo-

rządowymi lub innymi organizacjami pozarządo-

wymi działającymi na rzecz edukacji. 

5. Nauczyciele, którym powierzono funkcje 

dyrektorów mogą otrzymać nagrodę za wyróżnia-

jącą pracę oraz osiągnięcia w kierowanej przez 

siebie szkole, a w szczególności: 

1) rosnąca jakość szkoły lub placówki po-

twierdzoną wynikami egzaminów zewnętrznych, 

rezultatami uczniów w olimpiadach, konkursach, 

rozgrywkach sportowych; 

2) wyróżniającą sprawność w zarządzaniu dzia-

łalnością administracyjno – gospodarczą szkoły; 

3) racjonalne gospodarowanie przyznanymi 

środkami budżetowymi i pozyskiwanie ich z in-

nych źródeł oraz przestrzeganie obowiązującej 

dyscypliny finansowej z wykorzystaniem możli-

wości obniżania kosztów własnych; 

4) terminowe i należyte wywiązywanie się 

wobec organu prowadzącego z obowiązków  

w zakresie sprawozdawczości oraz przekazywa-

nia informacji; 

5) umiejętność racjonalnego planowania pracy 

szkoły oraz stwarzania możliwie optymalnych 

warunków na rzecz realizacji zadań dydaktyczno 

– wychowawczych i opiekuńczych szkoły; 

6) tworzenie odpowiednich warunków, sprzy-

jających wdrażaniu innowacji i eksperymentów 

oraz doskonaleniu zawodowemu nauczycieli; 

7) wyróżnianie się w dbałości o utrzymanie ła-

du i porządku wokół szkoły oraz estetyki jej po-
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mieszczeń oraz realizowania działań inwestycyj-

nych; 

8) skuteczne i różnorodne promowanie szkoły  

i podnoszenie jej pozycji w środowisku i w regio-

nie, w szczególności przez efektywny udział 

uczniów w olimpiadach przedmiotowych; 

9) sprawowanie nadzoru pedagogicznego po-

przez wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły 

i opracowywanie corocznych raportów oj jakości 

pracy szkoły; 

10) realizowanie wewnątrzszkolnego doskona-

lenia nauczycieli i wprowadzanie szkoły na drogę 

rozwoju organizacyjnego; 

11) rozwiązywanie problemów wychowaw-

czych, społecznych i przeciwdziałanie zjawiskom 

patologicznym. 

 

§ 13. Nagrody przyznawane są: 

1) z okazji Dnia Edukacji Narodowej; 

2) z innych ważnych okazji. 

 

§ 14.1. Wysokość Nagrody Burmistrza nie 

może być niższa niż 1.300,00 zł. 

2. Wysokość Nagrody Dyrektora powinna sta-

nowić co najmniej 20% miesięcznego wynagro-

dzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego, 

nie powinna być wyższa niż Nagroda Burmistrza. 

 

§ 15.1. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody 

Burmistrza występuje: 

1) dla nauczyciela – dyrektor szkoły, organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny; 

2) dla dyrektora szkoły – dyrektor Gminnego 

Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku, or-

gan sprawujący nadzór pedagogiczny. 

2. Złożone wnioski winny zawierać uzasadnienie. 

3. Wnioski o przyznanie Nagrody Burmistrza 

należy składać w następujących terminach: 

1) do dnia 30 września z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej; 

2) z miesięcznym wyprzedzeniem z okazji in-

nych ważnych wydarzeń. 

 

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy  

§ 16.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wy-

miarze nie niższym niż połowa tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin w szkole poło-

żonej na terenie wiejskim gminy Prudnik, w miej-

scowościach: Moszczanka, Łąka Prudnicka, Szy-

bowice, Rudziczka, Mieszkowice, Czyżowice, 

Niemysłowice, Wierzbiec i posiadającemu kwalifi-

kacje wymagane do zajmowanego stanowiska 

nauczyciela przysługuje nauczycielski dodatek 

mieszkaniowy zwany dalej „dodatkiem”. 

2. Wysokość dodatku w zależności od liczby 

osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wyno-

si miesięcznie: 

1) przy jednej osobie w rodzinie - 10,00 zł; 

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 20,00 zł; 

3) przy trzech osobach w rodzinie - 30,00 zł; 

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie  

- 40,00 zł. 

3. Do osób, o których mowa w ust. 2, zalicza 

się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkują-

cych: współmałżonka oraz dzieci i rodziców po-

zostających na wyłącznym jego utrzymaniu. 

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, bę-

dącemu także nauczycielem stale z nim zamiesz-

kującym przysługuje tylko jeden dodatek w wy-

sokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspól-

nie określają pracodawcę, który będzie im wypła-

cał ten dodatek. 

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie 

od tytułu do zajmowanego przez niego lokalu. 

6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szko-

łach przysługuje tylko jeden dodatek wypłacany 

przez wskazanego przez niego pracodawcę. 

 

§ 17. Dodatek przysługuje w okresie wyko-

nywania pracy, a także w okresach: 

1) niewykonywania pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie; 

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecz-

nego; 

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej służby 

wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycie-

lem powołanym do służby wojskowej zwarta była 

umowa o pracę na czas określony, dodatek wy-

płaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który 

umowa była zawarta; 

4) korzystania z urlopu wychowawczego 

przewidzianego w odrębnych przepisach. 

 

§ 18.1. Dodatek przyznaje się na wniosek na-

uczyciela lub na wspólny wniosek nauczycieli 

będącymi współmałżonkami. 

2. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrek-

torowi Burmistrz. 

3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia 

miesiąca następująco po miesiącu, w którym na-

uczyciel złożył wniosek o jego przyznanie. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Prudnika. 

 

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego, wcho-

dzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i obowią-

zuje do dnia 31 grudnia 2012 r. 

 

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

Zbigniew Kosiński 
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UCHWAŁA NR XVI/257/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU 

 

 z dnia 10 listopada 2011 r. 

  

w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h 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, 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 poz. 146, Nr 40, poz. 

230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 

113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz 

art. 58 ust. 1 i 6 w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1  

i ust. 5b, art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 

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

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

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

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

1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104,  

z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, 

Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, 

Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 

818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292,  

z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,  

Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. 

Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, 

Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, 2010 r. 

Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 

857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 

622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814,  

Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206), Rada 

Miejska w Prudniku uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Zakłada się całoroczne Szkolne Schro-

nisko Młodzieżowe w Prudniku z filią w Wiesz-

czynie. 

2. Siedzibą schroniska jest miasto Prudnik,  

ul. Dąbrowskiego 26, 48-200 Prudnik, a filii  

w Wieszczynie nieruchomość w Wieszczynie Nr 3. 

 

§ 2. Akt założycielski Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie, 

stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

 

§ 3. Nadaje się statut Szkolnemu Schronisku 

Młodzieżowemu w Prudniku z filią w Wieszczy-

nie, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Prudnika. 

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Zbigniew Kosiński 

 

 

 

Załącznik Nr 1  

do Uchwały XVI/257/2011 

Rady Miejskiej w Prudniku  

z dnia 10 listopada 2011 r. 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI  

SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO 

W PRUDNIKU Z FILIĄ W WIESZCZYNIE 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, usta-

wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

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

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

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

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

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

poz. 1203, 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 poz. 146, Nr 40, poz. 

230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 

113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz 

art. 58 ust. 1 i 6 w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1  

i ust. 5b, art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 

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

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

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

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

1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104,  
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z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, 

Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, 

Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 

818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292,  

z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,  

Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. 

Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, 

Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, 2010 r. 

Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 

857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 

622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814,  

Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206)  

zakłada się całoroczne Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe w Prudniku z siedzibą w Prudniku, 

48-200 Prudnik, ul. Dąbrowskiego 26, z filią  

w Wieszczynie, 48-200 Prudnik, Wieszczyna 3. 

 

 
 

Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XVI/257/2011 

Rady Miejskiej w Prudniku  

z dnia 10 listopada 2011 r. 

 

STATUT  

SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO  

w Prudniku z filią w Wieszczynie 

 

§ 1.1. Schronisko nosi nazwę: Szkolne Schro-

nisko Młodzieżowe w Prudniku.  

2. Siedzibą schroniska jest miasto Prudnik,  

48-200 Prudnik ul Dąbrowskiego 26.  

3. W skład Szkolnego Schroniska Młodzieżo-

wego w Prudniku wchodzi filia w Wieszczynie, 

48-200 Prudnik, Wieszczyna 3.  

 

§ 2.1. Ustalona nazwa jest używana przez 

schronisko w pełnym brzmieniu. 

2. Schronisko może używać nazwy skróconej 

w brzmieniu: SSM w Prudniku.  

 

§ 3.1. Na budynku schroniska umieszcza się 

trójkątną tablicę o wymiarach 60 x 60 x 60 cm  

z napisem: Szkolne Schronisko Młodzieżowe  

w Prudniku.  

2. Na budynku filii schroniska umieszcza się 

trójkątną tablicę o wymiarach 60 x 60 x 60 cm  

z napisem: Szkolne Schronisko Młodzieżowe  

w Prudniku Filia w Wieszczynie.  

 

§ 4. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Prud-

niku zwane dalej „schroniskiem", jest placówką 

oświatowo-wychowawczą o charakterze cało-

rocznym.  

 

§ 5. Organem prowadzącym schronisko jest 

Gmina Prudnik.  

 

§ 6. Organem sprawującym nadzór pedagogicz-

ny nad schroniskiem jest Opolski Kurator Oświaty.  

§ 7.1. Pracą schroniska kieruje dyrektor schro-

niska, zatrudniany przez Burmistrza Prudnika.  

2. Filią schroniska kieruje kierownik filii za-

trudniany przez dyrektora.  

 

§ 8. Schronisko realizuje następujące cele  

i zadania:  

1) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży 

krajoznawstwa i różnych form turystyki jako ak-

tywnych form wypoczynku;  

2) prowadzenie poradnictwa i informacji krajo-

znawczo-turystycznej;  

3) zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich 

opiekunom tanich miejsc noclegowych;  

4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom  

i młodzieży przebywającym w schronisku. 

 

§ 9. Zadania schroniska wykonywane są mię-

dzy innymi poprzez:  

1) udostępnienie miejsc noclegowych, w tym 

pomieszczeń do przechowania bagażu i sprzętu 

turystycznego; 

2) założenie strony internetowej z informacją  

o schronisku i regionie; 

3) ekspozycję szlaków turystycznych i krajo-

znawczych regionu;  

4) współpracę ze szkołami, biurami turystycz-

nymi i punktami informacji turystycznej;  

5) udostępnianie przebywającym w schronisku 

map i folderów o regionie. 

 

§ 10. Schronisko dysponuje 101 miejscami 

noclegowymi w tym 65 w Prudniku i 36 w filii  

w Wieszczynie.  

 

§ 11.1. Przyjmowanie osób w schronisku trwa 

od godz. 17ºº do godz. 21ºº w każdy dzień tygo-

dnia.  

2. Doba w schronisku trwa od godz. 17ºº do 

godz. 10ºº dnia następnego.  

 

§ 12.1. Rezerwacja miejsc noclegowych dla 

grup zorganizowanych wymaga formy pisemnej. 

Zgłoszenie takie musi zawierać co najmniej: ter-

min i czas pobytu grupy, oznaczenie organizatora 

wyjazdu, dane opiekunów grupy i dane uczestni-

ków wyjazdu.  

2. Turyści indywidualni mogą dokonywać re-

zerwacji również w formie ustnej.  

3. Rezerwacja jest skuteczna po potwierdzeniu 

jej przez pracownika schroniska.  

 

§ 13. Dzieci i młodzież oraz inne osoby prze-

bywające w schronisku mają obowiązek:  

1) przestrzegania obowiązującego w schroni-

sku regulaminu;  

2) zachowania ciszy nocnej od godz. 22ºº do 6ºº;  

3) przestrzegania zasad kulturalnego zacho-

wania się oraz zakazu palenia tytoniu, spożywa-
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nia napojów alkoholowych i zażywania środków 

odurzających oraz uprawiania gier hazardowych;  

4) przestrzegania zakazu posiadania przedmio-

tów powszechnie uznawanych za niebezpieczne  

i stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia;  

5) zgłaszania dyrektorowi o wszelkich znisz-

czeniach i uszkodzeniach przedmiotów będących 

własnością schroniska;  

6) zdania kluczy pracownikowi schroniska przy 

wyjściu ze schroniska.  

 

§ 14. Dzieci i młodzież oraz inne osoby prze-

bywające w schronisku mają prawo do:  

1) korzystania ze schroniska przez dowolną 

liczbę dni; 

2) korzystania w pełni z bazy schroniska 

(zgodnie z jego standardami) oraz dodatkowo na 

warunkach uzgodnionych z dyrektorem z sali 

dydaktycznej.  

 

§ 15.1. Dyrektor schroniska jest obowiązany 

zapewnić młodzieży przebywającej w schronisku 

należytą opiekę wychowawczą oraz jest odpowie-

dzialny za stan organizacyjny, administracyjno-

gospodarczy i higieniczno-sanitarny schroniska.  

2. Do kompetencji dyrektora należy w szcze-

gólności:  

1) kierowanie działalnością schroniska i repre-

zentowanie schroniska na zewnątrz; 

2) dysponowanie środkami finansowymi okre-

ślonymi w planie finansowym schroniska i pono-

szenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wy-

korzystanie;  

3) pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy 

dla pracowników zatrudnionych w schronisku; 

4) wykonywanie innych zadań takich jak:  

a) ścisłe egzekwowanie przestrzegania regu-

laminu schroniska przez turystów,  

b) organizacja systemu przyjmowania rezer-

wacji na noclegi i udzielania na nie odpowiedzi,  

c) organizacja opieki wychowawczej nad mło-

dzieżą przebywającą w schronisku oraz udzielanie 

jej pomocy i informacji dotyczących najbliższej 

okolicy (regionu),  

d) organizacja "kącika krajoznawczego" obej-

mującego m.in. zbiór map okolicy z oznaczeniem 

szlaków turystycznych i obiektów krajoznaw-

czych, przewodniki i monografie (informacje  

o najbliższej okolicy schroniska i regionie, fotogra-

fie), inne materiały informacyjne,  

e) prowadzenie rachunkowości schroniska 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

f) zapewnienie właściwego stanu higieniczno-

sanitarnego placówki,  

g) sporządzanie statystyki i sprawozdawczości 

z działalności schroniska,  

h) bieżące i zgodne z przepisami prowadzenie 

dokumentacji schroniska.  

§ 16.1. W schronisku zatrudnia się pracowni-

ków pedagogicznych, administracyjnych i pra-

cowników obsługi.  

2. Zakres zadań dla zatrudnionych pracowni-

ków określa przydział czynności.  

3. Do zadań pracowników pedagogicznych na-

leży:  

1) prowadzenie dokumentacji dotyczącej dzia-

łalności opiekuńczo - wychowawczej; 

2) sprawowanie nadzoru nad grupami dzieci  

i młodzieży przebywającej na terenie schroniska; 

3) organizowanie pomocy opiekunom zorgani-

zowanych grup; 

4) udzielanie informacji na temat walorów tu-

rystyczno - krajoznawczych regionu; 

5) współdziałanie z opiekunami grup w celu 

zachowania zasad bezpieczeństwa przez dzieci 

lub młodzież na terenie schroniska.  

4. Do zadań pracowników administracyjnych 

należy:  

1) prowadzenie dokumentacji schroniska 

zgodnie z odrębnymi przepisami;  

2) przyjmowanie grup wycieczkowych i poje-

dynczych turystów;  

3) rejestracja osób korzystających z usług 

schroniska;  

4) prawna i materialna odpowiedzialność za 

powierzone mienie.  

5. Do zadań pracowników obsługi należy:  

1) utrzymanie ładu i porządku w pomieszcze-

niach schroniska;  

2) dbałość o sprawne funkcjonowanie urzą-

dzeń schroniska;  

3) prowadzenie podręcznych magazynów;  

4) prawna i materialna odpowiedzialność za 

powierzone mienie schroniska.  

 

§ 17.1. W razie przekroczenia postanowień 

regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego za-

chowania się, dyrektor schroniska jest uprawnio-

ny do usunięcia przebywającego w schronisku.  

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych 

w statucie, a dotyczących funkcjonowania schro-

niska, jak: zapewnienie porządku, ochrony mie-

nia, przestrzegania zasad kultury itp., przebywa-

jący w schronisku stosują zasady określone  

w regulaminie schroniska i stosują się do wska-

zań dyrektora schroniska.  

 

§ 18. Skargi dotyczące naruszenia praw 

dziecka składane są bezpośrednio do dyrektora 

schroniska.  

 

§ 19. Przebywający w schronisku mogą 

wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisy-

wać do książki życzeń i zażaleń schroniska. 
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§ 20.1. Osoby przebywające w schronisku są 

zobowiązane do zabezpieczenia przedmiotów 

wartościowych, w tym pieniędzy.  

2. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za 

przedmioty wartościowe oraz pieniądze wnoszo-

ne do schroniska przez osoby przebywające  

w schronisku, chyba że zostaną zdeponowane  

u dyrektora schroniska.  

 

§ 21.1. Schronisko jest jednostką budżetową 

gminy.  

2. Wysokość opłat za korzystanie z miejsc 

noclegowych w schronisku ustala organ prowa-

dzący na wniosek dyrektora schroniska.  

 

§ 22. Schronisko może współdziałać z Polskim 

Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych oraz 

innymi stowarzyszeniami, instytucjami i organiza-

cjami zajmującymi się turystyką według zasad 

określonych odrębnymi przepisami.  
845

 

1847 

 
1846 

UCHWAŁA NR XI/53/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE 

 

 z dnia 29 września 2011 r. 

  

w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  

i art. 40 ust. 2 pkt 3 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 

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

i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 

142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675,  

z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,  

Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 37 

ust. 4 i art. 68 ust. 1 i ust. 1b ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-

ściami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651,  

Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, 

poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 

1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341 i Nr 106, poz. 

622, Nr 129, poz. 732), Rada Miejska w Ujeździe 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1.1. Uchwała określa zasady zbywania, na-

bywania i obciążania nieruchomości Gminy Ujazd 

oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas 

oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieokre-

ślony. 

2. Nabywanie nieruchomości na rzecz gminy 

od osób prawnych i fizycznych w celu realizacji 

określonych w ustawie o samorządzie gminnym 

zadań gminy może nastąpić na podstawie Zarzą-

dzenia Burmistrza, które określa formę nabycia 

/odpłatnie lub nieodpłatnie/. 

§ 2. Zbywanie nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Ujazd w formie sprzedaży, od-

dania w użytkowanie wieczyste gruntu, wnosze-

nia jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udzia-

łów w kapitale zakładowym spółek prawa han-

dlowego następuje, jeżeli zbycie nie koliduje  

z ustaleniami miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego i nie wymaga zgody Rady 

Miejskiej. 

 

§ 3.1. Wyraża się zgodę na udzielanie przez 

Burmistrza Ujazdu bonifikaty od ceny sprzedaży 

lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy korzy-

stającego z pierwszeństwa w nabyciu w wysoko-

ści: 

- 25 % - gdy nabywca wnosi zapłatę w całości 

przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży, 

- 15% - w przypadku jednoczesnej sprzedaży 

wszystkich lokali w domu mieszkalnym dotych-

czasowym najemcom, 

- 15 % - w przypadku najmu lokalu trwającego 

co najmniej 5 lat plus 1 % za każdy pełny rok 

najmu powyżej 5 lat. 

2. Bonifikaty, o których mowa wyżej, udziela 

się indywidualnie nabywcom lokali na ich wnio-

sek i nie mogą one przekroczyć łącznie 80% ceny 

sprzedawanego lokalu. 

 

§ 4. Obciążanie nieruchomości stanowiących 

własność Gminy ograniczonymi prawami rzeczo-

wymi nie wymaga zgody Rady Miejskiej w Ujeź-

dzie. 

 

§ 5. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie, 

wynajmowanie nieruchomości stanowiących wła-

sność Gminy Ujazd na okres 10 lat. 
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§ 6. Zobowiązuje się Burmistrza Ujazdu do 

składania Radzie, w okresach rocznych, pisem-

nych sprawozdań z realizacji uchwały. 

 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXXII/186/98  

z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie określania 

zasad gospodarowania nieruchomościami komu-

nalnymi. 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Ujazdu. 

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Rajmund Suhs 
1846

 

 

 

 

1848 

 
1847 

OGŁOSZENIE 

 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 30 listopada 2011 r. 

  

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków  

Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

 

Marszałek Województwa Opolskiego działając 

na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Go-

spodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz 

trybu działania wojewódzkich i powiatowych spo-

łecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2003 Nr 62, poz. 560). Informuje  

o możliwości zgłaszania kandydatów na członków 

Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych. Uprawnionymi do zgłaszania 

kandydatów są działające na terenie wojewódz-

twa opolskiego organizacje pozarządowe, funda-

cje, wojewoda i jednostki samorządu terytorialne-

go (powiaty i gminy). 

Zgłoszenie zawierające dane dotyczące kandy-

data wraz z uzasadnieniem należy składać  

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opol-

skiego – Departament Zdrowia i Polityki Społecz-

nej Instytut Śląski ul. Piastowska 17 (pok. 607 b) 

w terminie do 20 dni od dnia opublikowania ni-

niejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Wojewody Opolskiego. 

 

 wz. Marszałka Województwa Opolskiego 

Wicemarszałek Województwa Opolskiego  

Tomasz Kostuś 

1847
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1849 

 
1848 

POROZUMIENIE NR 1/2011 

 GMINY UJAZD I GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE 

 

 z dnia 19 września 2011 r. 

  

w sprawie kompleksowej opieki nad bezdomnymi psami 

 

Gminę Ujazd reprezentuje Burmistrz Ujazdu - 

Tadeusz Kauch, zwany dalej Zleceniodawcą 

Gminę Kędzierzyn-Koźle reprezentuje Prezy-

dent Miasta Kędzierzyn-Koźle - Tomasz Wantuła, 

zwany dalej Zleceniobiorcą 

 

§ 1.1. Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji 

powierzone jej przez Zleceniodawcę zadania wła-

sne Zleceniodawcy polegające na kompleksowej 

opiece nad bezdomnymi psami żyjącymi na tere-

nie Gminy Ujazd. 

2. Kompleksowa opieka, o której mowa w ust. 1, 

obejmuje: 

1) odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy 

Ujazd na zgłoszenie Zleceniodawcy; 

2) transport psów, o których mowa w pkt 1, 

do schroniska dla bezdomnych zwierząt, zwanego 

dalej schroniskiem, prowadzonego przez Miejskie 

Składowisko Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu, 

oznaczane dalej skrótem MSO, będące jednostką 

organizacyjną Zleceniobiorcy; 

3) umieszczanie psów, o których mowa w pkt 1, 

w schronisku; 

4) zapewnienie godziwych warunków pobytu 

w schronisku, w tym stałą opiekę weterynaryjną 

obejmującą obowiązkowe szczepienie i leczenie 

na terenie schroniska, psów, o których mowa  

w pkt 1 oraz psów wyłapanych na terenie Gminy 

Ujazd i umieszczonych w schronisku na podsta-

wie porozumień zawartych przez strony w latach 

ubiegłych, do czasu odbioru przez właściciela, 

sprzedaży lub naturalnej śmierci. 

 

§ 2.1. W celu sfinansowania poniesionych przez 

Zleceniobiorcę kosztów czynności kompleksowej 

opieki nad bezdomnymi psami, o których mowa  

w § 1 ust. 2, Zleceniodawca przekaże Zleceniobior-

cy: 

1) kwotę w wysokości stanowiącej iloczyn 

zryczałtowanej stawki 330 zł brutto za jednego 

psa (w tym psy wyłapane na terenie Gminy Ujazd 

w latach ubiegłych) i ilości psów przebywających 

w schronisku przez co najmniej połowę dni dane-

go miesiąca; 

2) kwotę w wysokości stanowiącej iloczyn 

zryczałtowanej stawki 165 zł brutto za jednego 

psa i ilości psów przebywających w schronisku 

przez mniej niż połowę dni danego miesiąca. 

2. Niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 1, 

Zleceniodawca zobowiązany będzie przekazać Zle-

ceniobiorcy miesięczną dotację na pokrycie ponie-

sionych przez niego kosztów czynności zmierzają-

cych do odbioru bezdomnego psa, podjętych na 

zgłoszenie Zleceniodawcy, a nie zakończonych uję-

ciem zwierzęcia. Wysokość tej dotacji stanowić 

będzie iloczyn zryczałtowanej stawki 125 zł brutto  

i ilości czynności określonych w zdaniu poprzednim 

podjętych w danym miesiącu. 

1) Począwszy od 2012 r. zryczałtowane staw-

ki, o których mowa w ust. 1, podwyższane będą 

corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen 

towarów i usług konsumpcyjnych w roku po-

przednim, ogłaszany przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim”. 

3. Zestawienie: 

1) ilości psów, o których mowa w § 1 ust. 2  

pkt 4, przebywających w schronisku w danym mie-

siącu, określające datę przyjęcia psów objętych 

zestawieniem do schroniska i datę, do której te psy 

przebywały w schronisku w danym miesiącu; 

2) ilości czynności, o których mowa w ust. 2, 

podjętych w danym miesiącu, określające datę 

tych czynności, w imieniu Zleceniobiorcy sporzą-

dzi i przekaże Zleceniodawcy MSO, w terminie do 

7 dnia następnego miesiąca. 

4. W terminie 7 dni od otrzymania zestawienia, 

o którym mowa w ust. 3, Zleceniodawca przekaże 

Zleceniobiorcy przelewem na rachunek bankowy  

w banku PKO Bank Polski S.A. oddział Kędzierzyn-

Koźle nr 54 1020 3714 0000 4902 0012 6854 

dotację za dany miesiąc, wyliczoną w sposób 

wskazany w ust. 1 i ust. 2, z uwzględnieniem klau-

zuli waloryzacyjnej, o której mowa w ust. 2 pkt 1. 

 

§ 3.1. Porozumienie zawarte zostaje na czas 

nieoznaczony i wchodzi w życie z pierwszym 

dniem miesiąca następującego po miesiącu,  

w którym porozumienie zawarto. 

2. Każda ze stron może porozumienie wypo-

wiedzieć z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia upływającego z ostatnim dniem 

miesiąca. 

3. W przypadku wypowiedzenia porozumienia 

przez Zleceniodawcę zobowiązany on będzie  

w ciągu miesiąca od upływu okresu wypowiedze-

nia do odebrania ze schroniska wszystkich psów, 

o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4. 
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4. W przypadku niewykonania całości zobo-

wiązania, o którym mowa w ust. 3, w terminie 

określonym w tym postanowieniu Zleceniodawca 

zapłaci Zleceniobiorcy miesięczną karę umowną 

w wysokości stanowiącej iloczyn dwukrotności 

zryczałtowanej stawki wskazanej w § 2 ust. 1, 

zwaloryzowanej zgodnie z postanowieniem § 2 

ust. 2 pkt 1, oraz ilości psów nieodebranych ze 

schroniska w terminie, o którym mowa w ust. 3. 

5. Karę umowną, o której mowa w ust. 4, 

Zleceniobiorca naliczać będzie Zleceniodawcy za 

dany miesiąc w nocie księgowej wystawionej  

w miesiącu następnym, do której załączone zo-

stanie zestawienie sporządzone z odpowiednim 

zastosowaniem zasad określonych w § 2 ust. 3. 

§ 4.1. W sprawach nieuregulowanych porozu-

mieniem stosują się przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zleceniodawca zgłosi porozumienie Wojewo-

dzie Opolskiemu w celu opublikowania w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

4. Porozumienie sporządzono w czterech jed-

nobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzempla-

rze dla każdej ze stron. 

 

Zleceniodawca  

Burmistrz Ujazdu  

Tadeusz Kauch 

Zleceniobiorca  

Prezydent Miasta  

Tomasz Wantuła 

1848

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 – 8618 – 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego:  

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: 

Opolski Urząd Wojewódzki - Biuro Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych  

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 77 45 24 605, e-mail: oi@opole.uw.gov.pl 

Zbiory Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego wraz ze skorowidzami dostępne są  

w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim - Wydział Nadzoru i Kontroli 

ul. Piastowska 14, pok. nr 233, 45-082 Opole, tel. 77 45-24-260 w godz. 7.30 - 15.30. 

oraz na stronie internetowej: www.opole.uw.gov.pl 
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