
 

 

 

 

 

 

TREŚĆ: 

Poz.: 

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

1247 – Rady Powiatu Brzeskiego Nr XXXVI/248/09 z dnia 24 września 

2009 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego prawa 

jazdy i dowodu rejestracyjnego 6568 

1248 – Rady Powiatu Brzeskiego Nr XXXVI/249/09 z dnia 24 września 

2009 r. w sprawie zmian do planu sieci publicznych szkół 

prowadzonych przez Radę Powiatu Brzeskiego 6568 

1249 – Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego Nr XXXIII/209/2009 

z dnia 22 września 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg na 

terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego kategorii dróg 

powiatowych 6569 

1250 – Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego Nr XXXIII/212/2009 

z dnia 22 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości  

stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego 

lub będącymi w użytkowaniu  wieczystym Powiatu oraz ich wy-

dzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata 6570 

1251 – Rady Powiatu Opolskiego Nr XXIV/166/09 z dnia 3 września 

2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla szkół niepublicznych działających na terenie 

Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowo-

ści ich wykorzystania 6570 

U C H W A Ł Y  R A D  G M I N :  

1252 – Rady Miejskiej w Baborowie Nr XXIX-208/09 z dnia 17 września 

2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszo-

nych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Baborów za usługi w zakresie odbierania odpadów komu-

nalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans-

portu nieczystości ciekłych 6573 

1253 – Rady Miejskiej w Białej Nr XXV/286/09 z dnia 31 sierpnia 

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

wania udziałów i akcji przez Burmistrza Białej 6574 

1254 – Rady Miejskiej w Białej Nr XXV/293/09 z dnia 31 sierpnia 

2009 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej kategorii drogi 

gminnej 6574 

1255 – Rady Miejskiej w Białej Nr XXV/294/09 z dnia 31 sierpnia 

2009 r. w sprawie zaliczenia ulic: Kilińskiego, Lipowej  

i Stare Miasto w mieście Biała do kategorii dróg gminnych 6575 

1256 – Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr XXX/230/2009 z dnia 25 wrze-

śnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (drodze wewnętrznej) 

w miejscowości Pludry 6578 

1257 – Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXVI/266/2009 z dnia 10 września 

2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 6580 
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1258 – Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XXXVII/317/2009 z dnia  

24 września 2009 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczy-

cieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń 

przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu 

ich przyznawania 6582 

1259 – Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XXXVII/320/2009 z dnia  

24 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 6583 

1260 – Rady Miejskiej w Nysie Nr XXXV/543/09 z dnia 26 sierpnia 

2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/440/09 Rady Miej-

skiej w Nysie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zwolnień od 

podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwe-

stycyjną na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z re-

alizacją nowej inwestycji 6584 

1261 – Rady Gminy Olszanka Nr XXXI/194/2009 z dnia 22 września 2009 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/176/2009 Rady Gminy Olszanka 

z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu okre-

ślającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyj-

nego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania in-

nych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, 

szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwy-

miarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczy-

cielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 

przyznawania i wypłacania (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2009 r. 

Nr 36 poz. 650) 6585 

1262 – Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXXV/350/09 z dnia 29 czerwca 

2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ozimek 6586 

1263 – Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXXVII/357/09 z dnia 21 września 

2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminy 

Ozimek 6586 

1264 – Rady Gminy Popielów Nr XXXIII/221/2009 z dnia 11 września 

2009 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz 

określenia warunków odpłatności za pomoc w zakresie dożywia-

nia 6587 

1265 – Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XXXIV/279/2009 z dnia 16 

września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regula-

minu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych 

na terenie Gminy Prószków 6587 

1266 – Rady Miejskiej w Prudniku Nr XLIII/651/2009 z dnia 27 sierp-

nia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika 6588 

1267 – Rady Miejskiej w Prudniku Nr XLIII/654/2009 z dnia 27 sierp-

nia 2009 r. w sprawie zaliczania drogi do kategorii dróg 

gminnych oraz nadania jej nazwy 6592 

1268 – Rady Miejskiej w Prudniku Nr XLIV/686/2009 z dnia 24 wrze-

śnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref 

płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobiera-

nia tych opłat 6594 

1269 – Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXVII/319/09  

z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia dyrektora 

Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich 

do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej 6594 
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1270 – Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXIX/337/09 z dnia 

23 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich Nr XXXVII/319/09 z dnia 24 czerwca 

2009 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zarządu 

Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 6595 

1271 – Rady Miejskiej w Zawadzkiem Nr XXXII/256/09 z dnia 21 wrze-

śnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania 

i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Zawadz-

kie oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas ozna-

czony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 6596 

I N F O R M A C J E :  

1272 – Starosty Brzeskiego o zastąpieniu dotychczas prowadzonego 

operatu ewidencji gruntów zmodernizowanego operatem ewiden-

cji gruntów i budynków 6599 

1273 – z dnia 30 września 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regula-

cji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy 

Energetyki cieplnej Opolszczyzny S.A. z siedzibą w Opolu 6600 

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

1274 – zawarte w dniu 20 marca 2009 r. pomiędzy Gminą Praszka, Po-

wiatem Oleskim i Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oleśnie  

w sprawie zasad ponoszenia kosztów związanych z funkcjonowa-

niem ośrodka rehabilitacji w Praszce 6600 

1275 – zawarte w dniu 10 września 2009 r. pomiędzy Gminą Popielów  

a Powiatem Opolskim w sprawie wspólnego sfinansowania zada-

nia pod nazwą „Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego 

na przebudowę drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej 

drogi powiatowej Nr 1149 O Karłowice – Popielów na odc. 

6+430 – 6+735 (ul. Wolności) i drogi powiatowej Nr 1150 O 

Popielów – Ładza na odc. 0+000 – 1+420 O (ul. Dworcowa)  

w miejscowości Popielów” 6601 

1276 – Nr 8/P/09 zawarte w dniu 24 września 2009 r. pomiędzy Powia-

tem Kluczborskim a Powiatem Brzeskim w sprawie współpracy  

i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie woje-

wództwa opolskiego 6602 

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

1277 – Wojewody Opolskiego Nr NK.III-LM-0911-1-89/2009 z dnia 25 wrze-

śnia 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały  

Nr XL/222/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 sierpnia 

2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodaro-

wania mieszkaniowym zasobem Gminy Ujazd na lata 2009 – 2014  6603 
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UCHWAŁA NR XXXVI/248/09 

RADY POWIATU BRZESKIEGO 

 

 z dnia 24 września 2009 r. 

  

w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego 

 

Na podstawie art. 79b i art. 98a ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.1), 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1. Zmniejsza się opłaty za wydanie nowego: 

prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego, w przy-

padku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie 

adresu kierowcy wymagająca wydania nowych 

dokumentów spowodowana została zmianami ad-

ministracyjnymi polegającymi na nadaniu nazwy 

ulicy (placu) w miejscowościach położonych na 

terenie powiatu brzeskiego, w których dotychczas 

nie występował podział na ulice. 

2. Zmniejszenie opłat nie dotyczy przypadku, 

gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu 

kierowcy wymagająca wydania nowych doku-

mentów spowodowana została zmianą również 

innych danych zawartych w tych dokumentach 

lub utratą ważności poprzedniego dokumentu. 

 

§ 2. Kwoty zmniejszonych opłat, w przypad-

kach, o których mowa w § 1, ustala się na po-

ziomie kosztów ponoszonych przez Starostwo 

Powiatowe w Brzegu: 

1) za wydanie nowego prawa jazdy — opłata 

w wysokości 49,78 zł; 

2) za wydanie nowego dowodu rejestracyjne-

go — opłata w wysokości 33,43 zł, na którą 

składa się zmniejszona opłata za dowód rejestra-

cyjny 26,61 zł i zmniejszona opłata za komplet 

nalepek legalizacyjnych 6,82 zł. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Henryk Mazurkiewicz 

 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienianej ustawy zostały 

ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 

1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180 poz. 1494 i 1497; z 2006 r. 

Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, 

Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701; z 2007 r. Nr 52, poz. 

343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 

 i Nr 176, poz. 1238; z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 

649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 

1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573  

i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, 

poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 

i 803 i Nr 98, poz. 817. 

1247 
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UCHWAŁA NR XXXVI/249/09 

 RADY POWIATU BRZESKIEGO 

 

 z dnia 24 września 2009 r. 

  

w sprawie zmian do planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Radę Powiatu Brzeskiego 

 

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), uchwa-

la się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXX/312/2005 Rady Po-

wiatu Brzeskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r.  

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

prowadzonych przez Radę Powiatu Brzeskiego  

z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 uchyla się pkt 4; 

2) w § 1 ust. 3 uchyla się pkt 5; 

3) w § 1 ust. 4 uchyla się pkt 4; 

4) w § 2 ust. 1: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

49 - 300 Brzeg, ul. Słowiańska 18,", 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. IV Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 

dla Dorosłych 49-300 Brzeg, ul. Słowiańska 18,"; 
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5) w § 2 ust. 3: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Technikum nr 4 dla Dorosłych 49 - 300 

Brzeg, ul. Słowiańska 18,", 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Technikum Uzupełniające nr 4 dla Doro-

słych 49 - 300 Brzeg, ul. Słowiańska 18"; 

6) w § 2 ust. 5 uchyla się pkt 4. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Henryk Mazurkiewicz 

 

 

1248 
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UCHWAŁA NR XXXIII/209/2009 

RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO - KOZIELSKIEGO 

 

 z dnia 22 września 2009 r. 

  

w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego kategorii dróg powiatowych  

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

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

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

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688,  

Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, 

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

poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz  

art. 10 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 2 i art. 6a 

ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  

o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, 

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

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

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

Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720), w porozumie-

niu z Zarządem Województwa Opolskiego, po zasię-

gnięciu opinii Zarządu Powiatu Gliwickiego, Zarządu 

Powiatu w Głubczycach, Zarządu Powiatu Krapko-

wickiego, Zarządu Powiatu w Prudniku, Zarządu 

Powiatu Raciborskiego, Zarządu Powiatu Strzelec-

kiego, Wójta Gminy Bierawa oraz Wójta Gminy Paw-

łowiczki, Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. Pozbawić kategorii "drogi powiatowej" na-

stępujących dróg powiatowych:  

 

- nr 1452 O dojazd do stacji kolejowej Dzier-

gowice, 

- nr 1474 O droga przez wieś Brzeźce,  

- nr 1259 O Baborów – Radoszowy na odcinku 

od DW Nr 417 do DP Nr 1420 O. 

 

§ 2. Pozbawienie dróg, o których mowa w § 1, 

kategorii "drogi powiatowej" następuje z mocą od 

1 stycznia 2010 r., pod warunkiem zaliczenia tych 

dróg do kategorii "drogi gminnej".  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodnicząca 

Rady Powiatu 

Danuta Wróbel 
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UCHWAŁA NR XXXIII/212/2009 

 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO - KOZIELSKIEGO 

 

 z dnia 22 września 2009 r. 

  

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego lub będącymi w użytkowaniu wieczystym Powiatu  

oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata  

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

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

Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. W uchwale Nr XXXII/158/2001 Rady 

Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 29 

czerwca 2001 r. w sprawie określenia zasad na-

bycia, zbycia i obciążenia nieruchomości stano-

wiących własność Powiatu Kędzierzyńsko - Ko-

zielskiego lub będącymi w użytkowaniu wieczy-

stym Powiatu oraz ich wydzierżawiania lub wy-

najmowania na okres dłuższy niż 3 lata skreśla się 

§ 4.  

2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmia-

nie. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Powiatu 

Danuta Wróbel 

 

1250 
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UCHWAŁA NR XXIV/166/09 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 3 września 2009 r. 

  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych działających na terenie 

Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania   

 

Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) i art. 90  

ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys-

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

2572 z późn. zm.), Rada Powiatu Opolskiego 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Ustala się tryb udzielania, rozliczania oraz 

tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania 

dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego niepublicz-

nym szkołom podstawowym specjalnym, gimna-

zjom specjalnym oraz szkołom ponadgimnazjal-

nym, w tym z oddziałami integracyjnymi o upraw-

nieniach szkół publicznych działających na terenie 

Powiatu Opolskiego. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. Dotującym – należy przez to rozumieć Po-

wiat Opolski. 

2. Dotowanym – należy przez to rozumieć niepu-

bliczne szkoły podstawowe specjalne i gimnazja 

specjalne, oraz niepubliczne szkoły ponadgimnazjal-

ne, w tym z oddziałami integracyjnymi o uprawnie-

niach szkół publicznych, działające na terenie Powia-

tu Opolskiego. 

3. Dotacja – należy przez to rozumieć środki fi-

nansowe przekazywane dotowanemu. 

 

§ 3.1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek 

organu prowadzącego szkołę wymienioną w § 1. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powi-

nien zawierać następujące informacje:  

1) dane o organie prowadzącym: 

a) nazwa osoby prawnej/imię i nazwisko osoby 

fizycznej, 
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b) siedziba osoby prawnej/adres osoby fizycz-

nej; 

2) typ i rodzaj szkoły;  

3) dane o planowanej liczbie uczniów w roku 

budżetowym z podziałem na okresy od stycznia do 

sierpnia oraz od września do grudnia;  

4) nazwę i numer rachunku bankowego, na któ-

ry ma być przekazywana dotacja; 

5) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewi-

dencji wydanego na podstawie art. 82 ustawy o 

systemie oświaty oraz nazwę organu wydającego 

zaświadczenie; 

6) numer i datę decyzji o nadaniu uprawnień 

szkoły publicznej oraz nazwę organu wydającego 

decyzję; 

7) oświadczenie dotowanego o niepodleganiu 

wykluczeniu zgodnie z art. 145 ust. 6 ustawy  

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-

nych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)  

z ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne 

trzy lata licząc do dnia stwierdzenia nieprawidło-

wości wykorzystania dotacji; 

8) zobowiązanie do informowania Dotującego  

o zmianach zachodzących w liczbie uczniów. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy 

złożyć w Starostwie Powiatowym w Opolu,  

ul. Piastowska 14 do dnia 30 września roku po-

przedzającego rok udzielania dotacji.  

 

§ 4.1. Dotujący przekazuje dotację zaliczkowo 

w ratach miesięcznych w terminie do końca każ-

dego miesiąca, uwzględniając rzeczywistą, poda-

waną przez organ prowadzący w każdym miesiącu 

liczbę uczniów. 

2. Miesięczne rozliczenie z otrzymanej dotacji Do-

towany przekazuje Dotującemu nie później niż  

w ciągu 10 dni po upływie każdego miesiąca spra-

wozdawczego wg wzoru stanowiącego załącznik do 

niniejszej uchwały. Niezłożenie rozliczenia dotacji 

powoduje wstrzymanie wypłaty środków na następ-

ny okres.  

3. Do czasu naliczenia Powiatowi Opolskiemu 

ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na dany 

rok budżetowy dla niepublicznych szkół o uprawnie-

niach szkół publicznych, w których realizowany jest 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki dotacja bę-

dzie przekazywana zaliczkowo i wyliczona w oparciu 

o algorytm podziału części oświatowej subwencji 

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  

z roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. 

4. Za okres wymieniony w ust. 3 dokonane zo-

stanie wyrównanie udzielonej dotacji po otrzyma-

niu informacji, o której mowa w ust. 3 oraz wpro-

wadzeniu zmian w budżecie Powiatu Opolskiego.  

5. Dotujący dokona w ostatniej miesięcznej ra-

cie dotacji jej rocznego rozliczenia, w oparciu  

o faktyczną liczbę uczniów uczęszczających  

w ciągu roku budżetowego do szkoły. 

6. Organ prowadzący jest zobowiązany do zło-

żenia sprawozdania rocznego wraz z częścią opi-

sową w terminie do 15 lutego roku następnego. 

 

§ 5.1. Dotujący może kontrolować prawidło-

wość wykorzystania dotacji przyznanych szkołom. 

2. Kontrolę w dotowanych szkołach przepro-

wadzać będą upoważnieni pracownicy Dotującego 

w siedzibie szkoły.  

3. Zakres kontroli przeprowadzanej przez pra-

cowników, o których mowa w ust. 2, dotyczy pro-

wadzonej przez szkołę dokumentacji organizacyjnej, 

finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania, a w 

szczególności zgodności ze stanem faktycznym licz-

by uczniów wykazanych w rozliczeniach, o których 

mowa w § 4 ust. 2, na podstawie udostępnianej 

przez organ prowadzący dokumentacji stanowiącej 

podstawę sporządzania tych informacji.  

4. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przezna-

czeniem, lub przepisami prawa podlega zwrotowi 

w terminie ustalonym przez Dotującego na konto 

wskazane przez Dotującego. 

 

§ 6. Wysokość dotacji na jednego ucznia wy-

nosi: 

1. W niepublicznych szkołach o uprawnieniach 

szkół publicznych, w których jest realizowany obo-

wiązek szkolny lub obowiązek nauki dotacja wynosi 

100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia dane-

go typu i rodzaju szkoły w części oświatowej sub-

wencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Opolski. 

2. W niepublicznych szkołach o uprawnieniach 

szkół publicznych innych niż wymienione w ust. 1, 

dotacja wynosi 50% ustalonych w budżecie Powiatu 

Opolskiego wydatków bieżących ponoszonych  

w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju. 

W przypadku braku na terenie Powiatu Opolskiego 

szkoły publicznej tego samego typu i rodzaju pod-

stawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki 

bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na pro-

wadzenie szkoły publicznej danego typu i rodzaju.  

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXV/175/05 Rady 

Powiatu Opolskiego z dnia 22 czerwca 2005 r.  

w sprawie zasad udzielania dotacji niepublicznym 

szkołom o uprawnieniach szkół publicznych działa-

jących na terenie Powiatu Opolskiego. 

 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu Opolskiego 

Stefan Warzecha 
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Załącznik  

do uchwały Nr XXIV/166/09 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 3 września 2009 r. 

 

 

 

 

 

(pieczęć i podpis organu prowadzącego)  

 

 

 

 

ROZLICZENIE Z WYKORZYSTANEJ DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU OPOLSKIEGO 

ZA MIESIĄC: ………/……… ROK 

 

 

Nazwa szkoły lub placówki niepublicznej:  

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

1. Otrzymana dotacja z budżetu Powiatu Opolskiego:  

w miesiącu: ………...……....… rok, kwota: ………………...........……. zł  

ogółem otrzymana dotacja od początku roku, kwota: …………………… zł  

2. Wykorzystana kwota otrzymanej dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego 

w miesiącu: ………......……… rok, kwota: ……………………............. zł  

ogółem wykorzystana kwota dotacji od początku roku:………….....……zł  

3. Faktyczna liczba uczniów w miesiącu*: ………………………...……..  

4. Przewidywana liczba uczniów na miesiąc następny…………......……  

 

 

Oświadczam, że otrzymana dotacja z budżetu Powiatu Opolskiego została wydatkowana wyłącznie na po-

krycie wydatków bieżących szkoły .....................................................................................................  

(nazwa szkoły) 

 

 

 

(miejscowość, data)  

 

 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć i podpis organu prowadzącego) 

 

 

 

 

 

* Faktyczna liczba uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja. 
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UCHWAŁA NR XXIX-208/09 

 RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE 

 

 z dnia 17 września 2009 r. 

  

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  

położonych na terenie Gminy Baborów za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

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

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

717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 153, poz. 

1271, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 

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

128, oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 

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

Nr 52, poz. 420) oraz art. 6 ust 2 i ust. 4 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

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

2008 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. 

Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97,  

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

w Baborowie uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Baborów za usługi w zakresie odbie-

rania odpadów komunalnych oraz w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans-

portu nieczystości ciekłych w następujących wy-

sokościach: 

1. Odbiór odpadów komunalnych (stałych) 

niesegregowanych   

a) w zależności od ilości osób w gospodarstwie 

domowym - 15 zł od 1 osoby miesięcznie, 

b) w zależności od wielkości pojemnika lub 

odbieranych luzem: 

1) kubeł 110 – 120 l - 15 zł za kubeł 

2) kubeł 240 l  - 30 zł za kubeł 

3) pojemnik  1100 l  - 150 zł za pojemnik 

4) pojemnik KP-7  - 900 zł za pojemnik. 

2. Odbiór odpadów komunalnych zbieranych  

w sposób selektywny  

a) w zależności od ilości osób w gospodarstwie 

domowym - 10 zł od 1 osoby miesięcznie, 

b)  w zależności od wielkości pojemnika lub 

odbieranych luzem: 

1) kubeł 110 – 120 l - 10 zł za kubeł 

2) kubeł 240 l   - 20 zł za kubeł 

3) pojemnik 1100 l  - 100 zł za pojemnik 

4) pojemnik KP-7  - 600 zł za pojemnik. 

3. Wywóz i transport nieczystości płynnych ze 

zbiorników bezodpływowych bez względu na po-

łożenia miejscowości w Gminie - 20 zł za 1 m3. 

 

§ 2. Stawki opłat określone w § 1 są kwotami 

brutto (zawierają podatek od towarów i usług - 

VAT). 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Gminy Baborów. 

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX-216/06 z dnia 

14 lutego 2006 r. w sprawie określenia górnych 

stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieru-

chomości położonych na terenie Gminy Baborów 

za usługi w zakresie odbierania odpadów komu-

nalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływo-

wych i transportu nieczystości ciekłych. 

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Waldemar Kacprzak 
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UCHWAŁA NR XXV/286/09 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

 

 z dnia 31 sierpnia 2009 r. 

  

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów akcji przez Burmistrza Białej 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit. g 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

poz. 420), Rada Miejska w Białej uchwala, co na-

stępuje: 

 

§ 1. Ustala się następujące zasady wnoszenia 

udziałów i akcji: 

1. Burmistrz Białej może wnosić wkłady pie-

niężne celem pokrycia podwyższonego kapitału 

zakładowego i objęcia z tego tytułu udziałów lub 

akcji w spółkach z udziałem Gminy Biała, w ra-

mach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie 

gminy na dany rok. 

2. Burmistrz Białej może wnosić wkłady niepie-

niężne celem pokrycia podwyższonego kapitału 

zakładowego i objęcia z tego tytułu udziałów  

i akcji w spółkach z udziałem Gminy Biała, po uzy-

skaniu pozytywnej opinii Rady Miejskiej w Białej. 

§ 2. Ustala się następujące zasady zbywania 

udziałów i akcji: 

1. Burmistrz Białej może zbywać udziały lub ak-

cje w spółkach z udziałem Gminy Biała, po uzy-

skaniu pozytywnej opinii Rady Miejskiej w Białej.  

2. Zbywanie udziałów lub akcji następuje zgod-

nie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 3. Ustala się następujące zasady cofania 

udziałów i akcji: 

1. Burmistrz Białej może cofać udziały lub akcje 

w spółkach z udziałem Gminy Biała, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Rady Miejskiej w Białej. 

2. Cofanie udziałów lub akcji następuje poprzez 

ich umorzenie zgodnie z postanowieniami Kodeksu 

spółek handlowych. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Białej. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Joachim Kosz 
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UCHWAŁA NR XXV/293/09 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

 

 z dnia 31 sierpnia 2009 r. 

  

w sprawie nadania drodze wewnętrznej kategorii drogi gminnej 

 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.  

z 2007 r. Nr 19 poz. 115; z 2007 r. Nr 23 poz. 

136, Nr 192 poz. 1381; z 2008 r. Nr 54 poz. 

326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505;  

z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 19 poz. 101, Nr 86 

poz. 720), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu 

w Prudniku, Rada Miejska w Białej uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. Nadaje się kategorię drogi gminnej drogom 

(ulicom) wewnętrznym Św. Kamila, Adama Asny-

ka oraz Josepha von Eichendorffa w mieście Biała 

oznaczonych w załączniku nr 1
*
 do niniejszej 

uchwały. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Białej. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie 14 dni po ogłoszeniu, z mocą obowiązują-

cą od dnia 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Joachim Kosz 

 

 

*/ Załącznik do uchwały opublikowano na stro-

nie 6576 
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UCHWAŁA NR XXV/294/09 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

 

 z dnia 31 sierpnia 2009 r. 

  

w sprawie zaliczenia ulic: Kilińskiego, Lipowej i Stare Miasto w mieście Biała  

do kategorii dróg gminnych 

 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 mar-

ca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r.  

Nr 19, poz. 115; z 2007 r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, 

poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 

1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 

100, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720), Rada Miej-

ska w Białej uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Zalicza się ulicę Kilińskiego, ulicę Lipową 

oraz ulicę Stare Miasto w mieście Biała do katego-

rii dróg gminnych oznaczonych w załączniku nr 1
*
 

do niniejszej uchwały.   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Białej. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie 14 dni po ogłoszeniu, z mocą obowiązują-

cą od dnia 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Joachim Kosz 

 

 

 

*/ Załącznik do uchwały opublikowano na stro-

nie 6577 
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UCHWAŁA NR XXX/230/2009 

RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU 

 

 z dnia 25 września 2009 r. 

  

w sprawie nadania nazwy ulicy (drodze wewnętrznej) w miejscowości Pludry 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. 

Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), Rada Miejska  

w Dobrodzieniu uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na 

działce nr ew. 1540 (karta mapy 13 – obręb Plu-

dry) w miejscowości Pludry, po uzyskaniu pisem-

nej zgody wszystkich właścicieli terenów oraz 

właścicieli terenów przyległych, na których jest 

ona zlokalizowana, nadaje się nazwę ul. Piaskowa. 

2. Usytuowanie oraz przebieg drogi wewnętrz-

nej, o której mowa w ust. 1, ilustruje fragment 

mapy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. Uchwalona nazwa drogi wewnętrznej,  

o której mowa w § 1, podlega naniesieniu na ma-

py: ewidencyjną i zasadniczą oraz wpisaniu do 

ewidencji nazw ulic i placów prowadzonej przez 

Urząd Miejski w Dobrodzieniu. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Dobrodzienia. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego, a ponadto podle-

ga ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miej-

skim w Dobrodzieniu. 

 

 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej 

Paweł Czapla 
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Załącznik 

do uchwały Nr XXX/230/2009  

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu 

z dnia 25 września 2009 r. 
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UCHWAŁA NR XXXVI/266/2009 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

 

 z dnia 10 września 2009 r. 

  

w sprawie nadania nazwy ulicy 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następu-

je: 

 

§ 1.1. Nadaje się nazwę „Słoneczna" ulicy 

równoległej do ulicy 22-go Lipca i prostopadłej do 

ulicy Kościelnej, oznaczonej numerem działki 

2351/425 k.m. 3 stanowiącej własność Gminy 

Dobrzeń Wielki, dla których Sąd Rejonowy w Opo-

lu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą OP1O/00069543/4 na nowo wyzna-

czonych terenach zabudowy mieszkaniowej w 

Dobrzeniu Wielkim. 

2. Położenie ulicy określa mapka, będąca za-

łącznikiem graficznym do uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi  

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

Norbert Słabik 
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UCHWAŁA NR XXXVII/317/2009 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

 

 z dnia 24 września 2009 r. 

  

w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej,  

rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania 

 

Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d 

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

uczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, 

poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, 

poz. 95 Nr 80, poz. 542 i Nr 102, poz. 689, Nr 158, 

poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369  

i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917  

i Nr 227, poz. 1505 oraz 2009 r. Nr 1, poz. 1  

i Nr 56, poz. 458) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr 52, poz. 420), Rada Miejska w Gogolinie uchwa-

la, co następuje: 

 

§ 1. Określa się wysokość środków finanso-

wych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, 

rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej 

pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania 

dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowa-

dzonych przez Gminę Gogolin, a także nauczycieli 

emerytów i rencistów bez względu na datę przej-

ścia na emeryturę lub rentę. 

 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to 

ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r.; 

2) organie prowadzącym – rozumie się przez to 

Gminę Gogolin; 

3) szkole – należy przez to rozumieć przedszko-

le, szkołę podstawową, gimnazjum lub liceum 

ogólnokształcące; 

4) nauczycielach – należy rozumieć przez to 

również wychowawców oraz innych pracowników 

pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach 

organizacyjnych, o których mowa w pkt 3 oraz 

emerytów i rencistów – byłych nauczycieli, wy-

chowawców i innych pracowników pedagogicz-

nych dla których ostatnim przed emeryturą (rentą) 

miejscem zatrudnienia były jednostki organizacyjne 

o których mowa w pkt 3; 

5) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy ro-

zumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki or-

ganizacyjnej wymienionej w pkt 3; 

6) funduszu zdrowotnym – oznacza to środki 

finansowe przeznaczone w budżecie Gminy Gogo-

lin na bezzwrotną finansową pomoc zdrowotną dla 

nauczycieli. 

 

§ 3. W budżecie Gminy Gogolin wyodrębnia się 

środki finansowe na bezzwrotną finansową pomoc 

zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,2 % 

planowanych rocznych środków przeznaczonych 

na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

 

§ 4. Ustala się następujące warunki przyzna-

wania pomocy zdrowotnej: 

1. Z funduszu zdrowotnego mogą korzystać 

nauczyciele, którzy: 

1) leczą się z powodu przewlekłej i ciężkiej cho-

roby; 

2) wymagają rehabilitacji; 

3) korzystają z leczenia szpitalnego; 

4) wymagają leczenia specjalistycznego. 

2. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej 

jest złożenie wniosku. 

3. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej 

mogą składać: 

1) zainteresowany nauczyciel; 

2) dyrektor; 

3) rada pedagogiczna; 

4) przedstawiciele związków zawodowych; 

5) opiekun nauczyciela, jeżeli nie jest on zdolny 

do podejmowania czynności w tym zakresie. 

4. Do wniosku należy dołączyć: 

1) aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie 

nauczyciela; 

2) dokumenty potwierdzające poniesione kosz-

ty leczenia; 

3) kserokopie zeznania o wysokości osiągnięte-

go dochodu (PIT), a w przypadku emerytów, ren-

cistów, którym rozliczenie podatku dokonuje ZUS 

kserokopię informacji o dochodach w roku podat-

kowym poprzedzającym rok złożenia wniosku  

o przyznanie pomocy zdrowotnej i oświadczenie  
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o dochodach przypadających na jednego członka 

rodziny; 

4) kserokopię innych dokumentów poświadcza-

jących wskazaną przez wnioskodawcę sytuację. 

5. Wysokość przyznawanej pomocy zdrowotnej 

uzależnia się od: 

1) przebiegu choroby oraz od okoliczności z 

tym związanych; 

2) wysokości udokumentowanych poniesionych 

przez nauczyciela kosztów leczenia; 

3) wysokości dochodu na członka rodziny. 

 

§ 5. Ustala się sposób przyznawania pomocy 

zdrowotnej: 

1) funduszem zdrowotnym z przeznaczeniem 

na pomoc dla nauczycieli zarządzają dyrektorzy 

jednostek organizacyjnych wymienionych w § 2 

pkt 3. Podmioty te ponoszą pełną odpowiedzial-

ność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

2) pomoc zdrowotna przyznawana jest w 

pierwszej kolejności osobom o najniższych docho-

dach; 

3) rozpatrywanie wniosków odbywa się raz na 

pół roku; 

4) decyzję o przyznaniu pomocy zdrowotnej 

podejmuje dyrektor szkoły a w przypadku dyrekto-

rów – Burmistrz; 

5) z pomocy zdrowotnej mogą korzystać osoby 

wymienione w § 4 ust. 1 raz w roku, przy czym  

w szczególnych przypadkach, pomoc zdrowotna 

może być przyznana powtórnie w danym roku. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Gogolina. 

 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XIV/101/2007 Rady 

Miejskiej w Gogolinie z dnia 20 listopada 2007 r. 

w sprawie określenia rodzajów warunków i sposo-

bu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej 

dla nauczycieli. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

Franciszek Holeczek 
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UCHWAŁA NR XXXVII/320/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

 

 z dnia 24 września 2009 r. 

  

w sprawie nadania nazwy ulicy 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz  

z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada Miejska w Gogo-

linie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ulicy w miejscowości Odrowąż, oznaczonej 

numerem ewidencyjnym działki Nr 113/2 k.m. 1  

w obrębie Odrowąż, nadaje się nazwę "Leśna". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Gogolina. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

Franciszek Holeczek 
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UCHWAŁA NR XXXV/543/09 

 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

 

 z dnia 26 sierpnia 2009 r. 

  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/440/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 marca 2009 r.  

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną  

na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 7 ust. 3 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

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

844, z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 

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

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

Nr 116, poz. 830, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. 

Nr 56, poz. 458) oraz § 1 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie wa-

runków udzielania zwolnień od podatku od nieru-

chomości oraz podatku od środków transporto-

wych, stanowiących regionalną pomoc inwesty-

cyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927), Rada Miejska  

w Nysie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXX/440/09 Rady Miejskiej 

w Nysie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zwol-

nień od podatku od nieruchomości stanowiących 

regionalną pomoc inwestycyjną na tworzenie no-

wych miejsc pracy związanych z realizacją nowej 

inwestycji wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 uchyla się ust. 3; 

 

2) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu: 

„§ 17a.1. Traci moc uchwała Nr XV/199/07 

Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007 r. 

w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku 

od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku  

z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy na tere-

nie Gminy Nysa stanowiących regionalną pomoc 

inwestycyjną.  

2. Przedsiębiorcy korzystający z pomocy na 

podstawie uchwały wymienionej w ust. 1 zacho-

wują prawo do zwolnienia na podstawie dotych-

czasowych przepisów.". 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Nysy. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie oraz na stro-

nie internetowej Urzędu (BIP). 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego i obowiązuje do dnia  

31 grudnia 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Feliks Kamienik 
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UCHWAŁA NR XXXI/194/2009 

 RADY GMINY OLSZANKA 

 

 z dnia 22 września 2009 r. 

  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/176/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 kwietnia 2009 r.  

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość  

i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy 

sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,  

a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady  

jego przyznawania i wypłacania (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2009 r. Nr 36 poz. 650)  

 

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

ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

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

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 30 ust. 6  

i ust. 6a oraz art. 54 ust. 7 w związku z art. 54 

ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

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

z późn. zm.), po uzgodnieniu ze Związkiem Na-

uczycielstwa Polskiego - Zarządem Oddziału  

w Brzegu, Rada Gminy Olszanka uchwala, co na-

stępuje:  

 

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/176/2009 Rady 

Gminy Olszanka z dnia 28 kwietnia 2009 r.  

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wy-

sokość stawek i szczegółowe warunki przyznawa-

nia nauczycielom dodatków: za wysługę lat, mo-

tywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 

wysokość i warunki wypłacania innych składników 

wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, 

szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego 

dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady 

jego przyznawania i wypłacania (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z 2009 r. Nr 36, poz. 650), wprowa-

dza się następujące zmiany:  

1. W tabeli określonej w § 4 ust. 2 przedmio-

towej uchwały l.p. 3 otrzymuje brzmienie:  

 

L.p.  Stanowisko kierownicze Procent  

wynagrodzenia 

zasadniczego 

3.  Zespoły:  

1) Dyrektor zespołu 

a) do 8 oddziałów 

b) od 9 do 12 oddziałów 

c) od 13 do 16 oddziałów  

d) 17 i więcej oddziałów 

2) wicedyrektor zespołu 

 

 

10 - 35 

12 - 40 

15 - 45 

20 - 50 

  5 - 30 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Olszanka. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  

z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 r.  

 

Przewodniczący Rady 

Walenty Oliwa 
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UCHWAŁA NR XXXV/350/09 

 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

 

 z dnia 29 czerwca 2009 r. 

  

w sprawie zmiany Statutu Gminy Ozimek 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. W Statucie Gminy Ozimek, (j.t. Dz. Urz. 

Woj. Opolskiego Nr 1 poz. 4 wraz z późn. zm.) 

skreśla się Rozdział IV. 

2. Dotychczasowe Rozdziały V do IX oznacza 

się jako Rozdziały IV do VIII a §§ 25 do 41 ozna-

cza się jako §§ 19 do 35. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

Joachim Wiesbach 
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UCHWAŁA NR XXXVII/357/09 

 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

 

 z dnia 21 września 2009 r. 

  

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminy Ozimek  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Zmienia się § 1 uchwały Nr XXXV/ 

350/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmia-

ny Statutu Gminy Ozimek w ten sposób, że ust. 2 

otrzymuje następujące brzmienie:  

„2. Dotychczasowe Rozdziały V do IX oznacza 

się jako Rozdziały IV do VIII a §§ 25 do 41 oznacza 

się jako §§ 21 do 37.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Joachim Wiesbach
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UCHWAŁA NR XXXIII/221/2009 

RADY GMINY POPIELÓW 

 

 z dnia 11 września 2009 r. 

  

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia warunków odpłatności za pomoc  

w zakresie dożywiania 

 

Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 2 usta-

wy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu pro-

gramu wieloletniego '"Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z 2008 r. 

Nr 222, poz. 1487), Rada Gminy Popielów uchwa-

la, co następuje: 

 

§ 1. Podwyższa się kryterium dochodowe oraz 

określa się warunki odpłatności za pomoc w za-

kresie dożywiania w zależności od dochodu na 

osobę w rodzinie według tabeli nr 1.  

 

Tabela nr 1 - odpłatność za dożywianie uczniów 

 

Kryterium dochodowe 

osoby samotnie gospodaru-

jącej lub kryterium docho-

dowe na osobę w rodzinie 

określone zgodnie z art. 8 

ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy  

o pomocy społecznej 

wysokość odpłatności 

w % ustalona od wartości 

posiłku 

do 200% nieodpłatnie 

powyżej 200% 100% 

 

§ 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika 

socjalnego, rodzica, opiekuna dziecka, pobierający 

świadczenie może zostać zwolniony z opłat wyni-

kających z tabeli zwłaszcza, jeżeli żądanie zwrotu 

świadczenia opłat stanowiłoby dla osoby zobowią-

zanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki 

udzielonej pomocy, zwłaszcza w następujących 

sytuacjach: 

1) wielodzietność (4 i więcej dzieci); 

2) samotne wychowywanie nieletnich dzieci; 

3) konieczność ponoszenia dużych wydatków 

w stosunku do dochodów rodziny na koszty le-

czenia i rehabilitacji; 

4) uczęszczanie dzieci do szkół specjalnych  

i specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych 

oraz specjalnych ośrodków opiekuńczo - wycho-

wawczych. 

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr Vl/40/2007 Rady 

Gminy w Popielowie z dnia 29 marca 2007 r.  

w sprawie określenia warunków odpłatności za 

pomoc w zakresie dożywiania. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy. 

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

Jerzy Kupczyk 
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UCHWAŁA NR XXXIV/279/2009 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

 

 z dnia 16 września 2009 r. 

  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej  

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prószków 

 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 wrze-

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

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 

pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-

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

z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje: 
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§ 1. W § 1 uchwały Nr VIII/74/2007 Rady 

Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 maja 2007 r.  

w sprawie regulaminu udzielania pomocy material-

nej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Prószków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 50, poz. 

1629) rozdział I otrzymuje brzmienie: 

„Rozdział I. Sposób ustalania wysokości sty-

pendium szkolnego. 

Stypendium ustala się uwzględniając sytuację 

materialną uczniów i ich rodzin przy wystąpieniu 

co najmniej jednej okoliczności, o której mowa  

w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, zwa-

nej dalej ustawą w wysokości określonej w tabeli: 

 
l.p. Dochód na osobę w rodzinie 

o którym mowa w art. 8  

ust. 1 pkt 2 ustawy o pomo-

cy społecznej 

Wysokość miesięcznego 

stypendium (procentowo 

od kwoty o której mowa  

w art. 6 ust. 2 pkt 2 

ustawy o świadczeniach 

rodzinnych) 

1. do 30% 200% 

2. pow. 30% - do 43% 155% 

3. pow. 43% - do 57% 145% 

4. pow. 57% - do 71% 135% 

5. pow. 71% - do 85% 120% 

6. pow. 85% - do 90% 100% 

7. pow. 90% - do 100% 81% 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Klaudia Lakwa 
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UCHWAŁA NR XLIII/651/2009 

RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU 

 

 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

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

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

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

717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116 poz. 1203; Nr 167 poz. 1759; z 2005 r.  

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

Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

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

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

i z 2009 r. Nr 52 poz. 420) art. 20 ust. 1 ustawy  

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

rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717;  

z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. 

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

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

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

Nr 201, poz. 1237, Nr 220 poz. 1413), w związku 

z uchwałą Nr XXX/406/2008 Rady Miejskiej  

w Prudniku z dnia 25 września 2008 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania miasta Prudnika, po 

stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Prudnik, Rada Miejska w Prudni-

ku uchwala, co następuje: 

§ 1. W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Prudnika przyjętym uchwałą 

Nr XXVI/276/2004 Rady Miejskiej w Prudniku,  

z dnia 23 lipca 2004 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego.  

Nr 62, poz. 1689) wprowadza się następujące zmia-

ny: 

1) w § 6. ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12) wyklucza się, w obszarze opracowania, 

realizację przedsięwzięć mogących zawsze zna-

cząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem 

terenów C 22 P,S,UP i C 29 P,UP,”; 

2) w § 12: 

a) pkt 53 otrzymuje brzmienie: 

”53) C22P,S,UP 

tereny obiektów i urządzeń wytwórczości 

przemysłowej związanej infrastruktury technicznej 

i urządzonej zieleni izolacyjnej, obiektów i urządzeń 

składów i magazynów oraz obiektów i urządzeń 

wytwórczości usługowej, przemysłowej, obiektów, 

urządzeń, składów, magazynów i związanej infra-

struktury technicznej. Dopuszczalna lokalizacja 

zapleczy administracyjno – technicznych, socjal-

nych i szkoleniowych oraz zieleni urządzonej. 

Ustala się następujące warunki ich zabudowy  

i zagospodarowania: 
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a) architektura zabudowy współczesna; wyso-

kość budynków do 30,0 m mierząc najwyżej poło-

żonych podstawowych elementów budynku (kale-

nica, szczyty i krawędzie ścian zewnętrznych itp.), 

wysokość budowli do 30,0 m, zaleca się dachy 

płaskie z wewnętrznym systemem odprowadzania 

wód opadowych,  

b) nieprzekraczalne linie zabudowy przyjąć 

zgodnie z rysunkiem planu,  

c) zagospodarowanie terenu winno uwzględnić 

parking dla korzystających z usług i dla pracowni-

ków; powierzchnia parkingu nie może zajmować 

mniej niż 5% powierzchni terenu,  

d) dopuszczalna realizacja ogrodzeń o pełnym 

wypełnieniu i o wysokości do 2,0 m,  

e) część zabudowana działki inwestycyjnej nie 

może przekroczyć 80%, a zieleń urządzona sta-

nowić winna od 10 do 15 % jej ogólnej po-

wierzchni, 

f) docelowo teren przewidziany do uzbrojenia  

w sieć elektroenergetyczną kablową N/N i SN, sieć 

wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, kanaliza-

cji deszczowej, telekomunikacyjną i gazową, 

g) dopuszcza się lokalizację kablowych linii 

elektroenergetycznych, 

h) dopuszcza się lokalizowanie nowych stacji 

transformatorowych wraz z drogami dojazdowymi, 

i) planowane kubaturowe stacje transformato-

rowe powinny być wykonane jako obiekty na-

ziemne, wolnostojące, 

j) gospodarkę cieplną prowadzić w oparciu o ni-

skoemisyjne źródła ciepła, 

k) gospodarkę ściekami przemysłowymi i byto-

wo - gospodarczymi prowadzić zgodnie z obowią-

zującymi przepisami, minimalizując ich ilość i za-

pewniając zachowanie norm jakości wód,  

l) wody deszczowe odprowadzić po ich pod-

czyszczeniu do kanalizacji deszczowej, a w przy-

padku braku możliwości takiego odprowadzenia 

stosować wewnętrzne systemy ich gromadzenia 

zapewniające zgodność stanu gospodarki ścieko-

wej z przepisami szczególnymi, 

m) dopuszcza się prowadzenie handlu detalicz-

nego jeżeli nie ma innych zakazów wynikających  

z unormowań technologicznych lub branżowych, 

n) dopuszczalne wtórne podziały terenów oraz 

ich scalenia, 

o) zakazuje się lokalizacji ferm wiatrowych, 

p) zakazuje się inwestycji z zakresu składowa-

nia i unieszkodliwiania odpadów, 

 

b) po pkt 53 dodaje się pkt 53a, w brzmieniu: 

„53a) C29P,UP 

tereny obiektów i urządzeń wytwórczości 

przemysłowej związanej infrastruktury technicznej 

i urządzonej zieleni izolacyjnej oraz obiektów  

i urządzeń wytwórczości usługowej, przemysłowej 

i związanej infrastruktury technicznej. Dopuszczal-

na lokalizacja zaplecz administracyjno – technicz-

nych, socjalnych i szkoleniowych oraz zieleni 

urządzonej (w tym zieleni izolacyjnej). Ustala się 

następujące warunki ich zabudowy i zagospoda-

rowania: 

a) architektura zabudowy współczesna; wyso-

kość budynków do 30,0 m mierząc najwyżej poło-

żonych podstawowych elementów budynku (kale-

nica, szczyty i krawędzie ścian zewnętrznych itp.), 

wysokość budowli do 30,0 m, zaleca się dachy 

płaskie z wewnętrznym systemem odprowadzania 

wód opadowych,  

b) nieprzekraczalne linie zabudowy przyjąć 

zgodnie z rysunkiem planu,  

c) zagospodarowanie terenu winno uwzględnić 

parking dla korzystających z usług i dla pracowni-

ków; powierzchnia parkingu nie może zajmować 

mniej niż 5% powierzchni terenu,  

d) dopuszczalna realizacja ogrodzeń o pełnym 

wypełnieniu i o wysokości do 2,0 m,  

e) część zabudowana działki inwestycyjnej nie 

może przekroczyć 80%, a zieleń urządzona sta-

nowić winna od 10 do 15 % jej ogólnej po-

wierzchni, 

f) docelowo teren przewidziany do uzbrojenia  

w sieć elektroenergetyczną kablową N/N i SN, sieć 

wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, kanaliza-

cji deszczowej, telekomunikacyjną i gazową, 

g) dopuszcza się lokalizację kablowych linii 

elektroenergetycznych, 

h) dopuszcza się lokalizowanie nowych stacji 

transformatorowych wraz z drogami dojazdowymi, 

i) planowane kubaturowe stacje transformato-

rowe powinny być wykonane jako obiekty na-

ziemne, wolnostojące, 

j) gospodarkę cieplną prowadzić w oparciu o ni-

skoemisyjne źródła ciepła, 

k) gospodarkę ściekami przemysłowymi i byto-

wo-gospodarczymi prowadzić zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami, minimalizując ich ilość i zapew-

niając zachowanie norm jakości wód,  

l) wody deszczowe odprowadzić po ich pod-

czyszczeniu do kanalizacji deszczowej, a w przy-

padku braku możliwości takiego odprowadzenia 

stosować wewnętrzne systemy ich gromadzenia 

zapewniające zgodność stanu gospodarki ścieko-

wej z przepisami szczególnymi, 

m) dopuszcza się prowadzenie handlu detalicz-

nego jeżeli nie ma innych zakazów wynikających  

z unormowań technologicznych lub branżowych, 

n) dopuszczalne wtórne podziały terenów oraz 

ich scalenia, 

o) zakazuje się lokalizacji ferm wiatrowych, 

p) zakazuje się inwestycji z zakresu składowa-

nia i unieszkodliwiania odpadów. 

 

§ 2. Integralną częścią planu jest: 

1) rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 
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2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gmi-

ny, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych stanowi za-

łącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Prudnika. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

Jacek Szczepański 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XLlII/651/2009 

Rady Miejskiej w Prudniku 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do projek-

tu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Prudnika 

 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 ustawy  

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

darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; 

z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492;  

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087;  

z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635;  

z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, 

poz. 1227, Nr 201, poz. 1237; Nr 220 poz. 

1413), Rada Miejska w Prudniku, rozstrzyga, co 

następuje: 

 

Biorąc pod uwagę stanowisko Burmistrza o nie-

zgłoszeniu uwag do projektu planu wyłożonego do 

publicznego wglądu, nie rozstrzyga się o sposobie 

ich rozpatrzenia. 

 

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XLIII/651/2009 

         Rady Miejskiej w Prudniku 

                    z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w zmianie miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego miasta Prudnika, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finan-

sowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-

blicznych. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6 

poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, 

poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 

poz. 1237, Nr 220 poz. 1413), art. 7 ust. 1 pkt 2  

i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i z 2009 r. Nr 52, poz. 420.) i art. 167 ust. 2  

pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, 

poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, 

poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 

1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 

560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, 

poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 112, Nr 209, 

poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 

1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 

504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), Rada 

Miejska w Prudniku rozstrzyga, co następuje: 

 

1. Na terenie objętym zmianą miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Prudnika nie przewiduje się realizacji nowych in-

westycji z zakresu infrastruktury technicznej  

i dróg, które należą do zadań własnych gminy. 

2. W związku z brakiem zadań własnych gminy 

na terenie objętym zmianą planu odstępuje się od 

rozstrzygnięcia o sposobie ich realizacji i zasadach 

ich finansowania. 
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UCHWAŁA NR XLIII/654/2009 

RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU 

 

 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

  

w sprawie zaliczania drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr 52, poz. 420) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy  

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 

136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 

326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505;  

z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101, Nr 86, poz. 

720), Rada Miejska w Prudniku uchwala, co na-

stępuje: 

 

§ 1.1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych 

drogę oznaczoną na mapie nr 4 obręb Prudnik jako 

działki Nr 14/4 i część działki Nr 930/3 oraz nadaje 

się jej nazwę ulica Azaliowa. 

2. Lokalizację drogi określonej w ust. 1 przed-

stawia załącznik graficzny do uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Prudnika. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Jacek Szczepański 
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UCHWAŁA NR XLIV/686/2009 

RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU 

 

 z dnia 24 września 2009 r. 

  

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości  

stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie,  

wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz 

art. 13b ust. 3, 4 i art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 

1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 

1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 

100 i 101, Nr 86, poz. 720), Rada Miejska w Prud-

niku uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XIII/119/2007 Rady Miej-

skiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2007 r.  

w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, 

określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie 

pojazdów samochodowych na drogach publicz-

nych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz 

sposobu pobierania tych opłat zmienionej uchwałą 

Nr XLIII/656/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w  § 3:  

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) za pierwszą godzinę parkowania - 1,20 zł; 

3) za drugą godzinę parkowania - 1,30 zł”; 

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) za czwartą godzinę i kolejne godziny par-

kowania - 1,20 zł”; 

2) w § 4:  

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dziennej, za 1 dzień parkowania - 7 zł”, 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) rocznej, za parkowanie na drogach publicz-

nych sąsiadujących do 100 m z nieruchomością, 

w której parkujący jest zameldowany na pobyt 

stały - 80 zł.”.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Prudnika. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Jacek Szczepański 
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1270 

UCHWAŁA NR XXXVII/319/09 

 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

 

 z dnia 24 czerwca 2009 r. 

  

w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich  

do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej  

 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia  

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

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

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

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

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

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

poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. 

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

Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
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1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 

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

ska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następu-

je: 

 

§ 1. Upoważnia się dyrektora Gminnego Zarzą-

du Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich 

do załatwiania w imieniu Burmistrza indywidual-

nych spraw z zakresu administracji publicznej, 

włącznie z prawem wydawania decyzji. 

 

§ 2. Niniejsze upoważnienie obejmuje prowa-

dzenie postępowania administracyjnego w spra-

wach dotyczących geodezyjnego podziału nieru-

chomości, rozgraniczania nieruchomości, prze-

kształcenia prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności oraz ustanawiania trwałego 

zarządu. 

 

§ 3. Upoważnienia, o którym mowa w § 1, 

udziela się od dnia 1 stycznia 2009 r. na czas 

nieokreślony, a wygasa ono z chwilą cofnięcia 

albo rozwiązania stosunku pracy. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Strzelec Opolskich. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Opolskiego. 

 

Przewodnicząca Rady 

Teresa Smoleń 

1270 

1270 

1271 

UCHWAŁA NR XXXIX/337/09 

 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

 

 z dnia 23 września 2009 r. 

  

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXVII/319/09 z dnia 24 czerwca 

2009 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich 

do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej  

 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia  

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

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

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 13, 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; z 2006 r. 

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

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

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

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

ska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następu-

je: 

 

§ 1. Dokonuje się zmiany treści § 3 uchwały 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXVII/ 

319/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie 

upoważnienia dyrektora Gminnego Zarządu Mienia 

Komunalnego w Strzelcach Opolskich do załatwia-

nia indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej, który otrzymuje brzmienie:  

„Upoważnienia, o którym mowa w § 1, udziela 

się na czas nieokreślony, a wygasa ono z chwilą 

cofnięcia albo rozwiązania stosunku pracy.". 

 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozosta-

ją bez zmian. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Strzelec Opolskich. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Opolskiego. 

 

Przewodnicząca Rady 

Teresa Smoleń 
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UCHWAŁA NR XXXII/256/09 

 RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

 

 z dnia 21 września 2009 r. 

  

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących  

mienie Gminy Zawadzkie oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 

lub na czas nieoznaczony  

 

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

art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  

Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62, 

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

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

Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055;  

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

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

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

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

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

Nr 52, poz. 420), w związku z art. 11 ust. 2, art. 13 

ust. 1-3, art. 24 ust. 1, art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3, 

art. 68 ust. 1 i 2, art. 70 ust. 4, art. 73 ust. 3 usta-

wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-

chomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, 

Nr 281 poz. 2782; z 2005 r. Nr 130 poz. 1087,  

Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459; z 2006 r.  

Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i poz. 1601;  

z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 

369, Nr 220, poz. 1412; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, 

Nr 42, poz. 335 i poz. 340, Nr 98, poz. 817), Rada 

Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje: 

 

Dział I  

Przepisy ogólne 

 

§ 1. Uchwała określa zasady nabywania, zby-

wania i obciążania nieruchomości stanowiących 

mienie Gminy Zawadzkie oraz ich wydzierżawia-

nia, najmu oraz użyczania na czas oznaczony dłuż-

szy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 

 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę 

Zawadzkie; 

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miej-

ską w Zawadzkiem; 

3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmi-

strza Zawadzkiego; 

4) zasobie nieruchomości - należy przez to ro-

zumieć nieruchomości stanowiące własność Gmi-

ny Zawadzkie, które nie zostały oddane w użyt-

kowanie wieczyste; 

5) obciążaniu nieruchomości - należy przez to 

rozumieć ustanowienie ograniczonych praw rze-

czowych obciążających nieruchomość; 

6) jednostce organizacyjnej - należy przez to ro-

zumieć gminną jednostkę organizacyjną nieposia-

dającą osobowości prawnej; 

7) gminnej osobie prawnej - należy przez to ro-

zumieć gminną jednostkę organizacyjną posiadają-

cą osobowość prawną, dla której organem założy-

cielskim lub nadzorującym są organy Gminy Za-

wadzkie; 

8) celach publicznych - należy przez to rozu-

mieć cele wymienione w ustawie o gospodarce 

nieruchomościami lub inne cele publiczne wymie-

nione w przepisach szczególnych; 

9) lokalu użytkowym - należy przez to rozumieć 

budynek lub pomieszczenie przeznaczone na cele 

inne niż mieszkalne. 

 

§ 3. Decyzje w sprawach gospodarowania 

gminnym zasobem nieruchomości podejmuje Bur-

mistrz lub upełnomocniony przez Burmistrza kie-

rownik gminnej jednostki organizacyjnej w zakresie 

udzielonego mu pełnomocnictwa. 

 

Dział II  

Zasady nabywania, zbywania i obciążania nie-

ruchomości stanowiących mienie Gminy 

 

Rozdział I  

Nabywanie nieruchomości 

 

§ 4.1. Nieruchomości nabywane są do gminne-

go zasobu nieruchomości w szczególności ze 

względu na: 

1) potrzeby inwestycyjne; 

2) potrzeby realizacji zadań własnych oraz ce-

lów publicznych; 

3) potrzeby rozwojowe Gminy; 

4) w celu uregulowania stanów prawnych; 

5) postanowienia przepisów szczególnych. 

2. Przed nabyciem nieruchomości Burmistrz 

ustala czy nieruchomości mające być przedmiotem 

nabycia nie są obciążone hipotekami przekraczają-

cymi wartość nieruchomości, innymi ciężarami 

ograniczającymi władanie nieruchomością bądź też 
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służebnościami uniemożliwiającymi ich wykorzy-

stanie zgodnie z przeznaczeniem określonym  

w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego. W takim przypadku na nabycie nieru-

chomości wymagana jest zgoda Rady. 

3. Cena nabywanej nieruchomości musi być po-

równywalna z cenami stosowanymi w obrocie 

rynkowym. 

4. W uzasadnionych przypadkach nabycie nie-

ruchomości może nastąpić za cenę wyższą, wyno-

szącą nie więcej niż 150% ceny ustalonej przez 

rzeczoznawcę. 

5. Odpłatne nabycie prawa własności nieru-

chomości lub prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości, którego cena przekracza 200.000 zł 

wymaga zgody Rady. 

 

Rozdział II  

Zamiana nieruchomości 

 

§ 5.1. Zamiany nieruchomości dokonuje Bur-

mistrz w przypadkach uzasadnionych interesami 

Gminy. 

2. Warunki zamiany nieruchomości uzgadnia się 

w drodze rokowań. 

3. Przy zamianie nieruchomości bierze się pod 

uwagę wartość zamienianych nieruchomości okre-

śloną przez rzeczoznawcę majątkowego i stosuje 

się wzajemne rozliczenia z tytułu nierównej warto-

ści zamienianych nieruchomości. W przypadku, 

jeżeli dopłata jest po stronie Gminy, a strona za-

miany odstępuje od żądania dopłaty traktuje się tę 

niedobraną dopłatę jako darowiznę.  

4. Rozliczenie należności stron z tytułu zamiany 

nieruchomości może obejmować oprócz wartości 

nieruchomości również odszkodowania i inne wza-

jemne zobowiązania stron. 

5. Zamiana nieruchomości o wartości przekra-

czającej 200.000 zł wymaga zgody Rady. 

 

Rozdział III  

Zbywanie nieruchomości 

 

§ 6. Do zbycia z zasobu nieruchomości mogą 

być przeznaczone nieruchomości zbędne dla reali-

zacji zadań Gminy. 

 

§ 7. Zbywanie nieruchomości polega w szcze-

gólności na: 

1) sprzedaży nieruchomości lub oddaniu jej  

w użytkowanie wieczyste; 

2) wniesieniu prawa własności nieruchomości 

lub prawa użytkowania wieczystego aportem do 

spółki prawa handlowego; 

3) przekazaniu nieruchomości na wyposażenie 

gminnej osoby prawnej; 

4) przekazaniu nieruchomości w drodze darowi-

zny na realizację celów publicznych oraz na rzecz 

jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu 

Państwa. 

 

§ 8.1. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie 

wieczyste nieruchomości następuje w drodze prze-

targu lub w trybie bezprzetargowym według zasad 

obowiązujących w ustawie o gospodarce nieru-

chomościami oraz w niniejszej uchwale. 

2. O formie przetargu decyduje Burmistrz. 

3. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczy-

ste nieruchomości o wartości określonej w wycenie 

uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego przekra-

czającej 200.000 zł wymaga zgody Rady. 

 

§ 9.1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu 

lokali użytkowych, w tym garaży, ich najemcom 

lub dzierżawcom, jeżeli umowa najmu lub dzierża-

wy zawarta została na czas nieokreślony i trwała 

co najmniej 3 lata, a dotychczasowy sposób użyt-

kowania nieruchomości nie koliduje z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego. 

2. Sprzedaży na rzecz najemcy lub dzierżawcy nie 

podlegają nieruchomości obciążone zaległościami  

z tytułu czynszu dzierżawnego lub czynszu najmu. 

 

§ 10. Zasady wnoszenia nieruchomości jako 

wkładu niepieniężnego (aportu) Gminy do spółek 

prawa handlowego, utworzonych z udziałem Gmi-

ny, określa odrębna uchwała. 

 

§ 11. Zasady gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy oraz zasady wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy określa odrębna uchwała. 

 

§ 12.1. Pierwsza opłata za oddanie nierucho-

mości gruntowej w użytkowanie wieczyste wyno-

si: 

1) 15 % ceny nieruchomości ustalonej w prze-

targu lub w trybie bezprzetargowym za nierucho-

mości oddawane w użytkowanie wieczyste: 

a) osobom fizycznym i osobom prawnym, które 

prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, 

kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, ba-

dawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub 

turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością 

zarobkową, 

b) na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń 

infrastruktury technicznej oraz innych celów pu-

blicznych; 

2) 25% ceny nieruchomości ustalonej w drodze 

przetargu lub w trybie bezprzetargowym w pozo-

stałych przypadkach. 

2. Pierwszą opłatę za oddanie nieruchomości 

gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze 

bezprzetargowej Burmistrz może rozłożyć na opro-

centowane raty przy zastosowaniu stopy procen-

towej równej trzykrotności stopy redyskonta we-
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ksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. 

Oprocentowaniu temu podlega oddzielnie każda 

rata roczna.  

 

Rozdział IV  

Obciążanie nieruchomości 

 

§ 13. Obciążanie nieruchomości stanowiących 

mienie Gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi 

polega w szczególności na: 

1) oddawaniu nieruchomości w użytkowanie; 

2) ustanawianiu służebności gruntowych; 

3) ustanawianiu hipotek. 

 

§ 14. Obciążanie nieruchomości ograniczonymi 

prawami rzeczowymi należy do właściwości Bur-

mistrza. 

 

§ 15. Obciążenie nieruchomości hipoteką w kwo-

cie większej niż 50.000 zł wymaga zgody Rady.  

 

§ 16. Z tytułu ustanowienia służebności pobie-

ra się wynagrodzenie, za wyjątkiem ustanowienia 

służebności: 

1) w przypadku, gdy nieruchomość została zby-

ta przez Skarb Państwa lub Gminę bez odpowied-

niego dostępu do drogi publicznej; 

2) w sytuacji wzajemnego ich ustanawiania; 

3) w celu zapewnienia dostępu do nieruchomo-

ści zbywanej przez Gminę; 

4) na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek sa-

morządu terytorialnego. 

 

§ 17. Wysokość wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 16, określa Burmistrz na podstawie 

wartości ustalonej w operacie szacunkowym przez 

rzeczoznawcę majątkowego oraz kosztów ponie-

sionych przez Gminę związanych z opracowaniem 

niezbędnej dokumentacji. Wynagrodzenie to płatne 

jest na rzecz Gminy jednorazowo lub maksymalnie 

w dziesięciu oprocentowanych ratach rocznych 

przy zastosowaniu stopy procentowej równej sto-

pie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy 

Bank Polski. 

 

§ 18. Oddanie nieruchomości w użytkowanie 

nieodpłatne na okres powyżej 3 lat dla podmiotów 

innych niż gminne jednostki organizacyjne lub 

gminne osoby prawne może nastąpić tylko za zgo-

dą Rady. 

 

Dział III  

Zasady wydzierżawiania, wynajmowania i uży-

czania nieruchomości na okres powyżej trzech lat  

 

§ 19.1. Zasady stosuje się do wynajmu, wy-

dzierżawiania i użyczania nieruchomości z gminne-

go zasobu nieruchomości przez Burmistrza oraz 

kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

2. Ilekroć w dalszych przepisach mowa jest o 

dzierżawie, dzierżawcy lub wydzierżawiającym 

należy przez to rozumieć odpowiednio najem, na-

jemcę lub wynajmującego. 

 

§ 20. 1. Przedmiotem dzierżawy lub najmu mo-

że być nieruchomość (lokal, działka gruntu zabu-

dowana i niezabudowana) lub jej część. 

2. O rodzaju zawieranej umowy decyduje moż-

liwość pobierania z przedmiotu umowy pożytków 

(dzierżawa) lub brak takiej możliwości (najem). 

 

§ 21. Nieruchomości oddawane są w dzierżawę 

lub najem na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub 

na czas nieoznaczony w trybie przetargowym, 

chyba że Rada w oparciu o przepisy szczególne 

wyrazi zgodę na odstąpienie od obowiązku prze-

targowego trybu zawarcia tych umów.  

 

§ 22. W przypadku gdy umowa dzierżawy lub 

najmu jest zawierana na okres nie dłuższy niż 3 

lata stosuje się tryb bezprzetargowy, chyba że 

wniosek o dzierżawę lub najem złożył więcej niż 

jeden podmiot. 

 

§ 23. 1. Warunki wydzierżawiania nieruchomo-

ści w drodze przetargu obwieszcza się w ogłosze-

niu o przetargu. Warunki wydzierżawiania nieru-

chomości w drodze bezprzetargowej ustala się  

w rokowaniach przeprowadzanych z dzierżawcą. 

2. Protokół z przeprowadzonego przetargu lub 

protokół z rokowań przy wydzierżawianiu w dro-

dze bezprzetargowej stanowią podstawę do za-

warcia umowy. 

 

§ 24. 1. Stawki czynszu z tytułu dzierżawy 

ustala Burmistrz w drodze zarządzenia. 

2. Stawka czynszu określona w zarządzeniu 

Burmistrza, jest stawką wywoławczą w przypadku 

ustalania stawki czynszu w drodze przetargu. 

3. Przeprowadzając drugi przetarg wydzierża-

wiający może obniżyć stawkę wywoławczą do 

50% jej wysokości. Dotyczy to także przypadku, 

gdy pierwszy przetarg zakończył się wynikiem 

negatywnym. 

4. Jeżeli umowa zawierana jest w trybie roko-

wań po dwóch nieskutecznych przetargach, wy-

dzierżawiający może obniżyć stawkę czynszu do 

40% wysokości stawek czynszu, o których mowa 

w ust. 1. 

5. Czynsz dzierżawny podlega corocznej walo-

ryzacji przy zastosowaniu stopy procentowej rów-

nej 2 % w stosunku rocznym, jeżeli strony w 

umowie nie ustaliły innego sposobu aktualizacji 

wysokości czynszu. 

6. Rada, w drodze uchwały, może wyrazić zgo-

dę na udzielenie wyższych obniżek stawek czyn-

szu od określonych w ust. 3 i ust. 4.  
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7. Jeżeli w umowie zastrzeżono, że oprócz 

czynszu dzierżawca będzie obowiązany uiścić po-

datki i inne ciężary związane z własnością lub  

z posiadaniem przedmiotu dzierżawy oraz ponosić 

koszty ubezpieczenia, ustawowe prawo zastawu 

przysługujące wydzierżawiającemu zabezpiecza 

również roszczenie wydzierżawiającego względem 

dzierżawcy o zwrot sum z powyższego tytułu. 

 

Dział IV 

Przepisy końcowe 

 

§ 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszą 

uchwałą zastosowanie mieć będą przepisy po-

wszechnie obowiązujące, a w szczególności usta-

wa o gospodarce nieruchomościami.  

 

§ 26. Sprawy wszczęte, lecz niezakończone 

przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, 

prowadzi się na podstawie przepisów niniejszej 

uchwały.  

§ 27. Uchyla się uchwałę Nr XXXI/245/09 Ra-

dy Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 czerwca 

2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, 

zbywania i obciążania nieruchomości stanowią-

cych mienie Gminy Zawadzkie oraz ich wydzier-

żawiania lub wynajmowania na czas oznaczony 

dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 

 

§ 28. Traci moc uchwała Nr IX/64/07 Rady 

Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 czerwca 2007 r. 

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania  

i obciążania nieruchomości stanowiących mienie 

Gminy Zawadzkie oraz ich wydzierżawiania i wy-

najmowania na okres dłuższy niż trzy lata. 

 

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Zawadzkiego. 

 

§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

Zbigniew Sworeń 
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INFORMACJA 

STAROSTY BRZESKIEGO 

 

o zastąpieniu dotychczas prowadzonego operatu ewidencji gruntów 

zmodernizowanego operatem ewidencji gruntów i budynków 

 

Działając na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy  

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i karto-

graficzne (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 

z późn. zm.) informuję, że dotychczas prowadzony 

operat ewidencji gruntów: Gminy Lewin Brzeski – 

obszar wiejski, został zastąpiony zmodernizowa-

nym operatem ewidencji gruntów i budynków. 

 

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą da-

ne zawarte w zmodernizowanym operacie ewiden-

cji gruntów i budynków, może w terminie 30 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Opolskiego niniejszej informacji, zgła-

szać zarzuty do tych danych. 

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Sta-

rosta będzie rozstrzygać w drodze decyzji. 

 

Zarzuty zgłoszone po wyżej określonym termi-

nie, będą traktowane jak wnioski o zmianę danych 

objętych ewidencją gruntów i budynków. 

 

Starosta 

Maciej Stefański 
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INFORMACJA O DECYZJI 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 

 z dnia 30 września 2009 r. 

  

w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. z siedzibą w Opolu 

W dniu 30 września 2009 r. decyzją Prezesa 

URE nr PCC/392-ZTO-C/73/W/OWR/2009/GM, 

dokonano zmiany koncesji na prowadzenie działal-

ności w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła 

dla Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. z sie-

dzibą w Opolu. 

 

Uzasadnienie 

 

Pismem z dnia 8 września 2009 r. ECO S.A.  

z siedzibą w Opolu wystąpiła o zmianę koncesji na 

przesyłanie i dystrybucję ciepła, w związku z za-

kończeniem eksploatacji sieci ciepłowniczych  

i kotłowni w Sławie, w Krośnie Odrzańskim  

i w Czerwieńsku. 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini-

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

zm.) w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

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

zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją  

z dnia 30 września 2009 r. nr PCC/392-ZTO-

C/73/W/OWR/2009/GM zmienił swoją decyzję  

z dnia 19 października 1998 r. nr PCC/392/73/ 

W/3/98/DN ze zmianami, w sprawie udzielenia 

koncesji w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła. 

 

Z upoważnienia 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Zastępca Dyrektora 

Południowo - Zachodniego 

Oddziału Terenowego 

Urzędu Regulacji Energetyki 

z siedzibą we Wrocławiu 

Monika Gawlik 

 

1274 
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1275 

POROZUMIENIE 

 

 zawarte w dniu 20 marca 2009 r. 

  

w sprawie zasad ponoszenia kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodka rehabilitacji w Praszce 

pomiędzy: 

1. Gminą Praszka reprezentowaną przez Jaro-

sława Tkaczyńskiego - Burmistrza Praszki  

zwaną „Gminą" 

2. Powiatem Oleskim reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu w Oleśnie, w imieniu którego dzia-

łają: 

1) Jan Kus - Starosta Oleski, 

2) Stanisław Belka - Wicestarosta Oleski  

zwanym „Powiatem" 

3. Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oleśnie  

ul. Klonowa 1, 46 - 300 Olesno reprezentowanym 

przez Andrzeja Prochotę - Dyrektora ZOZ-u  

zwanym „ZOZ-em". 

 

§ 1. Gmina oświadcza, że od dnia 31 paździer-

nika 2008 r. jest właścicielem nieruchomości poło-

żonej w Praszce przy ul. Kaliskiej, na której funk-

cjonuje ośrodek rehabilitacyjny utrzymywany do-

tychczas przez poprzedniego właściciela tej nieru-

chomości tj. TEDRIVE Poland Sp. z o.o. Praszka. 

 

§ 2. W związku z przejęciem tej nieruchomości 

przez Gminę strony zgodnie postanawiają, że 

ośrodek rehabilitacji będzie nadal funkcjonował  

w Praszce na zasadach ustalonych w niniejszym 

porozumieniu. 

 

§ 3.1. Koszty stałe związane z funkcjonowa-

niem ośrodka rehabilitacji tj. energia elektryczna, 

energia cieplna, dostawa wody i odprowadzane 

ścieki obciążają wszystkie Strony w częściach 

równych po 1/3 każda ze Stron. 
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2. Obsługę medyczną w tym kompleksową 

opiekę oraz pozostałe koszty, a w szczególności 

utrzymanie czystości, opłaty za telefon w całości 

pokrywa ZOZ. 

 

§ 4. Gmina Praszka reguluje rachunki za wy-

mienione w § 3 ust. 1 dostawy i obciąży Strony 

porozumienia notą księgową. 

 

§ 5. Porozumienie obowiązuje od dnia 1 stycz-

nia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. 

 

§ 6. Wszelkie zmiany w porozumieniu wymaga-

ją formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 8. Porozumienie sporządzono w 6 egzempla-

rzach po 2 dla każdej ze Stron. 

 

Gmina Praszka:   Powiat Oleski:  

 

Burmistrz Praszki              Starosta 

Jarosław Tkaczyński             Jan Kus 

 

            Wicestarosta 

         Stanisław Belka 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie: 

Andrzej Prochota 

 

1275 
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1276 

POROZUMIENIE 

 

 zawarte w dniu 10 września 2009 r. 

  

w sprawie wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą „Opracowanie projektu budowlano  – 

wykonawczego na przebudowę drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 1149 O 

Karłowice – Popielów na odc. 6+430 – 6+735 (ul. Wolności) i drogi powiatowej Nr 1150 O Popielów – 

Ładza na odc. 0+000 – 1+420 O (ul. Dworcowa)  w miejscowości Popielów” 

 

pomiędzy: 

Gminą Popielów reprezentowaną przez: 

1) Wójta Gminy – Dionizego Duszyńskiego  

z kontrasygnatą Skarbnika – Joanny Rudnik 

a Powiatem Opolskim reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu w imieniu, którego działa:  

1) Przewodniczący Zarządu – Henryk Lakwa 

2) Członek Zarządu – Krzysztof Wysdak 

 

Strony postanawiają, co następuje: 

 

§ 1. Strony porozumienia wyrażają wolę 

wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą  

1. „Opracowanie projektu budowlano – wyko-

nawczego na przebudowę drogi wraz z budową 

kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 1149 O 

Karłowice – Popielów na odc. 6+430 – 6+735 

(ul. Wolności) i drogi powiatowej Nr 1150 O Po-

pielów – Ładza na odc. 0+000 – 1+420 O  

(ul. Dworcowa) w miejscowości Popielów ”. 

2. Strony porozumienia przeznaczają na realiza-

cję zadania wymienionego w § 1.1 łącznie kwotę 

120.835,12 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy 

osiemset trzydzieści pięć złotych 12/100), na któ-

rą składają się zapisane w budżetach stron na 

2009 r. kwoty deklarowanych 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 kosz-

ty realizacji zadania w wysokości nie wyższej niż 

60.835,12 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 

osiemset trzydzieści pięć złotych 12/100). 

 

§ 3. Gmina Popielów zobowiązuje się do prze-

kazania w terminie do 29 września 2009 r. na 

rachunek Powiatu Opolskiego nr PKO BP S.A.I/ 

Opole nr 72 1020 3668 0000 5102 0015 7123 

kwoty 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysię-

cy złotych 00/100) na realizację zadania. 

 

§ 4. 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 ze zm.). 

 

§ 5. Materiały przetargowe i organizację prze-

targu zapewni Powiat Opolski – Zarząd Dróg Po-

wiatowych na własny koszt. 
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§ 6. W przypadku wyboru wykonawcy, który za-

oferuje 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. 

2)  Powiat Opolski przedłoży Gminie Popielów 

rozliczenie z wykorzystania otrzymanych środków 

po zrealizowaniu i odbiorze zadania. 

3)  Niewykorzystana część środków zostanie 

zwrócona Gminie Popielów 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 Popielów. 

 

Powiat Opolski:  Gmina Popielów: 

 

Starosta Opolski  Wójt 

Henryk Lakwa   Dionizy Duszyński 

 

Wicestarosta   Skarbnik 

Krzysztof Wysdak  Joanna Rudnik 

 

1276 
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1277 

POROZUMIENIE NR 8/P/09 

 

 zawarte w dniu 24 września 2009 r. 

  

w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego 

pomiędzy Powiatem Kluczborskim, reprezento-

wanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego 

działają: 

1. Starosta – Piotr Pośpiech 

2. Wicestarosta – Mieczysław Czapliński 

a Powiatem Brzeskim, reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 

1. Starosta – Maciej Stefański 

2. Wicestarosta – Ryszard Jończyk 

 

Na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2009 r.  

w sprawie publicznych placówek kształcenia 

ustawicznego, publicznych placówek kształcenia 

praktycznego oraz publicznych ośrodków do-

kształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U.  

Nr 99, poz. 828), uchwały Nr XIX/143/2004 Rady 

Powiatu w Kluczborku z dnia 24 czerwca 2004 r. 

w sprawie wyłączenia Ośrodka Dokształcania Za-

wodowego w Kluczborku z Zespołu Szkół Ponad-

gimnazjalnych Nr 2 - Centrum Kształcenia Usta-

wicznego w Kluczborku, ustala się, co następuje: 

 

§ 1. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Do-

skonalenia Zawodowego w Kluczborku, zwany 

dalej „WODiDZ” jest koordynatorem dokształcania 

młodocianych uczęszczających do oddziałów wie-

lozawodowych w zasadniczych szkołach zawodo-

wych województwa opolskiego. 

 

§ 2. Do zadań WODiDZ należy: 

1) gromadzenie i upowszechnianie informacji  

o zakresie dokształcania młodocianych, które jest 

prowadzone przez ośrodki dokształcania zawodo-

wego w województwie opolskim; 

2) analizowanie potrzeb w zakresie dokształca-

nia młodocianych; 

3) organizacja i koordynacja kształcenia młodo-

cianych z zakresu teoretycznych przedmiotów 

zawodowych na terenie województwa opolskiego  

i innych województw; 

4) opracowywanie, na podstawie zgłoszeń zło-

żonych przez szkoły, harmonogramów turnusów 

danego zawodu lub zawodów pokrewnych, przy 

uwzględnieniu terminów i miejsca realizacji turnu-

sów; 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 85 – 6603 – Poz. 1276-1277 

 

5) opracowywanie, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, planów nauczania dla potrzeb ośrod-

ków dokształcania młodocianych na terenie woje-

wództwa opolskiego; 

6) prowadzenie pełnej obsługi dokumentacyjnej 

dokształcania zawodowego młodocianych; 

7) organizowanie w roku szkolnym opolskiej 

wojewódzkiej narady koordynacyjnej dyrektorów 

szkół zawodowych prowadzących nauczanie  

w oddziałach wielozawodowych oraz dyrektorów 

ośrodków dokształcania zawodowego; 

8) organizowanie lub udział w krajowej naradzie 

koordynacyjnej dotyczącej dokształcania zawodo-

wego młodocianych. 

 

§ 3.1. Odpłatność za udział młodocianego  

w turnusie dokształcającym w zakresie teoretycz-

nych przedmiotów zawodowych ustala się na pod-

stawie umów zawartych pomiędzy szkołami pro-

wadzącymi kształcenie zawodowe w oddziałach 

wielozawodowych a ośrodkami dokształcania za-

wodowego.  

2. Odpłatność, o której mowa w ust. 1, jest 

przekazywana do WODiDZ bezpośrednio po za-

kończeniu turnusu, na podstawie faktury wysta-

wionej przez WODiDZ. 

3. Odpłatność za koordynację prowadzoną 

przez WODiDZ ustala się na kwotę 80,00 zł na 

miesiąc, pobieraną od wszystkich szkół w woje-

wództwie opolskim korzystających z usług WO-

DiDZ dwa razy do roku tj. w marcu i sierpniu, na 

podstawie faktury wystawionej przez WODiDZ. 

 

§ 4. Powiat Brzeski upoważnia szkoły prowa-

dzące kształcenie w oddziałach wielozawodowych, 

dla których jest organem prowadzącym, do podpi-

sywania umów, w których zawarty będzie szcze-

gółowy zakres i koszt świadczonych usług. 

 

§ 5.1. Porozumienie zostaje zawarte na czas 

nieokreślony z mocą obowiązywania od 1 wrze-

śnia 2009 r. 

2. Strony przewidują możliwość rozwiązania 

porozumienia z zachowaniem 3 miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem w dniu za-

kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

 

§ 6. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają 

formy pisemnej. 

 

§ 7. Traci moc porozumienie z dnia 25 marca 

2004 r. w sprawie wyznaczenia ośrodka dokształca-

nia zawodowego do koordynowania dokształcania 

młodocianych na terenie województwa opolskiego. 

 

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

W imieniu 

Powiatu Kluczborskiego 

 

Starosta 

Piotr Pośpiech 

 

Wicestarosta 

Mieczysław Czapliński 

W imieniu 

Powiatu Brzeskiego 

 

Starosta 

Maciej Stefański 

 

Wicestarosta 

Ryszard Jończyk 
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.III-LM-0911-1- 89/2009 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 25 września 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 ze zm.), 

stwierdzam nieważność uchwały Nr XL/222/ 

2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 sierpnia 

2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego pro-

gramu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Ujazd na lata 2009 – 2014 oraz załączni-

ka, który stanowi integralną część niniejszej 

uchwały, z powodu istotnego naruszenia prawa. 

 

Uzasadnienie 

 

Rada Miejska w Ujeździe na sesji w dniu 27 

sierpnia 2009 r., powołując się na art. 21 ust. 1 

pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym za-

sobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. 

Dz. U. Nr 31 z 2005 r., poz. 266 ze zm.), zwanej 

dalej ustawą lokalową, uchwaliła Wieloletni pro-

gram gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Ujazd na lata 2009-2014, stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr XL/222/2009. 

W toku badania legalności ww. uchwały oraz 

jej załącznika organ nadzoru stwierdził podjęcie 

niniejszej uchwały z istotnym naruszeniem art. 21 

ust. 2 ustawy lokalowej. W ocenie organu nadzo-

ru dyspozycja tego przepisu zobowiązuje organ 

stanowiący gminy do przyjęcia Wieloletniego pro-

gramu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy opracowanego na co najmniej pięć kolej-

nych lat i obejmującego w szczególności: 
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1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu 

technicznego zasobu mieszkaniowego gminy  

w poszczególnych latach, z podziałem na lokale 

socjalne i pozostałe lokale mieszkalne, 

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i mo-

dernizacji wynikający ze stanu technicznego bu-

dynków i lokali, z podziałem na kolejne lata, 

3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych la-

tach, 

4) zasady polityki czynszowej oraz warunki 

obniżania czynszu, 

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i bu-

dynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w za-

kresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gmi-

ny w kolejnych latach, 

6) źródła finansowania gospodarki mieszka-

niowej w kolejnych latach, 

7) wysokość wydatków w kolejnych latach,  

z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, kosz-

ty remontów oraz koszty modernizacji lokali  

i budynków wchodzących w skład mieszkanio-

wego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomo-

ściami wspólnymi, których gmina jest jednym ze 

współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne, 

8) opis innych działań mających na celu poprawę 

wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególno-

ści: 

a) niezbędny zakres zmian lokali związanych  

z remontami budynków i lokali, 

b) planowaną sprzedaż lokali. 

Powyższe wyliczenie oznacza, iż pominięcie 

przez radę gminy któregoś z w/w wymienionych 

elementów programu skutkuje brakiem pełnej reali-

zacji upoważnienia ustawowego i ma istotny wpływ 

na ocenę zgodności z prawem podjętego aktu. 

Tymczasem przyjęty przez Radę Wieloletni 

program gospodarowania mieszkaniowym zaso-

bem Gminy nie zawiera: 

- prognozy stanu technicznego zasobu miesz-

kaniowego gminy w poszczególnych latach,  

z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale 

mieszkalne, 

- koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, 

których gmina jest jednym ze współwłaścicieli. 

Tym samym należy uznać, że brak wyżej 

wskazanych elementów powoduje przyjęcie przez 

Radę Gminy regulacji częściowej, co stanowi 

istotne naruszenie prawa. W ocenie organu nad-

zoru, brak jednego z obligatoryjnych elementów 

uchwały wskazanych w art. 21 ust. 2 pkt 1 - 8 

ustawy lokalowej skutkuje nieważnością całej 

uchwały.  

Powyższy pogląd znajduje odzwierciedlenie  

w orzecznictwie sądowym (zob. wyrok WSA  

w Opolu z dnia 13 grudnia 2007 r. sygn. akt II 

SA/Op 480/07)  

Mając powyższe na uwadze, stwierdzam jak 

na wstępie. 

 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  

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

nia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. Nr 163 poz. 1270 ze 

zm.) niniejsze rozstrzygnięcie może być zaskarżo-

ne do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Opolu, za pośrednictwem Wojewody Opolskie-

go w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. 

 

z up. Wojewody Opolskiego 

Danuta Sobolewska 

radca prawny 

w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli 
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