
 

  

TREŚĆ: 

Poz.: 

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

1781 – Rady Powiatu w Głubczycach Nr XLII/295/2009 z dnia 30 października 2009 r.  

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska 

kierownicze oraz pełniącym obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, 

któremu powierzono stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiąz-

kowego wymiaru godzin zajęć doradców metodycznych, pedagogów, psycholo-

gów, logopedów, a także innych specjalistów prowadzący zajęcia specjalistyczne 

oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu 

zaocznym 9528 

1782 – Rady Powiatu w Nysie Nr XXXI/262/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie 

ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczy-

cielom zajmującym kierownicze stanowiska w szkołach i placówkach oświato-

wych prowadzonych przez Powiat Nyski 9530 

U C H W A Ł Y  R A D  G M I N :  

1783 – Rady Miejskiej w Białej Nr XXVI/301/09 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie 

zasad przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  

i studentów za szczególne osiągnięcia sportowe 9531 

1784 – Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr XXXII/244/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.  

w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieru-

chomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżnia-

nia zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobrodzień 9533 

1785 – Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XL/344/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie 

określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach 

prawa handlowego 9534 

1786 – Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XL/346/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie 

zniesienia ochrony pomnikowej 9534 

1787 – Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXXIII/354/09 z dnia 25 listopada 2009 r.  

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycz-

nych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości pro-

wizji za inkaso 9535 

1788 – Rady Gminy Izbicko Nr XLVII/238/09 z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie poboru 

podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 9537 

1789 – Rady Gminy Izbicko Nr XLVII/242/09 z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie ustale-

nia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie 

Gminy Izbicko 9538 

1790 – Rady Gminy Jemielnica Nr XXXI/213/09 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz 

szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak 

również trybu ich pobierania 9539 

Nr 118* Opole, dnia 31 grudnia 2009 r. 
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Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 118 – 9526 –  

 
1791 – Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr XLVIII/557/09 z dnia 26 listopada 2009 r. zmie-

niająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targo-

wej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej  

w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso 

oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle 9540 

1792 – Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XLIV/259/09 z dnia 28 października 2009 r.  

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za wa-

runki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń 

wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowa-

dzonych przez Gminę Korfantów 9540 

1793 – Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XL/253/09 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 

ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na 

terenie Gminy Leśnica 9546 

1794 – Rady Gminy Lubrza Nr XXV/185/09 z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieru-

chomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż  

3 lata lub na czas nieoznaczony 9547 

1795 – Rady Miejskiej w Oleśnie Nr XLVI/285/09 z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie 

ustalenia lokalizacji i regulaminu targowiska miejskiego 9547 

1796 – Rady Miejskiej w Paczkowie Nr XL/286/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych 9552 

1797 – Rady Gminy Polska Cerekiew Nr XXV/162/2009 z dnia 26 listopada 2009 r.  

w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieru-

chomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżnia-

nia zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Polska Cerekiew 9553 

1798 – Rady Gminy Skarbimierz Nr XXXV/251/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie 

obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2010 rok 9554 

1799 – Rady Gminy Tarnów Opolski Nr XXXV/258/09 z dnia 23 listopada 2009 r.  

w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta 

Gminy Tarnów Opolski 9554 

1800 – Rady Gminy Turawa Nr XXXII/212/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany 

uchwały Rady Gminy Nr XXXI/203/09 z dnia 27 listopada 2009 r.  

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości 9555 

1801 – Rady Gminy w Wilkowie Nr XXXII/189/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzę-

cych i ich części 9556 

1802 – Rady Gminy w Wilkowie Nr XXXII/190/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-

chomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych 9557 

Z A R Z Ą D Z E N I E  W O J E W O D Y  

1803 – Wojewody Opolskiego Nr 234/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowa-

dzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Niemodlinie 9558 

Z A R Z Ą D Z E N I A  S T A R O S T Ó W :  

1804 – Starosty Opolskiego Nr OR 0135-28/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie usta-

lenia na 2010 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodo-

bowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Opolskie-

go 9560 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 118 – 9527 –  

 
1805 – Starosty Strzeleckiego Nr 44/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniające zarzą-

dzenie Nr 7/2009 Starosty Strzeleckiego z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie ustale-

nia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Spo-

łecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektu-

alnie prowadzonego przez Zgromadzenie Braci Szkolnych w Zawadzkiem,  

w 2009 roku 9560 

A N E K S Y :  

1806 – Nr 1 z dnia 29 października 2009 r. do porozumienia z dnia 8 maja 2009 r.  

w sprawie wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą „Opracowanie projektu 

budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1763 Opole - 

Komprachcice na odcinku Chmielowice – Osiny od km 1+013 do km 2+144” 

zawartego pomiędzy Gminą Komprachcice a Powiatem Opolskim 9561 

1807 – Nr 1 z dnia 9 listopada 2009 r. do porozumienia z dnia 10 września 2009 r.  

w sprawie wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą „Opracowanie projektu 

budowlano - wykonawczego na przebudowę drogi wraz z budową kanalizacji 

deszczowej drogi powiatowej nr 1149 O Karłowice – Popielów na odc. 6+430 - 

6+735 (ul. Wolności) i drogi powiatowej Nr 1150 O Popielów - Ładza na odc. 

0+000 - 1+420 O (ul. Dworcowa) w miejscowości Popielów" zawartego pomiędzy 

Gminą Popielów a Powiatem Opolskim 9561 

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

1808 – Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie podania 

do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Powiatu w Prud-

niku 9562 

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

1809 – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - uchwała Nr 29/112/2009  

z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały  

Nr XXXIII/354/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2009 r. w spra-

wie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych  

w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za 

inkaso 9563 

1810 – Wojewody Opolskiego Nr NK.III-AR–0911–2–11/09 z dnia 30 listopada 2009 r.  

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLII/295/2009 Rady Po-

wiatu w Głubczycach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zasad rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 

ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, roz-

miaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz pełniącym obo-

wiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko 

kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

doradców metodycznych, pedagogów, psychologów, logopedów, a także innych 

specjalistów prowadzący zajęcia specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymia-

ru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym 9564 

1811 – Wojewody Opolskiego Nr NK.III-LM–0911–2–12/09 z dnia 9 grudnia 2009 r.  

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Powiatu Nyskiego  

Nr XXXI/262/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udziela-

nia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kie-

rownicze stanowiska w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Nyski 9566 
 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 118 – 9528 – Poz. 1781 

 

1781 * 

 
178 1 

UCHWAŁA NR XLII/295/2009 

 RADY POWIATU W GŁUBCZYCACH 

 

 z dnia 30 października 2009 r. 

  

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 

ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska 

kierownicze oraz pełniącym obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono 

stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców 

metodycznych, pedagogów, psychologów, logopedów, a także innych specjalistów prowadzący zajęcia 

specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym 

 

Na podstawie art. 42 ust. 7 oraz art. 91d pkt 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczycie-

la (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), Rada Powiatu w Głubczycach uchwala, co 

następuje: 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć także pla-

cówki prowadzone przez Powiat Głubczycki; 

2) dyrektorze lub wicedyrektorze należy przez 

to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły,  

o której mowa w pkt 1; 

3) nauczycielu - należy przez to rozumieć także 

wychowawcę i innego pracownika pedagogiczne-

go zatrudnionego w szkole, o których mowa  

w pkt 1. 

 

Rozdział 2 

Zasady rozliczania tygodniowego obowiązko-

wego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla któ-

rych ustalony plan zajęć jest różny w poszczegól-

nych okresach roku szkolnego 

 

§ 2.1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wy-

miarze, dla których ustalony plan zajęć w pew-

nych okresach roku szkolnego niewyczerpuje 

obowiązującego tych nauczycieli wymiaru zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do 

realizowania w innych okresach trwania roku 

szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby 

zająć, aby średni wymiar zajęć w ciągu roku 

szkolnego nie był niższy od obowiązkowego wy-

miaru godzin, zgodnie z art. 42 ust. 3 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), zwaną dalej Kartą Nauczyciela. 

2. Rozkład zajęć ustalony według zasady,  

o której mowa w ust. 1, powinien być określony 

dla każdego nauczyciela w planie organizacyjnym 

na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do 

wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

3. Dla nauczycieli, którym przydzielono w pla-

nie organizacyjnym na dany rok szkolny liczbę 

godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiąz-

kowy wymiar zajęć, godzinami ponadwymiaro-

wymi są godziny zajęć realizowane ponad tygo-

dniowy obowiązkowy wymiar godzin, określony 

według zasad, o których mowa w ust. 1. 

4. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym 

wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć 

w poszczególnych okresach roku szkolnego,  

w umowie o pracę określa się średni wymiar za-

jęć dla całego okresu zatrudnienia. 

 

§ 3. W przypadku rozwiązania z nauczycielem 

stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, 

dla którego został ustalony różny plan zajęć, roz-

liczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym 

godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku 

pracy, z tym że za wszystkie przepracowane mie-

siące, bez względu na wymiar godzin zrealizowa-

nych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do 

wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy, 

tygodniowy wymiar godzin zajęć, a także za 

przepracowane w tym czasie godziny ponadwy-

miarowe. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 118 – 9529 – Poz. 1781 

 

Rozdział 3 

Rozmiar i zasady udzielania obniżek tygodnio-

wego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć na-

uczycielom zajmującym stanowiska kierownicze 

oraz pełniącym obowiązki kierownicze w zastęp-

stwie nauczyciela, któremu powierzono stanowi-

sko kierownicze, a także zwalniania ich od obo-

wiązku realizacji tych zajęć 

 

§ 4. Nauczycielom, którym powierzono sta-

nowiska kierownicze oraz pełniącym obowiązki 

kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu 

powierzono stanowisko kierownicze obniża się 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych określo-

nych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela, do wysokości ustalo-

nej w tabeli: 

 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowa liczba 

godzin obowiązko-

wego wymiaru 

godzin 

1. Dyrektor szkoły, zespołu każ-

dego typu liczącego: 

a) do 4 oddziałów 

b) 5 - 6 oddziałów 

c) 7 - 8 oddziałów 

d) 9 - 16 oddziałów 

c) 17 i więcej oddziałów 

 

 

12 

10 

8 

5 

3 

2. Wicedyrektor szkoły (zespołu 

szkół), w której powierzono 

stanowisko: 

a) 7 - 8 oddziałów 

b) 9 - 16 oddziałów 

c) 17 i więcej oddziałów 

 

 

 

12 

9 

7 

3. Kierownik warsztatu szkolne-

go 

Kierownik szkolenia praktycz-

nego 

 

4 

4. Kierownik internatu 12 

5. Dyrektor Specjalnego Ośrodka 

Szkolno - Wychowawczego 

 

4 

6. Dyrektor Powiatowego 

Ośrodka Doskonalenia Na-

uczycieli i Poradnictwa Psy-

chologiczno - Pedagogicznego 

 

6 

 

§ 5.1. Starosta Głubczycki w uzasadnionych 

przypadkach może zwolnić dyrektora szkoły w ca-

łości lub w części, od obowiązku realizacji tygo-

dniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, 

jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują 

znaczne zwiększenie zadań dyrektora. Dotyczy to 

także nauczyciela zajmującego stanowisko kierow-

nicze w zastępstwie dyrektora szkoły. 

2. Zwolnienie z tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć może być cofnięte w każ-

dym czasie, w związku z ustaniem przyczyn uza-

sadniających zwolnienie z tych zajęć. 

§ 6. Obniżony obowiązkowy wymiar zajęć dla 

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kie-

rownicze ustalany jest corocznie w arkuszach 

organizacyjnych szkół. 

 

Rozdział 4 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

doradców metodycznych, pedagogów, psycholo-

gów, logopedów, a także innych specjalistów pro-

wadzący zajęcia specjalistyczne, nauczycieli pro-

wadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczy-

cieli realizujących w ramach stosunku pracy obo-

wiązki określone dla stanowisk o różnym tygodnio-

wym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady 

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć 

w formie zaocznej 

 

§ 7. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opie-

kuńczych, prowadzonych bezpośrednio z ucznia-

mi lub wychowankami albo na ich rzecz przez 

nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 

ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w peł-

nym wymiarze zajęć, ustala się według następu-

jących norm: 

 

Lp. Stanowisko Tygodniowa liczba  

godzin obowiązkowego 

wymiaru godzin 

1. Doradca metodyczny  18 

2. 

Pedagodzy, psycholo-

dzy, logopedzi, a także 

inni specjaliści prowa-

dzący zajęcia specjali-

styczne zatrudnieni w 

szkołach i placówkach 

20 

 

§ 8. W szkołach zaocznych obowiązkowy, 

roczny wymiar godzin zajęć dydaktycznych na-

uczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze go-

dzin w kształceniu zaocznym jest iloczynem licz-

by tygodni danego roku szkolnego i obowiązko-

wego wymiaru godzin danego nauczyciela. 

 

§ 9. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w szko-

łach dla dorosłych, kształcących w formie zaocz-

nej oraz w placówkach edukacji niestacjonarnej 

zalicza się: 

1) godziny faktycznie przeprowadzonych zajęć 

dydaktycznych; 

2) godziny poprawiania oraz oceniania prac 

kontrolnych oraz egzaminacyjnych licząc popra-

wienie 3 prac za 1 godzinę zajęć; 

3) godziny nadzorowania semestralnych i kla-

syfikacyjnych egzaminów pisemnych nie dłużej  

2 godziny zajęć za jeden egzamin;  
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4) godziny przeprowadzania semestralnych  

i klasyfikacyjnych egzaminów ustnych, jednakże 

nie dłużej niż 20 minut za jeden egzamin dla  

1 ucznia; 

5) godziny innych zajęć pedagogicznych reali-

zowanych ze słuchaczami przez zatrudnionego  

w pełnym wymiarze godzin nauczyciela w for-

mach przez niego obranych i udokumentowanych 

w wymiarze nieprzekraczającym 30 godzin rocz-

nie. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym 

wymiarze liczba tych zajęć ulega zmniejszeniu 

proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. 

 

§ 10.1. Nauczycielom, dla których zachodzi ko-

nieczność łączenia różnych wymiarów godzin (pen-

sum) w ramach jednego etatu, należy ustalić wy-

miar godzin (pensum) proporcjonalnie w odniesieniu 

do łącznej liczby godzin realizowanych przez na-

uczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych, 

opiekuńczych. Wszystkie godziny realizowane po-

wyżej tak ustalonego wymiaru godzin (pensum) 

stanowią godziny ponadwymiarowe. 

2. Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuń-

czych nauczycieli zobowiązanych do pracy  

w innej szkole lub placówce edukacji niestacjo-

narnej w celu ustalenia obowiązkowego wymiaru 

zajęć dydaktycznych ustala się według zasad 

określonych w ust. 1. 

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu oraz dyrektorom szkół. 

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

 Rady Powiatu 

    Stanisław Krzaczkowski 

 

 

*/ Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcie nadzor-

cze Nr NK.III-AR–0911–2–11/2009 z dnia 30 listopada 

2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części 

niniejszej uchwały – opublikowane pod poz. 1810. 
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UCHWAŁA NR XXXI/262/09 

 RADY POWIATU W NYSIE 

 

 z dnia 30 października 2009 r. 

  

w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska 

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski  

 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 oraz art. 91d 

pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Na-

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

zm.: Dz. U. 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), 

Rada Powiatu w Nysie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się następujące rozmiary obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć, uzależnione od wielkości i typu szkoły oraz 

warunków pracy: 

1. Dla dyrektora szkoły lub zespołu szkół 

liczącego  

a) od 5 do 9 oddziałów – 10 godzin, 

b) od 10 do 24 oddziałów – 13 godzin, 

c) od 25 i więcej oddziałów – 15 godzin. 

2. Dla dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno 

– Wychowawczego – 15 godzin od pensum 18 

godzin.  

3. Dla dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wy-

chowawczego – 18 godzin od pensum 24 godzin. 

4. Dla dyrektora Centrum Kształcenia Praktycz-

nego – 18 godzin od pensum 22 godzin. 

5. Dla dyrektora Poradni Psychologiczno – Peda-

gogicznej – 12 godzin. 

6. Dla dyrektora Zespołu Szkół przy Ośrodku Re-

habilitacji i Leczenia Dzieci – 10 godzin. 

7. Dla dyrektora Ogniska Artystycznego – 8 go-

dzin. 

8. Dla wicedyrektorów, kierowników filii szkół 

lub zespołów szkół i placówek oświatowych –  

o 4 godziny mniej niż dla dyrektora tej szko-

ły/zespołu szkół/placówki. 

9. Dla kierownika internatu: 

a) w szkole lub zespole szkół liczącego: 

- do 60 wychowanków – 16 godzin, 

- powyżej 60 wychowanków – 18 godzin, 

b) w Specjalnym Ośrodku Szklono – Wycho-

wawczym liczącym: 

- do 40 wychowanków – 12 godzin, 

- powyżej 40 wychowanków – 14 godzin, 
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c) w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 

liczącym: 

- do 60 wychowanków – 16 godzin, 

- powyżej 60 wychowanków – 18 godzin. 

10. Dla kierownika szkolenia praktycznego  

w szkołach i placówkach oświatowych – o 4 go-

dziny mniej niż dla dyrektora tej szkoły/zespołu 

szkół/placówki. 

 

§ 2. Nauczycielowi, któremu powierzono sta-

nowisko kierownicze przewidziane w statucie 

szkoły inne niż wymienione w § 1 ustala się  

3 godziny rozmiaru obniżki obowiązkowego tygo-

dniowego wymiaru godzin zająć dydaktycznych, 

wychowawczych lub opiekuńczych.  

 

§ 3. Ustalone w § 1 i § 2 obniżki tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin odnoszą się rów-

nież do nauczycieli pełniących obowiązki wynikają-

ce z funkcji kierowniczej w zastępstwie nauczycieli, 

którym powierzono stanowisko kierownicze. 

 

§ 4.1. Dyrektor szkoły może być zwolniony  

z obowiązku realizacji zajęć, o których mowa  

w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, ze względu 

na wykonywanie dodatkowych specjalnych zadań 

zleconych przez Zarząd Powiatu.  

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela 

dyrektorowi na jego wniosek Zarząd Powiatu, okre-

ślając jednocześnie czas trwania zwolnienia. 

 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLIII/424/02 Rady 

Powiatu w Nysie z dnia 31 sierpnia 2002 r.  

w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru 

zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierow-

nicze stanowiska w szkołach i placówkach pro-

wadzonych przez Powiat Nyski. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu w Nysie. 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu w Nysie 

Mirosław Aranowicz 

 

*/ Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcie nadzor-

cze Nr NK.III-LM–0911–2–12/2009 z dnia 9 grudnia 

2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części 

niniejszej uchwały – opublikowane pod poz. 1811 
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UCHWAŁA NR XXVI/301/09 

 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

 

 z dnia 28 października 2009 r. 

  

w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów  

za szczególne osiągnięcia sportowe 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159, zm.: z 2002 r. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr 52, poz. 420), Rada Miejska w Białej uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. Ustala się zasady przyznawania stypen-

dium za szczególne osiągnięcia sportowe dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów 

będących mieszkańcami Gminy Biała. 

§ 2. Stypendium za szczególne osiągnięcia 

sportowe może otrzymać uczeń szkoły ponad-

gimnazjalnej oraz student w wieku do 25 lat, 

będący mieszkańcem Gminy Biała, który: 

1) w zawodach mających rangę mistrzostw wo-

jewództwa w klasyfikacji indywidualnej lub zespo-

łowej zajął jedno z pierwszych trzech miejsc; 

2) w zawodach mających rangę mistrzostw 

kraju w klasyfikacji indywidualnej lub zespołowej 

zajął jedno z pierwszych pięciu miejsc; 

3) w zawodach mających rangę mistrzostw 

świata lub Europy w klasyfikacji indywidualnej lub 

zespołowej zajął jedno z pierwszych ośmiu miejsc,  

i cechuje go nienaganna postawa etyczna i moralna 

oraz przestrzega obowiązujących przepisów spor-

towych. 
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§ 3.1. Stypendium ma charakter jednorazowej 

nagrody pieniężnej i przyznawane jest w ramach 

środków finansowych ustalonych w budżecie 

Gminy Biała na dany rok budżetowy.  

2. Stypendium przyznaje Burmistrz Białej na 

podstawie wniosku spełniającego kryteria okre-

ślone w niniejszej uchwale. 

3. Wysokość stypendium/nagrody nie może 

przekroczyć kwoty 1.500,00 zł. 

 

§ 4.1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium 

występuje do Burmistrza Białej: 

- dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, 

- związki, stowarzyszenia, kluby sportowe, 

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Tu-

rystyki i Rekreacji w Białej. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium można skła-

dać w terminie do 30 lipca każdego roku w sekreta-

riacie Urzędu Miejskiego w Białej według wzoru sta-

nowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Do wniosku należy dołączyć kserokopie do-

kumentów potwierdzające osiągnięcia sportowe 

kandydata.  

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Białej. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Joachim Kosz 
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Załącznik  

 do uchwały Nr XXVI/301/09 

 Rady Miejskiej w Białej  

 z dnia 28 października 2009 r. 

 

…………………………………………… 

        (pieczęć wnioskodawcy) 

 

WNIOSEK 

 

o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe 

 

 

1. Imię i nazwisko ucznia/studenta: ……………………………………… 

 

2. Imiona rodziców ………………………………………………………….. 

 

3. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………… 

 

4. PESEL …………………………………………………………………..…… 

 

5. Numer dowodu osobistego ………………………………………………. 

 

6. Adres zamieszkania …………………………………………………….… 

 

7. Szkoła/klub sportowy …………………………………………………….. 

 

8. Dyscyplina sportowa ……………………………………………………... 

 

9. Osiągnięcia sportowe  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………..
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10. Opinia opiekuna/trenera: 

 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 ………………………………. 

                                                                                                                (data i podpis) 

Wykaz załączonych dokumentów: 

 

1…………………………………. 

 

2………………………………… 

 

3………………………………… 

  

 

 

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

      (miejscowość i data)         (podpis wnioskodawcy) 
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UCHWAŁA NR XXXII/244/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU 

 

 z dnia 30 listopada 2009 r. 

  

w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  

za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  

na terenie Gminy Dobrodzień 

 

Rada Miejska w Dobrodzieniu działając na pod-

stawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15  

i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

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

poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 

poz. 2008 r. z późn. zm.), uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Ustala się następujące górne granice 

stawek za usługi w zakresie odbierania, transpor-

tu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komu-

nalnych: 

a) pojemniki 110 l i 120 l  

- odpady segregowane………… 20,00 złotych, 

- odpady niesegregowane…….. 25,00 złotych, 

b) pojemnik 1100 l 

- odpady segregowane ……... 120,00 złotych, 

- odpady niesegregowane…..  135,00 złotych. 

2. Do stawek określonych w ust. 1 dolicza się 

podatek VAT w wysokości 7%.  

§ 2. Ustala się następującą górną granicę stawki 

za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezod-

pływowych, transportu, unieszkodliwiania nieczy-

stości płynnych w wysokości 27,56 zł/m³ + 7 % 

podatku VAT. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Dobrodzienia. 

 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Do-

brodzieniu Nr XXIII/176/2008 z dnia 28 listopada 

2008 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługi w zakresie usuwania odpadów komunal-

nych oraz opróżnia zbiorników bezodpływowych 

na terenie Gminy Dobrodzień.  

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Damian Karpinski 
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UCHWAŁA NR XL/344/2009 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

 

 z dnia 1 grudnia 2009 r. 

  

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów  

lub akcji w spółkach prawa handlowego. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g 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 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 214, poz. 

1806, Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568,  

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

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

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

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

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

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

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

w Gogolinie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się następujące zasady wnoszenia 

udziałów i akcji:  

1) Burmistrz może wnosić wkłady pieniężne 

celem pokrycia podwyższonego kapitału zakła-

dowego i objęcia z tego tytułu udziałów lub akcji 

w spółkach z udziałem Gminy, w ramach kwot 

przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy na 

dany rok;  

2) Burmistrz może wnosić wkłady niepieniężne 

celem pokrycia podwyższonego kapitału zakła-

dowego i objęcia z tego tytułu udziałów lub akcji 

w spółkach z udziałem Gminy, po uzyskaniu po-

zytywnej opinii Komisji Budżetu Finansów i Pla-

nowania Rady Miejskiej w Gogolinie.  

 

§ 2. Burmistrz może zbywać udziały lub akcje 

w spółkach z udziałem Gminy, po uzyskaniu po-

zytywnej opinii Komisji Budżetu Finansów i Pla-

nowania Rady Miejskiej w Gogolinie.  

 

§ 3. Ustala się następujące zasady cofania 

udziałów i akcji:  

1) Burmistrz może cofać udziały lub akcje w 

spółkach z udziałem Gminy, po uzyskaniu pozy-

tywnej opinii Komisji Budżetu Finansów i Plano-

wania Rady Miejskiej w Gogolinie;  

2) cofanie udziałów lub akcji następuje po-

przez ich umorzenie zgodnie z postanowieniami 

Kodeksu spółek handlowych.  

 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Go-

golinie Nr XXXVIII/338/2009 z dnia 22 paździer-

nika 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na na-

bycie udziałów w spółce.  

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Gogolina.  

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

Franciszek Holeczek 
1785  
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UCHWAŁA NR XL/346/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

 

 z dnia 1 grudnia 2009 r. 

  

w sprawie zniesienia ochrony pomnikowej 

 

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 

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

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

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

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

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

poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz 

art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
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o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. 92, poz. 

880, Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Dz. U.  

z 2005 Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2007 r.  

Nr 75, poz. 493, Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 

1238, Dz. U. z 2007 r. Nr 181, poz. 1286,  

Dz. U. z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Dz. U.  

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Dz. U. z 2008 r.  

Nr 201, poz. 1237, Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 

97, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753) po uzgod-

nieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Śro-

dowiska w Opolu Rada Miejska w Gogolinie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Znosi się ochronę pomników przyrody 

trzech egzemplarzy drzew z gatunku jarząb breki-

nia Sorbus torminalis znajdujących się na terenie 

obszaru górniczego Kopalni Wapienia „Górażdże” 

występujących w rejestrze wojewódzkim pod 

następującymi numerami:  

1) 148/2 - rosnącego na terenie kompleksu le-

śnego w oddziale 203b, obręb Kamień Śląski, 

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie  

2) 150/1 - rosnącego na terenie kompleksu le-

śnego w oddziale 189c, obręb Kamień Śląski, 

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie  

3) 150/2 - rosnącego na terenie kompleksu le-

śnego w oddziale 189c, obręb Kamień Śląski, 

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie.  

2. Zniesienie statusu pomnika przyrody nastę-

puje z powodu konieczności realizacji inwestycji 

celu publicznego – wydobywanie surowca ze 

złoża wapieni triasowych „Górażdże” stanowią-

cego własność Skarbu Państwa w zarządzie Pań-

stwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Pań-

stwowe eksploatowanego przez Górażdże Ce-

ment S.A. w Choruli.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Gogolina.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od daty ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

Franciszek Holeczek 
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UCHWAŁA NR XXXIII/354/09 

 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

 

 z dnia 25 listopada 2009 r. 

  

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych  

w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso 

 

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

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

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

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

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 

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

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

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

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

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

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

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

420), w związku z art. 6b ustawy z dnia 

15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U.  

z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412,  

Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. 

Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730,  

Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458),  

z art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 

o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682,  

Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, 

Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. 

Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. 

Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458),  

z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. 

Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 

1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,  

Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585,  

Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009 r.  

Nr 56, poz. 458) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 

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

z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, 

poz. 732, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 

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

Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 112, poz. 769,  

Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 225, poz. 

1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 

888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316,  

Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320; z 2009 r. 

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

Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje: 

http://localhost:12130/akty/tresc/164273
http://localhost:12130/akty/tresc/164273
http://localhost:12130/akty/tresc/164861
http://localhost:12130/akty/tresc/166432
http://localhost:12130/akty/tresc/166936
http://localhost:12130/akty/tresc/167715
http://localhost:12130/akty/tresc/169354
http://localhost:12130/akty/tresc/170666
http://localhost:12130/akty/tresc/173450
http://localhost:12130/akty/tresc/173677
http://localhost:12130/akty/tresc/174461
http://localhost:12130/akty/tresc/179088
http://localhost:12130/akty/tresc/179104
http://localhost:12130/akty/tresc/180899
http://localhost:12130/akty/tresc/183580
http://localhost:12130/akty/tresc/183580
http://localhost:12130/akty/tresc/185134
http://localhost:12130/akty/tresc/234515
http://localhost:12130/akty/tresc/234515
http://localhost:12130/akty/tresc/238761
http://localhost:12130/akty/tresc/286277
http://localhost:12130/akty/tresc/286277
http://localhost:12130/akty/tresc/292862
http://localhost:12130/akty/tresc/306132
http://localhost:12130/akty/tresc/306132
http://localhost:12130/akty/tresc/182467
http://localhost:12130/akty/tresc/183690
http://localhost:12130/akty/tresc/184379
http://localhost:12130/akty/tresc/184429
http://localhost:12130/akty/tresc/186047
http://localhost:12130/akty/tresc/276062
http://localhost:12130/akty/tresc/294716
http://localhost:12130/akty/tresc/307040
http://localhost:12130/akty/tresc/167524
http://localhost:12130/akty/tresc/167735
http://localhost:12130/akty/tresc/178684
http://localhost:12130/akty/tresc/178901
http://localhost:12130/akty/tresc/179152
http://localhost:12130/akty/tresc/184379
http://localhost:12130/akty/tresc/184429
http://localhost:12130/akty/tresc/276062
http://localhost:12130/akty/tresc/307040
http://localhost:12130/akty/tresc/176376
http://localhost:12130/akty/tresc/177743
http://localhost:12130/akty/tresc/177748
http://localhost:12130/akty/tresc/178684
http://localhost:12130/akty/tresc/181525
http://localhost:12130/akty/tresc/181525
http://localhost:12130/akty/tresc/182079
http://localhost:12130/akty/tresc/184123
http://localhost:12130/akty/tresc/184196
http://localhost:12130/akty/tresc/186116
http://localhost:12130/akty/tresc/186198
http://localhost:12130/akty/tresc/241873
http://localhost:12130/akty/tresc/247941
http://localhost:12130/akty/tresc/247941
http://localhost:12130/akty/tresc/276280
http://localhost:12130/akty/tresc/278806
http://localhost:12130/akty/tresc/278806
http://localhost:12130/akty/tresc/286262
http://localhost:12130/akty/tresc/290768
http://localhost:12130/akty/tresc/290766
http://localhost:12130/akty/tresc/290821
http://localhost:12130/akty/tresc/299551
http://localhost:12130/akty/tresc/304964
http://localhost:12130/akty/tresc/307398
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§ 1. Zarządza się na terenie gminy pobór po-

datku rolnego, leśnego i od nieruchomości od 

osób fizycznych w drodze inkasa. 

 

§ 2. Zarządzenie poboru podatków w drodze 

inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania należ-

ności przez podatników bezpośrednio w kasie 

urzędu lub na właściwy rachunek bankowy. 

 

§ 3. Podatki z terenu Miasta Grodków wpłacane 

będą przez podatników bezpośrednio w kasie Urzę-

du Miejskiego w Grodkowie lub na właściwy rachu-

nek bankowy. 

 

§ 4. Na inkasentów podatków, o których mo-

wa w § 1, na terenach wsi i na terenie miasta 

Grodkowa – Osiedle Półwiosek wyznacza się 

osoby wskazane w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 5. Do obowiązków inkasentów należy dorę-

czanie podatnikom nakazów płatniczych, pobór 

z urzędu dokumentów, kontokwitariuszy i druków 

ścisłego zarachowania, zainkasowanie i rozlicze-

nie z zebranych podatków. 

 

§ 6. Inkasenci odpowiedzialni są za wszelką po-

bieraną z urzędu dokumentację, kontokwitariusze  

i druki ścisłego zarachowania, które muszą zostać 

zwrócone do urzędu w stanie niezniszczonym. 

 

§ 7. Inkasent za zebrane, a niewpłacone do 

Urzędu Miejskiego w Grodkowie podatki odpo-

wiada całym swym majątkiem. 

 

§ 8. Inkasenci zobowiązani są do odprowadzenia 

zainkasowanych kwot podatków gotówką w kasie 

Urzędu Miejskiego w Grodkowie lub przelewem na 

wskazany rachunek bankowy w terminie nie dłuż-

szym niż 10 dni po upływie terminów płatności 

ustalonych dla poszczególnych rat podatków. 

 

§ 9. Z tytułu zainkasowania podatków: rolne-

go, leśnego i od nieruchomości od osób fizycz-

nych inkasenci otrzymują prowizję od zainkaso-

wanych kwot w wysokości określonej w załącz-

niku do niniejszej uchwały. 

 

§ 10. Prowizja, o której mowa w § 9, wypła-

cana będzie z budżetu gminy w ciągu jednego 

miesiąca od daty finansowego rozliczenia się in-

kasentów. 

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Grodkowa. 

 

§ 12. Traci moc uchwała Nr XI/113/04 Rady 

Miejskiej w Grodkowie z dnia 11 lutego 2004 r. 

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, 

zmieniona uchwałą Nr XIV/146/04 Rady Miejskiej 

w Grodkowie z dnia 2 czerwca 2004 r.  

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Karol Grzybowski 

 
 

*/ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

uchwałą Nr 29/112/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. wydało 

rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważno-

ści części niniejszej uchwały – opublikowane pod poz. 1809. 
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Załącznik 

do uchwały Nr XXXIII/354/09 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 25 listopada 2009 r. 

 

Wykaz inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych 

wraz ze wskazaniem terenu inkasowania oraz wysokości prowizji od należnej inkasentom 

 

poz. 

dane inkasenta teren 

inkasowania podatków 

(miejscowość-

sołectwo) 

stawka procentowa prowizji 

od zainkasowanych kwot 

należnej dla inkasentów 
nazwisko i imię 

1. Biss Jadwiga Bąków  10,0 % 

2. Malinowski Jan Bogdanów  10,0 % 

3. Budzik Alicja  Gałązczyce  10,0 % 

4. Tomera Jerzy Gierów 10,0 % 

5. Szczotka Dariusz Głębocko 10,0 % 

6. Cymbała Stanisław Gnojna 10,0 % 

7. Klimków Jan Gola Grodkowska 10,0 % 

8. Stanisławczuk Irena Jaszów 10,0 % 

9. Sieńkowska Grażyna Jeszkotle 10,0 % 
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10. Sekieta Tadeusz Jędrzejów 10,0 % 

11. Chrobak Tadeusz Kobiela 10,0 % 

12. Piwowarczyk Renata Kolnica 10,0 % 

13. Birecki Paweł Kopice 10,0 % 

14. Płaziak Bogdan Lipowa 10,0 % 

15. Kucyniak Ewa Lubcz 10,0 % 

16. Szymczak Stanisław Mikołajowa 10,0 % 

17. Kwiatkowski Waldemar Młodoszowice 10,0 % 

18. Niedopytalski Waldemar Nowa Wieś Mała 10,0 % 

19. Kusznierz Krystyna Osiedle -Półwiosek 10,0 % 

20. Gołek Józef Osiek Grodkowski 10,0 % 

21. Sawka Waldemar Polana 10,0 % 

22. Grzybowski Bronisław Przylesie Dolne 10,0 % 

23. Kałużny Andrzej Rogów 10,0 % 

24. Gajewski Dariusz Starowice Dolne 10,0 % 

25. Mrożek Grzegorz Strzegów 10,0 % 

26. Wiśniowiecki Tadeusz Sulisław 10,0 % 

27. Skrzyczewski Zbigniew Tarnów Grodkowski 10,0 % 

28. Filończuk Edward  Wierzbna 10,0 % 

29. Pawlak Bogumiła Wierzbnik 10,0 % 

30. Prochera Franciszek Więcmierzyce 10,0 % 

31. Kastelik Zbigniew Wojnowiczki 10,0 % 

32. Garncarz Lucyna Wojsław 10,0 % 

33. Szczepańczyk Artur Wójtowice 10,0 % 

34. Teneta Danuta Zielonkowice 10,0 % 

35. Szczawiński Ryszard Żarów 10,0 % 

36. Gołuch Mateusz Żelazna 10,0 % 
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UCHWAŁA NR XLVII/238/09 

 RADY GMINY IZBICKO 

 

 z dnia 23 listopada 2009 r. 

  

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa  

oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 

 

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

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

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 28  

§ 4 i art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 

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

Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) art. 6b ustawy z dnia  

15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U.  

z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6  

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

kach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2006 r.  

Nr 121, poz. 844, z późno zm.) oraz art. 6 ust. 8 

ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 

leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), 

Rada Gminy Izbicko uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Zarządza się pobór podatku od nieru-

chomości, podatku rolnego i podatku leśnego od 

osób fizycznych w drodze inkasa. 

2. Inkasa dokonywać będą następujące osoby: 

a) Sołtys Hubert Hendel dla sołectwa Borycz, 

b) Sołtys Norbert Radziej dla sołectwa Gra-

bów, 

c) Sołtys Andrzej Pypka dla sołectwa Izbicko, 

d) Sołtys Jan Błyszcz dla sołectwa Krośnica, 

e) Sołtys Rafał Klimek dla sołectwa Ligota 

Czamborowa, 

f) Sołtys Marian Burnos dla sołectwa Otmice, 

g) Sołtys Ginter Guz dla sołectwa Poznowice, 

h) Sołtys Teresa Niedziela dla sołectwa Sie-

dlec, 

i) Sołtys Franciszek Nieświec dla sołectwa 

Sprzęcice, 

j) Sołtys Urszula Koik dla sołectwa Suchoda-

niec, 

k) Sołtys Artur Hurek dla sołectwa Utrata. 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 118 – 9538 – Poz. 1788-1789 

 

§ 2. Wyznacza się inkasentom terminy płatno-

ści pobranych podatków - do trzech dni następu-

jących po ostatnim dniu w którym zgodnie z od-

powiednimi przepisami prawa podatkowego wpła-

ta podatku powinna nastąpić. 

 

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wy-

sokości 4% od zainkasowanej kwoty.  

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/20/98 Rady Gmi-

ny w Izbicku z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie 

trybu poboru podatków i opłat, określenia inkasen-

tów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Izbicko. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Izbicko 

Henryk Zettelmann 
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UCHWAŁA NR XLVII/242/09 

 RADY GMINY IZBICKO 

 

 z dnia 23 listopada 2009 r. 

  

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

w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Izbicko 

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 

poz. 2008 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, z późn. zm.), Rada 

Gminy Izbicko uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Ustala się następujące górne granice 

stawek za usługi w zakresie odbierania, transpor-

tu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komu-

nalnych zmieszanych z nieruchomości w których 

nie prowadzi się selektywnej zbiórki odpadów: 

1) pojemnik 60 l -                              9,83 zł; 

2) pojemnik 80 l -                            17,73 zł; 

3) pojemnik 110 l -                          19,58 zł; 

4) pojemnik 120 l -                          21,21 zł; 

5) pojemnik 240 l -                          38,87 zł; 

6) pojemnik 1100 l -                        69,83 zł; 

7) pojemnik KP-7 -                         550,80 zł. 

2. Ustala się następujące górne stawki opłat 

za usługi w zakresie odbierania, transportu, odzy-

sku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

zmieszanych z nieruchomości w których prowadzi 

się selektywną zbiórkę odpadów: 

1) pojemnik 60 l -                              8,86 zł; 

2) pojemnik 80 l -                            10,61 zł; 

3) pojemnik 110 l -                          12,82 zł; 

4) pojemnik 120 l -                          13,11 zł; 

5) pojemnik 240 l -                          24,61 zł; 

6) pojemnik 1100 l -                        57,34 zł; 

7) pojemnik KP-7 -                         415,80 zł. 

3. Górne stawki opłat, określone w ustępie 1, 

nie zawierają opłat za usługi w zakresie odbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

zebranych selektywnie z nieruchomości w workach 

dostarczonych przez odbiorcę odpadów.  

 

§ 2. Ustala się górną stawkę opłat za usługi  

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływo-

wych, transportu, unieszkodliwiania nieczystości 

ciekłych w wysokości 15 zł/m3. 

 

§ 3. Podane stawki opłat są stawkami netto, 

do których należy doliczyć obowiązujący i należ-

ny podatek od towarów i usług. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Izbicko. 

 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVI/190/09 Ra-

dy Gminy Izbicko z dnia 16 lutego 2009 r.  

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat pono-

szonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

i nieczystości płynnych na terenie Gminy Izbicko. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą 

od dnia 1 stycznia 2010 r.  

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Izbicko 

Henryk Zettelmann 
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UCHWAŁA NR XXXI/213/09 

 RADY GMINY JEMIELNICA 

 

 z dnia 27 listopada 2009 r. 

  

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat,  

jak również trybu ich pobierania 

 

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 

1367, Nr 223, poz. 1458; oraz 2009 r. Nr 6, poz. 

33, Nr 69, poz. 590, Nr 92, poz. 753 i Nr 220, poz. 

1431), Rada Gminy uchwala, co następuje:  

 

§ 1.1. Usługi opiekuńcze przyznawane są de-

cyzją Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Jemielnicy w oparciu o zaświadczenie lekar-

skie, wniosek osoby zainteresowanej i wywiad 

środowiskowy (rodzinny). 

2. Decyzja Kierownika określa ilość świadczo-

nych godzin usług, zakres realizacji i odpłatności 

za te usługi. 

3. Usługi opiekuńcze przyznaje się na okres, 

na jaki niezbędne świadczenie tych usług. 

 

§ 2.1. Wskaźnik odpłatności za 1 godzinę 

usługi opiekuńczej ponoszonej przez podopiecz-

nego uzależniona jest od posiadanego dochodu  

w stosunku do aktualnie obowiązującego kryte-

rium dochodowego osoby samotnie gospodarują-

cej o którym mowa w ustawie o pomocy spo-

łecznej.  

2. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze 

określa załącznik do niniejszej uchwały. 

3. W uzasadnionych przypadkach Kierownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek pod-

opiecznego lub pracownika socjalnego, może 

częściowo lub całkowicie zwolnić z opłat za usłu-

gi opiekuńcze, w szczególności ze względu na: 

a) konieczność ponoszenia opłat za pobyt 

członka rodziny w placówce opiekuńczo – wy-

chowawczej, domu pomocy społecznej, 

b) uzasadnionych sytuacjach losowych, 

c) klęski żywiołowej, 

d) wzmożonych wydatków na leczenie, 

e) trudnej sytuacji życiowej. 

 

§ 3. Należności za wykonane usługi opiekuń-

cze, termin oraz miejsce wpłaty będzie określała 

decyzja przyznająca pomoc w formie usług opie-

kuńczych. 

 

§ 4. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych 

ustala się na kwotę 13,00 zł. 

§ 5. Należności za świadczone usługi opiekuń-

cze winna być uiszczona z dołu w terminie do  

10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,  

w którym świadczono te usługi, a jeżeli jest to 

dzień ustawowo wolny od pracy najpóźniej do 

dnia następnego. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy. 

 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXX/117/1997 

Rady Gminy Jemielnica z dnia 5 grudnia 1997 r. 

w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnienia od opłat  

i trybu ich pobierania. 

 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

    Przewodniczący  

     Rady Gminy 

    Antoni Drzyzga 

 

Załącznik  

do uchwały Nr XXXI/213/09 

Rady Gminy Jemielnica 

z dnia 27 listopada 2009 r.  

 
Dochód na osobę 

(kryterium docho-

dowe) 

Wskaźnik odpłatności 

w procentach ustalone za 1 godzinę 

Do 100 % 

osoby samotne i sa-

motnie gospodarujące 

Osoba 

w rodzinie 

nieodpłatnie nieodpłatnie 

Powyżej 100 % 

do 150% 
10 % 

15 % 

 

Powyżej 150 % 

do 200 % 
20 % 30 % 

Powyżej 200 % 

do 250 % 
30 % 50 % 

Powyżej 250 % 

do 300 % 
50 % 80 % 

Powyżej 300 % 

do 350 % 
70 % 100 % 

Powyżej 350 % 100 % 120 % 
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UCHWAŁA NR XLVIII/557/09 

 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE 

 

 z dnia 26 listopada 2009 r. 

  

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej,  

zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa,  

określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso  

oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Kędzierzyn - Koźle 

 

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

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

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

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

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, 

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

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

Nr 138, poz. 947, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.  

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

Nr 52, poz. 420), art. 19 pkt 2, 3 ustawy z dnia  

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-

nych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, 

poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, 

Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. 

Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 

1463; 2009 r. Nr 56, poz. 458), Rada Miasta Kę-

dzierzyn – Koźle uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XIX/218/07 Rady Miasta 

Kędzierzyn - Koźle z dnia 21 grudnia 2007 r.  

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek 

opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płat-

ności, zarządzenia poboru opłaty targowej w dro-

dze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich 

wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty 

targowej na terenie Gminy Kędzierzyn - Koźle. 

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. Nr 7 poz. 

189), wprowadza się następujące zmiany: 

1)  § 3 ust. 2  

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) na targowisku miejskim przy ul. Targowej - 

Sabina Murawska i Bednarska Urszula;” 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) na innych targowiskach - Sabina Muraw-

ska, Bednarska Urszula, Violetta Hulist, Józefa 

Kwiatek, Jolanta Wais oraz Alicja Kotowska”; 

2) § 4 uchyla się. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-

dentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Wiceprzewodnicząca 

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle 

Halina Mińczuk 
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UCHWAŁA NR XLIV/259/09 

 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE 

 

 z dnia 28 października 2009 r. 

  

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: 

za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania  

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  

i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Korfantów 

 

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 późn. zm.1) 

oraz art. 30 ust. 6, 6a, 10 i 10a oraz art. 54 ust. 3  

i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Na-

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

zm.2), po uzgodnieniu z Zarządem Oddziału Związku 

Nauczycielstwa Polskiego, Rada Miejska w Korfan-

towie uchwala: 
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§ 1. Regulamin określa wysokość stawek  

i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za wa-

runki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania  

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwy-

miarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych 

świadczeń wynikających ze stosunku pracy na-

uczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Korfantów.  

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne  

 

§ 2. Ilekroć w regulaminie bez bliższego okre-

ślenia jest mowa o:  

1) regulaminie – rozumie się przez to regula-

min określający wysokość oraz szczegółowe wa-

runki przyznawania nauczycielom dodatków: za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 

warunki pracy, nagród oraz niektórych innych 

składników wynagrodzenia, zasady wynagradza-

nia za godziny ponadwymiarowe, oraz za godziny 

doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz 

szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 

dodatku mieszkaniowego;  

2) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to 

ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczy-

ciela;  

3) rozporządzeniu – rozumie się przez to roz-

porządzenie Ministra Edukacji Narodowej wydane 

na podstawie art. 30 ust. 5 oraz art. 34 ust. 1 i 2 

Karty Nauczyciela;  

4) organie prowadzącym - rozumie się przez to 

Gminę Korfantów;  

5) szkole – należy przez to rozumieć przed-

szkole, szkołę podstawową, gimnazjum lub zespół 

szkół, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Korfantów;  

6) nauczycielach – należy rozumieć przez to 

również wychowawców oraz innych pracowni-

ków pedagogicznych zatrudnionych w jednost-

kach organizacyjnych, o których mowa w pkt 5;  

7) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy ro-

zumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki 

organizacyjnej wymienionej w pkt 5;  

8) roku szkolnym – należy przez to rozumieć 

okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 

31 sierpnia następnego roku;  

9) klasie – należy przez to rozumieć także od-

dział lub grupę wychowawczą;  

10) uczniu - rozumie się przez to także wy-

chowanka;  

11) tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa  

w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela;  

12) zakładowej organizacji związkowej – ro-

zumie się przez to Oddział ZNP w Korfantowie.  

 

Rozdział II 

Dodatek za wysługę lat  

 

§ 3.1. Wysokość oraz warunki nabywania 

przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę 

lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Na-

uczyciela oraz § 7 rozporządzenia, o którym mo-

wa w § 2 pkt 3.  

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:  

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca ka-

lendarzowego następującego po miesiącu, w któ-

rym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyż-

szej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa 

nastąpiło w ciągu miesiąca; 

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do 

dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od 

pierwszego dnia miesiąca.  

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczy-

cielowi w pełnej wysokości za:  

1) dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagro-

dzenie z wyjątkiem okresu przebywania w stanie 

nieczynnym; 

2) okres urlopu dla poratowania zdrowia;  

3) dni nieobecności w pracy z powodu niezdol-

ności do pracy w skutek choroby lub konieczności 

osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub 

chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel 

otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpiecze-

nia społecznego.  

 

Rozdział III 

Dodatek motywacyjny  

 

§ 4.1. Warunkiem przyznania nauczycielowi 

dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczegól-

nych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych oraz w zakresie świadczonej pra-

cy, a w szczególności:  

1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem 

ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, 

co najmniej dobrych osiągnięć dydaktyczno - wy-

chowawczych potwierdzonych wynikami klasyfi-

kacji lub promocji, efektami egzaminów i spraw-

dzianów albo sukcesami w konkursach, zawo-

dach, olimpiadach itp.; 

2) umiejętne rozwiązywanie problemów wycho-

wawczych uczniów we współpracy z rodzicami; 

3) pełne rozpoznanie środowiska wycho-

wawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie 

na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;  

4) posiadanie wyróżniającej oceny pracy lub 

pozytywnej oceny dorobku zawodowego;  

5) systematyczne i efektywne przygotowywa-

nie się do przydzielonych obowiązków; 

6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności za-

wodowych - udział w różnych formach doskona-

lenia zawodowego; 
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7) wzbogacanie własnego warsztatu pracy;  

8) dbałość o estetykę pomieszczeń i spraw-

ność powierzonych pomocy dydaktycznych oraz 

innych urządzeń szkolnych; 

9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji 

szkolnej i pedagogicznej; 

10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się  

z poleceń służbowych; 

11) przestrzeganie dyscypliny pracy;  

12) zaangażowanie w realizację czynności  

i zajęć, o których mowa w art. 42 ust 2 pkt 2 i 3 

Karty Nauczyciela, a w szczególności:  

a) udział w organizowaniu imprez i uroczysto-

ści szkolnych,  

b) udział w pracach komisji przedmiotowych  

i innych,  

c) opieka nad samorządem uczniowskim lub 

innymi organizacjami uczniowskimi działającymi 

na terenie szkoły,  

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub przeja-

wianie innych form aktywności w ramach we-

wnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego na-

uczycieli,  

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań 

statutowych szkoły.  

2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla 

dyrektorów szkół decydują w szczególności na-

stępujące kryteria:  

1) umiejętności racjonalnego gospodarowania 

środkami finansowymi szkoły:  

a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej,  

b) podejmowanie działań zmierzających do 

wzbogacania majątku szkolnego,  

c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych 

oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania 

na cele szkoły,  

d) podejmowanie działań zapewniających 

utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwa-

rantującym optymalne warunki do realizacji zadań 

dydaktycznych i wychowawczych;  

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań 

szkoły:  

a) dyscyplina pracy, podział zadań, termino-

wość realizacji zadań i zarządzeń,  

b) podejmowanie działań motywujących na-

uczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifi-

kacji zawodowych,  

c) polityka kadrowa,  

d) organizowanie konferencji szkoleniowych,  

e) współpraca z placówkami doskonalenia na-

uczycieli,  

f) podejmowanie innych działań mających na 

celu promowanie szkoły;  

3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wy-

chowawczej szkoły:  

a) osiągnięcia uczniów: naukowe, sportowe, 

artystyczne w skali regionu, województwa, kraju,  

b) poszerzona oferta szkoły poprzez wprowa-

dzanie programów autorskich, innowacji i ekspe-

rymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań 

metodycznych,  

c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły po-

przez rozwiązywanie konkretnych problemów 

wychowawczych i podejmowanie efektywnych 

działań profilaktycznych zapobiegających zagro-

żeniom społecznym,  

d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwo-

jowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,  

e) obecność szkoły w środowisku lokalnym – 

udział w imprezach, konkursach i przeglądach 

organizowanych przy współpracy z instytucjami 

społeczno-kulturalnymi,  

f) konstruktywna współpraca z radą szkoły, 

radą rodziców i samorządem uczniowskim.  

3. Ustala się środki finansowe na dodatki mo-

tywacyjne dla nauczycieli w rocznej wysokości  

2 % a dla dyrektorów 7 % wynagrodzenia zasad-

niczego nauczyciela mianowanego posiadającego 

stopień naukowy doktora lub doktora habilitowa-

nego albo tytuł zawodowy magistra z przygoto-

waniem pedagogicznym, na jeden pełny etat na-

uczyciela i dyrektora.  

4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela usta-

la dyrektor szkoły z uwzględnieniem wymogów,  

o których mowa w ust. 1, w wysokość od 4 % 

do 12 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycie-

la, któremu został przyznany.  

5. Dyrektorowi szkoły dodatek motywacyjny 

przyznaje burmistrz uwzględniając wymogi,  

o których mowa w ust. 2, w wysokości od 6 % 

do 20 % wynagrodzenia zasadniczego dyrektora, 

któremu został przyznany.  

6. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 

określony, nie krótszy niż 4 miesiące i nie dłuższy 

niż jeden rok szkolny.  

7. Prawo do dodatku motywacyjnego nabywa 

się po przepracowaniu roku szkolnego w danej 

szkole.  

8. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej 

szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor 

szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem 

szkoły w której nauczyciel uzupełnia etat.  

9. Nauczycielom przeniesionym do pracy  

w innej szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczycie-

la dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, 

do której nauczyciel został przeniesiony, po za-

sięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.  

10. O przyznaniu dodatku motywacyjnego dy-

rektor szkoły lub nauczyciel powiadamiany jest na 

piśmie, kopia pisma przechowywana jest w ak-

tach osobowych.  

11. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, 

w terminie wypłaty wynagrodzenia.  
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Rozdział IV 

Dodatek funkcyjny  

 

§ 5.1. Nauczycielom, którym powierzono sta-

nowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo 

inne stanowisko kierownicze przewidziane w statu-

cie szkoły oraz innym nauczycielom z tytułu spra-

wowania funkcji opiekuna stażu, bądź powierzenia 

wychowawstwa klasy, przysługuje dodatek funk-

cyjny w wysokości określonej w tabeli: 

  
L.p. Stanowisko - funkcja Miesięcznie  

w złotych 

od do 

1. Dyrektor przedszkola:   

 a) jednooddziałowego 250 550 

 b) dwuoddziałowego 350 650 

 c) czynnego ponad 5 godzin 

dziennie: 

  

 • do 2 oddziałów 400 800 

 • powyżej 2 oddziałów 450 900 

2. Dyrektor szkoły:   

 a) liczącej do 6 oddziałów 550 1300 

 b) liczącej od 7 do 11 oddziałów 600 1500 

 c) liczącej od 12 do 16 oddziałów 750 1700 

 d) liczącej powyżej 16 oddziałów 850 2000 

3. Wicedyrektor szkoły 450 900 

4. Kierownik świetlicy 200 400 

5. Wychowawca:   

 1) oddziału przedszkolnego 70 

 2) klasy liczącej do 15 uczniów 60 

 3) klasy liczącej od 16 do 25 

uczniów 

70 

 4) klasy liczącej powyżej 25 

uczniów 

80 

6. Opiekun stażu 70 

 

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów przyzna-

je burmistrz uwzględniając:  

1) warunki organizacyjne, między innymi:  

a) liczbę oddziałów,  

b) liczbę zastępców,  

c) zmianowość,  

d) liczbę budynków, w których funkcjonuje 

szkoła;  

2) efektywność funkcjonowania szkoły, mię-

dzy innymi:  

a) racjonalne i efektywne gospodarowanie 

środkami finansowymi,  

b) prawidłowo prowadzoną politykę kadrową,  

c) umiejętne pozyskiwanie środków finanso-

wych na rzecz szkoły,  

d) prowadzenie dokumentacji dydaktycznej 

(arkusze ocen, protokóły egzaminów, dzienniki 

lekcyjne, księgi dzieci i uczniów) oraz administra-

cyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

e) przestrzeganie przepisów bhp i sanitarnych 

na terenie szkoły;  

3) wyniki w nauczaniu, między innymi:  

a) wyniki klasyfikacji rocznej,  

b) wyniki egzaminów i sprawdzianów kompe-

tencji,  

c) osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, tur-

niejach i zawodach.  

3. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora i po-

zostałych osób pełniących funkcje wyszczegól-

nione w tabeli w ust. 1 przyznaje dyrektor.  

4. Dodatek funkcyjny przysługuje także na-

uczycielom, którym powierzono obowiązki kie-

rownicze w zastępstwie.  

5. Nauczycielom przedszkoli przysługuje doda-

tek za wychowawstwo, określony w tabeli, tylko 

za jeden oddział niezależnie od liczby oddziałów, 

w których prowadzą zajęcia.  

6. Nauczycielom, o których mowa w ust. 5, 

zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć, przy-

sługuje dodatek za wychowawstwo w wysokości 

proporcjonalnej do zatrudnienia.  

7. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obo-

wiązków opiekuna stażu przysługuje za każdą 

osobę odbywającą staż i powierzoną opiece da-

nego nauczyciela.  

8. Prawo do dodatku, o którym mowa w ust. 1, 

powstaje od pierwszego dnia miesiąca następujące-

go po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie 

stanowiska lub funkcji, a jeżeli powierzenie nastąpi-

ło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.  

9. Nauczyciel, któremu powierzono stanowi-

sko na czas określony, traci prawo do dodatku  

z upływem tego okresu a w razie wcześniejszego 

odwołania – z końcem miesiąca, w którym na-

stąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło 

pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.  

10. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po mie-

siącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia 

obowiązków związanych z powierzonym stano-

wiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, 

a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastą-

piło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.  

11. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla 

dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi od 

pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego nastę-

pującego po 3 miesiącach zastępstwa.  

12. Kopia pisma o przyznaniu dodatku i jego 

wysokości przechowywana jest w aktach oso-

bowych nauczyciela.  

13. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry,  

w terminie wypłaty wynagrodzenia.  

 

Rozdział V 

Dodatek za warunki pracy  

 

§ 6.1. Dodatek za trudne warunki pracy przy-

sługuje nauczycielom za prowadzenie:  

1) indywidualnego nauczania dziecka zakwali-

fikowanego do kształcenia specjalnego w wyso-

kości 20 % stawki godzinowej;  

2) zajęć rewalidacyjno – wychowawczych  

z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu 

głębokim w wysokości 20 % stawki godzinowej;  
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3) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych 

w szkołach podstawowych w wysokości 25 % 

stawki godzinowej.  

2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługu-

je w okresie faktycznego wykonywania pracy,  

z którą dodatek jest związany oraz w okresie 

niewykonywania pracy, za który przysługuje wy-

nagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypo-

czynkowego.  

3. Dodatek za trudne warunki pracy określony 

w ust. 1 wypłaca się za każdą efektywnie prze-

pracowaną w takich warunkach godzinę zajęć 

oraz za okresy wymienione w ust. 2.  

4. Prawo do dodatku z tytułu zajęć, o których 

mowa w ust. 1 punkty 1 i 2 nie wyłącza prawa 

do dodatku z tytułu prowadzenia zajęć wymienio-

nych w ust. 1 punkt 3.  

5. Dodatek za uciążliwe warunki pracy, w wy-

sokości 10% stawki godzinowej za każdą efek-

tywnie przepracowaną godzinę zajęć, przysługuje 

nauczycielom za prowadzenie zajęć wymienio-

nych w ust. 1, prowadzonych z dziećmi i mło-

dzieżą, których rodzaj i stopień niepełnosprawno-

ści określony w § 2 rozporządzenia Ministra Pra-

cy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r.  

w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności  

u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, 

poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania 

stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowa-

dzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku 

życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności 

organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 

ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w 

sprawie orzekania o niepełnosprawności (Dz. U. 

Nr 139, poz. 1328).  

6. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przy-

sługuje również w okresie niewykonywania pra-

cy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone 

jak za okres urlopu wypoczynkowego.  

7. Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki 

pracy dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły,  

a dla dyrektora – burmistrz.  

8. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z do-

łu.  

 

Rozdział VI 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw  

 

§ 7.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę po-

nadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa 

oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi staw-

kę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodat-

kiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach 

ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa 

została zrealizowana w warunkach uprawniają-

cych do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, 

ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wy-

chowawczych lub opiekuńczych, realizowanych 

w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraź-

nego zastępstwa nauczyciela.  

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego 

lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela,  

o których mowa w ust. 1, ustala się mnożąc ty-

godniowy obowiązkowy wymiar zajęć przez 4,16 

z zaokrągleniem 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.  

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaro-

we przydzielone w planie organizacyjnym nie 

przysługuje za dni, w których nauczyciel nie reali-

zuje zajęć z powodu przerw przewidzianych prze-

pisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczyna-

nia lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za 

dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.  

4. Godziny ponadwymiarowe przypadające  

w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich re-

alizować z przyczyn leżących po stronie praco-

dawcy, a w szczególności w związku z:  

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub 

mrozów;  

2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy;  

3) rekolekcjami; 

4) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, 

trwającą nie dłużej niż tydzień,  

traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.  

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny po-

nadwymiarowe w tygodniach, w których przypada-

ją dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy na-

uczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz  

w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się 

lub kończą w środku tygodnia, za podstawę ustale-

nia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się 

obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony 

w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony  

o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela 

ustalono czterodniowy tydzień pracy), za każdy 

dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub 

dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin 

ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagro-

dzenie w takim tygodniu, nie może być jednak 

większa niż liczba godzin przydzielonych w planie 

organizacyjnym.  

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.  

 

Rozdział VII 

Dodatek mieszkaniowy  

 

§ 8.1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifi-

kacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, 

zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż poło-

wa tygodniowego obowiązkowego wymiaru go-

dzin w szkołach na terenie gminy, przysługuje 

nauczycielski dodatek mieszkaniowy.  
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2. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, 

przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, 

w wysokości uzależnionej od liczby członków 

rodziny i wypłacany jest co miesiąc w wysokości:  

1) 2 % miesięcznej stawki minimalnego wyna-

grodzenia za pracę pracowników, ogłoszonego 

przez Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Pol-

skim lub w Dzienniku Ustaw w drodze rozporzą-

dzenia Rady Ministrów, zwanego dalej „minimal-

nym wynagrodzeniem” dla 1 osoby;  

2) 3 % minimalnego wynagrodzenia dla 2 osób;  

3) 4 % minimalnego wynagrodzenia dla 3 osób;  

4) 5 % minimalnego wynagrodzenia dla 4 i wię-

cej osób.  

3. Kwoty przysługującego dodatku zaokrągla 

się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 

do 0,49 zł pomija się, a kwotę od co najmniej 

0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.  

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

się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkują-

cych: współmałżonka oraz dzieci pozostające na 

jego wyłącznym utrzymaniu.  

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, bę-

dącemu także nauczycielem, stale z nim zamiesz-

kującemu przysługuje tylko jeden dodatek w wy-

sokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspól-

nie określają pracodawcę, który będzie im wypła-

cał dodatek.  

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przy-

sługuje nauczycielowi:  

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmo-

wanego przez niego lokalu mieszkalnego;  

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego 

przyznanie.  

7. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okre-

sie wykonywania pracy, a także w okresach:  

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie; 

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecz-

nego; 

3) pobierania świadczenia rehabilitacyjnego;  

4) korzystania z urlopu wychowawczego; 

5) odbywania zasadniczej służby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej służby woj-

skowej; w przypadku jednak gdy z nauczycielem 

powołanym do służby była zawarta umowa o pracę 

na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej 

niż do końca okresu, na który umowa ta była za-

warta.  

8. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela 

lub na wspólny wniosek nauczycieli będących 

współmałżonkami z uwzględnieniem ust. 2 i 4.  

9. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor 

szkoły lub przedszkola, a dyrektorowi burmistrz.  

10. Wypłata dodatku następuje z dołu wraz  

z wynagrodzeniem za pracę.  

11. Nauczyciel, któremu jest wypłacany doda-

tek mieszkaniowy, obowiązany jest zawiadomić 

niezwłocznie pracodawcę o okolicznościach po-

wodujących zmianę wysokości bądź utratę prawa 

do jego pobierania.  

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe  

 

§ 9. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym 

wymiarze zajęć poszczególne składniki wynagro-

dzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej 

do wymiaru zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyj-

nego za wychowawstwo klasy w szkołach pod-

stawowych i gimnazjalnych, który przysługuje  

w pełnej wysokości bez względu na wymiar za-

jęć.  

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Korfantowa.  

 

§ 11.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycz-

nia 2010 r.  

 

Przewodniczący  

Jan Oleksów 
 

 
1Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone  

w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 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 oraz z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, 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.  
2Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone  

w Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218,  

Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 

542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103 i Nr 176, poz. 

1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, 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. 
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UCHWAŁA NR XL/253/09 

 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY 

 

 z dnia 30 listopada 2009 r. 

  

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

w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Leśnica 

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-

rządku 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 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, 

Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) oraz art. 40  

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

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

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

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

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

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

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

1241), Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co nastę-

puje: 

 

§ 1.1. Ustala się następujące górne stawki 

opłat za usługi w zakresie odbierania, transportu, 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunal-

nych zmieszanych z nieruchomości, w których 

nie prowadzi się selektywnej zbiórki odpadów: 

1) pojemnik 80 l – 20,50 zł; 

2) pojemnik 120 l – 23,00 zł; 

3) pojemnik 240 l – 36,30 zł; 

4) pojemnik 1100 l – 65,30 zł; 

5) pojemnik KP – 7 – 185,00 zł + koszt skła-

dowania. 

2. Ustala się następujące górne stawki opłat 

za usługi w zakresie odbierania, transportu, odzy-

sku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

zmieszanych z nieruchomości, w których prowa-

dzi się selektywną zbiórkę odpadów: 

1) pojemnik 80 l  – 10,50 zł; 

2) pojemnik 120 l – 13,90 zł; 

3) pojemnik 240 l – 25,70 zł; 

4) pojemnik 1100 l – 51,50 zł; 

5) pojemnik KP – 7 – 152,00 zł + koszt skła-

dowania. 

3. Górne stawki opłat, określone w ustępie 2, 

zawierają opłaty za usługi w zakresie odbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

zebranych selektywnie z nieruchomości w wor-

kach. 

4. Ustala się następujące górne stawki opłat 

za usługi w zakresie odbierania, transportu, odzy-

sku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

zebranych selektywnie z nieruchomości w pojem-

nikach:  

1) pojemnik 240 l – 9,00 zł; 

2) pojemnik 1100 l – 18,20 zł. 

 

§ 2. Ustala się górną stawkę opłat za usługi  

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływo-

wych, transportu, unieszkodliwiania nieczystości 

ciekłych, w wysokości 20,00 zł/m3. 

 

§ 3. Podane stawki opłat są stawkami netto, 

do których należy doliczyć obowiązujący i należ-

ny podatek od towarów i usług.  

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Leśnicy. 

 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/180/08 Ra-

dy Miejskiej z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie 

ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości za usługi w za-

kresie odbierania odpadów komunalnych i nieczy-

stości płynnych na terenie Gminy Leśnica (Dz. 

Urz. Woj. Opolskiego Nr 106, poz. 2452). 

 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

czternastu dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Ryszard Froń 
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UCHWAŁA NR XXV/185/09 

 RADY GMINY LUBRZA 

 

 z dnia 26 listopada 2009 r. 

  

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości 

gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a, 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), Rada Gminy 

Lubrza uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr VIII/75/03 Rady Gminy  

w Lubrzy z dnia 23 października 2003 r. w spra-

wie określenia zasad nabywania, zbywania, ob-

ciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wy-

dzierżawiania lub najmu na okres dłuższym niż  

3 lata lub na czas nieoznaczony wprowadza się 

zmiany:  

1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Sprzedając nieruchomości lub oddając je w użyt-

kowanie wieczyste Wójt przeprowadza:  

a) przetarg w formie: przetargu ustnego nie-

ograniczonego, przetargu ustnego ograniczonego, 

przetargu pisemnego nieograniczonego, przetargu 

pisemnego ograniczonego, 

b) rokowania”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Lubrza.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Lubrza 

Krzysztof Sobstyl 
1 

 

179 4 

 

1795 

 
1795  

UCHWAŁA NR XLVI/285/09 

 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE 

 

 z dnia 4 listopada 2009 r. 

  

w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowiska miejskiego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 

ust. pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Oleśnie, 

uchwala: 

 

1. Określić lokalizację targowiska „Solny Ry-

nek” usytuowanego przy ulicy Lompy obejmują-

cego działki nr: w części 194/109, 460, w części 

4309, w części 3990/364, uwidocznione na ma-

pach ewidencyjnych i wypisie z rejestru gruntów 

stanowiącymi załącznik do uchwały.  

2. Ustanowić regulamin targowiska „Solny 

Rynek” w Oleśnie w następującym brzmieniu: 

Regulamin targowiska „Solny Rynek”  

 

§ 1.1. Targowisko „Solny Rynek” czynne jest 

w każdy dzień tygodnia z wyjątkiem niedziel  

i świąt od godziny 600 do 1800.  

2. Targowisko nadzoruje Burmistrz Olesna, 

który wyznacza inkasentów do obsługi tego tar-

gowiska, pobierania opłat targowych i prowadzą-

cego targowisko. Funkcje te mogą być wykony-

wane przez jeden podmiot.  

3. Prowadzący targowisko:  

a) jest odpowiedzialny za czystość i stan sani-

tarny targowiska oraz szaletów miejskich,  

b) kontroluje przestrzeganie przepisów porząd-

kowych,  
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c) organizuje techniczną obsługę sprzedawców 

i kupujących,  

d) organizuje ruch drogowy i pieszy na terenie 

targowiska,  

e) zapewnia informację dla użytkowników i klien-

tów.  

4. Wjazd samochodem w celu dostawy towaru 

do miejsca sprzedaży odbywa się do godz. 800. 

Wyjazd samochodu dostarczającego towar do miej-

sca sprzedaży musi nastąpić do godziny 830.  

 

§ 2.1. Uprawnieni do wykonywania handlu na 

targowisku są:  

a) osoby fizyczne,  

b) osoby prawne, 

c) jednostki organizacyjne nie posiadające oso-

bowości prawnej.  

2. Osoby prowadzące działalność na targowisku 

zobowiązane są do posiadania przy sobie dokumen-

tu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości.  

 

§ 3.1. Na targowisku mogą być sprzedawane 

wszystkie towary z wyjątkiem:  

a) napojów alkoholowych,  

b) nafty, benzyny, spirytusu skażonego, tru-

cizn, narkotyków, środków leczniczych,  

c) zagranicznych banknotów i monet,  

d) papierów wartościowych, 

e) broni, amunicji, materiałów wybuchowych 

w tym artykułów pirotechnicznych,  

f) przedmiotów ekwipunku wojskowego,  

g) grzybów świeżych i suszonych rosnących  

w warunkach naturalnych oraz przetworów grzy-

bowych, bez atestu klasyfikatora, 

h) innych artykułów, których sprzedaż jest za-

broniona na podstawie odrębnych przepisów.  

2. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna 

odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi  

w przepisach odrębnych, a w szczególności zgodnie 

z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności 

i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych.  

3. Prowadzący targowisko jest zobowiązany do 

wstrzymania sprzedaży towaru i powiadomienia 

organów sanitarnych i ścigania, jeżeli zachodzi po-

dejrzenie iż jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi 

z kradzieży lub nielegalnego źródła nabycia.  

 

§ 4.1. Miejsce sprzedaży wyznacza prowa-

dzący targowisko.  

2. Wyznaczonego miejsca sprzedaży osoba, 

której to miejsce wyznaczono nie może zmienić, 

ani też odstąpić innej osobie.  

§ 5.1. Osoby prowadzące handel na targowi-

sku zobowiązane są do:  

a) przestrzegania regulaminu targowiska,  

b) stosowania się do poleceń wydanych przez 

prowadzącego targowisko,  

c) przestrzegania przepisów sanitarno - epide-

miologicznych, przeciwpożarowych oraz innych 

obowiązujących w obrocie towarowym,  

d) utrzymywania miejsc wyznaczonych do 

sprzedaży w należytym porządku i czystości oraz 

usunięcia po zakończeniu sprzedaży wszelkich opa-

kowań, kartonów i odpadów pozostałych w związ-

ku z prowadzoną przez nie sprzedażą,  

e) wyposażenia miejsc sprzedaży udostępnio-

nych w czytelne tabliczki informacyjne zawierające 

imię i nazwisko prowadzącego handel właściciela 

lub firmy oraz adres zamieszkania lub siedziby fir-

my, umieszczone w miejscu dobrze widocznym dla 

kupującego.  

2. Osoby handlujące na targowisku z namiotów 

lub przenośnych pawilonów handlowych zobowią-

zane są ponadto do posiadania sprawnych gaśnic.  

 

§ 6.1. Na targowisku zabrania się:  

a) wnoszenia, podawania oraz spożywania na-

pojów alkoholowych oraz środków odurzających,  

b) wnoszenia oraz używania materiałów i sub-

stancji niebezpiecznych,  

c) prowadzenia gier hazardowych i losowych,  

d) ustawiania kiosków i straganów bez zgody 

prowadzącego targowisko, pozostawiania prze-

nośnych lub przewoźnych stanowisk handlowych 

oraz samochodów dostawczych i osobowych po 

godzinach handlu,  

e) instalowania przenośnych stanowisk han-

dlowych poprzez wbijanie pali, gwoździ, prętów 

mogących powodować uszkodzenie nawierzchni,  

f) wprowadzania na teren targowiska psów  

i innych zwierząt domowych,  

g) handlu w miejscach do tego nieprzeznaczo-

nych tj. na jezdniach, chodnikach, przejściach dla 

pieszych, utrudniających komunikację pieszą oraz 

urządzonych zieleńcach.  

 

§ 7.1. Prowadzący targowisko ma prawo do:  

a) usuwania z terenu targowiska osób, które 

nie przestrzegają zasad określonych regulaminem,  

b) usuwania na koszt właściciela obiektów 

handlowych i pojazdów znajdujących się na tar-

gowisku wbrew obowiązującym zakazom.  

 

§ 8.1. Osoba handlująca zobowiązana jest do 

umieszczania w widocznym miejscu cen na wy-

stawionych towarach i posługiwania się obowią-

zującymi jednostkami miar i wag.  
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2. Do ważenia i mierzenia towarów mogą być 

używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące 

w obrocie towarowym.  

3. Narzędzia pomiarowe używane na targowi-

sku muszą posiadać ważną cechę legalizacyjną 

oraz powinny być ustawione w ten sposób, aby 

kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidło-

wość i rzetelność ważenia i mierzenia.  

 

§ 9.1. Osoby prowadzące handel zobowiązane 

są do uiszczania dziennej opłaty targowej  

w obowiązującej wysokości bezpośrednio u pro-

wadzącego targowisko.  

2. Prowadzący handel mogą ponadto korzy-

stać odpłatnie z urządzeń handlowo-usługowych 

oraz innych świadczeń prowadzącego targowisko 

wg cen umownych (np. rezerwacja miejsc, korzy-

stanie z mediów, itp.). 

3. Opłata ważna jest w dniu jej pobrania i nie 

wolno dowodu wpłaty odstępować osobom trzecim.  

4. Dowód wpłaty należy zachować do ukoń-

czenia handlowania w danym dniu.  

5. Stawki opłaty targowej dziennej i ceny 

usług wymienione w ust. 2 są uwidocznione na 

tablicy informacyjnej.  

 

§ 10. Odpłatność za usługi określone w ust. 2 

§ 9 określa Burmistrz Olesna.  

 

§ 11. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowa-

niem targowiska należy zgłaszać do Urzędu Miej-

skiego w Oleśnie lub prowadzącemu targowisko.  

§ 12.1. Do kontroli upoważnieni są:  

a) funkcjonariusze Policji,  

b) funkcjonariusze Straży Miejskiej,  

c) funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej 

w Oleśnie,  

d) odpowiednie organy kontroli wyznaczone 

odrębnymi przepisami.  

 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Olesna.  

 

§ 14. Traci moc uchwała Nr XXX/263/05 Ra-

dy Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 marca 2005 r.  

w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu tar-

gowiska miejskiego.  

 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący 

 Rady Miejskiej w Oleśnie 

Piotr Antkowiak 
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UCHWAŁA NR XL/286/09 

 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE 

 

 z dnia 17 grudnia 2009 r. 

  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 

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

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

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

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

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  

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

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.  

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

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

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

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

1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 10 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 

poz. 844, zm. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 

1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,  

Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585,  

Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r.  

Nr 56, poz. 458), Rada Miejska w Paczkowie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/280/09 Rady Miej-

skiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2009 r.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych wprowadza się na-

stępujące zmiany:  

1. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 

masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,  

z zawieszeniem osi jezdnych: pneumatycznym lub 

uznanym za równoważne i innym; z tym, że  

w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy 

całkowitej pojazdu: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
Stawka podatku  

(w złotych) 
Nie mniej niż Mniej niż 

Dwie osie 

12 13 500,00 

13 14 550,00 

14 15 1100,00 

15  1270,00 

Trzy osie 

12 17 1150,00 

17 19 1250,00 

19 21 1300,00 

 

21 23 1350,00 

23 25 1600,00 

25  1600,00 

Cztery osie i więcej 

12 25 1300,00 

25 27 1500,00 

27 29 1800,00 

29 31 2480,00 

31  2500,00 

 

2. § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„Od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-

stosowanego do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z zawie-

szeniem osi jezdnych: pneumatycznym lub uzna-

nym za równoważne i innym; w zależności od licz-

by osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa  

(w tonach) 

Stawka podatku 

 (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż  

Dwie osie 

12 18 850,00 

18 25 900,00 

25 31 950,00 

31  1960,00 

Trzy osie 

12 40 1750,00 

40  2580,00 

 

3. § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-

jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z zawie-

szeniem osi jezdnych: pneumatycznym lub uzna-

nym za równoważne i innym, z wyjątkiem zwią-

zanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-

dzoną przez podatnika podatku rolnego; z tym, że 

w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy 

całkowitej pojazdu:  
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Paczkowa. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Wacław Ćwik 
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UCHWAŁA NR XXV/162/2009 

 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW 

 

 z dnia 26 listopada 2009 r. 

  

w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi  

w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  

na terenie Gminy Polska Cerekiew 

 

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

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

dzie 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 oraz 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), oraz 

art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 144, poz. 

1042 z 2006 r.), Rada Gminy w Polskiej Cerekwi 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszo-

nych przez właścicieli nieruchomości za usługi  

w zakresie usuwania odpadów komunalnych 

świadczone przez podmioty posiadające zezwole-

nie na usuwanie odpadów komunalnych w wyso-

kości:  

 - za pojemnik 60 l    14,00 zł  

 - za pojemnik 80 l    18,00 zł  

 - za pojemnik 110 l/120 l   25,00 zł  

 - za pojemnik 240 l   40,00 zł  

 - za pojemnik 1100 l          100,00 zł.  

2. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

usuwania odpadów komunalnych świadczone przez 

podmioty posiadające zezwolenie na usuwanie od-

padów komunalnych, jeżeli odpady są zbierane  

i odbierane w sposób selektywny w wysokości:  

 - za pojemnik 60 l      8,80 zł  

 - za pojemnik 80 l    11,00 zł  

 - za pojemnik 110 l/120 l   14,00 zł  

 - za pojemnik 240 l   26,00 zł  

 - za pojemnik 1100 l   70,00 zł. 

 

3. Ustala się górną stawkę opłat za odbiór  

i transport nieczystości ciekłych - za 1 m ³ 21,00 zł. 

 

4. Powyższe ceny nie zawierają podatku od 

towaru i usług. 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/124/2008 

Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 listo-

pada 2008 r. w sprawie ustalenia górnej stawki 

opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomo-

ści za usługi w zakresie usuwania odpadów ko-

munalnych oraz opróżniania zbiorników bezod-

pływowych na terenie Gminy Polska Cerekiew. 

Liczba osi i dopuszczalna masa cał-

kowita zespołu pojazdów: nacze-

pa/przyczepa + pojazd silnikowy  

(w tonach) 

Stawka podatku  

(w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Jedna oś 

12 18 700,00 

18 25 800,00 

25  900,00 

Dwie osie 

12 28 750,00 

28 33 860,00 

33 38 1310,00 

38  1720,00 

Trzy osie 

12 38 1000,00 

38  1300,00 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

 

 Przewodniczący 

 Rady Gminy 

 Jerzy Kołeczko  
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UCHWAŁA NR XXXV/251/2009 

 RADY GMINY SKARBIMIERZ 

 

 z dnia 17 grudnia 2009 r. 

  

w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2010 rok 

 

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

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

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

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

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

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

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

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

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

128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 6 ust. 3 ustawy 

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  

(j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, 

poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; 

z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 

730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 

458), Rada Gminy Skarbimierz uchwala, co nastę-

puje: 

 

§ 1. Średnią cenę żyta za okres pierwszych 

trzech kwartałów 2009 roku ogłoszoną w komu-

nikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej 

ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech 

kwartałów 2009 r. (M. P. Nr 68 poz. 886) obniża 

się z kwoty 34,10 zł za 1 dt do kwoty 20,00 zł 

za 1 dt. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Skarbimierz. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Marek Kołodziej 
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UCHWAŁA NR XXXV/258/09 

 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI 

 

 z dnia 23 listopada 2009 r. 

  

w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Tarnów Opolski 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co nastę-

puje: 

 

§ 1. Ustala się następujące zasady wnoszenia, 

cofania i zbywania udziałów i akcji do spółek 

prawa handlowego przez Wójta Gminy Tarnów 

Opolski.  

§ 2.1. W zamian za obejmowane akcje lub 

udziały Wójt Gminy Tarnów Opolski wnosi do 

spółek prawa handlowego wkłady pieniężne, w 

ramach kwot przewidzianych na ten cel w budże-

cie Gminy na dany rok.  

2. W zamian za obejmowane akcje lub udziały 

Wójt wnosi do spółek prawa handlowego wkłady 

niepieniężne /aporty/.  
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3. Wniesienie wkładu niepieniężnego o warto-

ści przekraczającej 1 000 000,00 zł, wymaga 

opinii Rady Gminy Tarnów Opolski.  

 

§ 3. Wójt Gminy cofa udziały lub akcje będące 

własnością Gminy Tarnów Opolski po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Rady Gminy Tarnów Opolski  

w sprawie celowości tego zamierzenia.  

 

§ 4. Wójt Gminy zbywa udziały lub akcje będące 

własnością Gminy Tarnów Opolski po uzyskaniu 

opinii Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie celo-

wości tego zamierzenia.  

 

§ 5. Zasady ustalone niniejszą uchwałą, nie na-

ruszają przepisów ustawy Kodeks cywilny oraz 

ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji  

i prywatyzacji dotyczących wnoszenia wkładów, 

obejmowania udziałów i akcji oraz ich zbywania.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Tarnów Opolski.  

 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na ta-

blicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tarno-

wie Opolskim  

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Tarnów Opolski 

Rudolf Urban 
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UCHWAŁA NR XXXII/212/09 

 RADY GMINY TURAWA 

 

 z dnia 18 grudnia 2009 r. 

  

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXXI/203/09 z dnia 27 listopada 2009 r.  

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości. 

 

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

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

1591; z 2002 r.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. 

Dz U nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1459;  

z 2009 r. Dz U nr 52, poz. 420 ), art. 5 ust. 1, 2 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych.*(1), (tekst jednolity z 2006 r. 

– Dz U nr 121, poz. 844, nr 220, poz. 1601,  

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

poz. 1828, nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Dz U  

nr 93, poz. 585, nr 116 poz. 730, nr 223, poz. 

1463; z 2009 r. Dz U nr 56, poz. 458) Rada 

Gminy Turawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia sie w § 1 ustęp 3 punkt 3 

Uchwały Rady Gminy nr XXXI/203/09 z dnia 27 

listopada 2009 r. który otrzymuje brzmienie:  

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-

tencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha po-

wierzchni 4,04 zł.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójto-

wi Gminy Turawa.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. Uchwała 

obowiązuje od 1 stycznia 2010. Zostanie podana 

do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowa-

nie na tablicach ogłoszeń.  

 

Przewidniczący 

Rady Gminy 

inż. Franciszek Mykietów 
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UCHWAŁA NR XXXII/189/09 

 RADY GMINY W WILKOWIE 

 

 z dnia 26 listopada 2009 r. 

  

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  

a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-

rządku 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 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, 

Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753), Rada Gminy 

w Wilkowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Określa się następujące wymagania  

i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się  

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:  

1) dysponowanie nieruchomością na bazę tech-

niczną, wyposażoną w miejsce postojowe;  

2) posiadanie pojazdu przystosowanego do 

przewozu zwierząt, zapewniającego ochronę przed 

wpływem warunków atmosferycznych; 

3) posiadanie sprzętu do wyłapywania i obez-

władniania zwierząt; 

4) zapewnienie odpowiedniej ochrony osobistej 

dla osób wyłapujących zwierzęta.  

2. Sprzęt do wyłapywania i obezwładniania 

zwierząt nie może powodować u nich urazów oraz 

musi być bezpieczny dla zwierząt.  

3. Klatki do transportu zwierząt powinny być 

odpowiednio duże, by umożliwić przyjęcie przez 

zwierzę swobodnej pozycji.  

4. Pracownicy obsługujący urządzenia do wyła-

pywania zwierząt powinni zostać przeszkoleni  

w jego obsłudze oraz przejść szkolenie z zakresu 

BHP i przepisów przeciwpożarowych.  

 

§ 2.1. Określa się następujące wymagania  

i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się  

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych 

zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwie-

rzęcych i ich części:  

1) dysponowanie nieruchomością wraz z obiek-

tami i urządzeniami technicznymi do prowadzenia 

działalności objętej zezwoleniem, w szczególności 

takiego rodzaju jak:  

a) klatki dla psów,  

b) klatki dla kotów,  

c) pomieszczenia dla przeprowadzania kwaran-

tanny bezdomnych zwierząt,  

d) chłodnie przystosowane do przechowywa-

nia zwłok zwierzęcych i ich części,  

e) urządzenie do spalania zwłok zwierzęcych  

i ich części; 

2) posiadanie pojazdu przystosowanego do 

przewozu zwierząt.  

2. Pracownicy obsługujący sprzęt specjalistycz-

ny powinni zostać przeszkoleni w jego obsłudze 

oraz przejść szkolenie z zakresu BHP i przepisów 

przeciwpożarowych.  

 

§ 3. Przez dysponowanie nieruchomością,  

o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i w § 2 ust. 1 

pkt 1, należy rozumieć wykazanie tytułu prawne-

go do nieruchomości wynikającego z prawa wła-

sności, użytkowania wieczystego, zarządu, ogra-

niczonego prawa rzeczowego albo stosunku zo-

bowiązaniowego, przez okazanie stosownego 

dokumentu bądź umowy.  

 

§ 4. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwa-

łą tracą moc wszelkie wcześniejsze uregulowania.  

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego i podlega podaniu 

do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty poprzez rozwieszenie w miejscach pu-

blicznych, położonych na terenie Gminy Wilków 

oraz poprzez umieszczenie w formie elektronicz-

nej na stronie internetowej Urzędu Gminy.  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

Zygmunt Pniewski 
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UCHWAŁA NR XXXII/190/09 

 RADY GMINY W WILKOWIE 

 

 z dnia 26 listopada 2009 r. 

  

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-

rządku 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 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, 

Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753) oraz § 2, § 3  

i § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu określania wymagań, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33), Rada 

Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie odbierania odpadów ko-

munalnych od właścicieli nieruchomości oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans-

portu nieczystości ciekłych.  

 

§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyska-

nie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości powi-

nien spełniać następujące wymagania:  

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe wy-

posażone w:  

a) miejsce postojowe dla pojazdów,  

b) miejsce do magazynowania pojemników,  

c) miejsce do mycia pojazdów oraz pojemni-

ków,  

d) pojemniki do gromadzenia odpadów komu-

nalnych,  

e) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów 

dla poszczególnych rodzajów odpadów,  

f) worki foliowe do selektywnej zbiórki odpa-

dów dla poszczególnych rodzajów odpadów,  

g) kontenery do gromadzenia odpadów komu-

nalnych,  

h) sprawne technicznie pojazdy specjalistyczne 

do odbierania i transportu odpadów, których kon-

strukcja uniemożliwia rozpylanie i rozwiewanie 

przewożonego ładunku,  

i) własny system komputerowy do gromadze-

nia danych o świadczonych usługach lub udoku-

mentowanie zlecenia gromadzenia tych danych, 

poprzez przedłożenie stosownej umowy. System 

ma umożliwiać obliczanie średniego poziomu od-

zysku oraz ilość zebranych odpadów przez po-

szczególne gospodarstwa; 

2) pracownicy obsługujący sprzęt specjali-

styczny powinni zostać przeszkoleni w jego ob-

słudze oraz przejść szkolenie z zakresu BHP  

i przepisów przeciwpożarowych;  

3) organizowanie i prowadzenie dla swoich 

klientów, systemu zbiórki:  

a) surowców wtórnych (szkło, makulatura, PET),  

b) biodegradowalnych,  

c) niebezpiecznych,  

d) elektrycznych i elektronicznych,  

e) wielkogabarytowych,  

4) w przypadku niemożności spełnienia które-

gokolwiek z obowiązków ustalonych w ust. 1  

pkt 1 i pkt 3 przedsiębiorca jest zobowiązany 

udokumentować przekazanie tego obowiązku 

innemu przedsiębiorcy, w formie pisemnej umo-

wy;  

5) zapewnienie odpowiedniego standardu sani-

tarnego tj. możliwość organizacyjną, techniczną  

i finansową, która zapewni systematyczne odbie-

ranie odpadów od właścicieli nieruchomości,  

z częstotliwością określoną w aktach prawa miej-

scowego;  

6) posiadanie aktualnego zezwolenia (decyzji) 

na transport odpadów;  

7) ustalenie z właścicielami nieruchomości,  

z którymi przedsiębiorca posiada umowę na od-

bieranie odpadów komunalnych, systemu odbie-

rania surowców wtórnych obowiązującego na 

terenie gminy;  

8) postępowanie z zebranymi surowcami oraz 

wygląd pojemników i worków na surowce wtórne 

powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu postępowania 

z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 219, poz. 1858).  

2. Od przedsiębiorcy wymaga się prowadzenia 

odzysku zebranych odpadów komunalnych na wła-

snej instalacji lub należy przedstawić stosowne 

umowy o przekazaniu tego obowiązku innemu 

przedsiębiorcy, mogącemu wykonywać takie usługi.  

3. Wymaga sie prowadzenia przez przedsiębior-

cę ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  
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4. Określa się składowisko odpadów w Ziemie-

łowicach jako miejsce unieszkodliwiania odpadów 

odbieranych od właścicieli nieruchomości.  

5. Powyższe wymagania powinny zostać 

uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami, 

a w szczególności:  

1) tytułem prawnym do nieruchomości, na 

której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe 

oraz punkt myjni środków transportu;  

2) tytułem prawnym do posiadania środków,  

o których mowa w ust. 1, wraz z ich opisem tech-

nicznym.  

 

§ 3.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyska-

nie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości cie-

kłych powinien spełniać następujące wymagania:  

1) dysponowanie nieruchomością na bazę 

techniczno-biurową, wyposażoną w:  

a) miejsce postojowe,  

b) miejsce do mycia pojazdów;  

2) posiadanie homologowanego pojazdu aseni-

zacyjnego spełniającego wymagania zawarte w § 2 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla po-

jazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617);  

3) gromadzenie danych o świadczonych usłu-

gach przy użyciu własnego systemu komputero-

wego albo udokumentowanie zlecenia gromadze-

nia tych danych, poprzez przedłożenie stosownej 

umowy.  

2. W przypadku niemożliwości spełnienia 

obowiązku ustalonego w ust. 1 pkt 1 lit. b przed-

siębiorca jest zobowiązany udokumentować prze-

kazanie tego obowiązku innemu przedsiębiorcy,  

w formie pisemnej umowy.  

3. Pracownicy obsługujący sprzęt specjali-

styczny powinni zostać przeszkoleni w jego ob-

słudze oraz przejść szkolenie z zakresu BHP  

i przepisów przeciwpożarowych.  

4. Zawarcie umowy lub posiadanie pisemnego 

zapewnienia potwierdzającego gotowość odbioru 

nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę posia-

dającego zezwolenie na prowadzenie działalności 

przez punkt zlewny.  

5. Przekazywanie nieczystości ciekłych od wła-

ścicieli nieruchomości za pokwitowaniem (doku-

ment przekazania nieczystości ciekłych wg wzoru 

określonego w załączniku do rozporządzenia Mini-

stra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r.  

w sprawie warunków wprowadzania nieczystości 

ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 

1576).  

6. Powyższe wymagania powinny zostać 

uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami, 

a w szczególności:  

1) tytułem prawnym do nieruchomości, na 

której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe 

oraz punkt myjni środków transportu;  

2) tytułem prawnym do posiadania środków,  

o których mowa w ust. 1, wraz z ich opisem 

technicznym.  

 

§ 4. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2 i 3, 

zobowiązany jest przeprowadzać każdorazowo po 

zakończeniu dnia roboczego zabiegi sanitarne  

i porządkowe poprzez dezynfekcję i dezynsekcję 

środków transportu.  

 

§ 5. W zakresie uregulowanym niniejszą 

uchwałą tracą moc wszelkie wcześniejsze uregu-

lowania.  

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego i podlega podaniu do 

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty poprzez rozwieszenie w miejscach pu-

blicznych, położonych na terenie Gminy Wilków 

oraz poprzez umieszczenie w formie elektronicz-

nej na stronie internetowej Urzędu Gminy.  

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Zygmunt Pniewski 

 
180 2 

 

 

1803 

 
180 3 

ZARZĄDZENIE NR 234/09 

 WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 18 grudnia 2009 r. 

  

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Niemodlinie 

 

Na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy  

z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do 

rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 

(j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) 

w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Niemodli-

nie Nr XLVIII/337/09 z dnia 3 grudnia 2009 r., 

zarządzam: 
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§ 1. Przeprowadzenie wyborów uzupełniają-

cych do Rady Miejskiej w Niemodlinie: 

- w 1-mandatowym okręgu wyborczym nr 6, 

w którym na wakujący mandat wybierany będzie 

1 radny. 

 

§ 2. Datę wyborów wyznacza się na dzień  

28 lutego 2010 r. 

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykona-

nia czynności wyborczych przewidzianych w Or-

dynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów  

i sejmików województw, określa kalendarz wy-

borczy, stanowiący załącznik do zarządzenia. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 

podania do publicznej wiadomości i podlega ogło-

szeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

 

Wojewoda Opolski 

Ryszard Wilczyński 

 

Załącznik 

do zarządzenia Nr 234/09 

Wojewody Opolskiego 

         z dnia 18 grudnia 2009 r.  

 

Kalendarz wyborczy 

 

Termin wykonania  

czynności wyborczej 
Treść czynności 

do dnia 30 grudnia 2009 r. 

 

 podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia zarządzenia Woje-

wody Opolskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających 

do dnia 9 stycznia 2010 r.  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o nume-

rze i granicach okręgu wyborczego oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji 

Wyborczej 

 zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Opolu I o utworzeniu komitetu wy-

borczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych 

do dnia 11 stycznia 2010 r.  zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Opolu I kandydatów do składu Miej-

skiej Komisji Wyborczej w Niemodlinie 

do dnia 14 stycznia 2010 r.  powołanie przez Komisarza Wyborczego w Opolu I Miejskiej Komisji Wyborczej 

w Niemodlinie 

do dnia 29 stycznia 2010 r. 

do godz. 2400 

 zgłaszanie kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej 

 zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych 

do dnia 7 lutego 2010 r.  powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą Obwodowej Komisji Wyborczej, 

 podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o nume-

rze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji 

Wyborczej 

do dnia 9 lutego 2010 r. – przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą numerów dla 

 zarejestrowanych list kandydatów 

do dnia 13 lutego 2010 r. 

 

 

 rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych 

listach kandydatów na radnych zawierających numery list, dane o kandydatach 

umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i 

list 

do dnia 14 lutego 2010 r.  sporządzenie w Urzędzie Miejskim spisu wyborców 

w dniu 26 lutego 2010 r. 

o godz. 2400 

 zakończenie kampanii wyborczej 

w dniu 27 lutego 2010 r.  

  

 przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wybor-

ców 

w dniu 28 lutego 2010 r. 

godz. 600 - 2000  

 głosowanie 

 

Uwaga 

 

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w kalendarzu wyborczym przypada na dzień ustawowo 

wolny od pracy, to termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu /art. 205 Ordynacji wyborczej/. 
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ZARZĄDZENIE NR OR 0135-28/2009 

 STAROSTY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 3 grudnia 2009 r. 

  

w sprawie ustalenia na 2010 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka  

w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Opolskiego 

 

Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. 

z 2009 r. Nr 175, poz. 1362), zarządzam, co na-

stępuje: 

 

§ 1. Ustalam na 2010 rok średni miesięczny 

koszt utrzymania dziecka w całodobowej placów-

ce opiekuńczo-wychowawczej w: 

- Chmielowicach w kwocie -            3.611 zł, 

- Tarnowie Opolskim w kwocie -      3.245 zł, 

- Turawie w kwocie -                    3.648 zł. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 

podjęcia z mocą obowiązującą od następnego 

miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym 

zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Starosta Opolski 

Henryk Lakwa 
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ZARZĄDZENIE NR 44/2009 

 STAROSTY STRZELECKIEGO 

 

 z dnia 14 grudnia 2009 r. 

  

zmieniające zarządzenie Nr 7/2009 Starosty Strzeleckiego z dnia 9 lutego 2009 r.  

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej  

dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie  

prowadzonego przez Zgromadzenie Braci Szkolnych w Zawadzkiem, w 2009 roku  

 

Działając na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2  

i art. 152 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 

poz. 1362), zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Zmianie ulega średni miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańca w 2009 roku w Domu 

Pomocy Społecznej w Zawadzkiem ul. Czarna 2 

dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Nie-

pełnosprawnych Intelektualnie prowadzonego 

przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich 

określony w § 1 zarządzenia Nr 7/2009 Starosty 

Strzeleckiego z dnia 9 lutego 2009 r., który po 

zmianie wynosi 2.090,00 zł. 

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca  

w 2009 r. uległ zmianie w związku z decyzją Wo-

jewody Opolskiego Nr 18/2009 znak PS.III.AKB. 

9013-12/2009 z dnia 27 listopada 2009 r., na mo-

cy której Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich 

z siedzibą w Kopcu uzyskało zezwolenie na prowa-

dzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Mło-

dzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych 

Intelektualnie w Zawadzkiem na czas nieokreślony, 

spełniając tym samym wymagane standardy. 

 

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie w miesiącu następnym po miesiącu,  

w którym zostało opublikowane. 

 

Starosta 

Józef Swaczyna 
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ANEKS NR 1 

 

 zawarty w dniu 29 października 2009 r. 

  

do porozumienia z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą 

„Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1763 Opole - 

Komprachcice na odcinku Chmielowice – Osiny od km 1+013 do km 2+144” 

 

pomiędzy 

Gminą Komprachcice reprezentowaną przez:  

1) Wójta Gminy - Pawła Smolarka 

a 

Powiatem Opolskim reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu w imieniu, którego działa:  

1) Przewodniczący Zarządu – Henryk Lakwa 

2) Członek Zarządu – Krzysztof Wysdak 

 

o następującej treści: 

 

I. W § 3 porozumienia dotychczasową treść 

zastępuje się nową w brzmieniu:  

 

„Gmina Komprachcice zobowiązuje się do 

przekazania najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r. 

na rachunek Powiatu Opolskiego nr PKO BP S.A. 

I O/Opole nr 72 1020 3668 0000 5102 0015 

7123 kwoty 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści 

pięć tysięcy złotych 00/100) na realizację zada-

nia. 

II. Pozostałe postanowienia porozumienia po-

zostają bez zmian. 

 

III. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

 

IV. Aneks sporządzono w 3 jednobrzmiących 

egzemplarzach w tym: dwa dla Powiatu Opol-

skiego i jeden dla Gminy Komprachcice. 

 

Powiat Opolski:        Gmina Komprachcice: 

 

Przewodniczący  Wójt 

Zarządu Powiatu  Paweł Smolarek 

Henryk Lakwa 

 

Wicestarosta Opolski 

Krzysztof Wysdak 
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ANEKS NR 1 

 

 zawarty w dniu 9 listopada 2009 r. 

  

do porozumienia z dnia 10 września 2009 r. w sprawie wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą 

„Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę drogi wraz z budową kanalizacji 

deszczowej drogi powiatowej Nr 1149 O Karłowice – Popielów na odc. 6+430 - 6+735 (ul. Wolności)  

i drogi powiatowej Nr 1150 O Popielów - Ładza na odc. 0+000 - 1+420 O (ul. Dworcowa)  

w miejscowości Popielów" 

 

pomiędzy 

Gminą Popielów reprezentowaną przez: 

1) Wójta Gminy - Dionizego Duszyńskiego 

a 

Powiatem Opolskim reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu w imieniu, którego działa: 

1) Przewodniczący Zarządu - Henryk Lakwa 

2) Członek Zarządu - Krzysztof Wysdak 

o następującej treści: 

 

I. W § 3 porozumienia dotychczasową treść 

zastępuje się nową w brzmieniu: 

 

„Gmina Popielów zobowiązuje się do przeka-

zania najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r. na 

rachunek Powiatu Opolskiego nr PKO BP S.A.  

I O/Opole nr 72 1020 3668 0000 5102 0015 

7123 kwoty 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt 

tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania. 
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II. Pozostałe postanowienia porozumienia po-

zostają bez zmian. 

 

III. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

IV. Aneks sporządzono w 3 jednobrzmiących 

egzemplarzach w tym: dwa dla Powiatu Opol-

skiego i jeden dla Gminy Popielów. 

 

Powiat Opolski:   Gmina Popielów 

 

Przewodniczący  Wójt 

Zarządu Powiatu  Dionizy Duszyński 

Henryk Lakwa 

 

Wicestarosta Opolski 

Krzysztof Wysdak 
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OBWIESZCZENIE 

 KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II 

 

 z dnia 15 grudnia 2009 r. 

  

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Powiatu w Prudniku 

 

Na podstawie art. 182 i 183 w związku  

z art. 194 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordy-

nacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sej-

mików województw (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, 

poz. 1547 z późn. zm.1), Komisarz Wyborczy  

w Opolu II podaje do wiadomości publicznej, iż: 

 

- Uchwałą Nr XXXVI/248/09 z dnia 5 listopa-

da 2009 r. Rada Powiatu w Prudniku stwierdziła 

wygaśnięcie mandatu radnego Pana Franciszka 

Gołębiowskiego w okręgu wyborczym nr 1 z listy 

Nr 18 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum 

Samorządowe Powiatu Prudnickiego, wskutek 

śmierci. 

- Na wakujące miejsce, na podstawie uchwały 

Nr XXXVII/249/09 Rady Powiatu w Prudniku  

z dnia 30 listopada 2009 r., wstąpił kandydat  

z tej samej listy Pan Edward Bednarski, który  

w wyborach powszechnych przeprowadzonych  

w dniu 12 listopada 2006 r. uzyskał kolejno naj-

większą liczbę głosów. 

 

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Komisarz Wyborczy 

Paweł Mohl 

 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 

1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457,  

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 

1055, Nr 159, poz. 1127, i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r.  

Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766 oraz  

z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111. 
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UCHWAŁA NR 29/112/2009 

 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

 

 z dnia 16 grudnia 2009 r. 

 

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

ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.  

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 55, poz. 577; Nr 154, poz. 1800;  

z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 149, poz. 

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

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

2104) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 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), Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu orzeka 

nieważność § 5, 6 i 10 uchwały Nr XXXIII/354/09 

Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 

2009 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego 

i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia 

wysokości prowizji za inkaso z powodu naruszenia 

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

o samorządzie gminnym  

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 3 grudnia 2009 r. do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę  

Nr XXXIII/354/09 Rady Miejskiej w Grodkowie  

z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie poboru 

podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od 

osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za 

inkaso, w której Rada Miejska w Grodkowie 

przywołując w podstawie prawnej m.in. legity-

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

gminnym oraz art. art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-

nych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. 

zm.),  art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 

o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 

969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia  

30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 

Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) zarządziła pobór 

w formie inkasa podatku rolnego, podatku leśne-

go oraz podatku od nieruchomości od osób fi-

zycznych.  

Rada Miejska zarządzając pobór w formie in-

kasa wymienionych należności publicznopraw-

nych postanowiła jednocześnie w § 5, 6 i 10 

uchwały o obowiązkach inkasentów, stanowiąc 

odpowiednio w:  

„§ 5. Do obowiązków inkasentów należy do-

ręczenie podatnikom nakazów płatniczych, pobór 

z urzędu dokumentów, kontokwitariuszy i druków 

ścisłego zarachowania, zainkasowanie i rozlicze-

nie z zebranych podatków. 

§ 6. Inkasenci odpowiedzialni są za wszelką 

pobieraną z urzędu dokumentację, kontokwitariu-

sze i druki ścisłego zarachowania, które muszą 

zostać zwrócone do urzędu w stanie niezniszczo-

nym. 

§ 10. Prowizja o której mowa w § 9 wypłaca-

na będzie z budżetu gminy w ciągu jednego mie-

siąca od daty finansowego rozliczenia się inka-

sentów”.  

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na  

16 grudnia 2009 r. przedstawiciel Gminy zawia-

domionej prawidłowo nie stawił się. 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następu-

je: 

 

Zgodnie z przepisami art. 94 Konstytucji RP oraz 

art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym organy samorządu teryto-

rialnego ustanawiają akty prawa miejscowego 

obowiązujące na obszarze działania tych organów 

na podstawie i w granicach upoważnień zawartych 

w ustawie. 

W myśl art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samo-

rządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady 

gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach 

podatków i opłat w granicach określonych w 

odrębnych ustawach. Z powyższą regulacją kore-

sponduje dyspozycja przywołanych przez Radę 

Miejską w Grodkowie w podstawie prawnej 

uchwały Nr XXXIII/354/09 z dnia 25 listopada 

2009 przepisów art. 6 ust. 12 ustawy o podat-

kach i opłatach lokalnych, art. 6b ustawy o po-

datku rolnym, art. 6 ust. 8 ustawy podatku le-

śnym, zgodnie z którymi organ stanowiący jed-

nostki samorządu terytorialnego w drodze uchwa-

ły może zarządzić pobór tych podatków w drodze 

inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wy-

nagrodzenia za inkaso.  

Dalej idących kompetencji organu stanowiące-

go wymienione przepisy nie przewidują.  
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W związku z powyższym przywołać należy 

przepis art. 9 ustawy - Ordynacja podatkowa,  

w którym ustawodawca wskazuje obowiązki  

i uprawnienia inkasenta, stwierdzając że do jego 

obowiązków należy pobór podatków w drodze 

inkasa i wpłacenie ich w określonym terminie 

organowi podatkowemu. Za prawidłowe wykona-

nie tych powinności inkasent otrzymuje wyna-

grodzenie. Poprzez wyznaczenie inkasentów oraz 

wynagrodzenia za inkaso powstaje stosunek pu-

blicznoprawny, w którym obowiązki inkasenta 

reguluje ustawa – Ordynacja podatkowa. 

W ramach dyspozycji przywołanych w przed-

miotowej uchwale przepisów, brak podstawy 

prawnej dla organu stanowiącego do regulowania 

spraw wykraczających poza przyznane kompe-

tencje, a więc jak wyżej zaznaczono organ sta-

nowiący może jedynie w drodze uchwały zarzą-

dzić pobór tych podatków w drodze inkasa oraz 

określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia 

za inkaso.  

 

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż 

Rada Miejska w Grodkowie nie miała delegacji 

ustawowej do określania w akcie prawa miej-

scowego obowiązków i praw inkasenta, tak jak 

uczyniła to w postanowieniach § 5, 6 i 10 

uchwały, naruszając w sposób istotny art. 18 

ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym.  

Wskazać przy tym należy, że określenie spo-

sobu wykonywania uchwał rady gminy, zgodnie  

z dyspozycją art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o samo-

rządzie gminnym, należy do kompetencji Wójta.  

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru nie-

ważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej 

wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym 

stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia 

rozstrzygnięcia nadzorczego. 

 

W tym stanie faktycznym i prawnym należało 

orzec jak w sentencji. 

 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na 

zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - 

skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-

go w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni od 

daty jej doręczenia. 

 

   Przewodniczący Kolegium 

Prezes 

Janusz Gałkiewicz 
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.III-AR–0911–2–11/2009 

 WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 30 listopada 2009 r. 

  
 

Na podstawie art. 79 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

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

stwierdzam nieważność części uchwały Nr XLII/ 

295/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 

30 października 2009 r. w sprawie zasad rozli-

czania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 

plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach 

roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania obni-

żek tygodniowego obowiązkowego wymiaru go-

dzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska 

kierownicze oraz pełniącym obowiązki kierowni-

cze w zastępstwie nauczyciela, któremu powie-

rzono stanowisko kierownicze, ustalenia tygo-

dniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

doradców metodycznych, pedagogów, psycholo-

gów, logopedów, a także innych specjalistów 

prowadzący zajęcia specjalistyczne oraz zasad 

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych 

zajęć w kształceniu zaocznym, tj.: 

- § 5, 

- w § 7 w tabeli lp. 2 wyrazy: „a także inni 

specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne”,  

z powodu istotnego naruszenia prawa. 

 

Uzasadnienie 

 

Rada Powiatu w Głubczycach, działając na 

podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycz-

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

Nr 97, poz. 674 ze zm.) podjęła na sesji 30 paź-

dziernika 2009 r. uchwałę Nr XLII/295/2009  

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obo-

wiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 

dla których ustalony plan zajęć jest różny w po-
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szczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru  

i zasad udzielania obniżek tygodniowego obo-

wiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom 

zajmującym stanowiska kierownicze oraz pełnią-

cym obowiązki kierownicze w zastępstwie na-

uczyciela, któremu powierzono stanowisko kie-

rownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowe-

go wymiaru godzin zajęć doradców metodycz-

nych, pedagogów, psychologów, logopedów,  

a także innych specjalistów prowadzący zajęcia 

specjalistyczne oraz zasad zaliczania do wymiaru 

godzin poszczególnych zajęć w kształceniu za-

ocznym. 

Istotnie naruszają prawo unormowania § 5 

przedmiotowej uchwały. We wskazanym paragra-

fie Rada Powiatu dopuściła możliwość zwolnienia 

przez Starostę Głubczyckiego w uzasadnionych 

przypadkach dyrektora szkoły w całości lub czę-

ści od obowiązku realizacji tygodniowego obo-

wiązkowego wymiaru godzin zajęć. 

Powyższym postanowieniem Rada Powiatu  

w istocie przekazała kompetencję do określenia 

zasad udzielania obniżek w obowiązkowym wy-

miarze godzin zajęć nauczycieli Staroście, który 

według własnego uznania ma decydować o wy-

rażeniu zgody na realizację przez dyrektora zajęć 

w zmniejszonym zakresie. W konsekwencji Staro-

sta ustali na nowo wymiar obniżek godzin, do 

czego organ wykonawczy powiatu nie jest upo-

ważniony. 

Zgodnie bowiem z przepisem art. 42 ust. 7  

pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela uprawnienie do 

ustalania zasad udzielania i rozmiaru obniżek ty-

godniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dyrektora szkoły oraz przyznawania zwol-

nień od obowiązku realizacji zajęć przysługuje 

organowi prowadzącemu szkołę, którym w myśl 

art. 91d pkt 1 ustawy jest rada powiatu. Należy 

przy tym zaznaczyć, że rada powiatu kompetencji 

przyznanej przez art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku  

z art. 91d pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela nie 

może przenosić na inny organ, w tym na organ 

wykonawczy powiatu.  

Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia  

9 sierpnia 2006 r. (sygn. akt II SA/Sz 681/06 - 

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyj-

nych) tłumacząc, że: „tylko organ, któremu usta-

wa przyznaje kompetencję do dalszego działania, 

w tym przypadku określenia zasad i rozmiaru 

zniżek oraz zwolnień, może ją zrealizować”. 

Opierając się na konstrukcji wad powodują-

cych nieważność oraz wzruszalność decyzji ad-

ministracyjnych, Naczelny Sąd Administracyjny – 

Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu w wyroku  

z dnia 11 lutego 1998 r. (sygn. akt II SA/Wr 

1459/97 publ. OSS 1998/3/79) pośród rodzajów 

naruszeń przepisów, które trzeba zaliczyć do 

istotnych, skutkujących nieważnością uchwały 

organu jednostki samorządu terytorialnego wska-

zał naruszenie przepisów wyznaczających kompe-

tencję do podejmowania uchwał. W związku  

z powyższym zachodzi konieczność stwierdzenia 

nieważności § 5 niniejszej uchwały. 

Ponadto stosownie do art. 42 ust. 7 pkt 3 

ustawy Karta Nauczyciela rada powiatu posiada 

kompetencję do określenia tygodniowego obo-

wiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli 

szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, 

nauczycieli prowadzących kształcenie w formie 

zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników 

służb społecznych, nauczycieli kształcenia na 

odległość, nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stano-

wisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, 

logopedów, doradców zawodowych prowadzą-

cych zajęcia związane z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu w celu wspomagania 

uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych  

i zawodowych, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 

ustawy o systemie oświaty, bibliotekarzy biblio-

tek pedagogicznych.  

Poprzez to szczegółowe wyliczenie ustawo-

dawca wyczerpująco określił krąg podmiotów, 

którym organ prowadzący szkołę lub placówkę 

określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

zajęć. Tymczasem Rada Powiatu w tabeli w § 7 

uchwały ustaliła obowiązkowy wymiar godzin dla 

doradcy metodycznego, pedagogów, psycholo-

gów, logopedów oraz innych specjalistów prowa-

dzących zajęcia specjalistyczne. Pojęcie „innego 

specjalisty” jest mało precyzyjne i może obejmo-

wać oprócz kręgu specjalistów wyszczególnio-

nych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy także bliżej 

nieokreślonych innych specjalistów niewymienio-

nych w tym przepisie wykraczając w ten sposób 

poza delegację ustawową. Zdaniem organu nad-

zoru organ stanowiący jednostki samorządu tery-

torialnego, realizując przysługującą mu kompe-

tencję powinien ściśle uwzględniać wytyczne 

zawarte w upoważnieniu kompetencyjnym. Od-

stąpienie od tej zasady stanowi istotne naruszenie 

prawa. 

Wskazać należy na orzeczenie Naczelnego Są-

du Administracyjnego (wyrok z 6 czerwca 1995 r. 

NSA w Gdańsku, SA/Gd 2949/94, OSS 

1996/3/91 LEX 25640), w świetle którego 

uchwały podejmowane przez organy samorządo-

we muszą zawierać sformułowania jasne, wy-

czerpujące, uniemożliwiające stosowanie niedo-

puszczalnego, sprzecznego z prawem luzu inter-

pretacyjnego. Teza przedmiotowego orzeczenia 
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będzie miała zastosowanie tym bardziej do aktów 

prawa miejscowego, które zawierają normy pra-

wa powszechnie obowiązującego na terenie dzia-

łania danej jednostki samorządu terytorialnego, 

które powinny być jasne i zrozumiałe dla adresa-

tów zawartych w nich norm. 

 

Mając na uwadze powyższe argumenty 

stwierdzam, jak na wstępie. 

W myśl art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerw-

ca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierp-

nia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) 

niniejsze rozstrzygnięcie może być zaskarżone do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu 

za pośrednictwem Wojewody Opolskiego w ter-

minie 30 dni od dnia jego doręczenia.  

 

z up. Wojewody Opolskiego 

mgr Barbara Bieluszewska 

Dyrektor Wydziału 

Prawnego, Nadzoru i Kontroli 

 
18 10  
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.III-LM–0911–2–12/2009 

 WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 9 grudnia 2009 r. 

 

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

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

stwierdzam nieważność § 4 uchwały Rady Powiatu 

Nyskiego Nr XXXI/262/09 z dnia 30 października 

2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i roz-

miaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wy-

miaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowaw-

czych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym 

kierownicze stanowiska w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski,  

z powodu istotnego naruszenia prawa. 

 

Uzasadnienie 

 

Rada Powiatu w Nysie, działając na podstawie 

art. 42 ust. 7 pkt 2 oraz 91d pkt 1 ustawy z dnia 

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

Nr 97, poz. 674 ze zm.), podjęła w dniu 30 paź-

dziernika 2009 r. uchwałę Nr XXXI/262/09  

w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierow-

nicze stanowiska w szkołach i placówkach oświa-

towych prowadzonych przez Powiat Nyski. 

Istotnie naruszają prawo postanowienia § 4 

niniejszej uchwały. We wskazanym paragrafie 

Rada upoważniła Zarząd Powiatu do tego, aby w 

pewnych sytuacjach, przy zaistnieniu wskaza-

nych w uchwale okoliczności, zwalniał lub obniżał 

dyrektorowi szkoły ustalony w uchwale wymiar 

godzin. W konsekwencji powyższego działania 

dochodzi do ustalenia przez Zarząd Powiatu na 

nowo wymiaru zniżek godzin, do czego organ 

wykonawczy powiatu nie jest upoważniony. Rada 

Powiatu kompetencji przyznanej przez art. 42  

ust. 7 pkt 2 Karty Nauczyciela stanowiącego, że 

uprawnionym do ustalenia i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dyrektorowi szkoły oraz przyznawania 

zwolnień od obowiązku realizacji zajęć przysługu-

je organowi prowadzącemu szkołę, którym na 

podstawie art. 91d pkt 1 ww. ustawy jest rada 

powiatu. Ponadto należy zauważyć, iż rada po-

wiatu kompetencji przyznanej na podstawie  

art. 91d pkt 1 Karty Nauczyciela nie może prze-

nosić na inny organ, w tym na organ wykonaw-

czy. 

Opierając się na konstrukcji wad powodują-

cych nieważność oraz wzruszalność decyzji ad-

ministracyjnych, Naczelny Sąd Administracyjny – 

Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu w wyroku  

z dnia 11 lutego 1998 r. (sygn. akt II S.A./Wr 

1459/97 publ. OSS 1998/3/79) pośród rodzajów 

naruszeń przepisów, które trzeba zaliczyć do 

istotnych, skutkujących nieważnością uchwały 

organu jednostki samorządu terytorialnego wska-

zał naruszenie przepisów wyznaczających kompe-

tencję do podejmowania uchwał. 

Również podobne stanowisko zajął Woje-

wódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wy-

roku z dnia 9 sierpnia 2006 r. (sygn. akt II 

S.A./Sz 681/06 – Centralna Baza Orzeczeń Są-

dów Administracyjnych) tłumacząc, że „tylko 

organ, któremu ustawa przyznaje kompetencję do 
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dalszego działania, w tym przypadku określenia 

zasad i rozmiaru zniżek oraz zwolnień, może ją 

zrealizować”. 

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż 

Rada Powiatu Nyskiego podejmując niniejszą 

uchwałę zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 2 Karty Na-

uczyciela nie może kompetencji przyznanej na 

podstawie art. 91d pkt 1 w/w ustawy przenieść 

na organ wykonawczy, tj. Zarząd Powiatu Ny-

skiego. Tym samym § 4 przedmiotowej uchwały 

należy uznać za niezgodny z prawem. 

 

Mając na uwadze powyższe argumenty, 

stwierdzam jak na wstępie. 

W myśl art. 85 ust. 1 ustawy o samorządzie po-

wiatowym w związku z art. 54 §1 ustawy  

z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. 

nr 153, poz. 1270 ze zm.) niniejsze rozstrzygnię-

cie może być zaskarżone do Wojewódzkiego Są-

du Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem 

Wojewody Opolskiego w terminie 30 dni od dnia 

jego doręczenia. 

 

z up. Wojewody Opolskiego 

    mgr Barbara Bieluszewska 

Dyrektor Wydziału 

Prawnego, Nadzoru i Kontroli 
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Prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego:  

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: 

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

Zbiory Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego wraz ze skorowidzami dostępne są  

w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim - Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli 

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