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UCHWAŁA NR XLVIII/499/2010 

 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 28 września 2010 r. 

  

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok 

 

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

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

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

1590, z późn. zm.); art. 211, art. 212 ust. 1  

pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 

poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 4 i 5 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Sejmik 

Województwa Opolskiego uchwala co następuje:  

 

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu 

województwa na zadania własne o kwotę  

18 292 810 zł, w tym: 

1) zwiększa się dochody na zadania własne 

realizowane z udziałem środków z budżetu Unii 

Europejskiej o kwotę 18 063 338 zł, w tym: 

a) zwiększa się dochody w dziale 150 Prze-

twórstwo przemysłowe o kwotę 2 642 zł w dziale 

600 Transport i łączność o kwotę 17 736 075 zł  

i w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie poli-

tyki społecznej o kwotę 1 111 750 zł, 

b) zmniejsza się dochody w dziale 801 Oświa-

ta i wychowanie o kwotę 787 129 zł, 

2) zwiększa się dochody na pozostałe zadania 

własne o kwotę 229 472 zł, w tym: w dziale  

010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 2 600 zł,  

w dziale 600 Transport i łączność o kwotę  

168 950 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie 

o kwotę 4 000 zł, w dziale 851 Ochrona zdrowia 

o kwotę 10 000 zł, w dziale 854 Edukacyjna 

opieka wychowawcza o kwotę 17 000 zł, w dzia-

le 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

o kwotę 16 922 zł, w dziale 925 Ogrody bota-

niczne i zoologiczne oraz naturalne obszary  

i obiekty chronionej przyrody o kwotę 10 000 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu woje-

wództwa na zadania własne o kwotę 720 420 zł, 

w tym: 

1) zwiększa się plan wydatków bieżących na 

zadania własne realizowane z udziałem środków  

z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 22 333 203 zł, 

w tym: 

a) zwiększa się wydatki w dziale 010 Rolnic-

two i łowiectwo o kwotę 27 000 zł, w dziale 600 

Transport i łączność o kwotę 21 914 832 zł  

i w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie poli-

tyki społecznej o kwotę 1 307 500 zł, 

b) zmniejsza się wydatki w dziale 150 Prze-

twórstwo przemysłowe o kwotę 124 000 zł  

i w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 

      792 129 zł, 

2) zmniejsza się wydatki na pozostałe zadania 

własne o kwotę 21 612 783 zł, w tym: 

a) zwiększa się wydatki w dziale 010 Rolnic-

two i łowiectwo o kwotę 2 600 zł, w dziale 801 

Oświata i wychowanie o kwotę 4 000 zł, w dzia-

le 851 Ochrona zdrowia o kwotę 10 000 zł,  

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  

o kwotę 17 000 zł, w dziale 921 Kultura i ochro-

na dziedzictwa narodowego o kwotę 16 922 zł, 

w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne 

oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przy-

rody o kwotę 10 000 zł, 

b) zmniejsza się wydatki w dziale 600 Trans-

port i łączność o kwotę 21 582 197 zł, w dziele 

630 Turystyka o kwotę 91 108 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

3. Dokonuje się następujących przesunięć 

między działami planu wydatków: 

1) zmniejsza się wydatki w dziale 630 Tury-

styka o kwotę 200 000 zł, w dziale 710 Działal-

ność usługowa o kwotę 6 550 zł, w dziale 854 

Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę  
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700 zł, w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzic-

twa narodowego o kwotę 321 950 zł, 

2) zwiększa się wydatki w dziale 010 Rolnic-

two i łowiectwo o kwotę 200 000 zł, w dziale 

750 Administracja publiczna o kwotę 6 550 zł,  

w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 99 000 zł, 

w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę  

700 zł, w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 

122 950 zł, w dziale 926 Kultura fizyczna i sport 

o kwotę 100 000 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

4. Zmniejsza się deficyt budżetu Wojewódz-

twa o kwotę 17 572 390 zł, tj. do kwoty  

102 264 915 zł. Deficyt zostanie sfinansowany 

przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych 

w kwocie 15 727 838 zł, sprzedażą obligacji  

w kwocie 66 459 467 zł, kredytem w kwocie  

18 000 000 zł oraz kredytem na prefinansowanie 

zadań realizowanych z udziałem środków euro-

pejskich w kwocie 2 077 610 zł. 

5. Zmniejsza się przychody budżetu Woje-

wództwa o kwotę 17 572 390 zł, zgodnie z za-

łącznikiem nr 1 do uchwały. 

6. Zmniejsza się wydatki związane z wielolet-

nimi programami inwestycyjnymi o kwotę  

12 433 050 zł. Wykaz wieloletnich programów 

inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik  

nr 3 do niniejszej uchwały. 

7. Zwiększa się plan przychodów i wydatków 

o kwotę 100 zł dochodów własnych jednostek 

budżetowych. Plan przychodów i wydatków do-

chodów własnych Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Opolu po zmianie zawiera załącznik nr 4 do 

niniejszej uchwały. 

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków na 

programy i projekty realizowane z udziałem środ-

ków pochodzących z funduszy strukturalnych 

Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Województwa. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący Sejmiku  

Bogusław Wierdak 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XLVIII/499/2010 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 28 września 2010 r. 

 

Zestawienie zmian 

      

Zadania własne realizowane z udziałem środków 

z budżetu Unii Europejskiej 

      

DOCHODY     

      

DOCHODY BIEŻĄCE     

      

Zwiększenia o kwotę 1 114 392 zł 

      

W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE o kwotę 2 642 zł 

      

w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 1 142 zł 

      

§ 0978 – wpływy z różnych dochodów1) o kwotę 970 zł 

§ 0979 – wpływy z różnych dochodów2) o kwotę 172 zł 

      

w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej     

gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 1 500 zł 

      

§ 0929 – pozostałe odsetki o kwotę 1 500 zł 

      

W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA     

W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 1 111 750 zł 

w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 1 111 750 zł 

      

§ 0929 – pozostałe odsetki o kwotę 2 500 zł 
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§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów     

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz     

środków3), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3     

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków4)     

europejskich o kwotę 1 109 250 zł 

      

Zmniejszenie o kwotę 101 161 zł 

      

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 101 161 zł 

W rozdziale 80146 Dokształcenie i doskonalenie     

nauczycieli o kwotę 101 161 zł 

      

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów     

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz     

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz     

ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu     

środków europejskich o kwotę 101 161 zł 

      

DOCHODY MAJĄTKOWE     

      

Zmniejszenie o kwotę 685 968 zł 

      

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 685 968 zł 

W rozdziale 80146 Dokształcenie i doskonalenie     

nauczycieli o kwotę 685 968 zł 

      

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów     

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz     

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz     

ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu     

środków europejskich o kwotę 685 968 zł 

      

Zwiększenie o kwotę 17 736 075 zł 

      

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 17 736 075 zł 

w rozdziale 60013 Drogi wojewódzkie publiczne o kwotę 17 736 075 zł 

      

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów     

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz     

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz     

ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu     

środków europejskich o kwotę 17 736 075 zł 

      

      

WYDATKI     

      

WYDATKI BIEŻĄCE     

      

Zmniejszenia o kwotę 231 661 zł 

      

W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE o kwotę 125 500 zł 

      

w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej     

gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 103 500 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 103 500 zł 

w tym:     

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 103 500 zł 

      

w rozdziale 15095 Pozostała działalność o kwotę 22 000 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 22 000 zł 

w tym:     

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 22 000 zł 
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W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 106 161 zł 

      

w rozdziale 80146 Dokształcenie i doskonalenie     

nauczycieli o kwotę 101 161 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 101 161  zł 

w tym:     

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 101 161 zł 

      

      

w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 5 000 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 5 000  zł 

w tym:     

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 5 000 zł 

      

      

Zwiększenia o kwotę 1 336 000 zł 

      

W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO o kwotę 27 000 zł 

w rozdziale 01095 Pozostała działalność o kwotę 27 000 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 27 000 zł 

w tym:     

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 27 000 zł 

      

W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE o kwotę 1 500 zł 

w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej     

gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 1 500 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 1 500 zł 

w tym:     

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1 500 zł 

      

      

W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA     

W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 1 307 500 zł 

w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 1 307 500 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 1 307 500 zł 

w tym:     

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 2 500 zł 

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 1 305 000 zł 

      

      

WYDATKI MAJĄTKOWE     

      

Zmniejszenie o kwotę 685 968 zł 

      

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 685 968 zł 

      

w rozdziale 80146 Dokształcenie i doskonalenie     

nauczycieli o kwotę 685 968 zł 

      

wydatki majątkowe o kwotę 685 968 zł 

      

      

Zwiększenie o kwotę 21 914 832 zł 

      

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 21 914 832 zł 

w rozdziale 60013 Drogi wojewódzkie publiczne o kwotę 21 914 832 zł 

      

wydatki majątkowe o kwotę 21 914 832 zł 
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Pozostałe zadania własne     

      

      

DOCHODY     

      

DOCHODY BIEŻĄCE     

      

Zwiększenia o kwotę 150 522 zł 

      

W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO o kwotę 2 600 zł 

w rozdziale 01095 Pozostała działalność o kwotę 2 600 zł 

      

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 2 600 zł 

      

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 100 000 zł 

w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 100 000 zł 

      

§ 2710 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej     

między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 100 000 zł 

      

      

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 4 000 zł 

w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 4 000 zł 

      

§0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników     

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu     

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych     

do sektora finansów publicznych     

oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 4 000 zł 

      

      

W DZIALE 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  o kwotę  17 000 zł 

w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 17 000 zł 

      

§ 0830 – wpływy z usług   11 727 zł 

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów   5 273 zł 

      

W DZIALE 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZICTWA o kwotę 16 922 zł 

NARODOWEGO     

w rozdziale 92118 Muzea o kwotę 16 922 zł 

      

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 16 922 zł 

      

      

W DZIALE 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE     

ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ     

PRZYRODY o kwotę 10 000  zł 

W rozdziale 92502 Parki krajobrazowe o kwotę 10 000  zł 

      

§ 2710 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej     

między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 10 000 zł 

      

      

DOCHODY MAJĄTKOWE     

      

Zwiększenia o kwotę 78 950 zł 

      

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 68 950 zł 

w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 68 950 zł 

      

§ 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej     

między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań     

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 68 950 zł 
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W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA o kwotę 10 000 zł 

w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne o kwotę 10 000 zł 

      

§ 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej     

między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań     

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 10 000 zł 

      

      

WYDATKI     

      

WYDATKI MAJĄTKOWE     

      

Zwiększenia o kwotę 26 922 zł 

      

W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA o kwotę 10 000 zł 

w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne o kwotę 10 000 zł 

      

wydatki majątkowe o kwotę 10 000 zł 

      

W DZIALE 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZICTWA     

NARODOWEGO o kwotę 16 922 zł 

w rozdziale 92118 Muzea o kwotę 16 922 zł 

      

wydatki majątkowe o kwotę 16 922 zł 

      

Zmniejszenia o kwotę 21 773 305 zł 

      

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 21 682 197 zł 

w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 21 682 197 zł 

      

wydatki majątkowe o kwotę 21 682 197 zł 

      

W DZIALE 630 TURYSTYKA o kwotę 91 108 zł 

w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania     

kultury o kwotę 91 108 zł 

      

wydatki majątkowe o kwotę 91 108 zł 

      

      

WYDATKI BIEŻĄCE     

      

Zwiększenia o kwotę 133 600 zł 

      

W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO o kwotę 2 600 zł 

w rozdziale 01095 Pozostała działalność o kwotę 2 600 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 2 600 zł 

w tym:     

wydatki związane z realizacją zadań statutowych     

jednostek budżetowych o kwotę 2 600 zł 

      

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 100 000 zł 

w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 100 000 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 100 000 zł 

w tym:     

wydatki związane z realizacją zadań statutowych     

jednostek budżetowych o kwotę 100 000 zł 

      

      

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 4 000 zł 

w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 4 000 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 4 000 zł 

w tym:     
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wydatki związane z realizacją zadań statutowych     

jednostek budżetowych o kwotę 4 000 zł 

      

      

W DZIALE 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 17 000 zł 

w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 17 000 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 17 000 zł 

w tym:     

wydatki związane z realizacją zadań statutowych     

jednostek budżetowych o kwotę 17 000 zł 

      

      

W DZIALE 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE     

ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ     

PRZYRODY o kwotę 10 000  zł 

W rozdziale 92502 Parki krajobrazowe o kwotę 10 000  zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 10 000  zł 

w tym:     

wydatki związane z realizacją zadań statutowych     

jednostek budżetowych o kwotę 10 000  zł 

      

      

      

PRZYCHODY     

      

Zmniejszenie o kwotę 17 572 390 zł 

      

§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów     

na rynku krajowym o kwotę 17 572 390 zł 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XLVIII/499/2010 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 28 września 2010 r. 

 

Zestawienie zmian 

      

      

WYDATKI     

      

WYDATKIBIEŻĄCE     

      

Zmniejszenia o kwotę 106 250 zł 

      

W DZIALE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA o kwotę 6 550 zł 

w rozdziale 71095 Pozostała działalność o kwotę 6 550 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 6 550 zł 

w tym:     

wydatki związane z realizacją zadań statutowych     

jednostek budżetowych o kwotę 6 550 zł 

      

      

W DZIALE 854 EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA o kwotę o kwotę 700 zł 

w rozdziale 85446 dokształcanie i doskonalenie     

nauczycieli o kwotę 700 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 700 zł 

w tym:     

wydatki związane z realizacją zadań statutowych     

jednostek budżetowych o kwotę 700 zł 
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W DZIALE 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZICTWA     

NARODOWEGO o kwotę 99 000 zł 

w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 99 000 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 99 000 zł 

wydatki związane z realizacją zadań statutowych     

jednostek budżetowych o kwotę 99 000 zł 

      

      

Zwiększenia o kwotę 406 250 zł 

      

W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO o kwotę 200 000 zł 

w rozdziale 01006 Zarządy melioracji i o kwotę 200 000 zł 

urządzeń wodnych     

      

wydatki bieżące o kwotę 200 000 zł 

w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę o kwotę 200 000 zł 

      

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 6 550 zł 

w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie o kwotę 6 550 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 6 550 zł 

w tym:     

wydatki związane z realizacją zadań statutowych     

jednostek budżetowych o kwotę 6 550 zł 

      

W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę 99 000 zł 

w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 99 000 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 99 000 zł 

w tym:     

wydatki związane z realizacją zadań statutowych     

jednostek budżetowych o kwotę 99 000 zł 

w tym: rezerwa ogólna o kwotę 99 000 zł 

      

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 700 zł 

w rozdziale 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 700 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 700 zł 

w tym:     

wydatki związane z realizacją zadań statutowych     

jednostek budżetowych o kwotę 700 zł 

      

W DZIALE 926 KULTURAFIZYCZNA i SPORT o kwotę 100 000 zł 

w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 100 000 zł 

     

wydatki związane z realizacją zadań statutowych     

jednostek budżetowych o kwotę 100 000 zł 

      

WYDATKI MAJĄTKOWE     

      

Zmniejszenia o kwotę 422 950 zł 

      

W DZIALE 630 TURYSTYKA o kwotę 200 000 zł 

w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania     

kultury o kwotę 200 000 zł 

      

wydatki majątkowe o kwotę 200 000 zł 

      

W DZIALE 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZICTWA     

NARODOWEGO o kwotę 222 950 zł 

w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 222 950 zł 

      

wydatki majątkowe o kwotę 222 950 zł 
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Zwiększenia o kwotę 122 950 zł 

      

W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA o kwotę 122 950 zł 

w rozdziale 85111 Szpitale ogólne o kwotę 122 950 zł 

      

wydatki majątkowe o kwotę 122 950 zł 

 

 
 
 
     

Załącznik nr 3 

do uchwały nr XLVIII/499/2010 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 28 września 2010 r. 

     

     

     

       

      

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI   - po zmianie                             

        

Dział Nazwa zadania inwestycyjnego 
Planowane nakłady 

Jednostka realizująca 
 

2010 2011 2012 Ogółem  

1 2 3 4 5 6 7  

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 19 713 367 19 515 501 9 706 154 48 935 022    

  

Budowa zbiornika retencyjnego Klucz-
bork na rzece Stobrawa 18 593 367 9 360 501 0 27 953 868 

Wojewódzki Zarząd Melio-
racji i Urządzeń Wodnych 

 

  

Budowa lewostronnego wału rzeki Odra 
pn. Cisek Dzielniczka zadanie 1, 6, 7 1 120 000 10 155 000 9 706 154 20 981 154  

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 130 083 335 70 583 500 18 905 020 219 571 855    

  
Dokumentacje przyszłościowe 5 032 835 3 500 000 3 000 000 11 532 835 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

 

  

Inwestycje wpływające na poprawę 
bezpieczenstwa ruchu na drogach 
wojewódzkich 

10 920 500 21 793 500 15 000 000 47 714 000  

  

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 
wraz z budową ciągu pieszego w m. 
Rozwadza  

1 000 000 9 000 000 0 10 000 000  

  

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 
oraz budowa systemu odwodnienia 

2 500 000 4 300 000 0 6 800 000  

  

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 
na odcinku Smolarnia - Krobusz 30 000 000 2 830 000 0 32 830 000  

  

Budowa obwodnicy m. Grodków w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 401 36 000 000 7 960 000 0 43 960 000  

  

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 
na odcinku Grodków -Pakosławice Etap 
II 

20 000 000 5 460 000 0 25 460 000  

  

Budowa obwodnicy miejscowości Do-
brzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i 
Czarnowąsy do połączenia z infrastruk-
turą komunikacyjną Miasta Opola 

330 000 490 000 905 020 1 725 020  

  

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 
przy węźle autostradowym "Olszowa-
Zalesie Ślaskie" 

6 250 000 6 250 000 0 12 500 000  

  

Zakup i modernizacja pojazdów szyno-
wych 

18 050 000 9 000 000 0 27 050 000 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego 
 

720 INFORMATYKA 42 819 118 21 835 704 0 64 654 822    

  Opolska eSzkoła - szkołą ku przyszłości 37 208 268 18 291 732 0 55 500 000 

Wojewódzki Ośrodek 
Doskonalenia Informatycz-
nego i Politechnicznego w 

Opolu 

 

  
Opolskie w internecie - system informa-
cji przestrzennej i  portal informacyjno-
promocyjny województwa opolskiego 

5 610 850 3 543 972 0 9 154 822 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego 
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921 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZIC-
TWA NARODOWEGO 

660 000 13 256 120 15 135 000 53 746 120    

  

Projekt kluczowy "Moszna Zamek - 
Regionalny Ośrodek Turystyki Rekre-
acyjnej i Kulturowej" 

10 000 1 040 000 11 755 000 37 500 000 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego 
 

  

Przebudowa i modernizacja systemu 
wentylacji i klimatyzacji w budynku 
Teatru im. Jana Kochanowskiego w 
Opolu 

25 000 8 336 120 0 8 361 120 
Teatr im.Jana Kochanow-

skiego w Opolu 
 

  

Dokończenie modernizacji formy ze-
wnętrznej budynku Filharmonii Opol-
skiej wraz z  elementami usprawnień 
technicznych niezbędnych do prawidło-
wej działalności instytucji 

575 000 3 700 000 3 200 000 7 475 000 
Filharmonia Opolska im. 
Józefa Elsnera w Opolu 

 

  
Odbudowa zagrody kozielsko-
raciborskiej 

50 000 180 000 180 000 410 000 
Muzeum Wsi Opolskiej  

w Opolu 
 

  RAZEM  NAKŁADY  193 275 820 125 190 825 43 746 174 386 907 819    

        

 

 

 

 

Załącznik nr 4 

do uchwały nr XLVIII/499/2010 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 28 września 2010 r. 

 

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK 

 

Dział 600-60013 Zarząd Dróg Wojewódzkich 

 

    

Wyszczególnienie Plan przed zmianą Plan po zmianach 

 

Przychody ogółem 

 

10 518 

 

10 618 

Wydatki ogółem, w tym:  10 518 10 618 

Wydatki bieżące 10 518 10 618 

Wydatki majątkowe 0 0 

Kwota wpłaty do budżetu 0 0 
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1

1851 

 
2 

UCHWAŁA NR XLIX/510/2010 

 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 26 października 2010 r. 

  

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 r. 

 

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

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

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

1590, z późn. zm.); art. 211, art. 212 ust. 1  

pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 

poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 4 i 5 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Sejmik 

Województwa Opolskiego uchwala co następuje:  

 

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu 

województwa na zadania własne o kwotę  

41 673 933 zł, w tym: 

1) zmniejsza się dochody na zadania własne 

realizowane z udziałem środków z budżetu Unii 

Europejskiej o kwotę 41 547 233 zł, w tym: 

a) zwiększa się dochody o kwotę 165 207 zł, 

w tym: w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 

137 747 zł, w dziale 925 Ogrody botaniczne  

i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty 

chronionej przyrody o kwotę 27 460 zł, 

b) zmniejsza się dochody o kwotę 41 712 440 zł, 

w tym: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo  

o kwotę 698 712 zł, w dziale 150 Przetwórstwo 

przemysłowe o kwotę 1 012 552 zł, w dziale 

600 Transport i łączność o kwotę 640 241 zł,  

w dziale 720 Informatyka o kwotę 38 909 236 zł, 

w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 

416 295 zł, w dziale 851 Ochrona zdrowia  

o kwotę 24 796 zł, w dziale 852 Pomoc społecz-

na o kwotę 10 608 zł, 

c) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej zmniejsza się dochody bieżące 

o kwotę 43 669 zł i zwiększa się dochody mająt-

kowe o kwotę 43 669 zł, 

2) zmniejsza się dochody na pozostałe zadania 

własne o kwotę 126 700 zł, w tym: 

a) zwiększa się dochody o kwotę 104 700 zł, 

w tym: w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe 

o kwotę 700 zł, w dziale 700 Gospodarka miesz-

kaniowa o kwotę 60 000 zł i w dziale 921 Kultu-

ra i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę  

        44 000 zł, 

b) zmniejsza się dochody w dziale 010 Rolnic-

two i łowiectwo o kwotę 231 400 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu  

województwa na zadania własne o kwotę  

42 347 933 zł, w tym: 

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących na 

zadania własne realizowane z udziałem środków  

z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 42 272 514 zł, 

w tym: 

a) zwiększa się wydatki w dziale 400 Wytwa-

rzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 

i wodę o kwotę 46 995 zł, 

b) zmniejsza się wydatki o kwotę 42 319 509 zł, 

w tym: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo  

o kwotę 928 928 zł, w dziale 150 Przetwórstwo 

przemysłowe o kwotę 1 397 747 zł, w dziale 

630 Turystyka o kwotę 123 289 zł, w dziale 720 

Informatyka o kwotę 39 362 498 zł, w dziale 

750 Administracja publiczna o kwotę 118 159 zł, 

w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 11 831 zł, 

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polity-

ki społecznej o kwotę 171 000 zł, w dziale 900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

o kwotę 89 291 zł, w dziale 925 Ogrody bota-

niczne i zoologiczne oraz naturalne obszary  

i obiekty chronionej przyrody o kwotę 116 766 zł, 

2) zmniejsza się wydatki na pozostałe zadania 

własne o kwotę 75 419 zł, w tym: 

a) zwiększa się wydatki o kwotę 221 373 zł, 

w tym: w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe 

o kwotę 700 zł, w dziale 700 Gospodarka miesz-

kaniowa o kwotę 60 000 zł, w dziale 853 Pozo-

stałe zadania w zakresie polityki społecznej  

o kwotę 115 450 zł, w dziale 852 Pomoc spo-

łeczna o kwotę 1 223 zł, w dziale 921 Kultura  

i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę  

        44 000 zł, 

b) zmniejsza się wydatki o kwotę 296 792 zł, 

w tym w dziale 710 Działalność usługowa o kwo-

tę 64 400 zł, w dziale 750 Administracja publicz-

na o kwotę 992 zł i w dziale 010 Rolnictwo  

i łowiectwo o kwotę 231 400 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

3. Dokonuje się następujących przesunięć 

między działami planu wydatków: 

1) zmniejsza się wydatki w dziale 630 Tury-

styka o kwotę 1 192 424 zł, 

2) zwiększa się wydatki w dziale 700 Gospo-

darka mieszkaniowa o kwotę 155 900 zł, w dzia-

le 851 Ochrona zdrowia o kwotę 486 524 zł  
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i w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa na-

rodowego o kwotę 550 000 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

4. Dokonuje się następujących przesunięć  

w planie wydatków w dziale 921 Kultura i ochro-

na dziedzictwa narodowego: 

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę  

        15 000 zł, 

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 

        15 000 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

5. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa 

o kwotę 674 000 zł, tj. do kwoty 101 590 915 zł. 

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami  

z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie  

15 727 838 zł, sprzedażą obligacji w kwocie  

66 459 467 zł, kredytem w kwocie 17 326 000 zł 

oraz kredytem na prefinansowanie zadań realizo-

wanych z udziałem środków europejskich w kwo-

cie 2 077 610 zł. 

6. Zmniejsza się przychody budżetu Woje-

wództwa o kwotę 674 000 zł, zgodnie z załącz-

nikiem nr 1 do uchwały. 

7. Zmniejsza się wydatki związane z wielo-

letnimi programami inwestycyjnymi o kwotę  

54 376 408 zł. Wykaz wieloletnich programów 

inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik  

nr 3 do niniejszej uchwały. 

8. Zwiększa się plan wydatków funduszy celo-

wych o kwotę 90 412 zł, w tym plan bieżących 

zwiększa się o kwotę 120 412 zł, a plan wydatków 

majątkowych zmniejsza się o kwotę 30 000 zł. 

9. Plan przychodów i wydatków Wojewódz-

kiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyj-

nym i Kartograficznym Województwa Opolskiego 

na 2010 r. po zmianach zawiera załącznik nr 4 do 

uchwały, plan finansowy Funduszu Gospodarki 

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Woje-

wództwa Opolskiego na rok 2010 po zmianach, 

zawiera załącznik nr 4a do uchwały. 

10. Dokonuje się zmian w planie wydatków na 

programy i projekty realizowane z udziałem środ-

ków pochodzących z funduszy strukturalnych 

Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Województwa. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-

cia. 

 

 Przewodniczący Sejmiku  

Bogusław Wierdak 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr XLIX/510/2010 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 26 października 2010 r. 

 

Zestawienie zmian 

      

Zadania własne realizowane z udziałem środków  

z budżetu Unii Europejskiej 

      

DOCHODY      

      

DOCHODY BIEŻĄCE     

      

Zmniejszenie  o kwotę  2 691 772 zł 

      

W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO o kwotę  21 672 zł 

w rozdziale 01095 Pozostała działalność o kwotę  21 672 zł 

      

§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań     

bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków     

powiatów), samorządów województw, pozyskane     

z innych źródeł o kwotę 21 672 zł 

      

W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE o kwotę 1 165  008 zł 

      

w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości  o kwotę 16 928 zł 

      

§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań     

bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków     

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 16 928 zł 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 156 – 10052 – Poz. 1851 

 

      

w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki      

i przedsiębiorczości o kwotę 1 148 080 zł 

      

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów     

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz     

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz     

ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu     

środków europejskich o kwotę 1 148 080 zł 

      

W DZIALE 720 INFORMATYKA o kwotę 4 484 zł 

w rozdziale 72095 Pozostała działalność o kwotę 4 484 zł 

      

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów     

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz     

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz     

ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu     

środków europejskich o kwotę 4 484 zł 

      

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 420 926 zł 

w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie o kwotę 420 926 zł 

      

§ 2008 – dotacje celowe w ramach programów     

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz     

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz     

ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu     

środków europejskich o kwotę 189 623 zł 

§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów     

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz     

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz     

ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu     

środków europejskich o kwotę 129 404 zł 

§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań     

bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków     

powiatów), samorządów województw, pozyskane     

z innych źródeł o kwotę 101 899 zł 

      

W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę 961 217 zł 

      

w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne     

2007-2013 o kwotę 424 964 zł 

      

§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów     

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz     

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz     

ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu     

środków europejskich o kwotę 424 964 zł 

      

w rozdziale 75862 Program Operacyjny      

Kapitał Ludzki o kwotę 536 253 zł 

      

§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów     

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz     

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz     

ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu     

środków europejskich o kwotę 536 253 zł 

      

W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA  o kwotę  24 796 zł 

w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę  24 796 zł 

      

§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań     

bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków     

powiatów), samorządów województw, pozyskane     

z innych źródeł o kwotę 24 796 zł 
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W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA  o kwotę  50 000 zł 

w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę  50 000 zł 

      

§ 2221 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa     

na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa     

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 25 000 zł 

      

§ 2222 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa     

na zadania bieżące realizowane przez samorząd     

województwa na podstawie porozumień z organami     

administracji rządowej o kwotę 25 000 zł 

      

W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE      

POLITYKI SPOŁECZNEJ  o kwotę  43 669 zł 

w rozdziale 85395 Pozostała działalność  o kwotę  43 669 zł 

      

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych     

z udziałem środków europejskich oraz środków,     

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6     

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 43 669 zł 

      

      

Zwiększenia  o kwotę  1 725 460 zł 

      

W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE o kwotę  171 500 zł 

w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości  o kwotę  171 500 zł 

      

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów     

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz     

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz     

ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu     

środków europejskich o kwotę 136 850 zł 

      

§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów     

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz     

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz     

ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu     

środków europejskich o kwotę 24 150 zł 

      

§ 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań     

bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków     

powiatów), samorządów województw, pozyskane     

z innych źródeł o kwotę 8 925 zł 

      

§ 2709 – środki na dofinansowanie własnych zadań     

bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków     

powiatów), samorządów województw, pozyskane     

z innych źródeł o kwotę 1 575 zł 

      

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę  4 631 zł 

w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie o kwotę  4 631 zł 

      

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów     

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,     

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,     

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 4 631 zł 

      

W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę  1 497 442 zł 

w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne o kwotę  1 497 442 zł 

2007-2013     

      

§ 2008 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych     

z udziałem środków europejskich oraz środków,     

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,     

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 1 497 442 zł 
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W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA  o kwotę  39 392 zł 

w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę  39 392 zł 

      

§ 2001 – dotacje celowe w ramach programów     

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz     

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz     

ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu     

środków europejskich o kwotę 21 884 zł 

§ 2002 – dotacje celowe w ramach programów     

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz     

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz     

ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu     

środków europejskich o kwotę 17 508 zł 

      

      

W DZIALE 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE     

ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ     

PRZYRODY o kwotę  12 495 zł 

w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe o kwotę  12 495 zł 

      

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów     

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz     

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz     

ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu     

środków europejskich o kwotę 12 495 zł 

      

      

DOCHODY MAJĄTKOWE     

      

Zmniejszenie  o kwotę  40 649 614 zł 

      

W DZIALE 01008 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  o kwotę  677 040 zł 

W rozdziale 01008 Melioracje wodne  o kwotę  677 040 zł 

      

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych     

z udziałem środków europejskich oraz środków,     

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6     

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 677 040 zł 

      

W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE o kwotę  19 044 zł 

w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki      

i przedsiębiorczości o kwotę  19 044 zł 

      

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów     

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz     

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz     

ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu     

środków europejskich o kwotę 19 044 zł 

      

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  o kwotę  640 241 zł 

w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę  640 241 zł 

      

§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji     

gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),     

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 640 241 zł 640 241 zł 

      

      

W DZIALE 720 INFORMATYKA o kwotę  38 904 752 zł 

w rozdziale 72095 Pozostała działalność o kwotę  38 904 752 zł 

      

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych     

z udziałem środków europejskich oraz środków,     

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,     

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 33 323 511 zł 
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§ 6619 – dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje     

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień     

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4 499 936 zł 

      

§ 6629 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje     

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień     

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1 081 305 zł 

      

      

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę  10 059 zł 

w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie o kwotę  10 059 zł 

      

§ 6209 – dotacje celowe w ramach programów     

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz     

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz     

ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu     

środków europejskich o kwotę 10 059 zł 

      

      

W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę  398 478 zł 

w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne     

2007-2013 o kwotę  398 478 zł 

      

§ 6209 – dotacje celowe w ramach programów     

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz     

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz     

ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu     

środków europejskich o kwotę 398 478 zł 

      

      

Zwiększenie o kwotę  68 693 zł 

      

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę  10 059 zł 

w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie o kwotę  10 059 zł 

      

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów     

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz     

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz     

ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu     

środków europejskich o kwotę 10 059 zł 

      

W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE      

POLITYKI SPOŁECZNEJ  o kwotę  43 669 zł 

w rozdziale 85395 Pozostała działalność  o kwotę  43 669 zł 

      

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów     

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz     

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz     

ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu     

środków europejskich o kwotę 43 669 zł 

      

W DZIALE 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE     

ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ     

PRZYRODY o kwotę 14 965 zł 

w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe o kwotę 14 965 zł 

      

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów     

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz     

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz     

ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu     

środków europejskich o kwotę 14 965 zł 
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WYDATKI      

      

WYDATKI BIEŻĄCE     

      

Zmniejszenia  o kwotę 2 193 906 zł 

      

W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE o kwotę  1 516  791 zł 

w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki      

i przedsiębiorczości o kwotę  1 516  791 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 1 516 791  zł 

w tym:     

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 1 516 791  zł 

      

W DZIALE 630 TYRYSTYKA o kwotę  123 289 zł 

w rozdziale 63003 Zadanie w zakresie      

upowszechniania turystyki  o kwotę  123 289 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 123 289 zł 

w tym:     

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 123 289 zł 

      

W DZIALE 720 INFORMATYKA o kwotę  5 418 zł 

w rozdziale 72095 Pozostała działalność o kwotę  5 418 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 5 418 zł 

w tym:     

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 5 418 zł 

      

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę  118 159 zł 

w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie o kwotę  118 159 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 118 159 zł 

w tym:     

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 118 159 zł 

      

      

W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA  o kwotę  11 831 zł 

w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę  11 831 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 11 831 zł 

w tym:     

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 11 831 zł 

      

W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE      

POLITYKI SPOŁECZNEJ  o kwotę  212 375 zł 

w rozdziale 85395 Pozostała działalność  o kwotę  212 375 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 212 375  zł 

w tym:     

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 212 375 zł 

      

W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA     

I OCHRONA ŚRODOWISKA o kwotę  89 291 zł 

      

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego     

i klimatu o kwotę  36 873 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 36 873 zł 

w tym:     

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 36 873 zł 

      

w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę  52 418 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 52 418 zł 
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w tym:     

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 52 418 zł 

      

W DZIALE 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE     

ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ     

PRZYRODY o kwotę  116 752 zł 

w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe o kwotę  116 752 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 116 752 zł 

w tym:     

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 116 752 zł 

      

      

Zwiększenia  o kwotę  136 130 zł 

      

W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE o kwotę 136 130 zł 

w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości  o kwotę  136 130 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 136 130 zł 

w tym:     

- wydatki współfinansowane ze środków europejskich o kwotę 136 130 zł 

      

WYDATKI MAJĄTKOWE     

      

Zmniejszenie o kwotę  40 303 108 zł 

      

W DZIALE 01008 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  o kwotę  928 928 zł 

W rozdziale 01008 Melioracje wodne  o kwotę  928 928 zł 

      

wydatki majątkowe     

      

W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE o kwotę 17 086 zł 17 086 zł 

w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki      

i przedsiębiorczości o kwotę  17 086 zł 

      

wydatki majątkowe o kwotę 17 086  zł 

      

W DZIALE 720 INFORMATYKA o kwotę  39 357 080 zł 

W rozdziale 72095 Pozostała działalność o kwotę  39 357 080 zł 

      

wydatki majątkowe o kwotę 39 357 080 zł 

      

W DZIALE 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE     

ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ     

PRZYRODY o kwotę  14 zł 

w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe o kwotę  14 zł 

      

wydatki majątkowe o kwotę 14 zł 

      

      

Zwiększenie o kwotę  88 370 zł 

      

W DZIALE 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE     

W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ o kwotę  46 995 zł 

w rozdziale 40095 Pozostała działalność o kwotę  46 995 zł 

      

wydatki majątkowe o kwotę 46 995 zł 

      

      

W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE      

POLITYKI SPOŁECZNEJ  o kwotę 41  375 zł 

w rozdziale 85395 Pozostała działalność  o kwotę 41  375 zł 

      

wydatki majątkowe o kwotę 41  375 zł 
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Pozostałe zadania własne     

      

      

DOCHODY     

      

DOCHODY MAJĄTKOWE     

      

Zwiększenia o kwotę 104 000 zł 

      

W DZIALE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 60 000 zł 

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami     

i nieruchomościami  o kwotę 60 000 zł 

      

§0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa     

własności oraz prawa użytkowania wieczystego     

nieruchomości o kwotę 60 000 zł 

      

      

W DZIALE 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZICTWA      

NARODOWEGO o kwotę 44 000 zł 

w rozdziale 92118 Muzea o kwotę 44 000 zł 

      

§6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej     

między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań     

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 44 000 zł 

      

Zmniejszenia     

      

W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO o kwotę 231 400 zł 

w rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę 231 400 zł 

      

§6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek     

zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie     

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów     

inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora     

finansów publicznych o kwotę 231 400 zł 

      

      

DOCHODY BIEŻĄCE     

      

Zwiększenia o kwotę 700 zł 

      

W DZIALE 150 ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI o kwotę 700 zł 

w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki      

i przedsiębiorczości o kwotę 700 zł 

      

§ 0929 – pozostałe odsetki o kwotę 700 zł 

      

      

WYDATKI      

      

WYDATKI MAJĄTKOWE     

      

Zwiększenia o kwotę 59 000 zł 

      

W DZIALE 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZICTWA      

NARODOWEGO o kwotę 59 000 zł 

w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 15 000 zł 

      

wydatki majątkowe o kwotę 15 000 zł 

      

w rozdziale 92118 Muzea o kwotę 44 000 zł 

wydatki majątkowe o kwotę 44 000 zł 
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Zmniejszenia     

      

W DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO o kwotę 231 400 zł 

w rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę 231 400 zł 

      

wydatki majątkowe o kwotę 231 400 zł 

      

      

WYDATKI BIEŻĄCE     

      

Zmniejszenia o kwotę 80 392 zł 

      

W DZIALE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA o kwotę 64 400 zł 

w rozdziale 71095 Pozostała działalność o kwotę 64 400 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 64 400 zł 

w tym:     

wydatki związane z realizacją zadań statutowych     

jednostek budżetowych o kwotę 64 400 zł 

      

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 992 zł 

w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 992 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 992 zł 

w tym:     

wydatki związane z realizacją zadań statutowych     

jednostek budżetowych o kwotę 992 zł 

      

W DZIALE 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZICTWA      

NARODOWEGO o kwotę 15 000 zł 

w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 15 000 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 15 000 zł 

dotacje na zadania bieżące o kwotę 15 000 zł 

      

Zwiększenia o kwotę 177 373 zł 

      

W DZIALE 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE o kwotę  700 zł 

w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki      

i przedsiębiorczości o kwotę  700 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 700 zł 

w tym:     

wydatki związane z realizacją zadań statutowych     

jednostek budżetowych o kwotę 700 zł 

      

W DZIALE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 60 000 zł 

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami     

i nieruchomościami  o kwotę 60 000 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 60 000 zł 

w tym:     

wydatki związane z realizacją zadań statutowych     

jednostek budżetowych o kwotę 60 000 zł 

      

      

W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA  o kwotę 1 223 zł 

w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 1 223 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 1 223 zł 

w tym:     

wydatki związane z realizacją zadań statutowych     

jednostek budżetowych o kwotę 1 223 zł 
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W DZIALE 853 POZOSTAŁE ZADANIA     

W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 115 450 zł 

w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 115 450 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 115 450 zł 

w tym:     

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 115 450 zł 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 115 450 zł 

      

      

      

      

PRZYCHODY     

      

Zmniejszenie  o kwotę 674 000 zł 

      

§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów     

na rynku krajowym o kwotę 674 000 zł 

 

 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały nr XLIX/510/2010 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 26 października 2010 r. 

 

 

Zestawienie zmian 

Przesunięcia między działami  

  

  

      

WYDATKI      

      

WYDATKI BIEŻĄCE     

      

Zwiększenia o kwotę 751 526 zł 

      

W DZIALE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 155 900 zł 

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami     

i nieruchomościami  o kwotę 155 900 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 155 900 zł 

w tym:     

wydatki związane z realizacją zadań statutowych     

jednostek budżetowych o kwotę 155 900 zł 

      

W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA o kwotę 45 626 zł 

w rozdziale 85111 Szpitale ogólne o kwotę 45 626 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 45 626 zł 

w tym:     

wydatki związane z realizacją zadań statutowych     

jednostek budżetowych o kwotę 45 626 zł 

      

W DZIALE 921 KULTURA I OHRONA DZIEDZICTWA      

NARODOWEGO o kwotę 550 000 zł 

w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele o kwotę 550 000 zł 

      

wydatki bieżące o kwotę 550 000 zł 

dotacje na zadania bieżące o kwotę 550 000 zł 
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WYDATKI MAJĄTKOWE     

      

Zmniejszenia o kwotę  1 192 424 zł 

      

W DZIALE 630 TURYSTYKA o kwotę  1 192 424 zł 

w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania     

kultury o kwotę  1 192 424 zł 

      

wydatki majątkowe o kwotę 1 192 424 zł 

      

Zwiększenia o kwotę 440 898 zł 

      

W DZIALE 851 OCHRONA ZDROWIA o kwotę 440 898 zł 

w rozdziale 85111 Szpitale ogólne o kwotę 440 898 zł 

      

wydatki majątkowe o kwotę 440 898 zł 

 

 

Załącznik nr 3 

do uchwały nr XLIX/510/2010 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 26 października 2010 r. 
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Załącznik nr 4 

do uchwały nr XLIX/510/2010 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 26 października 2010 r. 

 

 

Plan przychodów i wydatków 

Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 r. 

      

  Plan na rok 2010 uchwalony Uchwałą  

Nr XL/402/2009 

Plan na rok 2010  

po zmianach Wyszczególnienie 

Stan środków obrotowych na początek roku    960 000 1 050 412 

Przychody ogółem w tym: 1 389 000 1 389 000 

Przychody własne      71 000 71 000 

Przelewy redystrybucyjne 1 318 000 1 318 000 

Wydatki ogółem w tym: 2 176 000 2 266 412 

     

Wydatki bieżące 2 086 000 2 206 412 

w tym:    

- przelewy redystrybucyjne     716 000 716 000 

Wydatki majątkowe       90 000 60 000 

     

     

Stan środków obrotowych na koniec roku      173 000 173 000 

 

Załącznik nr 4a 

do uchwały nr NR XLIX/510/2010 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 26 października 2010 r. 

 

 

Plan finansowy 

Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok 

      

      

1. Stan środków obrotowych na początku roku   1 050 412 zł 

2. Przychody ogółem   1 389 000 zł 

      

w tym:     

§ 0690 wpływy z różnych opłat   1 000 zł 

§ 0830 wpływy z usług   60 000 zł 

§ 0920 pozostałe odsetki   10 000 zł 

§ 2960 przelewy redystrybucyjne   1 318 000 zł 

      

      

3. Wydatki ogółem   2 266 412 zł 

      

Wydatki bieżące   2 206 412 zł 

      

w tym:     

§ 2960 przelewy redystrybucyjne   716 000 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia   13 000 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych   1 464 412 zł 

§ 4350 zakup dostępu do sieci Internet   5 000 zł 

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami     

korpusu służby cywilnej   8 000 zł 

      

Wydatki majątkowe   60 000 zł 

      

§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych   60 000 zł 

      

      

4. Stan środków obrotowych na koniec roku   173 000 zł 
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Załącznik nr 5 

do uchwały nr XLIX/510/2010 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 26 października 2010 r. 
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3 

UCHWAŁA NR LI/396/10 

 RADY GMINY BIERAWA 

 

 z dnia 10 listopada 2010 r. 

  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

terenów kopalnictwa odkrywkowego w sołectwach Bierawa i Lubieszów 

 

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

ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 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. Nr 180, poz. 

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

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

142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1  

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

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

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

Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.  

Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 

Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. 

Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, 

Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1403 oraz  

z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474,  

Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, 

poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871), 

na wniosek Wójta Gminy Bierawa, po stwierdze-

niu zgodności planu z ustaleniami "Studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Bierawa" przyjętego uchwałą 

nr XLVIII/371/10 Rady Gminy Bierawa z dnia  

31 sierpnia 2010 roku, Rada Gminy Bierawa 

uchwala miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego 

w sołectwach Bierawa i Lubieszów. 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego terenów kopalnictwa odkrywkowego 

w sołectwach Bierawa i Lubieszów ma na celu 

ustalenie zasad zagospodarowania terenów dla 

realizacji wydobycia kruszywa naturalnego ze 

złoża "Bierawa" przy zachowaniu ładu prze-

strzennego. 

 

§ 2.1. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenów kopalnictwa odkrywko-

wego w sołectwach Bierawa i Lubieszów, zwany 

dalej planem miejscowym, składa się z tekstu 

planu miejscowego, który stanowi treść uchwały 

oraz rysunku planu miejscowego, który stanowi 

załącznik graficzny nr 1 do uchwały w skali 

1:2000. 

2. Do planu miejscowego Rada Gminy Bierawa 

dołącza: 

1) stwierdzenie zgodności planu miejscowego 

z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Biera-

wa" - stanowiące załącznik nr 2; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gmi-

ny oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych - stanowią-

ce załącznik nr 3. 

 

§ 3. Tekst planu miejscowego zawiera ustale-

nia stanowiące: 

- przepisy ogólne - zawarte w rozdziale 1, 

- przepisy dotyczące przeznaczenia terenów, 

linii rozgraniczających tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 

oraz dotyczące sposobów i terminów tymczaso-

wego zagospodarowania, urządzenia i użytkowa-

nia terenów - zawarte w rozdziale 2, 

- przepisy dotyczące zasad ochrony i kształ-

towania ładu przestrzennego, wymagań wynika-

jących z potrzeb kształtowania przestrzeni pu-

blicznych, zasad ochrony środowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzic-

twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej - zawarte w rozdziale 3, 

- przepisy dotyczące szczególnych warunków 

zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 

użytkowaniu, w tym zakazów zabudowy - zawar-

te w rozdziale 4, 

- przepisy dotyczące granic i sposobów zago-

spodarowania terenów lub obiektów podlegają-

cych ochronie, ustalonych na podstawie odręb-

nych przepisów, w tym terenów górniczych,  

a także narażonych na niebezpieczeństwo powo-

dzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziem-
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nych oraz granic obszarów wymagających prze-

kształceń lub rekultywacji - zawarte w rozdziale 5, 

- przepisy dotyczące zasad modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej - zawarte w rozdziale 6, 

- przepisy dotyczące szczegółowych zasad  

i warunków scalenia i podziału nieruchomości, 

parametrów i wskaźników kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii 

zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników 

intensywności zabudowy - zawarte w rozdziale 7, 

- przepisy dotyczące stawek procentowych, 

na podstawie których ustala się opłatę z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości - zawarte  

w rozdziale 8, 

- przepisy przejściowe i końcowe - zawarte  

w rozdziale 9. 

 

§ 4.1. Rysunek planu miejscowego obowiązuje 

w zakresie: 

1) ustalonych graficznie linii granic obszarów 

objętych planem; 

2) ustalonych graficznie linii rozgraniczających 

tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach za-

gospodarowania; 

3) ustalonych graficznie nieprzekraczalnych li-

nii zabudowy; 

4) ustalonych symbolami literowymi przezna-

czeń podstawowych terenów; 

5) ustalonych graficznie obszarów bezpośred-

niego zagrożenia powodzią. 

2. Zastosowane na rysunku planu miejscowe-

go symbole literowe oznaczają następujące prze-

znaczenia podstawowe terenów: 

1) P - tereny powierzchniowej eksploatacji 

kruszywa naturalnego; 

2) ZR - tereny zieleni niskiej 

3) R - tereny rolnicze. 

 

§ 5. Ilekroć w tekście planu miejscowego jest 

mowa o: 

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia 

planu miejscowego, o którym mowa w § 1 

uchwały; 

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałę Rady Gminy Bierawa; 

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć 

rysunek planu miejscowego wykonany na mapie 

ewidencyjnej w skali 1:2000; 

4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez 

to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa 

na danym terenie wyznaczonym liniami rozgrani-

czającymi i obejmuje ponad 50% powierzchni 

terenu użytkowanego w przeznaczeniu podsta-

wowym; 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez 

to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenów inne 

niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogaca-

ją przeznaczenie podstawowe; 

6) przepisach odrębnych - należy przez to ro-

zumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz  

z aktami wykonawczymi; 

7) celach publicznych - należy przez to rozu-

mieć przeznaczenia terenów na cele publiczne 

wymienione w obowiązującej ustawie o gospo-

darce nieruchomościami; 

8) uciążliwości oddziaływania - należy przez to 

rozumieć ponadnormatywne zanieczyszczenia 

powietrza, ziemi i wód oraz ponadnormatywne 

oddziaływania hałasu, szkodliwego promieniowa-

nia, drgań i zagrożenie wybuchem; 

9) użytkowaniu terenu - należy przez to rozu-

mieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu 

lub sposób jego wykorzystania. 

 

Rozdział 2 

Przepisy dotyczące przeznaczenia terenów, li-

nii rozgraniczających tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 

oraz dotyczące sposobów i terminów tymczaso-

wego zagospodarowania, urządzenia i użytkowa-

nia terenów 

§ 6.1. Wyznacza sie ustalone na rysunku pla-

nu liniami rozgraniczającymi tereny produkcyjne 

oznaczone symbolami 1 P ÷ 4 P z podstawowym 

przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia 

powierzchniowej eksploatacji i przeróbki kruszy-

wa naturalnego. 

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1P ÷ 2P ustala się możliwość po-

wierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego 

oraz przeróbki kruszywa naturalnego. 

3. W przypadku przystąpienia do powierzch-

niowej eksploatacji kruszywa naturalnego na te-

renach oznaczonych na rysunku planu symbolami 

1 P ÷ 2 P, ustala się na terenach oznaczonych 

na rysunku planu symbolami 3 P ÷ 4 P koniecz-

ność realizacji filara ochronnego rzeki Odry o sze-

rokości 100 m utworzonego z gruntów nakładu 

eksploatowanego złoża. 

4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1 P ÷ 2 P dopuszcza się realizację: 

1) dróg dojazdowych niezbędnych dla obsługi 

terenu; 

2) placów manewrowych i parkingów; 

3) sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 

4) obiektów i urządzeń hydrotechnicznych. 

5. Do czasu zagospodarowania terenów zgod-

nie z planem ustala się możliwość dotychczaso-

wego użytkowania terenów. 

 

§ 7.1. Wyznacza sie ustalone na rysunku pla-

nu liniami rozgraniczającymi tereny zieleni ozna-

czone symbolami 5 ZR ÷ 6 ZR z podstawowym 

przeznaczeniem gruntów pod zieleń niską. 
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2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 6 ZR ustala się możliwość prowadze-

nia upraw polowych. 

 

§ 8. Wyznacza się ustalony na rysunku planu 

liniami rozgraniczającymi teren rolniczy oznaczony 

symbolem 7 R z podstawowym przeznaczeniem 

gruntów pod uprawy polowe. 

 

Rozdział 3 

Przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego, wymagań wynikających z po-

trzeb kształtowania przestrzeni publicznych, zasad 

ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-

wego, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 9.1. Przekształcenia zagospodarowania prze-

strzennego terenów winny uwzględniać wymogi 

ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

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

ne będą poprzez rekultywację po zakończonej 

eksploatacji kruszywa naturalnego, terenów wy-

robisk w kierunku rolno - wodnym oraz kształto-

wanie atrakcyjnej przestrzeni, w tym przestrzeni 

publicznej w otoczeniu nowo utworzonych zbior-

ników wodnych. 

 

§ 10.1. Na terenie oznaczonym na rysunku 

planu symbolem 6 ZR ustala się realizację celów 

publicznych poprzez ochronę i utrzymanie wałów 

przeciwpowodziowych oraz utrzymanie istniejącej 

gminnej drogi klasy dojazdowa. 

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

puszcza się realizację ogólnodostępnych ścieżek 

rowerowych i spacerowych. 

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1 P ustala się realizację celów publicz-

nych poprzez utrzymanie, istniejącej w jego 

wschodniej części, gminnej drogi klasy dojazdo-

wa. 

 

§ 11.1. Ustala się konieczność ochrony war-

tości przyrodniczych terenów objętych planem 

poprzez zachowanie i ochronę obszarów i obiek-

tów cennych przyrodniczo. 

2. Dla obszarów i obiektów cennych przyrod-

niczo, o których mowa w ust. 1 zalicza się: 

1) Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 332; 

2) dolinę rzeki Odry; 

3) istniejący zespół zieleni leśnej zlokalizowa-

nej na terenie oznaczonym symbolem 5 ZR. 

 

§ 12.1. Na terenach objętych planem nie wy-

stępują obiekty kulturowe o walorach zabytko-

wych, a także nie występują stanowiska arche-

ologiczne. 

2. W związku z ust. 1 na terenach objętych 

planem nie ustala się specjalnych warunków 

ochrony środowiska kulturowego. 

 

Rozdział 4 

Przepisy dotyczące szczególnych warunków 

zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 

użytkowaniu, w tym zakazów zabudowy 

§ 13. Na terenach objętych niniejszym planem 

ustala się: 

1) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń oraz 

składowania substancji mogących zanieczyścić 

wody podziemne; 

2) zakaz odprowadzania nieczyszczonych 

ścieków do gruntu, rowów przydrożnych i wód 

powierzchniowych. 

 

§ 14. Dla terenów objętych niniejszym planem 

obowiązują określone przepisami odrębnymi  

i normami branżowymi ograniczenia w użytkowa-

niu terenów przyległych do istniejących sieci in-

frastruktury technicznej. 

 

Rozdział 5 

Przepisy dotyczące granic i sposobów zago-

spodarowania terenów lub obiektów podlegają-

cych ochronie, ustalonych na podstawie odręb-

nych przepisów, w tym terenów górniczych,  

a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 

oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

§ 15. Na terenach objętych nieniejszym pla-

nem występuje złoże kruszywa naturalnego "Bie-

rawa", na którym ustanowiony został obszar gór-

niczy równy terenowi górniczemu "Bierawa II" 

oraz występuje złoże kruszywa naturalnego "Bie-

rawa I". Dla tych złóż ustala się możliwość ich 

eksploatacji metodą odkrywkową, z zastrzeże-

niem pozostałych przepisów niniejszej uchwały. 

 

§ 16.1. Tereny objęte niniejszym planem znaj-

dują się całkowicie w strefie bezpośredniego za-

grożenia powodzią. 

2. W związku z ust. 1 ustala się konieczność 

zapewnienia administratorowi rzeki Odry dostępu 

do wałów przeciwpowodziowych oraz do filara 

ochronnego, o których mowa w § 6 ust. 3 i § 10 

ust. 1, w celu prowadzenia robót konserwacyj-

nych, remontowych oraz umożliwienia prowadze-

nia akcji powodziowej. 

 

§ 17. Na terenach objętych niniejszym planem 

nie występują tereny zagrożone osuwaniem się 

mas ziemnych. 
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Rozdział 6 

Przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbu-

dowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej 

§ 18. Z zastrzeżeniem § 6 ust.4 oraz § 10 

ust. 1 i 3 na terenie objętym niniejszym planem 

nie ustala się realizacji dróg i ciągów pieszo - 

jezdnych, ani modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji. 

 

§ 19. Na terenie objętym niniejszym planem 

ustala się utrzymanie i możliwość remontów  

i rozbudowy istniejącej napowietrznej sieci elek-

troenergetycznej wysokiego napięcia. 

 

§ 20.1. W zakresie zaopatrzenia w media 

ustala się: 

1) zaopatrzenie w wodę z istniejącego lokal-

nego ujęcia; 

2) zaopatrzenie w energię elektryczną z istnie-

jącej linii kablowej średniego napięcia, z zastrze-

żeniem możliwości jej rozbudowy, oraz z zastrze-

żeniem, że pokrycie wzrostu zapotrzebowania na 

energię nastąpi poprzez wymianę transformato-

rów na jednostki o wyższej mocy w istniejącej 

kontenerowej stacji transformatorowej. 

2. W zakresie odprowadzania ścieków ustala 

się gromadzenie ścieków w szczelnych zbiorni-

kach, z okresowym wywozem nieczystości do 

oczyszczalni. 

3. Na terenach objętych niniejszym planem nie 

planuje się realizacji innych sieci uzbrojenia terenu 

poza siecią elektroenergetyczną oraz sieciami 

technologicznymi związanymi z wydobyciem kru-

szywa naturalnego. 

 

Rozdział 7 

Przepisy dotyczące zasad i warunków scalania 

i poddziału nieruchomości, parametrów i wskaź-

ników kształtowania zabudowy oraz zagospoda-

rowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów 

obiektów i wskaźników intensywności zabudowy 

§ 21.1. Na terenach objętych planem nie usta-

la się obszarów wymagających przeprowadzenia 

scaleń i podziałów nieruchomości. 

2. W przypadku przystąpienia do scalenia nie-

ruchomości i ich ponownego podziału na działki 

gruntu ustala się, aby każda działka gruntu miała 

dostęp do drogi publicznej, aby jej minimalna sze-

rokość frontu wynosiła 16,0 m, a kąt położenia 

granic działki w stosunku do kierunku przebiegu 

drogi publicznej mieścił się w przedziale 60°-90°. 

 

§ 22.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 1P ÷ 2 P ustala się nieprzekra-

czalne linie zabudowy określone na rysunku pla-

nu. 

2. Pomiędzy liniami zabudowy, o których mo-

wa w ust. 1, a liniami rozgraniczającymi tereny 

1P i 2P dopuszcza się realizację dróg dojazdo-

wych, parkingów, sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej oraz zieleni. 

 

§ 23.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 1 P ÷ 2 P { ustala się możli-

wość realizacji zabudowy, przy zachowaniu na-

stępujących warunków: 

1) zabudowa nie może przekraczać wysokości 

10 m nad poziomem terenu; 

2) możliwość zwiększenia obiektów ponad 

wartość podaną w pkt 1) w przypadkach uzasad-

nionych względami technologicznymi. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 

ustala się konieczność zapewnienia miejsc par-

kingowych w obrębie nieruchomości przeznaczo-

nej dla inwestycji w ilości minimum 1 miejsce 

postojowe na 40 m2 powierzchni całkowitej 

obiektów produkcyjnych, magazynów, warszta-

tów i laboratoriów, lecz nie mniej niż 1 miejsce 

postojowe na 2 zatrudnionych. 

 

Rozdział 8 

Przepisy dotyczące stawek procentowych, na 

podstawie których ustala się opłatę z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości 

§ 24.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 1P ÷ 2 P ustala się 15% staw-

kę służącą do naliczenia opłat z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 3 P ÷ 4 P oraz 5 ZR ÷ 6 ZR i 7 R 

stawki służącej naliczaniu opłat z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości nie ustala się. 

 

Rozdział 9 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 25. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego, na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i publikacji na 

stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa. 

 

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Bierawa. 

 

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodnicząca Rady  

Renata Kubica 
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr LI/396/10 

Rady Gminy Bierawa 

z dnia 10 listopada 2010 r. 
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UCHWAŁA NR II/5/10 

 RADY GMINY ŁUBNIANY 

 

 z dnia 14 grudnia 2010 r. 

  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/203/10 z dnia 8 listopada 2010 r.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  

z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

Nr 23, 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 103, 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. 874, Nr 173, poz. 1218,  

z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458, 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,  
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z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 

230) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia  

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-

nych (tekst jednolity: z 2010 r. Nr 95, poz. 613, 

Nr 96, poz. 620 i Nr 225, poz. 1461), Rada Gmi-

ny Łubniany uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Zapis § 1 pkt 2 lit d) ww. uchwały 

otrzymuje brzmienie: 

- związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające 

tych świadczeń 

   - 2,15 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Łubniany. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego z mocą obowią-

zującą od 1 stycznia 2011 r. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy Łubniany  

Albert Wiench 

4

 

 

1854 

 
5 

UCHWAŁA NR II/6/10 

 RADY GMINY ŁUBNIANY 

 

 z dnia 14 grudnia 2010 r. 

  

w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości  

oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia  

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

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

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 103, 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. 874, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 

Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 

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

Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz  

art. 6, ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: 

z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620  

i Nr 225, poz. 1461), Rada Gminy Łubniany 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Określa się wzór deklaracji na podatek od 

nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik Nr 1 

do uchwały. 

 

§ 2. Określa się wzór informacji w sprawie 

podatku od nieruchomości (IN-1), stanowiący 

załącznik Nr 2 do uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Łubniany. 

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/100/04 Rady 

Gminy Łubniany z dnia 29 listopada 2004 r.  

w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieru-

chomości oraz informacji w sprawie podatku od 

nieruchomości oraz uchwała Nr XXIV/144/05  

z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany 

uchwały Nr XVII/100/04 Rady Gminy Łubniany  

z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wzoru 

deklaracji na podatek od nieruchomości oraz in-

formacji w sprawie podatku od nieruchomości. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego z mocą obowią-

zującą od 1 stycznia 2011 r. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy Łubniany  

Albert Wiench 
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr II/6/10 

Rady Gminy Łubniany 

z dnia 14 grudnia 2010 r. 
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Województwa Opolskiego Nr 156 – 10084 – Poz. 1854 
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr II/6/10 

Rady Gminy Łubniany 

z dnia 14 grudnia 2010 r. 
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ZARZĄDZENIE NR OR. 0135-48/2010 

 STAROSTY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 16 grudnia 2010 r. 

  

w sprawie ustalenia na 2011 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 (Dz. U.  

z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) zarzą-

dzam, co następuje:  

 

§ 1. Ustalam na 2011 rok średni miesięczny 

koszt utrzymania dziecka w całodobowej placów-

ce opiekuńczo-wychowawczej w:  

Chmielowicach w kwocie - 4.257 zł.  

Tarnowie Opolskim w kwocie - 4.335 zł.  

Turawie w kwocie - 4.883 zł. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 

podjęcia z mocą obowiązującą od następnego 

miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym 

zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 Starosta Opolski  

Henryk Lakwa 

6
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ZARZĄDZENIE NR OR.0135-49/2010 

 STAROSTY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 16 grudnia 2010 r. 

  

w sprawie ustalenia na 2011 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca  

w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Opolskiego 

 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2, ust. 3 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-

łecznej /Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362  

z późn. zm./ zarządzam, co następuje:  

 

§ 1. Ustalam na 2011 rok średni miesięczny 

koszt utrzymania mieszkańca: 

1. W Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie 

dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektu-

alnie oraz dla osób przewlekle somatycznie cho-

rych w kwocie - 2.500 zł. 

2. W Domu Pomocy Społecznej w Czarnową-

sach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie oraz osób dorosłych niepełno-

sprawnych intelektualnie prowadzonym przez 

Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincja Ka-

towicka w kwocie - 2.200 zł. 

3. W Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu 

Wielkim dla osób w podeszłym wieku oraz osób 

przewlekle somatycznie chorych prowadzonym 

przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek wg III Re-

guły św. Franciszka w kwocie - 2.400 zł. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 

podjęcia z mocą obowiązującą od następnego 

miesiąca przypadającego po miesiącu w którym 

zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 Starosta Opolski  

Henryk Lakwa 

7
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DECYZJA NR OWR-4210-64/2010/1250/VII-B/HK 

 PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 

 z dnia 16 grudnia 2010 r. 

  

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerw-

ca 1960 r. – Kodeks postępowania administra-

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

zmianami), w związku art. 47 ust. 2 oraz z art. 30 

ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Pra-

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

625 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 

9 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmia-

ny taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: PEG Elek-

trownia Opole S.A. z siedzibą w Brzeziu k. Opola 

posiadającego statystyczny numer identyfikacyj-

ny REGON:004534371 zwanego w dalszej części 

decyzji Przedsiębiorstwem postanawiam zatwier-

dzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę 

taryfy dla ciepła zatwierdzonej moją decyzją  

z dnia 15 grudnia 2009 r. nr OWR-4210-56009/ 

1250/VII-A/HK, która to zmiana stanowi załącznik 

do niniejszej decyzji. 

 

Uzasadnienie  

 

Stosownie do treści art. 47 ust. 2 ustawy – 

Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo prowadzą-

ce działalność koncesjonowaną w zakresie wy-

twarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła, ustaliło 

taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona  

w dniu 15 grudnia 2009 r. decyzją Prezesa URE 

nr OWR-4210-56 /2009/1250/VII-A/HK z okre-

sem obowiązywania do dnia 31 stycznia 2011 r. 

 

W dniu 14 grudnia 2010 r. na wniosek Przed-

siębiorstwa zostało wszczęte postępowanie ad-

ministracyjne w sprawie zmiany taryfy dla ciepła. 

Wniosek ten Przedsiębiorstwo uzasadniło zmianą 

stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

Rozpatrując przedmiotowy wniosek kierowano 

się przesłankami określonymi w art. 155 Kpa, 

zgodnie z którymi decyzja ostateczna, na mocy 

której strona nabyła prawo, może być w każdym 

czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona 

przez organ administracji publicznej, który ją wy-

dał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się 

uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia 

za tym interes społeczny lub słuszny interes stro-

ny. 

Ponieważ spełnione zostały przesłanki warun-

kujące zmianę decyzji administracyjnej w trybie 

art. 155 Kpa, w szczególności zmianie dotych-

czas obowiązującej decyzji nie sprzeciwiają się 

przepisy szczególne oraz przemawia za tym 

słuszny interes Strony - postanowiono orzec, jak 

w rozstrzygnięciu. 

 

Pouczenie  

 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie 

do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim 

pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od 

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

z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 

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

postępowania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić za-

dość wymaganiom przepisanym dla pisma proce-

sowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej 

decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie 

zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 

dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie 

albo o zmianę decyzji w całości lub w części  

(art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).  

Odwołanie należy przesłać na adres Południo-

wo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu 

Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Pił-

sudskiego 49-57, 50-032 Wrocław. 

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

pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja 

zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 Dyrektor  

Południowo-Zachodniego  

Oddziału Terenowego  

Urzędu Regulacji Energetyki  

z siedzibą we Wrocławiu  

Józef Dolata 
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Załącznik do decyzji  

nr OWR-4210-64/2010/1250/VII-B/HK 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

z dnia 16 grudnia 2010 r. 

 

 

PGE Elektrownia Opole S.A. 

 

Zmiana taryfy dla ciepła  

 

W taryfie dla ciepła PGE Elektrownia Opole 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzeziu k. Opola, 

zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki z dnia 15 grudnia 2009 r. nr OWR-

4210-56/2009/1250/VII-A/HK Rozdział 4 otrzy-

muje brzmienie: 

 

4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 

 

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki 

opłat nie zawierają podatku od towarów i usług 

(VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami. 

 

4.1 Ceny i stawki opłat za ciepło 

 

Grupa A  

Wyszczególnienie Jednostki 
Wysokość cen  

i stawek opłat 

Cena za zamó-

wioną moc cieplną 

zł/MW/rok 26 200,00 

rata  

miesięczna 
2 183,33 

Cena ciepła zł/GJ 12,25 

Cena nośnika 

ciepła 
zł/m3 4,32 

Stawka opłaty 

stałej za usługi 

przesyłowe 

zł/MW/rok 5 209,92 

rata  

miesięczna 
434,16 

Stawka opłaty 

zmiennej za usłu-

gi przesyłowe 

zł/GJ 2,17 

 

Grupa B  

Wyszczególnienie Jednostki 
Wysokość cen  

i stawek opłat 

Cena za zamó-

wioną moc cieplną 

zł/MW/rok 26 200,00 

rata  

miesięczna 
2 183,33 

Cena ciepła zł/GJ 12,25 

Cena nośnika 

ciepła 
zł/m3 4,32 

Stawka opłaty 

stałej za usługi 

przesyłowe 

zł/MW/rok 5 308,67 

rata  

miesięczna 
442,39 

Stawka opłaty 

zmiennej za 

usługi przesyło-

we 

zł/GJ 3,39 

 

4.2 Stawki opłat za przyłączenie do sieci cie-

płowniczej  

 

W przypadku przyłączenia odbiorców spełnia-

jących warunki określone w art. 7 ust. 5 ustawy 

stosowane będą następujące stawki opłat za 

przyłączenie do sieci: 

 

Rodzaj przyłącza 

2 x DN 

Wysokość stawek opłat 

mm zł/mb 

40 105,00 

65 138,00 

125 255,00 

 

Pozostałe zapisy taryfy pozostają bez zmian. 
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DECYZJA NR OWR-4210-65/2010/88/IX-B/CP 

 PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 

 z dnia 16 grudnia 2010 r. 

  

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerw-

ca 1960 r. – Kodeks postępowania administra-

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

zmianami), w związku art. 47 ust. 2 oraz z art. 30 

ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Pra-

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

625 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 

9 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmia-

ny taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: Zakładu Ener-

getyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Namysło-

wie posiadającego statystyczny numer identyfi-

kacyjny REGON: 531350401 zwanego w dalszej 

części decyzji Przedsiębiorstwem postanawiam 

zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo 

zmianę taryfy dla ciepła zatwierdzonej moją decy-

zją z dnia 30 marca 2010 r. nr OWR-4210-72/ 

2009/2010/ 88/IX-A/ CP, która to zmiana stano-

wi załącznik do niniejszej decyzji. 

 

Uzasadnienie  

 

Stosownie do treści art. 47 ust. 2 ustawy – 

Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo prowadzą-

ce działalność koncesjonowaną w zakresie wy-

twarzania ciepła, ustaliło taryfę dla ciepła, która 

została zatwierdzona w dniu 30 marca 2010 r. 

decyzją Prezesa URE nr OWR-4210-72/2009/ 

2010/88/IX-A/CP, z okresem obowiązywania do 

dnia 30 września 2011 r. 

 

W dniu 13 grudnia 2010 r. na wniosek Przed-

siębiorstwa zostało wszczęte postępowanie ad-

ministracyjne w sprawie zmiany taryfy dla ciepła. 

Wniosek ten Przedsiębiorstwo uzasadniło zmianą 

stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

Rozpatrując przedmiotowy wniosek kierowano 

się przesłankami określonymi w art. 155 Kpa, 

zgodnie z którymi decyzja ostateczna, na mocy 

której strona nabyła prawo, może być w każdym 

czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona 

przez organ administracji publicznej, który ją wy-

dał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się 

uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia 

za tym interes społeczny lub słuszny interes stro-

ny. 

Ponieważ spełnione zostały przesłanki warun-

kujące zmianę decyzji administracyjnej w trybie 

art. 155 Kpa, w szczególności zmianie dotych-

czas obowiązującej decyzji nie sprzeciwiają się 

przepisy szczególne oraz przemawia za tym 

słuszny interes Strony - postanowiono orzec, jak 

w rozstrzygnięciu. 

 

Pouczenie  

 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie 

do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim 

pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od 

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

z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 

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

postępowania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić za-

dość wymaganiom przepisanym dla pisma proce-

sowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej 

decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie 

zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 

dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie 

albo o zmianę decyzji w całości lub w części  

(art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 

Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-

Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regu-

lacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskie-

go 49-57, 50-032 Wrocław. 

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

pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja 

zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 z up. Prezesa  

Urzędu Regulacji Energetyki  

Dyrektor  

Południowo-Zachodniego  

Oddziału Terenowego  

Urzędu Regulacji Energetyki  

z siedzibą we Wrocławiu  

Józef Dolata 
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Załącznik do decyzji  

nr OWR-4210-65/2010/88/IX-B/CP 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

z dnia 16 grudnia 2010 r. 

 

 

Zakład Energetyki Cieplnej  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Namysłowie 

 

Zmiana taryfy dla ciepła  

 

W taryfie dla ciepła Zakładu Energetyki Ciepl-

nej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Namysłowie, zatwierdzonej decyzją 

prezesa URE z dnia 30 marca 2010 r. nr OWR-

4210-72/2009/2010/88/IX-A/CP, rozdział IV otrzy-

muje brzmienie: 

 

IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 

 

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki 

opłat nie zawierają podatku od towarów i usług 

(VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami. 

 

1. Ceny i stawki opłat dla ciepła 

 

Grupa A 

 

Wyszczególnienie Jednostki 
Wysokość 

stawek opłat  

Stawka opłaty  

miesięcznej za zamó-

wioną moc cieplną 

zł/MW/miesiąc 4 393,40 

Stawka opłaty za 

ciepło 

zł/GJ 
50,86 

 

Grupa B 

 

Wyszczególnienie Jednostki 
Wysokość 

cen i stawek 

Cena za zamówioną moc 

cieplną 

zł/MW/rok 84 792,55 

rata  

miesięczna 
7 066,05 

Cena ciepła zł/GJ 29,86 

Cena nośnika ciepła zł/m3 10,73 

Stawka opłaty stałej  

za usługi przesyłowe 

zł/MW/rok 7 948,64 

rata mie-

sięczna 
662,39 

Stawka opłaty zmiennej 

za usługi przesyłowe 
zł/GJ 2,85 

 

Grupa C1 

 

Wyszczególnienie Jednostki 
Wysokość 

cen i stawek 

Cena za zamówioną  

moc cieplną 

zł/MW/rok 68 803,40 

rata  

miesięczna 
5 733,62 

Cena ciepła zł/GJ 25,48 

Cena nośnika ciepła zł/m3 10,08 

Stawka opłaty stałej   

za usługi przesyłowe 

zł/MW/rok 6 939,72 

rata mie-

sięczna 
578,31 

Stawka opłaty zmiennej 

za usługi przesyłowe 
zł/GJ 2,50 

 

Grupa C2 

 

Wyszczególnienie Jednostki 
Wysokość 

cen i stawek 

Cena za zamówioną moc 

cieplną 

zł/MW/rok 68 803,40 

rata  

miesięczna 
5 733,62 

Cena ciepła zł/GJ 25,48 

Cena nośnika ciepła zł/m3 10,08 

Stawka opłaty stałej za 

usługi przesyłowe 

zł/MW/rok 19 765,31 

rata mie-

sięczna 
1 647,11 

Stawka opłaty zmiennej 

za usługi przesyłowe 
zł/GJ 6,98 

 

Grupa C3 

 

Wyszczególnienie Jednostki 
Wysokość 

cen i stawek 

Cena za zamówioną moc 

cieplną 

zł/MW/rok 68 803,40 

rata  

miesięczna 
5 733,62 

Cena ciepła zł/GJ 25,48 

Cena nośnika ciepła zł/m3 10,08 

Stawka opłaty stałej za 

usługi przesyłowe 

zł/MW/rok 23 420,87 

rata mie-

sięczna 
1 951,74 

Stawka opłaty zmiennej 

za usługi przesyłowe 
zł/GJ 9,12 

 

Grupa D1 

 

Wyszczególnienie Jednostki 
Wysokość 

cen i stawek  

Cena za zamówioną moc 

cieplną 

zł/MW/rok 76 157,88 

rata  

miesięczna 
6 346,49 

Cena ciepła zł/GJ 31,48 

Cena nośnika ciepła zł/m3 11,05 

Stawka opłaty stałej za 

usługi przesyłowe 

zł/MW/rok 7 974,50 

rata mie-

sięczna 
664,54 

Stawka opłaty zmiennej 

za usługi przesyłowe 
zł/GJ 3,24 
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Grupa D2 

 

Wyszczególnienie Jednostki 

Wysokość 

cen i stawek 

opłat  

Cena za zamówioną moc 

cieplną 

zł/MW/rok 76 157,88 

rata  

miesięczna 
6 346,49 

Cena ciepła zł/GJ 31,48 

Cena nośnika ciepła zł/m3 11,05 

Stawka opłaty stałej za 

usługi przesyłowe 

zł/MW/rok 11 942,61 

rata mie-

sięczna 
995,22 

Stawka opłaty zmiennej 

za usługi przesyłowe 
zł/GJ 2,69 

 

Grupa E 

 

Wyszczególnienie Jednostki 

Wysokość 

stawek 

opłat  

Stawka opłaty miesięcznej 

za zamówioną moc cieplną 
zł/MW/miesiąc 8 958,74 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 42,80 

2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci cie-

płowniczej  

 

W przypadku przyłączenia odbiorców ciepła 

do sieci ciepłowniczej stosowane będą następu-

jące stawki opłat za przyłączenie do sieci: 

 

Rodzaj przyłącza 

2xDn 

mm 

Technologia preizolowana 

stawki opłat 

zł/mb 

32 139,70 

40 150,70 

50 165,00 

65 177,10 

80 191,40 

100 209,00 

125 231,00 

150 253,00 

 

Pozostałe zapisy taryfy pozostają bez zmian. 
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IG.VI.NC.7042-185/10 

 WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 7 października 2010 r. 

  

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  

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

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

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) stwierdzam 

nieważność uchwały Nr L/759/10 Rady Miejskiej 

w Nysie z dnia 2 września 2010 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa, 

obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic: 

Mickiewicza, Żeromskiego, Słowackiego, Po-

wstańców Śląskich, Rodziewiczówny, Krasińskie-

go, Zwycięstwa i Piłsudskiego uchwalonego 

Uchwałą Nr XXIII/316/08 Rady Miejskiej w Nysie 

z dnia 27 czerwca 2008 r.  

 

Uzasadnienie 

 

Na sesji w dniu 2 września 2010 r., Rada 

Miejska w Nysie, działając na podstawie art. 18  

ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  

Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1  

w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze 

zm.), podjęła uchwałę Nr L/759/10 w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa, 

obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic: 

Mickiewicza, Żeromskiego, Słowackiego, Po-

wstańców Śląskich, Rodziewiczówny, Krasińskie-

go, Zwycięstwa i Piłsudskiego uchwalonego 

Uchwałą Nr XXIII/316/08 Rady Miejskiej w Nysie 

z dnia 27 czerwca 2008 r.  

W dniu 10 września 2010 r., Burmistrz Nysy 

przedstawił Wojewodzie Opolskiemu ww. uchwa-

łę wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac 

planistycznych w celu oceny ich zgodności  

z przepisami prawnymi.  

Po przeprowadzeniu czynności sprawdzają-

cych, organ nadzoru – pismem z dnia 4 paździer-

nika 2010 r. zawiadomił Gminę o wszczęciu  

z urzędu postępowania nadzorczego, z powodu 

niezgodności pomiędzy treścią a rysunkiem planu, 
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przyjętego uchwałą nr L/759/10 Rady Miejskiej  

w Nysie z dnia 02 września 2010 r. Jednocze-

śnie, Wojewoda Opolski zapewnił organom Gminy 

możliwość czynnego udziału w prowadzonym 

postępowaniu poprzez składanie wyjaśnień, doty-

czących przedstawionych w piśmie zarzutów.  

W toku badania legalności przedmiotowej 

uchwały ustalono, że część tekstowa ww. 

uchwały zawiera treść sprzeczną z jej częścią 

graficzną (rysunkiem planu). Na rysunku kontro-

lowanego planu został wydzielony liniami rozgra-

niczającymi m. in. teren o symbolu MN 92 oraz 

teren o symbolu KP 29. Tymczasem ustalenia  

w zakresie przeznaczenia terenu, przyjęte w tek-

ście niniejszego planu dotyczą terenów oznaczo-

nych symbolem: MN 1 – MN 9 i MN 10 – MN 91 

oraz odpowiednio terenów określonych jako KP 1 

– KP 28. Z treści przedmiotowej uchwały wynika 

zatem, że tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem: MN 92 i KP 29 nie zostały ujęte  

w tekście planu i brak jest dla nich ustaleń,  

o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717 ze zm.) 

 

Biorąc pod uwagę ww. rozbieżności, organ 

nadzoru stwierdził, że przyjęta przez Radę Miejską 

w Nysie uchwała nie spełnia wymogów w zakre-

sie zasad sporządzania miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego. Chodzi w szcze-

gólności o naruszenie dyspozycji § 8 ust. 2 roz-

porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego za-

kresu projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, 

poz. 1587). Stanowi on, że na projekcie rysunku 

planu miejscowego stosuje się nazewnictwo  

i oznaczenia umożliwiające jednoznaczne powią-

zanie projektu rysunku planu miejscowego z pro-

jektem tekstu planu miejscowego. Nie można 

zatem dokonywać ustaleń zapisów miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wyłącz-

nie na podstawie rysunku planu. Art. 15 ust. 2 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym stanowi bowiem, że w planie miej-

scowym określa się obowiązkowo nie tylko prze-

znaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tere-

ny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania, ale także m.in. parametry  

i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zago-

spodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności 

zabudowy. Są to ustalenia, które przybierają po-

stać przepisów aktu prawa miejscowego i mogą 

być wyrażone wyłącznie w tekście planu miej-

scowego, który stanowi następnie podstawę do 

wydawania określonych aktów administracyj-

nych.  

Przenosząc powyższe wnioski na grunt rozpo-

znawanej sprawie należy stwierdzić, że Rada 

Miejska w Nysie uchwaliła tekst planu, w którym 

określiła zasady zagospodarowania terenów 

oznaczonych następującymi symbolami: MN 1 – 

MN 91 i KP 1 – KP 28. Natomiast rysunek tego 

planu, stanowiący załącznik nr 1 do przedmioto-

wej uchwały zawiera linie rozgraniczające dla 

terenów o symbolu: MN 1 – MN 92 i KP 1 – KP 

29.  W konsekwencji, tereny oznaczone na ry-

sunku planu symbolem: MN 92 i KP 29 nie zosta-

ły uwzględnione w treści uchwały. W ocenie tut. 

organu nadzoru narusza to wymóg określony  

w § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Infra-

struktury. Z kolei brak obligatoryjnych ustaleń 

planu dla wymienionych terenów stanowi naru-

szenie zasad sporządzania planu miejscowego  

w świetle art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Przypominam, że zasady sporządzania planu 

miejscowego dotyczą m.in. zawartości aktu pla-

nistycznego (części tekstowej i graficznej, innych 

załączników), zawartych w nim ustaleń czy stan-

dardów dokumentacji planistycznej. W przypadku 

naruszenia zasad sporządzania planu miejscowe-

go ustawodawca nie wymaga, aby przedmiotowe 

naruszenie miało charakter istotny. Tak więc każ-

de naruszenie zasad sporządzania ww. aktu pla-

nistycznego powinno skutkować stwierdzeniem 

przez organ nadzoru nieważności przyjętej w tej 

sprawie uchwały.  

Analiza uchwały Nr L/759/10 wykazała ponad-

to, że w tekście planu ustalono przeznaczenie 

terenu oznaczonego symbolem U/MN 3 (tereny 

usług komercyjnych z zabudową mieszkaniową 

jednorodzinną) i terenu określonego jako ZP 1 

(tereny urządzonej zieleni parkowej), jednak nie 

wydzielono tych terenów liniami rozgraniczający-

mi na rysunku planu.  

Powyższa rozbieżność stanowi naruszenie art. 

15 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym, który stanowi, że  

w planie miejscowym określa się obowiązkowo 

przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-

dach zagospodarowania.  

 

Wobec wykazanej wyżej niezgodności z pra-

wem uchwały Nr L/759/10 Rady Miejskiej w Ny-

sie z dnia 2 września 2010 r., orzeczono jak na 

wstępie. 

 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze 

zm.), w związku z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 

30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 
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1270 ze zm.), niniejsze rozstrzygnięcie może być 

zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administra-

cyjnego w Opolu, za moim pośrednictwem,  

w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.  

 

z up. Wojewody Opolskiego 

Marek Świetlik 

Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Geodezji 
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IG.VI.NC.7042-196/10 

 WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 27 października 2010 r. 

  

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  

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

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

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) stwierdzam 

nieważność uchwały Nr XXXVII/247/10 Rady 

Gminy Walce z dnia 14 września 2010 r.  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego terenów niezurbanizowa-

nych wsi Rozkochów. 

 

Uzasadnienie 

 

Na sesji, w dniu 14 września 2010 r. Rada 

Gminy Walce, działając na podstawie art. 18  

ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia  

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 

i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) podjęła 

uchwałę Nr XXXVII/247/10 w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenów niezurbanizowanych wsi 

Rozkochów. 

W dniu 28 września 2010 r., Wójt Gminy 

Walce przedstawił Wojewodzie Opolskiemu ww. 

uchwałę wraz z załącznikami oraz dokumentacją 

prac planistycznych w celu oceny ich zgodności  

z przepisami prawnymi.  

Po przeprowadzeniu czynności sprawdzają-

cych, organ nadzoru – pismem z dnia 19 paź-

dziernika 2010 r. zawiadomił Gminę o wszczęciu 

z urzędu postępowania nadzorczego, dotyczące-

go uchwały nr XXXVII/247/10 Rady Gminy Wal-

ce, z powodu braku (w dokumentacji planistycz-

nej) dowodu przekazania Prezesowi Urzędu Ko-

munikacji Elektronicznej projektu ww. planu do 

zaopiniowania na podstawie art. 17 pkt 6 lit. d 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednocze-

śnie, Wojewoda Opolski zapewnił organom Gminy 

możliwość czynnego udziału w prowadzonym 

postępowaniu poprzez składanie wyjaśnień, doty-

czących przedstawionych w piśmie zarzutów.  

Wobec braku uzupełnienia dokumentacji plani-

stycznej o dowód wystąpienia przez Wójta Gminy 

Walce do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektro-

nicznej o opinię o projekcie przedmiotowego pla-

nu w zakresie telekomunikacji – po wszczęciu 

postępowania nadzorczego, organ nadzoru 

stwierdził, że ww. uchwała Rady Gminy Walce 

jest nieważna z powodu istotnego naruszenia 

trybu sporządzania planu miejscowego.  

Zgodnie z art. 17 pkt 6 lit. d ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym – wój 

t, burmistrz, prezydent miasta uzyskuje opinię  

o projekcie planu Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej w zakresie telekomunikacji. Wy-

móg przedstawienia Prezesowi Urzędu Komunika-

cji Elektronicznej projektu planu miejscowego 

został wprowadzony przepisami ustawy z dnia  

7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, 

poz. 675), która obowiązuje od dnia 17 lipca 

2010 r. Ustawa nie zawiera przepisów przejścio-

wych regulujących zasady postępowania z pla-

nami, które nie zostały uchwalone przed dniem 

wejścia w życie tej ustawy. Wobec powyższego, 

obowiązek zasięgnięcia opinii Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej w zakresie telekomu-

nikacji dotyczy wszystkich toczących się proce-

dur uchwalania miejscowych planów zagospoda-

rowania przestrzennego gminy – od momentu 

wejścia w życie ustawy o wspieraniu rozwoju 

usług i sieci telekomunikacyjnych, tj. od dnia  

17 lipca 2010 r.  

Obowiązek, wynikający z art. 17 pkt 6 lit. d 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym ciążył również na organie sporządzają-

cym projekt zmiany miejscowego planu zagospo-
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darowania przestrzennego terenów niezurbanizo-

wanych wsi Rozkochów. Wynika to z faktu, że 

uchwalenie tego planu przez Radę Gminy Walce, 

a więc zakończenie procedury planistycznej na-

stąpiło w dniu 14 września 2010 r., czyli po dniu 

wejścia w życie ustawy o wspieraniu rozwoju 

usług i sieci telekomunikacyjnych. 

W świetle powyższych ustaleń, pominięcie 

przez Wójta Gminy Walce opinii Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej w zakresie telekomu-

nikacji jest istotnym naruszeniem trybu sporzą-

dzania przedmiotowego planu i skutkuje stwier-

dzeniem przez organ nadzoru nieważności uchwa-

ły Nr XXXVII/247/10 Rady Gminy Walce z dnia 

14 września 2010 r. 

 

Wobec wykazanej wyżej, niezgodności z pra-

wem uchwały Nr XXXVII/247/10 Rady Gminy 

Walce z dnia 14 września 2010 r., orzeczono jak 

na wstępie. 

 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia  

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku 

z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

Prawo o postępowaniu przed sądami administra-

cyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), ni-

niejsze rozstrzygnięcie może być zaskarżone do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opo-

lu, za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od 

daty jego doręczenia.  

 

z up. Wojewody Opolskiego 

Marek Świetlik 

Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Geodezji 
11
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IG.VI.NC.7042-201/10 

 WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 27 października 2010 r. 

  

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  

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

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

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) stwierdzam 

nieważność uchwały Nr XXXVII/253/10 Rady 

Gminy Walce z dnia 14 września 2010 r. zmienia-

jącej uchwałę w sprawie miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego wsi Walce.  

 

Uzasadnienie 

 

Na sesji, w dniu 14 września 2010 r. Rada 

Gminy Walce, działając na podstawie art. 18  

ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  

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

poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717 ze zm.) podjęła uchwałę Nr XXXVII/ 

253/10 zmieniającą uchwałę w sprawie miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Walce.  

W dniu 30 września 2010 r., Wójt Gminy 

Walce przedstawił Wojewodzie Opolskiemu ww. 

uchwałę wraz z załącznikami oraz dokumentacją 

prac planistycznych w celu oceny ich zgodności  

z przepisami prawnymi.  

Po przeprowadzeniu czynności sprawdzają-

cych, organ nadzoru – pismem z dnia 19 paź-

dziernika 2010 r. zawiadomił Gminę o wszczęciu 

z urzędu postępowania nadzorczego, dotyczące-

go uchwały Nr XXXVII/253/10 Rady Gminy Wal-

ce, z powodu braku (w dokumentacji planistycz-

nej) dowodu przekazania Prezesowi Urzędu Ko-

munikacji Elektronicznej projektu ww. planu do 

zaopiniowania na podstawie art. 17 pkt 6 lit. d 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednocze-

śnie, Wojewoda Opolski zapewnił organom Gminy 

możliwość czynnego udziału w prowadzonym 

postępowaniu poprzez składanie wyjaśnień, doty-

czących przedstawionych w piśmie zarzutów.  

Wobec braku uzupełnienia dokumentacji plani-

stycznej o dowód wystąpienia przez Wójta Gminy 

Walce do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektro-

nicznej o opinię o projekcie przedmiotowego pla-

nu w zakresie telekomunikacji – po wszczęciu 

postępowania nadzorczego, organ nadzoru 

stwierdził, że ww. uchwała Rady Gminy Walce 

jest nieważna z powodu istotnego naruszenia 

trybu sporządzania planu miejscowego.  

Zgodnie z art. 17 pkt 6 lit. d ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym - wójt, 

burmistrz, prezydent miasta uzyskuje opinię  

o projekcie planu Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej w zakresie telekomunikacji. Wy-
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móg przedstawienia Prezesowi Urzędu Komunika-

cji Elektronicznej projektu planu miejscowego 

został wprowadzony przepisami ustawy z dnia  

7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, 

poz. 675), która obowiązuje od dnia 17 lipca 

2010 r. Ustawa nie zawiera przepisów przejścio-

wych regulujących zasady postępowania z pla-

nami, które nie zostały uchwalone przed dniem 

wejścia w życie tej ustawy. Wobec powyższego, 

obowiązek zasięgnięcia opinii Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej w zakresie telekomu-

nikacji dotyczy wszystkich toczących się proce-

dur uchwalania miejscowych planów zagospoda-

rowania przestrzennego gminy – od momentu 

wejścia w życie ustawy o wspieraniu rozwoju 

usług i sieci telekomunikacyjnych, tj. od dnia  

17 lipca 2010 r.  

Obowiązek, wynikający z art. 17 pkt 6 lit. d 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym ciążył również na organie sporządzają-

cym projekt zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego wsi Walce. Wynika to 

z faktu, że uchwalenie tego planu przez Radę 

Gminy Walce, a więc zakończenie procedury pla-

nistycznej nastąpiło w dniu 14 września 2010 r., 

czyli po dniu wejścia w życie ustawy o wspiera-

niu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

W świetle powyższych ustaleń, pominięcie 

przez Wójta Gminy Walce opinii Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej w zakresie telekomu-

nikacji jest istotnym naruszeniem trybu sporzą-

dzania przedmiotowego planu i skutkuje stwier-

dzeniem przez organ nadzoru nieważności uchwa-

ły Nr XXXVII/253/10 Rady Gminy Walce z dnia 

14 września 2010 r. 

 

Wobec wykazanej wyżej, niezgodności z pra-

wem uchwały Nr XXXVII/253/10 Rady Gminy 

Walce z dnia 14 września 2010 r., orzeczono jak 

na wstępie. 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

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

zm.), w związku z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 

30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 

1270 ze zm.), niniejsze rozstrzygnięcie może być 

zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administra-

cyjnego w Opolu, za moim pośrednictwem,  

w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.  

 

z up. Wojewody Opolskiego 

Marek Świetlik 

Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Geodezji 
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