
 

 

 

 

 

 

TREŚĆ: 

Poz.: 

U C H W A Ł Y  R A D  G M I N :  

608 – Rady Miejskiej w Białej Nr XXIII/271/09 z dnia 22 kwietnia 

2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów 

głosowania Gminy Biała do stanu faktycznego 2287 

609 – Rady Gminy Domaszowice Nr XXVI/153/09 z dnia 22 kwietnia 

2009 r. w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zby-

wania udziałów i akcji przez wójta 2288 

610 – Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XXXIII/179/2009 z dnia 26 marca 

2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IV/16/2007 

Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie 

poboru podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej w drodze 

inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 

za inkaso zmienionej uchwałą Nr XXV/137/2008 Rady Miejskiej 

w Kietrzu z dnia 25 września 2008 r. oraz uchwałą  

Nr XXX/164/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 

2009 r. 2289 

611 – Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XXXIII/181/2009 z dnia 26 marca 

2009 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kietrza 2290 

612 – Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XXXII/212/09 z dnia 16 kwietnia 

2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowa-

nia Gminy Leśnica do stanu faktycznego 2296 

613 – Rady Miejskiej w Nysie Nr XXXI/461/09 z dnia 16 kwietnia 

2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/803/06 Rady Miej-

skiej w Nysie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie podziału 

Gminy Nysa na stałe obwody głosowania 2297 

614 – Rady Miejskiej w Oleśnie Nr XXXIX/234/09 z dnia 20 kwietnia 

2009 r. w sprawie podziału Gminy Olesno na obwody głosowania 2297 

615 – Rady Gminy Olszanka Nr XXVII/171/2009 z dnia 30 marca 2009 r.  

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków 2299 

616 – Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXVII/194/2009 z dnia 26 mar-

ca 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace kon-

serwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy za-

bytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji 

zabytków 2309 

617 – Rady Gminy Pakosławice Nr XXV/148/09 z dnia 20 marca 2009 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku w drodze inka-

sa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 2326 

618 – Rady Gminy Pakosławice Nr XXV/156/09 z dnia 20 marca 2009 r. 

w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska  

i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego 

rozwoju 2326 

619 – Rady Gminy Pokój Nr XXVIII/187/2009 z dnia 30 marca 2009 r. 

w sprawie ustalenia zasad korzystania i ponoszenia odpłatno-

ści za pobyt i usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Na-

mysłowie 2327 
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620 – Rady Gminy Pokój Nr XXVIII/190/2009 z dnia 30 marca 2009 r. 

w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej 

na terenie Gminy Pokój 2328 

621 – Rady Gminy Skarbimierz Nr XXVI/209/2009 z dnia 23 kwietnia 

2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wyso-

kość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywa-

cyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypła-

cania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraź-

nych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród 

i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycie-

li 2328 

622 – Rady Gminy Tarnów Opolski Nr XXVIII/201/09 z dnia 26 marca 

2009 r. w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środo-

wiska i gospodarki wodnej, wynikającej z zasady zrównoważo-

nego rozwoju 2332 

623 – Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XXXIV/244/09 z dnia 7 kwiet-

nia 2009 r. w sprawie zmiany opłaty stałej za pobyt dziecka  

w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach 2333 

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

624 – Wojewody Opolskiego Nr 76/09 z dnia 12 maja 2009 r. w spra-

wie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy 

Jemielnica 2334 

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

625 – Zawarte w dniu 14 kwietnia 2009 r. pomiędzy Gminą Ozimek  

a Powiatem Opolskim w sprawie wspólnego sfinansowania reali-

zacji zadania pod nazwą „Budowa chodnika i kanalizacji desz-

czowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 Ozimek - Przywory – 

odcinek ul. Daniecka w Ozimku - VI etap” 2335 

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

626 – Wojewody Opolskiego Nr NK.III–KN–0911–1–42/R/2009 z dnia  

4 maja 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały  

Nr XXVIII/187/2009 Rady Gminy Pokój w sprawie ustalenia za-

sad korzystania i ponoszenia odpłatności za pobyt i usługi  

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Namysłowie 2336 

627  Wojewody Opolskiego Nr IG.VI-NC-7042-86/09 z dnia 5 maja 

2009 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXI/251/2009 

Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego miasta Głogówek 

 2337 
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UCHWAŁA NR XXIII/271/09 

 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

  

 z dnia 22 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania Gminy Biała do stanu faktycznego  

Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, 

rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, 

poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, 

z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055,  

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

Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766 i z 2008 r. 

Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111), Rada Miej-

ska w Białej uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Dostosowuje się opisy granic stałych 

obwodów głosowania w Gminie Biała, utworzo-

nych uchwałą Nr XXX/324/O6 Rady Miejskiej  

w Białej z dnia 30 czerwca 2006 r., do stanu fak-

tycznego. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, dotyczą: 

1) obwód głosowania Nr 1 w Białej: 

a) wyraz „Kochanowskiego” zastępuje się wy-

razami „Jana Kochanowskiego”, 

b) wyraz „Sawickiej” zastępuje się wyrazami 

„Hanki Sawickiej”, 

c) wyraz „Staszica” zastępuje się wyrazami 

„Stanisława Staszica”; 

 

2) obwód głosowania Nr 3 w Białej: 

a) wyraz „Augustynów” zastępuje się wyrazami 

„Jana i Karola Augustynów”, 

b) wyraz „Bożka” zastępuje się wyrazami „Arki 

Bożka”, 

c) wyrazy „Księdza Koziołka” zastępuje się wy-

razami „Ks. Karola Koziołka”, 

d) wyraz „Liczbańskiego” zastępuje się wyra-

zami „Alfreda Liczbańskiego”, 

e) wyraz „Suchego” zastępuje się wyrazami 

„Franciszka Suchego”, 

f) wyraz „Zawadzkiego” zastępuje się wyrazami 

„Aleksandra Zawadzkiego”; 

 

3) obwód głosowania Nr 13: wyrazy „Nowa 

Wieś” zastępuje się wyrazami „Nowa Wieś Prud-

nicka”. 

 

§ 2. Jednolity wykaz granic obwodów głoso-

wania stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Białej. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-

cia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego oraz podaniu do pu-

blicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Białej. 

 

Przewodniczący Rady 

Joachim Kosz 

 

  Załącznik 

                   do uchwały Nr XXIII/271/09 

                    Rady Miejskiej w Białej 

                    z dnia 22 kwietnia 2009 r. 

 

Jednolity wykaz granic obwodów głosowania 

 

Nr obwodu  

głosowania 

Granice obwodu głosowania 

1 MIASTO BIAŁA – ulice: 

Adama Asnyka, Alejka PKP, Głogówecka, Hanki Sawickiej,  

Jana Kochanowskiego, Josepha von Eichendorffa, Lipowa, Łąkowa, Moniuszki, Ny-

ska, Opolska, Stanisława Staszica, Stare Miasto, Składowa, Świerczewskiego, Św. 

Kamila, Szynowice, Traugutta, Tysiąclecia 

2 MIASTO BIAŁA – ulice: 

Armii Ludowej, Góra Wolności, Kołłątaja, Kościuszki, 1 Maja, Plac Zamkowy, 

Rynek, Wałowa 
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3 MIASTO BIAŁA – ulice: 

Aleksandra Zawadzkiego, Alfreda Liczbańskiego, Arki Bożka, Czarna,  

Franciszka Suchego, Jana i Karola Augustynów, Kilińskiego, Kopernika, 

Ks. Karola Koziołka, Oświęcimska, Parkowa, Prudnicka, Reymonta, Szkolna 

4 SOŁECTWO: 

Chrzelice z przysiółkami: Jeleni Dwór i Śródlesie 

5 SOŁECTWA: 

Dębina, Łącznik, Mokra, Ogiernicze 

6 SOŁECTWA: 

Brzeźnica, Górka Prudnicka, Pogórze z przysiółkami: Frącki i Kolonia Pogórze 

7 SOŁECTWA: 

Grabina z przysiółkiem Kolonia Grabina,  

Otoki z przysiółkiem Kolonia Otocka 

8 SOŁECTWA: 

Ligota Bialska z przysiółkiem Kolonia Ligocka,  

Radostynia, Wasiłowice 

9 SOŁECTWO: 

Śmicz z przysiółkiem Waldeka 

10 SOŁECTWA: 

Józefów, Olbrachcice 

11 SOŁECTWO: 

Gostomia 

12 SOŁECTWA: 

Rostkowice, Wilków 

13 SOŁECTWA: 

Czartowice, Krobusz z przysiółkiem Żabnik, Nowa Wieś Prudnicka 

14 SOŁECTWA: 

Browiniec Polski, Solec 

15 SOŁECTWO: 

Prężyna 

16 SOŁECTWO: 

Kolnowice z przysiółkiem Kolnowice Kokot, 

Laskowiec, Miłowice 
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UCHWAŁA NR XXVI/153/09 

 RADY GMINY DOMASZOWICE 

  

 z dnia 22 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta 

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

art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-

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

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

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

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 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 oraz z 2008 r. 

Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), Rada Gmi-

ny w Domaszowicach uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się zasady wnoszenia, cofania  

i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy: 

1. Wójt jest upoważniony do wnoszenia, cofa-

nia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa 

handlowego. 

2. Wkład, o którym mowa w ust. 1, może mieć 

formę pieniężną bądź niepieniężną. 
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3. Przed wniesieniem, cofnięciem lub zbyciem 

udziałów i akcji wójt jest zobowiązany uzyskać 

pozytywną opinię Komisji Budżetowej Rady Gminy 

w Domaszowicach. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życia po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący Rady 

Jan Nowak 

 

609 

610 

610 

UCHWAŁA NR XXXIII/179/2009 

RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU 

  

 z dnia 26 marca 2009 r. 

  

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IV/16/2007 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 stycznia 

2007 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwałą Nr XXV/137/2008 Rady Miejskiej  

w Kietrzu z dnia 25 września 2008 r. oraz uchwałą Nr XXX/164/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu  

z dnia 29 stycznia 2009 r. 

 

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

wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr 180, poz. 1111), art. 6 ust. 12, art. 14 ust. 3, 

art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  

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

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

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

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

Nr 116, poz. 116, poz. 730) art. 6b ustawy z dnia 

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

2006 r. 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, 

poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, 

poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730), art. 6 ust. 8 

ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 

leśnym (j.t. Dz. U. Nr 200 poz. 1682, Nr 216, poz. 

1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 

1365, poz. 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 

1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116 poz. 

730), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  

o opłacie skarbowej (j.t. z 2006 r. Dz. U. Nr 225, 

poz. 1635; z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 

859, Nr 127, poz. 880, Nr 128, poz. 883; z 2008 r. 

Nr 44, poz. 262, Nr 63, poz. 394, Nr 123, poz. 

803, Nr 182, poz. 1121, Nr 195, poz. 1198,  

Nr 220, poz. 1414, Nr 216, poz. 1367) oraz art. 47 

§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,  

Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 

1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, 

Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1570, Nr 225, 

poz. 1635; z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, 

poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 225, poz. 1671;  

z 2008 r. Nr 118 poz. 745, Nr 141, poz. 888,  

Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1320), uchwala 

się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr IV/16/2007 Rady Miejskiej 

w Kietrzu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie 

poboru podatków i opłat lokalnych, opłaty skar-

bowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów 

i wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej 

uchwałą Nr XXV/137/2008 Rady Miejskiej w Kie-

trzu z dnia 25 września 2008 r. oraz uchwałą  

Nr XXX/164/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 

29 stycznia 2009 r. załącznik do uchwały otrzy-

muje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez 

zmian. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Kietrza. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Kietrzu 

Franciszek Sobczuk 
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   Załącznik 

do uchwały Nr XXXIII/179/2009 

                                Rady Miejskiej w Kietrzu 

                        z dnia 26 marca 2009 r. 

Wykaz inkasentów 

 

lp. Imię i nazwisko Sołectwo 

1.  Kowaczek Edward Chróścielów 

2.  Kozdrowicka Genowefa Dzierżysław 

3.  Świętanowski Czesław  Kozłówki 

4.  Foryś Jolanta Lubotyń 

5.  Tworek Anna Ludmierzyce 

6.  Kopaniecki Jacek Nasiedle 

7.  Głogiewicz Tadeusz Nowa Cerekwia 

8.  Stankiewicz Elżbieta Pilszcz 

9. Leusz Maria Rogożany 

10. Sitnik Bolesław Rozumice 

11. Jurków Izabela Ściborzyce Wielkie 

12. Andruchowicz Edward Wojnowice 
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UCHWAŁA NR XXXIII/181/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU 

  

 z dnia 26 marca 2009 r. 

 

w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrza 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1  

i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1  

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

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), po stwier-

dzeniu zgodności z ustaleniami zmian w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kietrz, braku inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej należących do 

zadań własnych gminy oraz mając na uwadze brak 

wniesionych uwag do projektu zmian w planie 

Rada Miejska w Kietrzu uchwala: zmiany w miej-

scowym planie zagospodarowania przestrzennego 

miasta Kietrza Rada Miejska w Kietrzu uchwala, 

zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kietrza 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

 

§ 1.1. Zmiany w miejscowym planie zagospo-

darowania przestrzennego miasta Kietrza zatwier-

dzonym uchwałą Nr XXVIII/172/2005 Rady Miej-

skiej w Kietrzu z dnia 26 kwietnia 2005 r. dotyczą 

działki nr 1021/3 o pow. 2,8 ha oraz działki  

nr 1027/1 o pow. 4,55 ha położonych na terenach 

rolniczych oznaczonych w obowiązującym planie 

symbolem R. 

2. Granice zmian określono na rysunku zmian  

w planie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2.1. Przedmiotem zmian w planie jest prze-

znaczenie działek nr 1021/3 i nr 1027/1 położo-

nych na terenach rolniczych pod lokalizację elek-

trowni wiatrowych. 

2. Działkę nr 1021/3 oznacza się symbolem 

1EW/R a działkę nr 1027/1 symbolem 2EW/R. 
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3. Ustalenia zmian w planie zawarte w streści 

niniejszej uchwały przedstawiono w następujących 

rozdziałach: 

1) Rozdział 1    Ustalenia ogólne; 

2) Rozdział 2    Zasady ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego; 

3) Rozdział 3    Zasady ochrony środowiska; 

4) Rozdział 4    Przeznaczenie terenu oraz usta-

lenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy i zagospodarowania terenu; 

5) Rozdział 5    Zasady modernizacji, rozbudo-

wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej; 

6) Rozdział 6   Ustalenia dotyczące sposobu i 

terminu tymczasowego zagospodarowania, urzą-

dzenia i użytkowania terenów; 

7) Rozdział 7     Ustalenia końcowe. 

 

§ 3.1. Integralną częścią ustaleń zmian w pla-

nie, o których mowa w § 2 ust. 3, są następujące 

załączniki: 

1) załącznik nr 1 – Rysunek zmian w planie,  

w skali 1: 2000, stanowiący część graficzną 

zmian w planie, w którym obowiązują następujące 

oznaczenia graficzne: 

a) granica obszarów objętych zmianami w planie, 

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 

c) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu. 

2. Pozostałe oznaczenia na rysunku zmian  

w planie, w tym treść mapy ewidencyjnej, numer  

i granica działki ewidencyjnej mają charakter in-

formacyjny. 

 

§ 4. Regulacje zawarte w niniejszej zmianie w 

planie są zgodne z ustaleniami „Zmian w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kietrz”, przyjętych uchwałą 

Nr XXVIII/150/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu  

z dnia 27 listopada 2008 r. 

 

§ 5.1. Na terenach objętych zmianami w planie 

nie ustala się: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

2) zasad kształtowania przestrzeni publicznych; 

3) granic i sposobów zagospodarowania: 

a) terenów górniczych, 

b) terenów narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi, 

c) terenów zagrożonych osuwaniem mas ziemnych; 

4) szczegółowych zasad i warunków scalania  

i podziału nieruchomości oraz ich granic; 

5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej za-

budowy i infrastruktury technicznej; 

6) granic obszarów wymagających przekształ-

ceń lub rekultywacji,  

ponieważ nie występują przesłanki do określe-

nia wymagań w tym zakresie. 

2. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych 

przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome  

i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie. 

3. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, 

o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wy-

sokości 0%, słownie: zero procent. 

 

§ 6.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) planie - należy przez to rozumieć niniejszą 

zmianę w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kietrza; 

2) obszarze - należy przez to rozumieć cały ob-

szar objęty niniejszymi zmianami w planie; 

3) terenie - należy przez to rozumieć części ob-

szaru wydzielone liniami rozgraniczającymi na ry-

sunku zmian w planie i oznaczone symbolem iden-

tyfikującym przeznaczenie terenu; 

4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez 

to rozumieć przeważający (stanowiący więcej niż 

55% powierzchni) sposób zagospodarowania 

działki budowlanej w granicach terenu wyznaczo-

nego liniami rozgraniczającymi; 

5) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez 

to rozumieć ustalony planem (nieprzekraczający 

30% powierzchni) sposób zagospodarowania 

działki budowlanej w granicach terenu wyznaczo-

nego liniami rozgraniczającymi; 

6) działce budowlanej - należy przez to rozu-

mieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu 

(ewidencyjną), której wielkość, cechy geome-

tryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposa-

żenie w urządzenia infrastruktury technicznej speł-

niają wymogi realizacji obiektów budowlanych 

wynikające z odrębnych przepisów i dalszych usta-

leń planu; 

7) maszcie pomiarowym – należy przez to ro-

zumieć obiekt budowlany wolnostojący służący do 

pomiaru parametrów wiatru; 

8) infrastrukturze technicznej - należy przez to 

rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne 

lub nadziemne) urządzenia i związane z nimi obiek-

ty służące w szczególności do obsługi obszaru 

objętego planem w zakresie komunikacji, zaopa-

trzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i pali-

wa gazowe, odprowadzania i podczyszczania ście-

ków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radio-

komunikacji i radiolokacji, a także przewody  

i urządzenia służące zaspakajaniu potrzeb byto-

wych użytkowników nieruchomości; 

9) przepisach odrębnych - należy przez to ro-

zumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z akta-

mi wykonawczymi odnoszącymi się do problema-

tyki objętej niniejszym planem oraz ograniczenia  

w dysponowaniu terenem, wynikające z prawo-

mocnych decyzji administracyjnych. 

2. Pozostałe określenia niniejszej uchwały zde-

finiowane są w obowiązujących przepisach usta-
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wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym i przepisach odrębnych. 

 

 

Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego 

 

§ 7.1. Ustala się na terenach objętych zmiana-

mi w planie możliwość zmiany zagospodarowania  

i użytkowania terenów. 

2. Ustala się, że zmiany zagospodarowania  

i użytkowania terenów nie mogą naruszać: 

1) uzasadnionych interesów osób trzecich; 

2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpo-

żarowych oraz ochrony środowiska i geologiczno - 

technicznych, określonych w przepisach odręb-

nych; 

3) ograniczeń w dysponowaniu terenem, wyni-

kających z ostatecznych decyzji w oparciu o prze-

pisy odrębne. 

3. Zasady zagospodarowania terenów należy 

określać w odniesieniu do terenów wyznaczonych 

na rysunku zmian w planie liniami rozgraniczają-

cymi, z uwzględnieniem: 

1) ustaleń rysunku zmian w planie, o którym 

mowa w §3 ust. 1 pkt 1; 

2) ustaleń zawartych w niniejszej uchwale. 

4. Jako zgodne z planem uznaje się: 

1) wyznaczenie dróg wewnętrznych, zapewnia-

jących dojazd do obsługi terenów w obszarze obję-

tym zmianami w planie o szerokości wynikającej  

z przepisów odrębnych; 

2) wyznaczenie tras urządzeń liniowych oraz 

terenów urządzeń związanych z rozbudową sys-

temów infrastruktury technicznej stosownie do 

warunków wynikających ze szczegółowych roz-

wiązań technicznych, jeśli nie będą uniemożliwiać 

realizacji przeznaczenia podstawowego planu. 

5. W obszarze objętym zmianami planu, zaka-

zuje się lokalizacji: 

1) usług polegających na prowadzeniu działal-

ności w zakresie zbierania, odzysku lub unieszko-

dliwiania odpadów (działalność podstawowa); 

2) reklam wielkoformatowych oraz budowli słu-

żących reklamie; 

3) wszelkiej zabudowy poza elektrowniami wia-

trowymi. 

 

Rozdział 3 

Zasady ochrony środowiska 

 

§ 8.1. Ustala się, że funkcja przeznaczenia 

podstawowego, sposób jej realizacji jak i zagospo-

darowanie terenu realizujące tę funkcję nie spo-

woduje przekroczenia normatywnych parametrów 

jakości środowiska w zakresie hałasu, jak również 

nie spowoduje przekroczenia normatywnych pa-

rametrów jakości środowiska w zakresie promie-

niowania niejonizującego, emisji zanieczyszczeń 

oraz wibracji. 

2. Ustala się bezwzględny obowiązek okreso-

wego usuwania i wywozu przez specjalistyczne 

służby oleju z przekładni urządzeń wiatrowych 

poza teren elektrowni wiatrowych i jego utylizację 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepi-

sami odrębnymi. 

3. Ustala się instalowanie urządzeń wykorzy-

stujących najnowsze rozwiązania technologiczne 

pozwalające na ograniczenie uciążliwości oddzia-

ływania na ludzi. 

 

Rozdział 4 

Przeznaczenie terenu oraz ustalenia dotyczące 

parametrów i wskaźników kształtowania zabudo-

wy i zagospodarowania terenu 

 

§ 9. Przeznaczenie, zasady zagospodarowania, 

parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenów ustala się dla 

terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi 

na rysunku zmian w planie i oznaczonych symbo-

lami planu. 

 

 

§ 10.1. Dla terenów oznaczonych symbolami 

1EW/R i 2EW/R ustala się przeznaczenie podsta-

wowe jako terenów infrastruktury technicznej 

elektroenergetyki – elektrowni wiatrowych oraz 

terenu rolniczego. 

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 jako 

przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 

2) drogi wewnętrzne do obsługi elektrowni wia-

trowych; 

3) maszty pomiarowe. 

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala 

się następujące parametry i wskaźniki kształtowa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) moc jednostkowa turbiny do 5,0 MW; 

2) wysokość wież segmentowych, rurowych do 

120 m; 

3) wirnik trójłopatowy o rozpiętości do 150 m; 

4) kolorystyka elektrowni wiatrowej jasna, pa-

stelowa, niepowodująca odbłysku i refleksów 

świetlnych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) oznakowanie kolorystyczne łopat wirnika 

zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

6) odległość turbin od zabudowy przeznaczonej 

na stały pobyt ludzi min. 500,0 m; 

7) lokalizacja kolejnych turbin w systemie nie-

pasmowym w odległości nie mniejszej niż 400 m; 

8) lokalizacja kolejnych turbin w systemie pa-

smowym równoległym w odległości nie mniejszej 

niż 1200 m. 

4. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala 

się następujące zasady zagospodarowania: 

1) zakaz instalowania wież kratowych; 
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2) zakaz wykonywania napisów reklamowych 

za wyjątkiem nazw lub symboli producenta turbin; 

3) wykorzystanie terenu rolniczego pod uprawy 

polowe; 

4) elektrownie wiatrowe o wysokości równej  

i większej niż 100 m nad poziom terenu, stanowią 

przeszkody lotnicze i ze względu na zapewnienie 

bezpieczeństwa ruchu cywilnych statków po-

wietrznych muszą być zgłaszane oraz oznakowane 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) inwestor zobowiązany jest do powiadomie-

nia Urzędu Lotnictwa Cywilnego o przewidywa-

nym terminie ukończenia budowy inwestycji.  

W powiadomieniu należy podać również wszystkie 

dane o powstałych przeszkodach, zgodnie z prze-

pisami odrębnymi, celem umożliwienia wydania 

informacji dla załóg statków powietrznych o po-

wstaniu przeszkód lotniczych. 

 

Rozdział 5 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów komunikacji i infrastruktury technicznej 

 

§ 11.1. W obszarach objętych zmianami w pla-

nie ustala się możliwość lokalizowania niewyzna-

czonych na rysunku planu podziemnych urządzeń  

i sieci infrastruktury technicznej oraz dróg we-

wnętrznych dla obsługi elementów zagospodaro-

wania w obrębie terenu wyznaczonego liniami 

rozgraniczającymi, pod warunkiem zachowania 

pozostałych ustaleń planu i wymogów określonych 

w przepisach odrębnych. 

2. W obszarach objętych zmianami w planie 

obowiązują następujące ustalenia w odniesieniu do 

systemu komunikacji: 

1) urządzenie tymczasowych dróg wewnętrz-

nych do miejsc lokalizacji elektrowni wiatrowych, 

niezbędnych do prawidłowej ich budowy; 

2) prowadzenie dróg, o których mowa w pkt 1, 

w istniejących pasach dróg gruntowych, wykorzy-

stywanych rolniczo oraz we fragmentach działki 

bezpośrednio przyległych do miejsca lokalizacji 

elektrowni wiatrowych. 

3. Dla obszarów zmian w planie ustala się na-

stępujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej: 

1) nie wyznacza się uzbrojenia w sieci wodo-

ciągowe i kanalizacyjnej, ponieważ elektrownie 

wiatrowe będą pracowały bezzałogowo; 

2) odprowadzenie energii elektrycznej z elek-

trowni wiatrowych do systemu elektroenergetycz-

nego położonego poza obszarem zmian w planie 

liniami kablowymi podziemnymi; 

3) prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie  

z przepisami odrębnymi oraz ustaleniami § 8 ust. 2. 

 

Rozdział 6 

Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymcza-

sowego zagospodarowania, urządzenia i użytko-

wania terenów 

 

§ 12.1. Tereny w obszarach zmian w planie 

oznaczone symbolem 1EW/R i 2EW/R mogą być 

wykorzystywane w sposób dotychczasowy do 

czasu zagospodarowania zgodnie z planem. 

2. W okresie przed realizacją inwestycji do-

puszcza się zainstalowanie masztu pomiarowego 

na okres nie dłuższy niż 24 miesiące. 

3. Na okres budowy elektrowni wiatrowych 

dopuszcza się realizację: 

1) tymczasowych wewnętrznych dróg; 

2) tymczasowych sieci infrastruktury technicz-

nej związanych z obsługą placu budowy. 

4. Ustala się przywrócenie do stanu pierwotne-

go po zakończeniu budowy terenów po tymcza-

sowych drogach i sieciach infrastruktury technicz-

nej w sposób umożliwiających prowadzenie prac 

rolnych i polowych. 

 

Rozdział 7 

Ustalenia końcowe 

 

§ 13. Wykonanie uchwały powierzyć Burmi-

strzowi Kietrza. 

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 

dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kietrzu 

Franciszek Sobczuk 
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612 

UCHWAŁA NR XXXII/212/09 

 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY 

  

 z dnia 16 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Leśnica do stanu faktycznego 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  

16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, 

rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 

219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760,  

z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 

128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, 

poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, 

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

z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111), 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W związku z utworzeniem nowych ulic, 

dostosowuje się opis granic obwodów głosowania, 

polegający na: 

- dopisaniu do obwodu głosowania nr 2 ulic: 

Biskupa Schaffrana, Ojców Kulawy. 

§ 2. Jednolity wykaz granic obwodów głoso-

wania stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Leśnicy. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-

cia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego oraz podaniu do pu-

blicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na 

tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Leśnicy 

oraz na tablicach ogłoszeń w mieście Leśnica. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Ryszard Froń 

Załącznik  

do uchwały Nr XXXII/212/09 

Rady Miejskiej w Leśnicy 

z dnia 16 kwietnia 2009 r. 

Numer 

obwodu 
Granice obwodu 

1 

Miasto Leśnica – ulice: 1 Maja, Bolesława Chrobrego, Dworcowa, Eichendorffa, Góry Świętej 

Anny, Kościelna, Kościuszki, Kozielska, Ligonia, Ludowa, Mickiewicza, Nad Wodą, Niwy, 

Osiedle, Plac Marka, Plac Narutowicza, Plac Targowy, Poprzeczna, Porębska, Powstańców 

Śląskich, Stawowa, Strażacka, Strzelecka, Szpitalna, Słowackiego, Wargały 

Sołectwo Poręba 

2 

Miasto Leśnica – ulice: Biskupa Schaffrana, Boczna, Brzegowa, Goreckiego, Górna, Klasztorna, 

Krasowska, Krótka, Księżowiejska, Młyńska, Nad Potokiem, Ojca Kanizego, Ojca Teofila, Oj-

ców Kulawy, Polna, Prałata Glowatzkiego, Sarnesa, Szkolna, Trzech Braci, Zdzieszowicka, 

Zielona, Żeromskiego, Żyrowska 

3 

Sołectwa: 

Góra Świętej Anny 

Wysoka 

4 

Sołectwa: 

Czarnocin 

Dolna 

5 Sołectwo Kadłubiec 

6 

Sołectwa: 

Lichynia 

Zalesie Śląskie 

7 

Sołectwa: 

Krasowa 

Łąki Kozielskie 

Raszowa 
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UCHWAŁA NR XXXI/461/09 

 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

  

 z dnia 16 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/803/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2006 r. 

 w sprawie podziału Gminy Nysa na stałe obwody głosowania 

 

Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 23 

stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parla-

mentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, 

zm.: z 2007 r. Nr 112, poz. 766), w związku z 

art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja 

wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

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

z późn. zm.), Rada Miejska w Nysie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLIX/803/06 

Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2006 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w obwodzie głosowania Nr 7 skreśla się uli-

cę o nazwie „Pułaskiego”; 

2) w obwodzie głosowania Nr 19 dodaje się 

ulice o nazwach: „Pułaskiego, Św. Arnolda Jans-

sena i Ojców Werbistów”; 

3) w obwodzie głosowania Nr 12 dodaje się 

nowo powstałe ulice o nazwach: „Św. Elżbiety, 

Brata Kazimierza Froncka, Brata Rajmunda Kasper-

czyka, Brata Ferdynanda Fludera, Brata Dionizego 

Wegnera, Brata Gotfryda Bochnigha, Ojca Benno 

Sonsalli”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Nysy. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego oraz przez 

rozplakatowanie obwieszczeń w wyznaczonych 

punktach na terenie Gminy Nysa. 

  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-

cia. 

 

Przewodniczący Rady 

Feliks Kamienik 

613 
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UCHWAŁA NR XXXIX/234/09 

 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE 

  

 z dnia 20 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie podziału Gminy Olesno na obwody głosowania 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, 

rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z późn. zm.), Rada 

Miejska w Oleśnie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W związku z podziałem Gminy Olesno na 

obwody głosowania wprowadza się zmiany pole-

gające na: 

- dopisaniu do obwodu głosowania nr 1 ulic: 

Księdza Hugo Jendrzejczyka i ul. Mlecznej, 

- dopisaniu do obwodu głosowania nr 3 ulicy 

Maksymiliana Gierymskiego, 

- przeniesieniu z obwodu głosowania nr 2 do 

obwodu głosowania nr 1 ul. Dworcowej,  

- utworzeniu nowego dodatkowego obwodu 

głosowania nr 16 w sołectwie Boroszów. 

  

§ 2. Jednolity wykaz granic obwodów głoso-

wania stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwa-

ły. 

 

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do ustalenia sie-

dzib obwodowych komisji wyborczych w drodze 

zarządzenia.  

 

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XXXVIII/223/09  

w sprawie dostosowania opisu granic obwodów 

głosowania Gminy Olesno do stanu faktycznego. 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 34 – 2298 – Poz. 614 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-

cia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego oraz podaniu do pu-

blicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyję-

ty.  

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Piotr Antkowiak 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 34 – 2299 – Poz. 615 

 

615 

615 

UCHWAŁA NR XXVII/171/2009 

 RADY GMINY OLSZANKA 

  

 z dnia 30 marca 2009 r. 

  

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), Rada Gminy Ol-

szanka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) dotacji: rozumie się przez to dotacje celowe 

na dofinansowanie prac konserwatorskich, restau-

ratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków prowadzonym 

przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków;  

2) zabytku: rozumie się przez to zabytek zdefi-

niowany w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-

kami, znajdujący się na obszarze Gminy Olszanka, 

wpisany do rejestru zabytków prowadzonego 

przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków; 

3) Gminie: rozumie się przez to Gminę Olszan-

ka; 

4) ustawie: rozumie się przez to ustawę z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami.  

 

§ 2.1. Z budżetu Gminy mogą być udzielane 

dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwa-

torskich, restauratorskich lub robót budowlanych 

przy zabytku, jeżeli:  

1) zabytek znajduje się w złym stanie technicz-

nym; 

2) zabytek posiada istotne znaczenie historycz-

ne, artystyczne lub naukowe dla Gminy.  

2. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej 

lub jednostce organizacyjnej, o których mowa  

w art. 71 ust. 1 ustawy. 

3. Dotacja może być udzielona na dofinanso-

wanie nakładów koniecznych na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót bu-

dowlanych przy zabytku, które zostaną przepro-

wadzone w roku następującym po roku złożenia 

wniosku o udzielenie dotacji. 

4. Łączną kwotę dotacji w danym roku budże-

towym określa każdorazowo uchwała budżetowa.  

 

§ 3. Dotacja może obejmować nakłady ko-

nieczne na roboty budowlane, prace konserwator-

skie i restauratorskie przy zabytku określone w art. 77 

ustawy. 

 

§ 4.1. Dotacja może być udzielona w wysoko-

ści do 50 % nakładów koniecznych, o których 

mowa w § 3. 

2.  Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość 

historyczną, artystyczną lub naukową albo wyma-

ga przeprowadzenia złożonych pod względem 

technologicznym prac konserwatorskich, restaura-

torskich lub robót budowlanych, dotacja może być 

udzielona w wysokości do 100 % nakładów ko-

niecznych na wykonanie tych prac lub robót. 

3.  W przypadku, jeżeli stan zachowania zabyt-

ku wynikający ze zdarzeń losowych wymaga nie-

zwłocznego podjęcia interwencyjnych prac kon-

serwatorskich, restauratorskich lub robót budow-

lanych przy zabytku, dotacja może być również 

udzielona do wysokości 100 % nakładów koniecz-

nych na wykonanie tych prac lub robót. 

4.  Dotacja nie może zostać udzielona:  

1) jeżeli nakłady konieczne na te prace lub ro-

boty w 100% są finansowane z dotacji pochodzą-

cych z innych źródeł; 

2)  jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez 

Gminę i inne uprawnione organy przekracza 100% 

nakładów koniecznych na te prace lub roboty.  

 

§ 5.1. Udzielenie dotacji następuje na podsta-

wie pisemnego wniosku zawierającego:  

1) dokument potwierdzający wpis zabytku do 

rejestru zabytków; 

2) dokument potwierdzający posiadanie przez 

wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku; 

3) opis i zakres prac lub robót, harmonogram 

oraz kosztorys przewidywanych do wykonania 

prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finanso-

wania; 

4) decyzję właściwego organu ochrony zabyt-

ków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub 

robót; 

5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, 

gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku 

nieruchomym lub program prac, gdy wniosek do-

tyczy prac przy zabytku ruchomym; 
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6) dokumenty potwierdzające udzielenie dotacji 

przez inne podmioty lub informację o wnioskach  

o udzielenie dotacji skierowanych do innych pod-

miotów. 

2.  Jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do 

wniosku o udzielenie dotacji winien załączyć in-

formacje o pomocy publicznej otrzymanej przed 

dniem złożenia wniosku, sporządzoną w zakresie  

i według zasad określonych w art. 37 ustawy  

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu  

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.  

z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.). 

3.  Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi 

załącznik nr 1 do uchwały.  

 

§ 6.1. Wnioski o dotację, z zastrzeżeniem ust. 2 

oraz § 11, składa się Wójtowi Gminy Olszanka  

w terminie do dnia 30 września roku poprzedzają-

cego rok przyznania dotacji.  

2. Termin, o którym mowa w ust. 1 oraz w §11, 

nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się  

o dotację na prace interwencyjne konieczne w celu 

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

3. Wnioski zweryfikowane przez Wójta Gminy 

Olszanka stanowią podstawę do przygotowania 

projektów uchwał Rady Gminy Olszanka o udziele-

niu dotacji poszczególnym wnioskodawcom. 

4. W uchwale Rady Gminy przyznającej dota-

cję, określa się nazwę otrzymującego dotację, 

prace lub roboty, na wykonanie których przyznano 

dotację oraz kwotę przyznanej dotacji. 

5. Uchwała, o której mowa w ust. 4, podlega 

ogłoszeniu na stronach internetowych Gminy oraz 

wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy oraz poszczególnych sołectwach Gminy.  

 

§ 7.1. Przekazanie dotacji następuje na pod-

stawie umowy określającej w szczególności:  

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

konania oraz zobowiązanie do wyłonienia wyko-

nawcy na podstawie przepisów o zamówieniach 

publicznych; 

2) kwotę dotacji i tryb jej płatności uzależniony 

od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub 

robót i rozliczenia tych wydatków; 

3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji 

oraz sposób kontroli należytego wykorzystania 

dotacji; 

4) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do 

poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego 

wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia 

niezbędnej dokumentacji; 

5) zasady i sposób zwrotu niewykorzystanej 

dotacji lub jej części lub zwrotu dotacji wykorzy-

stanej niezgodnie z przeznaczeniem.  

2. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania 

nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia roku budżeto-

wego.  

 

§ 8.1. Podstawą rozliczenia dotacji jest komi-

syjny odbiór wykonanych prac lub robót. 

2. W celu rozliczenia dotacji podmiot, któremu 

udzielono dotacji, składa sprawozdanie z wykona-

nia prac lub robót Wójtowi Gminy.  

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

stanowi załącznik nr 2 do uchwały.  

 

§ 9.1. W przypadku stwierdzenia: 

1) wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, 

w tym nieprzedstawienia rozliczenia w terminie 

określonym w umowie; 

2) nieterminowego zwrotu niewykorzystanej 

całości lub części dotacji;  

3) pobrania dotacji nienależnie lub w nadmier-

nej wysokości  

podmiot, któremu udzielono dotacji ma obowią-

zek jej zwrotu wraz odsetkami na zasadach okre-

ślonych umową, o której mowa w § 7. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 

podmiot, któremu udzielono dotacji traci prawo do 

ubiegania się o przyznanie dalszych dotacji z bu-

dżetu Gminy przez okres kolejnych trzech lat po-

cząwszy od dnia, w którym stwierdzono nieprawi-

dłowe wykorzystanie dotacji.  

 

§ 10. Wójt Gminy Olszanka prowadzi wykaz 

udzielonych dotacji.  

 

§ 11. Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2009 

składa się Wójtowi Gminy Olszanka w terminie do 

dnia 30 czerwca 2009 r. 

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Olszanka. 

 

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

  Przewodniczący Rady 

   Walenty Oliwa 
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 Załącznik nr 1 

 do uchwały Nr XXVII/171/2009 

            Rady Gminy Olszanka 

  z dnia 30 marca 2009 r. 

 

WNIOSEK  

O UDZIELENIE DOTACJI  

NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPI-

SANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW 

 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZABYTKU I WNIOSKODAWCY 

 A.  DANE O ZABYTKU: 

 1. NAZWA ZABYTKU: 

................................................................................................................

................................................................................................................ 

2. Nr w rejestrze zabytków: 

..................................................................................................................... 

3. Wpis z dnia: 

..................................................................................................................... 

4. DOKŁADNY ADRES ZABYTKU 

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

B. WNIOSKODAWCA 

 1. PEŁNA NAZWA 

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

2. ADRES/SIEDZIBA  

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

..................................................................................................................... 

3. NIP  

................................................................................................................ 
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4. REGON 

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

5. FORMA PRAWNA 

..................................................................................................................... 

5. NAZWA I NUMER REJESTRU 

................................................................................................................ 

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

6. DATA WPISU DO REJESTRU/EWIDENCJI 

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

7. OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY:  

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

8. NAZWA BANKU I NUMER KONTA WNIOSKODAWCY 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

9. TYTUŁ DO WŁADANIA ZABYTKIEM (własność, użytkowanie wieczyste, dzier-

żawa, inne) 

.....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
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 C. UZYSKANE POZWOLENIA: 

 1. pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 

robót budowlanych przy zabytku: 

a) wydane przez: 

.......................................................................................................... 

b) numer:      

............................................................................................................ 

c) data          

............................................................................................................ 

 2. pozwolenia na budowę: 

a) wydane przez: 

.......................................................................................................... 

b) numer:              

.......................................................................................................... 

c) data:                 

.......................................................................................................... 

II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRACACH LUB ROBOTACH 

 A.   ZAKRES RZECZOWY PRAC LUB ROBÓT I PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI 

Nr pozycji koszto-

rysu 

Planowany zakres rzeczowy Przewidywane 

koszty 
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B.  UZASADNIENIE  CELOWOŚCI PRAC  LUB ROBÓT 

 

 

C. TERMIN REALIZACJI 

 1. Planowany termin rozpoczęcia: 

2. Planowany termin zakończenia: 

D.  PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA PRAC LUB ROBÓT: 

Źródła sfinansowania prac lub robót Kwota Udział w całości kosz-

tów 

Ogółem  100 % 

Wysokość dotacji, o którą ubiega się wnio-

skodawca z budżetu Gminy Olszanka 

  

Udział środków własnych   

Udział środków z budżetu państwa   

Udział środków z innych źródeł   
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III.  INFORMACJA O WNIOSKACH O UDZIELENIE DOTACJI SKIEROWANYCH DO INNYCH 

ORGANÓW   

 

 

 

 

 

 

IV.  WYKAZ WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW 

1. aktualny wypis z rejestru zabytków 

2. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku 

3. harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót 

4. pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie prac 

5. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót (jeżeli jest wymagane) 

6. informacja o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku sporządzona w zakresie  

i na zasadach określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w spra-

wach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) – dotyczy 

tylko przedsiębiorców 

VI.  PODPISY 

 W przypadku otrzymania dotacji zobowiązuję się do wydatkowania przyznanych środków na 

realizację wskazanego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 

 Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy 

 

 

Miejscowość, data  

...................................................................... 

 

 

 

(pieczęć wnioskodawcy) 
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Dotacje przyznawane są na zasadach określonych w uchwale Nr …….................................... Rady 

Gminy Olszanka z dnia ………………………. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  

W przypadku stwierdzenia, że we wniosku podano nieprawdziwe dane, Gmina zastrzega sobie prawo do 

żądania zwrotu przyznanych środków. 

         Załącznik nr 2  

         do uchwały Nr XXVII/171/2009 

         Rady Gminy Olszanka 

          z dnia 30 marca 2009 r. 

 

SPRAWOZDANIE 

Z WYKONANIA PRAC LUB ROBÓT (ZADANIA): 

 

 

 

....................................................................................................................... ................. 

(nazwa zadania) 

 

realizowanego w okresie od .......................................................... do 

..................................................... 

na podstawie umowy zawartej w dniu ............................................................, pomiędzy 

Gminą Olszanka, a  

 

....................................................................................................................... ................. 

(imię i nazwisko lub nazwa otrzymującego dotację 

 

I. SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE 

 1. Opis zrealizowanego zadania, wymierne rezultaty realizacji 

 ............................................................................................................................. ....

.................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....

.................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....

................................................................................................................................. 

II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 A. INFORMACJA O WYDATKACH PRZY REALIZACJI ZADANIA 

Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym 

W tym:   

  

- koszty pokryte z uzyskanej dotacji 

 

- środki własne 

 

....................................................... zł 

 

....................................................... zł 

 

....................................................... zł 
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 B. KOSZTORYS ZE WZGLĘDU NA TYP KOSZTÓW 

Lp. Rodzaj kosztów Koszt całkowity W tym z dotacji 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 C. KOSZTORYS ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 

Źródło  w zł % 

Koszty pokryte z dotacji    

Środki własne   

Inne źródła   

Ogółem   

 D. ZESTAWIENIE  RACHUNKÓW 

Lp. Nr doku-

mentu księ-

gowego 

Data Nazwa wydatku Kwota w zł W tym ze 

środków 

dotacji 
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1. Do sprawozdania dołączyć należy kserokopie wszystkich rachunków, faktur, które opłacone zostały w 

całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Oryginały rachunków, faktur należy przechowy-

wać przez 5 lat i udostępnić podczas ewentualnie przeprowadzanych czynności kontrolnych. 

2. Oświadczenie i podpisy: 

1) Niniejszym oświadczam, że środki publiczne otrzymane od Gminy Olszanka zostały wydatkowane 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 

1655 z późn. zm); 

2) Niniejszym oświadczam, że dane zawarte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

 

.................................................   ................................................................ 

data       pieczęć i podpisy 

 

 

 

Adnotacje urzędowe 

 

1. Potwierdzenie przyjęcia sprawozdania: 

 

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

                                                                                                                   (data i podpis) 

 

2. Akceptacja całości sprawozdania pod względem merytorycznym i finansowym: 

 

                                                                                                                                                       

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

                                                                                                                    (data i podpis) 
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UCHWAŁA NR XXVII/194/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE 

  

 z dnia 26 marca 2009 r. 

  

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków  

 

 

Na podstawie art. 81 w związku z art. 77 

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

ków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 

1568) i ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi-

nansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  

z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwa-

la, co następuje: 

 

§ 1.1. Z budżetu Gminy Otmuchów mogą być 

udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robót budow-

lanych i instalacyjnych przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków lub ewidencji zabytków znajdu-

jącym się na obszarze Gminy Otmuchów, jeżeli: 

1) obiekt znajduje się w złym stanie technicz-

nym;  

2) obiekt posiada istotne znaczenie historyczne, 

sakralne, artystyczne lub naukowe dla Gminy 

Otmuchów. 

 

2. Dotacja może być udzielona każdemu, kto 

jest właścicielem, posiadaczem lub zarządcą za-

bytku, o którym mowa w ust. 1.  

 

3. Dotacja może być udzielona na dofinanso-

wanie:  

1) nakładów koniecznych na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót bu-

dowlanych przy zabytku, o którym mowa w ust. 1, 

ustalonych na podstawie kosztorysu, które zosta-

ną przeprowadzone w roku złożenia przez wnio-

skodawcę wniosku o udzielenie dotacji;  

2) nakładów koniecznych na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót bu-

dowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub 

ewidencji zabytków, które zostały przeprowadzone 

w okresie roku poprzedzającego rok złożenia przez 

wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji. 

 

4. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa 

w ust. 3 pkt 2, wnioskodawca może złożyć po 

przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy 

zabytku, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 2. Maksymalną wysokość udzielonej dotacji 

określają: art. 78, art. 81 § 2 i 82 § 1 ustawy  

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568). 

§ 3.1. Ubiegający się o dotację winien złożyć 

wniosek o dotację wraz z następującymi załączni-

kami: 

1) decyzją o wpisie obiektu, którego dotyczą 

prace lub roboty do rejestru zabytków, lub za-

świadczenie o wpisie do gminnej ewidencji zabyt-

ków; 

2) dokumentem potwierdzającym tytuł władania 

zabytkiem; 

3) kosztorysem przewidywanych lub wykona-

nych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich fi-

nansowania, stanowiącym załącznik nr 3 do 

uchwały; 

4) informacją o wnioskach o udzielenie dotacji 

skierowanych do innych organów; 

5) wykazem prac lub robót wykonanych w 

okresie poprzedzającym dzień złożenia wniosku; 

6) pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora 

zabytków na wykonanie prac. 

 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi 

załącznik nr 1 do uchwały. 

 

§ 4.1. Wnioski o dotację składa się do Burmi-

strza Otmuchowa.  

 

2. Wnioski o dotacje w każdym roku kalenda-

rzowym należy składać w terminie 30 dni od dnia 

ogłoszenia naboru przez Burmistrza Otmuchowa. 

 

3. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje Wy-

dział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.  

 

§ 5.1. Dotacje przyznaje Rada Miejska w 

Otmuchowie na wniosek Burmistrza Otmuchowa.  

 

2. W uchwale Rady Miejskiej określa się nazwę 

otrzymującego dotację, prace lub roboty, na wy-

konanie, których przyznano dotację oraz kwotę 

przyznanej dotacji. 

 

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

się na stronie internetowej Gminy Otmuchów oraz 

na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

w Otmuchowie. 
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§ 6. Przekazanie dotacji następuje na podsta-

wie umowy określającej w szczególności: 

1) opis prac lub robót i termin ich wykonania; 

2) kwotę dotacji i tryb jej płatności uzależniony 

od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub 

robót i rozliczenia tych wydatków; 

3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji 

oraz zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty dota-

cji; 

4) pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych przy wydatko-

waniu otrzymanej dotacji; 

5) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do 

poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego 

wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia 

niezbędnej dokumentacji; 

6) zasady zwrotu niewykorzystanej części do-

tacji. 

 

§ 7.1. Podstawą rozliczenia dotacji jest odbiór 

wykonanych prac lub robót przez komisję w skład, 

której wchodzi przedstawiciel Gminy Otmuchów. 

 

2. W celu rozliczenia dotacji składa się spra-

wozdanie z wykonania prac lub robót Burmistrzowi 

Otmuchowa. 

 

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

stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

 

[§ 8. W przypadku stwierdzenia wykorzystania 

dotacji niezgodnie z umową, w tym nieprzedsta-

wienia rozliczenia w terminie określonym w umo-

wie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej 

części dotacji, podania nieprawidłowych lub nie-

pełnych informacji, o których mowa w § 3 ust. 1, 

wykonujący prace lub roboty traci prawo do ubie-

gania się o dotację z budżetu Gminy Otmuchów 

przez kolejnych pięć lat.]* 

 

§ 9. Burmistrz Otmuchowa prowadzi wykaz 

udzielonych dotacji oraz informuje inne organy 

uprawnione do udzielania dotacji o dotacjach przy-

znanych przez Radę Miejską w Otmuchowie.  

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Otmuchowa. 

 

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego, na tabli-

cach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie 

oraz na stronie internetowej Gminy Otmuchów. 

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Stanisław Zaczyk 

 

 

 

*/Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu uchwałą Nr 12/43/2009 z dnia 6 maja 

2009 r. orzekło nieważność tej części uchwały. 
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UCHWAŁA NR XXV/148/09 

 RADY GMINY PAKOSŁAWICE 

  

 z dnia 20 marca 2009 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów  

oraz wynagrodzenia za inkaso  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia  

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-

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

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

o podatku rolnym (j.t. Dz. U. 1993 r. Nr 94 poz. 

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

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

2002 r. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.), Rada 

Gminy Pakosławice uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XVII/107/08 z dnia 27 czerw-

ca 2008 r. w sprawie poboru podatku w drodze 

inkasa, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia 

za inkaso wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Za pobór podatku od nieruchomości, rolne-

go i leśnego inkasentowi przysługuje wynagrodze-

nie w wysokości 5% zainkasowanej kwoty”; 

2) w załączniku do uchwały: 

a) w pkt 6 w sołectwie Pakosławice nazwisko 

Bożena Skakuj zastępuje się nazwiskiem Marian 

Jaszczyszyn, 

b) w pkt 10 w sołectwie Słupice nazwisko Marek 

Górny zastępuje się nazwiskiem Dawid Regeńczuk. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Pakosławice. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Lichwa 
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UCHWAŁA NR XXV/156/09 

 RADY GMINY PAKOSŁAWICE 

  

 z dnia 20 marca 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej,  

wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

oraz art. 406 pkt 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Rada Gminy Pako-

sławice uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwała ustala inne, niż zostały określone 

w art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r.  

Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), zadania służące 

ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wyni-

kające z zasady zrównoważonego rozwoju, na 

które przeznacza się środki gminnego funduszu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

§ 2.1. Zadaniem, o którym mowa w § 1, jest 

dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów ko-

munalnych poprzez dopłatę kwoty, o której mowa 

w ust. 3, na rzecz przedsiębiorcy prowadzącego 

działalność gospodarczą w zakresie odbierania 

selektywnie zbieranych odpadów. 

2. Zadanie, wymienione w ust. 1, jest dofinan-

sowywane jedynie w przypadku wykonania prac 

zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa. 

3. Dofinansowanie udzielane jest na wniosek 

przedsiębiorcy.  

4. Kwota dofinansowania wynosi do 4000 zł 

rocznie.  
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5. Dofinansowanie będzie dokonywane do cza-

su wyczerpania kwoty zarezerwowanej na ten cel 

w budżecie Gminy.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Pakosławice. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Lichwa 
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UCHWAŁA NR XXVIII/187/2009 

 RADY GMINY POKÓJ 

  

 z dnia 30 marca 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia zasad korzystania i ponoszenia odpłatności za pobyt i usługi  

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Namysłowie 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

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

poz. 728 z późn. zm.), Rada Gminy Pokój ustala, 

co następuję: 

 

§ 1. Ustala się zasady korzystania i ponoszenia 

odpłatności za pobyt i usługi w Środowiskowym 

Domu Samopomocy w Namysłowie zwanym dalej 

ŚDS. 

 

[§ 2.1. Prawo do korzystania z pobytu i usług 

w ŚDS oraz ponoszenia odpłatności przyznaje de-

cyzją Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Pokoju, którą wydaje na podstawie 

przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. 

2. Pobyt i usługi świadczone przez ŚDS mają 

charakter nieodpłatny z zastrzeżeniem § 3.]* 

 

§ 3.1. Osoby korzystające z pobytu i usług 

świadczonych przez ŚDS ponoszą koszty wyży-

wienia w zależności od posiadanego dochodu 

zgodnie z kryterium dochodowym określonym  

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Osoby, których dochód przekracza kryterium 

dochodowe ponoszą odpłatność za wyżywienie  

w nas tepującej wysokości: 

 

Dochód na osobę 

wyrażony w pro-

centach kryterium 

dochodowego 

Wysokość odpłatności  

w procentach, liczona od 

kosztu dziennej stawki 

wyżywieniowej 

do 100% nieodpłatnie 

powyżej 100%  

do 150 % 

20% 

powyżej 150%  

do 200% 

30% 

powyżej 200% 

do 300% 

50% 

powyżej 300% 100% 

 

3. Opłata wnoszona jest do kasy ŚDS. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Pokój. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

Jacek Gosławski 

 

 

*/ Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskie-

go Nr NK.III-KN-0911-1-42/R/2009 z dnia 4 maja 

2009 r. 

 

 

619 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 34 – 2328 – Poz. 620-621 

 

620 

620 

UCHWAŁA NR XXVIII/190/2009 

 RADY GMINY POKÓJ 

  

 z dnia 30 marca 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie Gminy Pokój 

 

Na podstawie art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, 

poz. 2603 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

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

z późn. zm.), Rada Gminy Pokój uchwala, co na-

stępuje: 

 

§ 1. Ustala się wysokość stawki procentowej 

opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nie-

ruchomości w wyniku podziału dokonanego na 

wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, 

który wniósł opłaty roczne za cały okres użytko-

wania tego prawa w wysokości 30% wzrostu 

wartości nieruchomości. 

 

§ 2. Ustala się wysokość stawki procentowej 

opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nie-

ruchomości spowodowanego budową urządzeń 

infrastruktury technicznej w wysokości 50% róż-

nicy między wartością, jaką nieruchomość miała 

przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury 

technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po 

ich wybudowaniu. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy. 

 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Pokój  

Nr XXIV/222/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r.  

w sprawie ustalenia wysokości stawki procento-

wej opłaty adiacenckiej na terenie Gminy Pokój 

oraz uchwała Rady Gminy Pokój Nr XXXI/273/ 

2006 z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie ustale-

nia wysokości stawki procentowej opłaty adia-

cenckiej, w wyniku podziału oraz scalania i podzia-

łu nieruchomości na terenie Gminy Pokój. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Jacek Gosławski 
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UCHWAŁA NR XXVI/209/2009 

 RADY GMINY SKARBIMIERZ 

  

 z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia  

za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania 

nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

oraz art. 30 ust. 6, ust. 10, 10a, 10b i 11, art. 49 

ust. 2 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 

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

Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), Rada Gminy Skar-

bimierz uchwala, co następuje: 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość 

stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywa-

cyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób 

obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymia-

rowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektó-
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rych innych składników wynagrodzenia, zwany 

dalej regulaminem.  

 

§ 2. Regulamin określa zasady przyznawania 

oraz wysokość: 

- dodatku motywacyjnego, 

- dodatku funkcyjnego, 

- dodatku za warunki pracy, 

- godzin ponadwymiarowych i doraźnych za-

stępstw, 

- nagród, 

- dodatku mieszkaniowego, 

- dodatku za wysługę lat. 

 

Rozdział II 

Dodatek motywacyjny 

  

§ 3. Ustala się stawkę dodatku motywacyjnego 

w wysokości od 2% do 40% wynagrodzenia za-

sadniczego nauczyciela. 

 

§ 4. Dodatek może być przyznawany na okres 

nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

 

§ 5. Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego 

bierze się pod uwagę: 

- osiągnięcia placówki oświatowo - wycho-

wawczej (szkoły, przedszkola) w zakresie realizacji 

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opie-

kuńczych, 

- ocenę pracy zawodowej, 

- wprowadzania innowacji pedagogicznych, 

- opracowanie i wdrażanie programów autor-

skich, 

- wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 

- aktywną społeczną działalność na rzecz 

oświaty w strukturach społecznych samorządu, w 

organizacjach związkowych oraz organizacjach 

oświatowo - wychowawczych, 

- udzielanie uczniom indywidualnej pomocy dy-

daktycznej i wychowawczej w czasie wolnym od 

pracy, 

- podwyższenie kwalifikacji zawodowych, 

- indywidualne osiągnięcia w pracy dydaktycz-

nej, wychowawczej i opiekuńczej, 

- uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem 

ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, 

dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych 

potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promo-

cji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo suk-

cesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp. 

 

§ 6. Na podstawie indywidualnej oceny efek-

tów pracy, określonych w § 5, dodatek motywa-

cyjny przyznaje: 

1) nauczycielom placówki oświatowo - wy-

chowawczej - dyrektor tej placówki; 

2) dyrektorom - Wójt Gminy. 

 

Rozdział III 

Dodatek funkcyjny 

 

§ 7.1. Dodatek funkcyjny przysługuje od 1 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiło powierzenie funkcji, a jeżeli powierzenie 

funkcji nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca – to 

od tego dnia. 

2. Nauczyciel traci prawo do dodatku funkcyj-

nego z dniem odwołania z powierzonej funkcji lub 

w związku z wygaśnięciem okresu na który funk-

cja ta była mu powierzona. 

3. Dodatek funkcyjny ustalony dla dyrektora 

placówki przysługuje wicedyrektorowi placówki od 

pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego nastę-

pującego po trzech miesiącach zastępstwa. 

 

§ 8.1. Dodatek funkcyjny ustalony jest procen-

towo od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, 

któremu powierzono sprawowanie funkcji. 

2. Wysokość dodatków funkcyjnych dla na-

uczycieli placówek oświatowo - wychowawczych 

określa poniższa tabela. 

 

Tabela dodatków funkcyjnych dla nauczycieli 

 

Lp. Pełniona funkcja Miesięcznie 

1. Dyrektor Gminnej 

Szkoły Podstawowej 

od 20% do 60 % 

2. Z-ca Dyrektora Gmin-

nej Szkoły Podstawo-

wej 

od 15% do 40 % 

3. Dyrektor Gminnego 

Zespołu Przedszkoli 

od 20% do 40 % 

4. Z-ca Dyrektora Gmin-

nego Zespołu Przed-

szkoli 

od 15% do 25 % 

5. Kierownik filii szkoły 

podstawowej 6 i wię-

cej 

Oddziałów 

od 5% do 20 % 

6. Kierownik filii szkoły 

podstawowej do 6 

oddziałów 

od 4% do 10 % 

7. Kierownik świetlicy 

szkolnej 

od 4% do 7 % 

8. Wychowawca klasy, 

oddziału przedszkolne-

go 

od 4% do 7 % 

9. Opiekun stażu od 2% do 5 % 

 

§ 9.1. Dodatki funkcyjne dla nauczycieli, któ-

rym powierzono funkcje inne niż dyrektor przyzna-

je dyrektor placówki oświatowo – wychowawczej. 

2. Dodatki funkcyjne dla dyrektorów placówek 

oświatowych – przyznaje Wójt Gminy. 
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§ 10. Przyznając wysokość dodatku funkcyjne-

go należy przyjąć następujące kryteria: 

- wielkość placówki oświatowo – wychowaw-

czej, 

- warunki organizacyjne, 

- złożoność zadań wynikających z powierzonej 

funkcji, 

- wyniki pracy placówki oświatowej wycho-

wawczo – dydaktyczne, wychowawcze, ekono-

miczne, 

- jakość sprawowanego nadzoru i kontroli we-

wnętrznej, 

- prawidłowość realizacji budżetu i przestrzega-

nie dyscypliny budżetowej, 

- działalność na rzecz poprawy bazy material-

nej, rozwoju oraz osiągnięć szkoły, 

- współpracy z różnymi organizacjami i instytu-

cjami celem wspomagania działalności statutowej 

szkoły. 

 

Rozdział IV 

Dodatki za warunki pracy 

 

§ 11.1. Nauczycielom prowadzącym zajęcia  

w trudnych warunkach, określonych w § 8 rozpo-

rządzenia, przysługuje dodatek w wysokości 5% 

wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje 

w okresie faktycznego wykonywania pracy z którą 

dodatek jest związany oraz w okresie niewykony-

wania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie 

liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego. 

3. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca 

się proporcjonalnie, w takiej części w jakiej godzi-

ny pracy w trudnych warunkach pozostają do 

obowiązującego wymiaru godzin. 

 

§ 12. Nauczycielom wykonującym pracę w wa-

runkach uciążliwych, określonych w § 9 rozporzą-

dzenia, przysługuje dodatek w wysokości 5% wy-

nagrodzenia zasadniczego na zasadach określo-

nych w § 11 ust. 2 i 3. 

 

§ 13. Dodatki, o których mowa w § 11 i § 12, 

nauczycielom przyznaje dyrektor placówki oświa-

towo - wychowawczej, a dyrektorom Wójt Gminy. 

 

§ 14.1. W przypadku zbiegu tytułów do dodat-

ku za trudne i uciążliwe warunki pracy nauczycie-

lowi przysługuje prawo do dodatku z każdego tytu-

łu. 

2. Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy 

wypłaca się z dołu.  

Rozdział V 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw 

 

§ 15. Wynagrodzenie za 1 godzinę ponadwy-

miarową oraz za godzinę doraźnych zastępstw 

ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę 

osobistego zaszeregowania z uwzględnieniem do-

datku za warunki pracy przez miesięczną liczbę 

godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych w ramach 

godzin ponadwymiarowych nauczyciela. 

 

§ 16. Wynagrodzenie za godziny ponadwymia-

rowe przydzielone w planie organizacyjnym nie 

przysługuje za dni, w których nauczyciel nie reali-

zuje zajęć z powodu przerw przewidzianych prze-

pisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania 

lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni 

usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Godziny 

ponadwymiarowe przypadające w dniach, w któ-

rych nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przy-

czyn leżących po stronie pracodawcy, w szcze-

gólności w związku z: 

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub 

mrozów; 

2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy; 

3) choroba dziecka nauczanego indywidualnie 

trwającej nie dłużej niż tydzień 

traktuje się jak godziny faktycznie odbyte. 

 

§ 17. Wynagrodzenie za godziny ponadwymia-

rowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje 

za godziny faktycznie zrealizowane i wypłacane 

jest z dołu. 

 

Rozdział VI 

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród 

 

§ 18.1. Nagrody mają charakter uznaniowy. 

Nagroda może być przyznana za wybitne osiągnię-

cia nauczyciela lub dyrektora w wybranej dziedzi-

nie lub za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycz-

no - wychowawczej, opiekuńczej i poza szkolnej  

w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizo-

wanych przez szkołę, przedszkole oraz realizacji 

innych zadań statutowych nauczycielowi lub dy-

rektorowi, który spełnia następujące kryteria:  

1) dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli: 

a) dba o wysoką jakość procesu edukacyjnego 

podejmując działania w kierunku osiągania przez 

dzieci dojrzałości szkolnej oraz sukcesów w dalszej 

edukacji, 
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b) podejmuje działalność innowacyjną w zakre-

sie wdrażania nowatorskich metod wdrażania  

i wychowania, opracowywania autorskich progra-

mów i publikacji, 

c) osiąga dobre wyniki w realizacji zadań edu-

kacyjnych potwierdzone zdobywaniem przez wy-

chowanków czołowych miejsc i wyróżnień w prze-

glądach i festiwalach gminnych, powiatowych itp., 

d) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczy-

stości przedszkolne i środowiskowe, 

e) prowadzi działalność wychowawczą poprzez 

organizowanie wycieczek, udział dzieci w spektaklach 

teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach, 

f) organizuje wewnętrzne lub zewnętrzne imprezy 

kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe, 

g) zapewnia pomoc i opiekę wychowankom będą-

cym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, po-

chodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych, 

h) organizuje udział rodziców w życiu przed-

szkola, rozwija formy współdziałania z rodzicami 

i środowiskiem lokalnym; 

2) dla dyrektorów i nauczycieli szkół: 

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone 

w sprawdzianach i egzaminach uczniów potwierdzo-

nych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, 

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakre-

sie wdrażania nowatorskich metod nauczania i 

wychowywania, opracowywania autorskich pro-

gramów i publikacji, 

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwier-

dzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału 

w konkursach, zawodach na szczeblu powiato-

wym, wojewódzkim, centralnym, 

d) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczy-

stości szkolne lub środowiskowe, 

e) prowadzi znaczącą działalność wychowaw-

czą w klasie, szkole poprzez organizowanie wycie-

czek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, 

koncertach, wystawach i spotkaniach, 

f) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, re-

kreacyjne i wypoczynkowe, 

g) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub 

zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży, 

h) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będących 

w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, po-

chodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych, 

i) prowadzi działalność mającą na celu zapobie-

ganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej 

wśród dzieci i młodzieży w szczególności narko-

manii i alkoholizmu, 

j) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, 

rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami, 

k) bierze udział w zorganizowanych formach 

doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 

§ 19.1) Nagrody przyznawane są z funduszu 

nagród przy czym: w przypadku szkół: 

a) 80 % funduszu pozostaje do dyspozycji dy-

rektora, 

b) 20 % funduszu pozostaje do dyspozycji Wój-

ta Gminy; 

2) w przypadku przedszkoli: 

a) 70% funduszu pozostaje do dyspozycji dyrektora, 

b) 30% funduszu pozostaje do dyspozycji Wój-

ta Gminy. 

 

§ 20. Nagrody nauczycielom przyznaje dyrektor 

szkoły, placówki a kandydatów do przyznania na-

grody zgłasza rada pedagogiczna. 

Nagrodę dyrektorowi przyznaje Wójt Gminy na 

wniosek Sekretarza Gminy. 

 

§ 21.1. Nagrody, o których mowa w § 18, 

przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

lub innych ważnych uroczystości szkolnych. 

2. Na nagrody przeznacza się odpis w wysoko-

ści 1% planowanych osobowych wynagrodzeń 

nauczycieli. 

3. Nagroda przysługuje po przepracowaniu 1 roku. 

4. Nagroda przyznana nie może być niższa niż 

20% osobistego wynagrodzenia zasadniczego.”. 

 

Rozdział VII 

Dodatek mieszkaniowy 

 

§ 22. Wysokość dodatku mieszkaniowego 

ustala się w zależności od liczby członków rodziny 

nauczyciela jak niżej: 

- dla 1 osoby  -  30,00 zł, 

- dla 2 osób   -  40,00 zł, 

- dla 3 i więcej osób - 70,00 zł. 

 

§ 23. Do członków rodziny nauczyciela zalicza 

się współmałżonka, z którym prowadzi wspólne 

gospodarstwo i razem zamieszkuje oraz dzieci 

pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu. 

 

§ 24. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, 

będącemu także nauczycielem, z którym prowadzi 

wspólne gospodarstwo i razem zamieszkuje przy-

sługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy określo-

ny w § 22. Małżonkowie wspólnie określają pra-

codawcę, który będzie wypłacał ten dodatek. 

 

§ 25. Dodatek mieszkaniowy przysługuje na-

uczycielowi: 

- niezależnie od tytułu prawnego do zajmowa-

nego lokalu, 

- od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym złożył wniosek o jego przyznanie, 

- w okresie pobierania zasiłku z ubezpieczenia 

społecznego, 

- w okresie nieświadczenia pracy, za które 

przysługuje wynagrodzenie, 

- w okresie odbywania służby wojskowej lub 

przeszkolenia wojskowego, 

- w okresie korzystania z urlopu wycho-

wawczego i urlopu na poratowanie zdrowia.
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§ 26. Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 

przyznaje dyrektor placówki, a dla dyrektora Wójt 

Gminy. Dodatki wypłacane są miesięcznie z góry. 

 

Rozdział VIII 

Dodatek za wysługę lat 

 

§ 27.1. Nauczycielom przysługuje dodatek za 

wysługę lat w wysokości określonej zgodnie z art. 33 

Karty Nauczyciela. 

2. Do okresów pracy uprawniających do dodat-

ku za wysługę lat wlicza się okresy pracy, o któ-

rych mowa w §7 rozporządzenia MENiS z dnia 31 

stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 181). 

 

§ 28.1. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 

- począwszy od pierwszego dnia miesiąca ka-

lendarzowego następującego po miesiącu, w któ-

rym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyż-

szej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło 

w ciągu miesiąca, 

- za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do do-

datku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierw-

szego dnia miesiąca. 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczy-

cielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia 

oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, 

chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Do-

datek ten przysługuje również za dni nieobecności 

w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek 

choroby bądź konieczności osobistego sprawowa-

nia opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem 

rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagro-

dzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

3. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, 

w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

 

§ 29. Zasady wynagradzania nauczycieli w 

okresie urlopu macierzyńskiego, wypłaty nagród 

jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego, zasiłków na zagospodarowanie, odpraw 

z tytułu odchodzenia na emeryturę i rentę, odpraw 

z tytułu rozwiązania stosunku pracy regulują od-

rębne przepisy. 

 

§ 30. Traci moc uchwała Nr XXII/178/2008 Rady 

Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2008 r. w 

sprawie ustalenia na 2009 rok regulaminu określają-

cego wysokość oraz szczegółowe warunki przyzna-

wania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za 

warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagro-

dzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraź-

nych zastępstw, a także wysokość i warunki wypła-

cania nagród i innych świadczeń wynikających ze 

stosunku pracy nauczycieli.  

 

§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy. 

 

§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Marek Kołodziej 

621 
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UCHWAŁA NR XXVIII/201/09 

 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI 

  

 z dnia 26 marca 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej,  

wynikającej z zasady zrównoważonego rozwoju 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

oraz art. 406 pkt 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Rada Gminy Tarnów 

Opolski uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwała ustala inne, niż zostały określone 

w art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r.  

Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), zadania służące 

ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wyni-

kające z zasady zrównoważonego rozwoju, na 

które przeznacza się środki gminnego funduszu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

 

§ 2.1. Zadaniem, o którym mowa w § 1, jest: 

1) ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę 

źródeł ciepła opalanych węglem lub koksem na: 

a) niskoemisyjne źródła gazowe lub elektryczne 

lub olejowe, 
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b) niskoemisyjne źródła opalane paliwem stałym 

posiadającym certyfikat zgodności z PN-EN 303-5 

i certyfikat o spełnianiu kryterium standardu emi-

syjnego (IChPW), 

2) budowa lub montaż instalacji będącej dodat-

kowym źródłem ciepła wykorzystującej alterna-

tywne źródła ciepła (w szczególności kolektory 

słoneczne, energię wiatrową, energię cieplną zie-

mi) jeżeli podstawowym źródłem ciepła jest jedno 

z wymienionych w pkt 1; 

3) demontaż i unieszkodliwienie elementów 

zawierających azbest z obiektów budowlanych na 

terenie Gminy Tarnów Opolski. 

2. Zadanie, wymienione w ust. 1, jest dofinan-

sowywane jedynie w przypadku wykonania prac 

zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa. 

3. Dofinansowanie udzielane jest inwestorowi 

po realizacji inwestycji, na jego wniosek, upraw-

dopodobniony dokumentami potwierdzającymi 

realizację przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1, 

po zawarciu umowy z wnioskodawcą. 

4. Kwota dofinansowania wynosi do 50% łącz-

nej wartości faktur nie więcej niż: 

1) 1000 zł w przypadku zadania, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2; 

2) 2000 zł w przypadku zadania, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 3 dla powierzchni dachu poni-

żej 200 m2; 

3) 4000 zł w przypadku zadania, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 3 dla powierzchni dachu po-

wyżej 200 m2. 

5. Dofinansowanie będzie dokonywane do cza-

su wyczerpania kwoty zarezerwowanej na ten cel 

[w budżecie gminy.]*  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Tarnów Opolski. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Rudolf Urban 

_ 

*/ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu uchwałą Nr 12/42/2009 z dnia 6 maja 

2009 r. orzekło nieważność tej części uchwały. 
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UCHWAŁA NR XXXIV/244/09 

 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH 

  

 z dnia 7 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie zmiany opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach 

 

Na podstawie art. 34b ust. 2 ustawy z dnia  

30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 zm.: Nr 123, 

poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, 

Nr 181, poz. 1290 z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, 

Nr 234, poz. 1570), Rada Miejska w Zdzieszowi-

cach uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr X/76/07 Rady Miejskiej w 

Zdzieszowicach z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie 

ustalenia opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku 

Samorządowym w Zdzieszowicach wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 1 uchyla się ust. 2 i 3. 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozosta-

ją bez zmian. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Zdzieszowic. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący Rady 

Stefan Czarnecki 
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ZARZADZENIE NR 76/09 

 WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 12 maja 2009 r. 

  

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jemielnica 

 

 Na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, 

rad powiatów i sejmików województw (j.t. Dz. U. 

z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.)  

w związku z uchwałą Rady Gminy Jemielnica  

Nr XXVI/176/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r., za-

rządzam: 

 

§ 1. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających 

do Rady Gminy Jemielnica: 

w 2-mandatowym okręgu wyborczym nr 5,  

w którym na wakujący mandat wybierany będzie 

1 radny. 

 

§ 2. Datę wyborów wyznacza się na dzień  

12 lipca 2009 r. 

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykona-

nia czynności wyborczych przewidzianych w Or-

dynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów  

i sejmików województw, określa kalendarz wybor-

czy, stanowiący załącznik do zarządzenia. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 

podania do publicznej wiadomości i podlega ogło-

szeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

 

Wojewoda Opolski 

Ryszard Wilczyński 

 

Załącznik 

do zarządzenia Nr 76/09 

Wojewody Opolskiego 

z dnia 12 maja 2009 r. 

Kalendarz Wyborczy 

 

Termin wykonania czynności 

wyborczej 
Treść czynności 

do dnia 13 maja 2009 r. 
 podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia zarządze-

nia Wojewody Opolskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających 

do dnia 23 maja 2009 r. 

 podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, infor-

macji o numerze i granicach okręgu wyborczego oraz o wyznaczonej 

siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Jemielnicy 

 zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Opolu II o utworzeniu ko-

mitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych 

do dnia 25 maja 2009 r. 
 zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Opolu II kandydatów do 

składu Gminnej Komisji Wyborczej w Jemielnicy 

do dnia 28 maja 2009 r. 
 powołanie przez Komisarza Wyborczego w Opolu II Gminnej Komisji 

Wyborczej w Jemielnicy 

do dnia 12 czerwca 2009 r. 

do godz. 2400 

 zgłaszanie kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej 

 zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych 

do dnia 21 czerwca 2009 r. 

 powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą Obwodowej Komisji Wy-

borczej, 

 podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, infor-

macji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej sie-

dzibie Obwodowej Komisji Wyborczej 

do dnia 23 czerwca 2009 r. 
– przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą numerów dla zarejestro-

wanych list kandydatów 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 34 – 2335 – Poz. 624-625 

 

do dnia 27 czerwca 2009 r. 

 rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej o zareje-

strowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, 

dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentual-

nymi oznaczeniami kandydatów i list 

do dnia 28 czerwca 2009 r.  sporządzenie w Urzędzie Gminy spisu wyborców 

w dniu 10 lipca 2009 r. 

o godz. 2400 
 zakończenie kampanii wyborczej 

w dniu 11 lipca 2009 r.      
 przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu 

wyborców 

w dniu 12 lipca 2009 r. 

godz.600 - 2000  
 głosowanie 

Uwaga 

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

ustawowo wolny od pracy, to termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu /art. 205 Ordynacji 

wyborczej/. 
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POROZUMIENIE 

 

zawarte w dniu 14 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą  

„Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 Ozimek - Przywory – 

odcinek ul. Daniecka w Ozimku - VI etap” 

 

pomiędzy: 

Gminą Ozimek reprezentowaną przez: 

1) Burmistrza Ozimka - Jana Labusa 

a 

Powiatem Opolskim reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu w imieniu, którego działa:  

1) Starosta – Henryk Lakwa 

2) Wicestarosta – Krzysztof Wysdak 

 

Strony postanawiają co następuje: 

 

§ 1.1. Strony porozumienia wyrażają wolę 

wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą 

„Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w cią-

gu drogi powiatowej Nr 1712 Ozimek - Przywory 

– odcinek ul. Daniecka w Ozimku - VI etap”. 

2. Strony porozumienia przeznaczają na realiza-

cję zadania wymienionego w § 1.1 łącznie kwotę 

130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy 

złotych 00/100), na którą składają się zapisane  

w budżetach stron na 2009 r. kwoty deklarowa-

nych udziałów, określone odpowiednio w § 2 i 3 

niniejszego porozumienia. 

3. Ostateczny koszt realizacji zadania zostanie 

ustalony w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, na jego realizację. 

 

§ 2. Powiat Opolski deklaruje, że pokryje koszt 

realizacji VI etapu zadania w wysokości nie wyż-

szej niż 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt ty-

sięcy złotych 00/100).  

§ 3. Gmina Ozimek zobowiązuje się do przeka-

zania w terminie do dnia 29 maja 2009 r. na ra-

chunek Powiatu Opolskiego nr PKO BP S.A. I 

O/Opole nr 72 1020 3668 0000 5102 0015 7123 

kwoty 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych 00/100) na realizację VI etapu zadania. 

 

§ 4.1) Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiato-

wych w Opolu, jako Zamawiający ogłosi przetarg  

i dokona wyboru Wykonawcy na wykonanie zada-

nia zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. 
Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 

2) Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiatowych 

w Opolu w toku procedury wyłonienia Wykonaw-

cy zadania, zapewni udział przedstawiciela Gminy 

na każdym jej etapie. 

 

§ 5. Materiały przetargowe i organizację prze-

targu zapewni Powiat Opolski – Zarząd Dróg Po-

wiatowych na własny koszt. 

 

§ 6. W przypadku wyboru Wykonawcy, który 

zaoferuje cenę niższą niż określona w § 1.2 porozu-

mienia, Powiat Opolski dokona proporcjonalnego 

zmniejszenia udziału stron w finansowaniu zadania. 

 

§ 7.1) Faktury za wykonane roboty wystawia-

ne będą przez Wykonawcę w całości na Powiat 

Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych.  
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2) Powiat Opolski przedłoży Gminie Ozimek roz-

liczenie z wykorzystania otrzymanych środków po 

zrealizowaniu i odbiorze zadania. 

3) Niewykorzystana część środków zostanie 

zwrócona Gminie Ozimek w terminie do 21 dni od 

daty całkowitego rozliczenia inwestycji. 

 

§ 8. Kaucja gwarancyjna naliczona będzie od 

całej wartości robót i przechowywana na koncie 

Powiatu Opolskiego – Zarządu Dróg Powiatowych. 

 

§ 9. W sprawach nieuregulowanych porozu-

mieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

§ 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważ-

ności.  

§ 11. Porozumienie ulega rozwiązaniu w przy-

padku odstąpienia od realizacji zadania przez jedną 

ze stron porozumienia, przy czym odstąpienie nie 

może nastąpić po wszczęciu postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

§ 12. Porozumienie zostało sporządzone w 3 jed-

nobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa dla Po-

wiatu Opolskiego i jeden dla Gminy Ozimek. 

 

Powiat Opolski:   Gmina Ozimek: 

 

Starosta   z up. Burmistrza 

Henryk Lakwa  Marek Korniak 

    Zastępca Burmistrza 

Wicestarosta 

Krzysztof Wysdak 
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ROZSTRZYGNIĘCIE NR NK.III–KN–0911–1–42/R/2009 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

z dnia 4 maja 2009 r. 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 

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

2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), stwier-

dzam nieważność § 2 uchwały Nr XXVIII/187/2009 

Rady Gminy Pokój z dnia 30 marca 2009 r. w 

sprawie ustalenia zasad korzystania i ponoszenia 

odpłatności za pobyt i usługi w Środowiskowym 

Domu Samopomocy w Namysłowie – z powodu 

istotnego naruszenia prawa. 

Uzasadnienie 

W dniu 30 marca 2009 r. Rada Gminy Pokój 

podjęła uchwałę Nr XXVIII/187/2009 w sprawie 

ustalenia zasad korzystania i ponoszenia odpłatno-

ści za pobyt i usługi w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Namysłowie. Uchwała ta została 

podjęta z naruszeniem prawa, tj. 97 ust. 5 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) 

poprzez przekroczenie delegacji ustawowej. 

Rada gminy podjęła kwestionowaną uchwałę na 

podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 

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

Nr 115, poz. 728 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepi-

sem rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały 

ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe za-

sady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych.  

Rada Gminy Pokój w § 2 kwestionowanej 

uchwały ustaliła, że prawo do korzystania z poby-

tu w ŚDS przyznaje decyzją Kierownik GOPS na 

podstawie wywiadu środowiskowego. Stwierdziła 

też, że usługi świadczone przez ŚDS mają charak-

ter nieodpłatny. Do regulacji tej materii w kwestio-

nowanej uchwale nie upoważnia żaden przepis. 

Kompetencja ta nie wynika także z art. 97 ust. 5 

ustawy o pomocy społecznej, z którego wynika 

jedynie delegacja do ustalenia zasad odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia. 

Kwestie uregulowane przez Radę Gminy Pokój  

w § 2 kwestionowanej uchwały należą do materii 

ustawowej. Z ustawy o pomocy społecznej wprost 

wynika, kto należy do kręgu osób uprawnionych do 

korzystania z ośrodków wsparcia, że konkretną osobę 

kieruje upoważniony przez wójta kierownik ośrodka 

pomocy społecznej (art. 110 ust. 7 ustawy), że nale-

ży przed wydaniem decyzji w tej sprawie przeprowa-

dzić wywiad środowiskowy (art. 107 ust. 1 i 4 usta-

wy). 

Mając powyższe na uwadze, stwierdzam, jak 

na wstępie. 

W myśl art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 54 

§1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo  

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270) niniejsze 

rozstrzygnięcie może być zaskarżone do Woje-

wódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za 

pośrednictwem Wojewody Opolskiego w terminie 

30 dni od dnia jego doręczenia. 

 

z up. Wojewody Opolskiego 

Barbara Bieluszewska 

Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli 
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ROZSTRZYGNIĘCIE NR IG.VI-NC-7042-86/09 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

z dnia 5 maja 2009 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 z późn zm.)  

w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. 

zm.), stwierdzam nieważność uchwały Nr XXXI/ 

251/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 

marca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Głogówek, z powodu istotnego naruszenia 

prawa. 

 

Uzasadnienie 

 

Na sesji w dniu 30 marca 2009 r. Rada Miejska 

w Głogówku podjęła uchwałę Nr XXXI/251/2009 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Głogó-

wek.  

Przedmiotowa uchwała została podjęta na pod-

stawie art. 18 ust. 2 punkt 5 ustawy z dnia  

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

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

stanowi ogólną normę kompetencyjną do podej-

mowania uchwał w sprawach miejscowych pla-

nów zagospodarowania przestrzennego oraz art. 

20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego uchwala 

rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z 

ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o 

sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz 

sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy, oraz zasadach finan-

sowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-

blicznych. Część tekstowa planu stanowi treść 

uchwały, część graficzna oraz wymagane roz-

strzygnięcia stanowią załączniki do uchwały.  

Z treści art. 17 punkt 10 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że 

wójt, burmistrz albo prezydent miasta ogłasza  

(w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie,  

a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej 

miejscowości) o wyłożeniu projektu planu do pu-

blicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem 

wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko do publicznego 

wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz organizu-

je w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi 

w projekcie planu rozwiązaniami.  

Termin „co najmniej 21 dni”, ustanowiony  

w powołanej regulacji, ma charakter szczególny. 

Nie jest to termin prawa procesowego, a jego isto-

tą jest stworzenie obywatelom możliwości zapo-

znania się z projektowaną regulacją prawną. Cały 

zatem 21-dniowy okres wyłożenia projektu planu 

musi przypadać na dni „robocze” urzędu, kiedy to 

możliwy jest publiczny wgląd do wyłożonego do-

kumentu. Nie można zatem w okres 21 dni wli-

czać dni wolnych od pracy, gdyż dostęp do wyło-

żonego projektu był w tym czasie niemożliwy. 

Zgodnie z ogłoszeniami Burmistrza Głogówka, 

termin wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu obejmuje okres od 9 lutego 2009 r. do  

3 marca 2009 r., tj. 23 dni kalendarzowych, co po 

odjęciu dni wolnych od pracy spowodowało, że 

wyłożenie do publicznego wglądu trwało 17 dni.  

W toku prowadzonych czynności sprawdzają-

cych organ nadzoru stwierdził również, że Bur-

mistrz Głogówka nie zawiadomił o przystąpieniu 

do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego organów wojsko-

wych, ochrony granic i bezpieczeństwa państwa 

oraz nie wystąpił do nich o uzgodnienie projektu 

zmiany przedmiotowego planu. 

W tym miejscu należy podkreślić, że w przy-

padku zmiany planu zachodzi konieczność odpo-

wiedniego stosowania regulacji zawartych w art. 17 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym. Wynika to z generalnej zasady wpro-

wadzonej przez ustawodawcę w art. 27 powołanej 

ustawy, zgodnie z którą zmiana studium lub planu 

miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są 

one uchwalane. Podsumowując, w każdym przy-

padku wójt, burmistrz (prezydent miasta) przeka-

zujący organowi nadzoru dokumentację prac plani-

stycznych ma obowiązek przedstawić w niej za-

wiadomienie organów uzgadniających o przystą-

pieniu do sporządzenia planu i wystąpienie  

o uzgodnienie wraz z dowodami doręczenia.  

Analiza ww. uchwały, przekazanej do oceny 

wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac plani-

stycznych prowadzi również do wniosku, że grani-

ce obszaru objętego planem nie są tożsame z ob-

szarem ujętym w uchwale o przystąpieniu do spo-

rządzenia planu.  
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W uchwale Nr XX/148/2008 z dnia 23 kwiet-

nia 2008 r. Rada Miejska w Głogówku przystąpiła 

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Głogówek. Stosownie do 

treści § 1 powołanej uchwały, powyższą zmianą 

objęto m. in. teren o symbolu C2/59/TUT, ozna-

czony na załączniku graficznym przedstawiającym 

granice obszaru wyznaczonego w treści uchwały. 

Teren ten został ujęty w części tekstowej oraz 

w części graficznej uchwały Rady Miejskiej w Gło-

gówku Nr XXXI/251/2009 z dnia 30 marca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Głogó-

wek i na podstawie ustaleń zawartych w § 2 ust. 3 

punkt 10 powołanej regulacji został oznaczony 

symbolem 10. C2/59/MW, U, R. Po dokonaniu 

porównania granic przedmiotowego obszaru nale-

ży stwierdzić, że zachodzi rozbieżność między 

granicą tego obszaru wyznaczoną na załączniku 

graficznym uchwały z dnia 23 kwietnia 2008 r. 

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Głogó-

wek i granicą określoną na załączniku graficznym 

uchwały z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego miasta Głogówek. Z anali-

zy części graficznej kwestionowanej uchwały wy-

nika, że w granicach terenu 10. C2/59/MW, U, R 

znajduje się teren o symbolu C2/59/TUT, a także 

działki 615 i 616 wchodzące w skład terenu  

o symbolu C2/55/TMJ. Ustaleniami omawianej 

uchwały objęto zatem obszary będące częścią 

terenu o symbolu C2/55/TMJ, nie ujętego na za-

łączniku graficznym uchwały Rady Miejskiej  

w Głogówku Nr XX/148/2008 z dnia 23 kwietnia 

2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Głogówek. W konsekwencji, w treści § 2 

ust. 3 pkt 10 uchwały Nr XXXI/251/2009 Rady 

Miejskiej w Głogówku w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

miasta Głogówek wymieniono wyłącznie teren o 

symbolu C2/59/TUT jako wchodzący w skład jed-

nostki 10. C2/59/MW, U, R. 

W uchwale o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego dokonuje się identyfikacji obszaru objętego 

zamiarem uregulowania zasad zagospodarowania 

przestrzennego. Jeżeli w toku sporządzania planu 

miejscowego dojdzie do zmiany przebiegu granic 

tego planu, wówczas konieczne jest odpowiednie 

skorygowanie uchwały o przystąpieniu do sporzą-

dzenia miejscowego planu. Uchwalając miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego rada gminy 

ma obowiązek zachowania granic obszarów, które 

zostały wyznaczone we wskazanej uchwale. 

 

Na podstawie analizy dokumentacji prac plani-

stycznych organ nadzoru stwierdził również, że 

działka 616, objęta wnioskiem Pana Janusza Bar-

ton z dnia 30 lipca 2008 r. nie została uwzględ-

niona w wykazie wniosków do zmiany miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego. Ana-

logicznie, wskazanej działki nie ujęto w wykazie 

uwag do wyłożonego do publicznego wglądu pro-

jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego, chociaż była ona wymieniona 

w uwadze złożonej przez Pana Janusza Barton  

w dniu 17 marca 2009 r. 

W istocie rzeczy powstała sytuacja, w której 

uchwalono plan miejscowy, mimo że nie został 

rozpatrzony skutecznie ww. wniosek do planu,  

a następnie ww. uwaga złożona w terminie wy-

znaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu 

planu do publicznego wglądu. Obowiązek roz-

strzygnięcia przez organ sporządzający projekt 

planu złożonych do tego projektu wniosków  

i uwag wynika z art. 17 pkt 3 i pkt 12 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Niedotrzymanie terminu, określonego w art. 17 

punkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym, nieuzgodnienie projektu planu 

z organami wojskowymi, ochrony granic i bezpie-

czeństwa państwa, jak również przedstawiona 

powyżej niezgodność uchwały o przystąpieniu  

z uchwałą w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz pominięcie 

w wykazie wniosków i uwag działki 616 powodują 

istotne naruszenie trybu sporządzania planu  

i stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 

przedmiotowej uchwały. Zgodnie bowiem z art. 28 

ust. 1 ww. ustawy, naruszenie zasad sporządzania 

studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie 

trybu ich sporządzania, a także naruszenie wła-

ściwości organów w tym zakresie – powodują 

nieważność uchwały rady gminy.  

Organ nadzoru ustalił ponadto, że w toku pro-

cedury planistycznej doszło do uchybień, które nie 

stanowią istotnego naruszenia prawa, ale prowa-

dzą do powstania licznych wątpliwości dotyczą-

cych prawidłowego zastosowania przepisów 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym. 

Powyższa uwaga odnosi się w szczególności 

do sposobu ujęcia granic obszaru objętego zmianą 

planu na załączniku graficznym uchwały Rady 

Miejskiej w Głogówku Nr XX/148/2008 z dnia  

23 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego miasta Głogówek. Cho-

ciaż ustawodawca nie wprowadził szczególnych 

wymagań, co do techniki sporządzania takiego 

załącznika to należy przyjąć, że wyznaczone  

w nim granice obszaru wskazanego w części opi-

sowej uchwały muszą być maksymalnie precyzyj-

ne, aby uniknąć wątpliwości, czy dana nierucho-

mość podlega ustaleniom przyszłego planu.  

W rozpatrywanym przypadku, Rada Miejska 
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w Głogówku podjęła uchwałę o przystąpieniu do 

sporządzenia zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego i stosownie do treści § 1 tej 

uchwały objęła planowaną zmianą tereny o ściśle 

określonych symbolach. Granice niektórych obsza-

rów zostały wyznaczone na załączniku graficznym 

powołanej uchwały w sposób uniemożliwiający 

precyzyjną identyfikację tego terenu. Sporządzenie 

załącznika graficznego w sposób niestaranny przy-

czyniło się do powstania licznych wątpliwości 

odnośnie objęcia danego terenu zamiarem przystą-

pienia do sporządzenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego.  

Ponadto należy wskazać, że w obwieszcze-

niach i w ogłoszeniu prasowym o wyłożeniu do 

publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Głogówek błędnie oznaczono termin składania 

uwag do projektu, tj. „do dnia 18 marca 2008 r.”. 

Z okoliczności sprawy wynika, że chodziło o ter-

min: „do dnia 18 marca 2009 r.”.  

Wobec wykazanej wyżej, niezgodności z pra-

wem uchwały Nr XXXI/251/2009 Rady Miejskiej 

w Głogówku z dnia 30 marca 2009 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 z późn. zm.),  

w związku z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed są-

dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 163, poz. 1270 

z późn. 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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