
 

  
TREŚĆ: 

Poz.: 

U C H W A Ł A  S E J M I K U  W O J E W Ó D Z T W A  

350 – Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XL/395/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. 

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok 1195 

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

351 – Rady Powiatu Brzeskiego Nr XL/274/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Brzeskiego oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata 1203 

U C H W A Ł Y  R A D  G M I N :  

352 – Rady Miejskiej w Głubczycach Nr XL/363/10 z dnia 28 stycznia 2010 r.  

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania 

na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i stoso-

wania ulg z urzędu 1204 

353 – Rady Miejskiej w Nysie Nr XLII/658/10 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie 

przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie 

sprzedaży przez Gminę Nysa nieruchomości gminnych znajdujących się na 

obszarze ul. Rynek w Nysie 1205 

A N E K S Y :  

354 – Nr 1 z dnia 30 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 28 września 2009 r.  

w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach Powiatu Brzeskiego zawarty pomiędzy Miastem 

Opole a Powiatem Brzeskim 1208 

355 – Nr 8 z dnia 22 stycznia 2010 r. do porozumienia z dnia 14 października 2002 r. 

w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego zawarty pomiędzy Miastem 

Opole a Powiatem Opolskim 1208 

356 – Nr 9 z dnia 30 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 15 października 2002 r. 

w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach Gminy Chrząstowice zawarty pomiędzy Miastem 

Opole a Gminą Chrząstowice 1209 

357 – Nr 8 z dnia 31 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 14 października 2002 r.  

w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach Gminy Dąbrowa zawarty pomiędzy Miastem Opole  

a Gminą Dąbrowa 1210 

358 –  Nr 8 z dnia 28 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. 

w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach Gminy Dobrzeń Wielki zawarty pomiędzy Miastem 

Opole a Gminą Dobrzeń Wielki 1210 

359 – Nr 8 z dnia 28 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. 

w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach Gminy Komprachcice zawarty pomiędzy Miastem 

Opole a Gminą Komprachcice 1211 
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360 – Nr 7 z dnia 30 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 7 stycznia 2003 r.  

w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach Gminy Lewin Brzeski zawarty pomiędzy Miastem 

Opole a Gminą Lewin Brzeski 1211 

361 – Nr 8 z dnia 28 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 15 października 2002 r. 

w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach Gminy Niemodlin zawarty pomiędzy Miastem Opole 

a Gminą Niemodlin 1212 

362 – Nr 6 z dnia 31 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 r.  

w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach Gminy Olszanka zawarty pomiędzy Miastem Opole 

a Gminą Olszanka 1212 

363 – Nr 8 z dnia 30 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. 

w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach Gminy Ozimek zawarty pomiędzy Miastem Opole  

a Gminą Ozimek 1213 

364 – Nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 5 stycznia 2009 r.  

w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach Gminy Pokój zawarty pomiędzy Miastem Opole  

a Gminą Pokój 1213 

365 – Nr 8 z dnia 31 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 15 października 2002 r.  

w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach Gminy Tułowice zawarty pomiędzy Miastem Opole  

a Gminą Tułowice 1214 

366 – Nr 8 z dnia 30 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. 

w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach Gminy Turawa zawarty pomiędzy Miastem Opole  

a Gminą Turawa 1214 

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

367 – Nr 8/2010 zawarte w dniu 5 lutego 2010 r. pomiędzy Wojewodą Opolskim  

a Powiatem Oleskim w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu 

administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

kwalifikacji wojskowej w 2010 r. 1215 

368 – Nr 12/2010 zawarte w dniu 10 lutego 2010 r. pomiędzy Wojewodą Opolskim  

a Powiatem Strzeleckim w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu 

administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

kwalifikacji wojskowej w 2010 r. 1216 

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

369 – Wojewody Opolskiego Nr IG.VI-NC-7042-277/09 z dnia 28 grudnia 2009 r.  

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXI/228/2009 Rady Gminy 

Chrząstowice z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego Gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi 

Suchy Bór 1218 

S P R A W O Z D A N I E  

370 – Starosty Strzeleckiego z dnia 15 stycznia 2010 r. z działalności Komisji Bez-

pieczeństwa i Porządku za 2009 rok 1221 
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UCHWAŁA NR XL/395/2009 

 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 17 grudnia 2009 r. 

  

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok 

 

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

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

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

1590 z późn. zm.), art. 165, art. 184 ust. 1 pkt 1, 

2, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 

2104 z późn. zm.), Sejmik Województwa Opol-

skiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu 

województwa na zadania własne o kwotę  

2 427 138 zł w tym: 

1) zwiększa się plan dochodów na zadania 

własne realizowane z udziałem środków z budże-

tu Unii Europejskiej o kwotę 57 919 zł, w tym:  

a) zmniejsza się dochody bieżące w dziale 758 

Różne rozliczenia  o kwotę 420 000 zł, 

b) zwiększa się dochody majątkowe w dziale 

758 Różne rozliczenia o kwotę 420 000 zł i do-

chody bieżące w dziale 750 Administracja pu-

bliczna o kwotę 57 919 zł; 

2) zmniejsza się plan dochodów na pozostałe 

zadania własne o kwotę 2 485 057 zł, w tym:  

a) zwiększa się plan dochodów w działach: 

600 Transport i łączność o kwotę 2 700 000 zł  

i 758 Różne rozliczenia o kwotę 78 838 zł, 

b) zmniejsza się plan dochodów na pozostałe 

zadania własne w dziale 756 Dochody od osób 

prawnych od osób fizycznych i od innych jedno-

stek nieposiadających osobowości prawnej  

o kwotę 5 263 895 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu wo-

jewództwa na zadania własne o kwotę  

29 552 533 zł, w tym:  

1) zmniejsza się plan wydatków na zadania 

własne realizowane z udziałem środków z budże-

tu Unii Europejskiej o kwotę 26 822 533 zł,  

w tym: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo  

o kwotę 5 274 303 zł, w dziale 150 Przetwór-

stwo przemysłowe o kwotę 3 911 329 zł,  

w dziale 600 Transport i łączność o kwotę  

765 146 zł, w dziale 630 Turystyka o kwotę  

1 260 595 zł, w dziale 750 Administracja pu-

bliczna o kwotę 650 672 zł, w dziale 801 Oświa-

ta i wychowanie o kwotę 2 402 416 zł, w dziale 

803 Szkolnictwo wyższe o kwotę 1 009 942 zł, 

w dziale 851 ochrona zdrowia o kwotę  

2 015 342 zł, w dziale 900 Gospodarka komunal-

na i ochrona środowiska o kwotę 1 727 815 zł,  

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa naro-

dowego o kwotę 79 924 zł, w dziale 926 Kultura 

fizyczna i sport o kwotę 7 725 049 zł; 

2) zmniejsza się plan wydatków na pozostałe 

zadania własne o kwotę 2 730 000 zł w działach: 

700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 780 000 zł 

i 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

o kwotę 1 950 000 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

3. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa  

o kwotę 27125395 zł, tj. do kwoty 154 917 733 zł.  

4. Zmniejsza się przychody budżetu woje-

wództwa o kwotę 27 125 395 zł, zgodnie z za-

łącznikiem nr 1 do uchwały. 

5. Zmniejsza się wydatki związane z wielolet-

nimi programami inwestycyjnymi o kwotę  

13 653 096 zł. Wykaz wieloletnich programów 

inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszej uchwały. 

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na 

programy i projekty realizowane z udziałem środ-

ków pochodzących z funduszy strukturalnych 

Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Województwa. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-

cia. 

 

Przewodniczący Sejmiku 

Bogusław Wierdak 
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XL/395/2009 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

 

Zestawienie zmian 

 

Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 

 

 

DOCHODY         

 

Zmniejszenie       o kwotę          420 000 zł 

 

W dziale 758 Różne rozliczenia     o kwotę          420 000 zł 

w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 o kwotę          420 000 zł 

§ 2009 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 

         o kwotę          420 000 zł 

 

Zwiększenie        o kwotę          477 919 zł 

 

W dziale 750 Administracja publiczna    o kwotę            57 919 zł 

w rozdziale 75095 Pozostała działalność    o kwotę            57 919 zł 

§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 

(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł  

         o kwotę             57 919 zł 

 

W dziale 758 Różne rozliczenia     o kwotę           420 000 zł 

w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 o kwotę           420 000 zł 

§ 6208 - dotacje rozwojowe     o kwotę           420 000 zł 

 

WYDATKI   

 

Zmniejszenia         o kwotę      26 822 533 zł 

 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo    o kwotę        5 274 303 zł 

w rozdziale 01008 Melioracje wodne    o kwotę        5 274 303 zł 

wydatki majątkowe       o kwotę        5 274 303 zł 

 

W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe    o kwotę        3 911 329 zł 

w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości   o kwotę        3 911 329 zł 

wydatki bieżące       o kwotę           890 294 zł 

w tym: dotacje       o kwotę           890 294 zł 

wydatki majątkowe       o kwotę        3 021 035 zł 

 

W dziale 600 Transport i łączność     o kwotę           765 146 zł 

w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie   o kwotę           199 999 zł 

wydatki majątkowe       o kwotę           199 999 zł 

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne    o kwotę           565 147 zł 

wydatki majątkowe       o kwotę           565 147 zł 

 

W dziale 630 Turystyka      o kwotę       1 260 595 zł 

w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki    o kwotę       1 260 595 zł 

wydatki bieżące       o kwotę          221 212 zł 

w tym: dotacje       o kwotę          221 212 zł 

wydatki majątkowe       o kwotę       1 039 383 zł 
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W dziale 750 Administracja publiczna    o kwotę          650 672 zł 

w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie   o kwotę          650 672 zł 

wydatki bieżące       o kwotę          650 672 zł 

w tym: wynagrodzenia      o kwotę            28 798 zł 

 

W dziale 801 Oświata i wychowanie    o kwotę        2 402 416 zł 

w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe    o kwotę        1 564 677 zł 

wydatki bieżące       o kwotę           555 086 zł 

w tym: dotacje       o kwotę           555 086 zł 

wydatki majątkowe       o kwotę        1 009 591 zł 

w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę           837 739 zł 

wydatki majątkowe       o kwotę           837 739 zł 

 

W dziale 803 Szkolnictwo wyższe     o kwotę        1 009 942 zł 

w rozdziale 80306 Działalność dydaktyczna   o kwotę        1 009 942 zł 

wydatki bieżące       o kwotę           218 277 zł 

w tym: dotacje       o kwotę           218 277 zł 

wydatki majątkowe       o kwotę           791 665 zł 

 

W dziale 851 Ochrona zdrowia     o kwotę        2 015 342 zł 

w rozdziale 85111 Szpitale ogólne     o kwotę        1 691 154 zł 

wydatki majątkowe       o kwotę        1 691 154 zł 

w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne   o kwotę           324 188 zł 

wydatki majątkowe       o kwotę           324 188 zł 

 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę        1 727 815 zł 

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  o kwotę        1 727 815 zł 

wydatki majątkowe       o kwotę        1 727 815 zł 

 

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę             79 924 zł 

w rozdziale 92116 Biblioteki     o kwotę             79 924 zł 

wydatki bieżące       o kwotę             79 924 zł 

w tym: dotacje       o kwotę             79 924 zł 

 

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport    o kwotę        7 725 049 zł 

w rozdziale 92601 Obiekty sportowe    o kwotę        7 725 049 zł 

wydatki bieżące       o kwotę           181 114 zł 

w tym: dotacje       o kwotę           181 114 zł 

wydatki majątkowe       o kwotę        7 543 935 zł 

 

PRZYCHODY 

 

Zmniejszenia        o kwotę      27 125 395 zł 

 

§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 

         o kwotę      27 125 395 zł 
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Pozostałe zadania własne  

 

DOCHODY 

 

Zmniejszenia       o kwotę       5 263 895 zł 

 

W dziale 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej                 o kwotę       5 263 895 zł 

W rozdziale 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 

         o kwotę       5 263 895 zł 

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych   o kwotę       2 263 895 zł 

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych   o kwotę       3 000 000 zł 

 

Zwiększenia        o kwotę       2 778 838 zł 

 

W dziale 600 Transport i łączność     o kwotę       2 700 000 zł 

w rozdziale 60095 pozostała działalność    o kwotę       2 700 000 zł 

§ 0970 wpływy z różnych dochodów    o kwotę       2 700 000 zł 

 

W dziale 758 Różne rozliczenia   o kwotę   78 838 zł 

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

      o kwotę   78 838 zł 

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa    o kwotę   78 838 zł 

 

WYDATKI  

 

Zmniejszenia       o kwotę      2 730 000 zł 

 

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa    o kwotę         780 000 zł 

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę         780 000 zł 

wydatki majątkowe       o kwotę         780 000 zł 

 

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę      1 950 000 zł 

w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury  o kwotę      1 950 000 zł 

wydatki majątkowe       o kwotę      1 950 000 zł  
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UCHWAŁA NR XL/274/10 

 RADY POWIATU BRZESKIEGO 

 

 z dnia 28 stycznia 2010 r. 

  

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Brzeskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a oraz art. 40 

ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

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

Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.1) w związku  

z art. 37 ust. 4 oraz art. 68 ust. 1b i 3a ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-

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

2603, z późn. zm.2) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXIX/272/2005 Rady Po-

wiatu Brzeskiego z dnia 31 marca 2005 r.  

w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciąża-

nia nieruchomości stanowiących własność Powia-

tu Brzeskiego oraz ich wydzierżawiania lub wy-

najmowania na okres dłuższy niż trzy lata  

(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 46, poz. 1433 i 1434,  

z 2006 r. Nr 37, poz. 1214, z 2007 r. Nr 2, poz. 

25, z 2009 r. Nr 39, poz. 702) po § 7 dodaje się 

§ 7a w brzmieniu:  

 

"§ 7a. Wyraża się zgodę na udzielanie bonifi-

katy od ceny ustalonej przy sprzedaży nierucho-

mości w drodze bezprzetargowej w przypadkach, 

gdy nieruchomość jest sprzedawana jako lokal 

mieszkalny:  

 

1) w wysokości 95% ceny, gdy zapłata za na-

bycie lokalu następuje jednorazowo przed zawar-

ciem umowy;  

 

2) w wysokości 30% ceny, gdy sprzedaż na-

stępuje na raty płatne przez 5 lat od dnia zawar-

cia umowy;  

                                                      
1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

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

558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 

1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. 

Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 

poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 

1241.  
2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. 

Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459,  

z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 

1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, 

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

Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817 i Nr 161, poz. 1279  

i 1281 oraz Nr 206, poz. 1590.  

3) w wysokości 10% ceny, gdy sprzedaż na-

stępuje na raty płatne przez 10 lat od dnia zawar-

cia umowy." 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący Rady 

Henryk Mazurkiewicz 
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UCHWAŁA NR XL/363/10 

 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH 

 

 z dnia 28 stycznia 2010 r. 

  

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty  

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i stosowania ulg z urzędu. 

 

Na podstawie art. 59 ust 2 i 3 ustawy z dnia 

27. sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska  

w Głubczycach uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, 

sposób i tryb umarzania, odraczania terminu za-

płaty oraz rozkładania na raty płatności na rzecz 

Gminy Głubczyce i jej jednostek organizacyjnych 

z tytułu należności pieniężnych mających charak-

ter cywilnoprawny zwanych dalej „należnościa-

mi” wobec osób fizycznych, osób prawnych,  

a także jednostek organizacyjnych nie posiadają-

cych osobowości prawnej, zwanych dalej „dłuż-

nikami”.  

 

§ 2. W przypadkach wystąpienia okoliczności 

wymienionych w art. 56 ust. 1 ulgi o których 

mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27.sierpnia 

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

poz. 1240) można stosować z urzędu. 

 

§ 3.1) Do umarzania należności uprawniony 

jest:  

a) kierownik jednostki organizacyjnej Gminy 

Głubczyce, jeżeli kwota należności nie przekracza 

jednorazowo 5-krotności najniższego wynagro-

dzenia,  

b) Burmistrz Głubczyc, jeżeli kwota należności 

przekracza jednorazowo 5-krotnoścć najniższego 

wynagrodzenia, a nie przekracza 10 krotności 

najniższego wynagrodzenia,  

c) Burmistrz Głubczyc po zaciągnięciu opinii 

Komisji Organizacyjno- Budżetowej Rady Miej-

skiej, jeżeli kwota należności wynosi od 11–

krotności najniższego wynagrodzenia, a nie prze-

kracza kwoty 20 krotności najniższego wynagro-

dzenia,  

d) Burmistrz Głubczyc po uzyskaniu zgody Ra-

dy Miejskiej jeżeli kwota należności przekracza  

20 krotność najniższego wynagrodzenia,  

2) Przez kwotę należności, o której mowa  

w ust. 1, rozumie się należność główną wraz  

z odsetkami ustawowymi, a w przypadku za-

strzeżenia odsetek umownych należność główną 

wraz z odsetkami umownymi - ustalane na dzień 

wydania decyzji.  

3) Kwoty należności tego samego dłużnika wy-

nikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.  

4) Przez najniższe wynagrodzenie rozumie się: 

najniższe wynagrodzenie za pracę ustalone  

w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wy-

sokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

wydanym w oparciu o art. 2 ust. 5 ustawy  

z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.)  

5) Przez kierownika jednostki organizacyjnej 

gminy rozumie się kierownika jednostki określonej 

w art. 9 pkt 3, 4, 13, 14 ustawy z dnia 

27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  

Nr 157, poz. 1240 ze zm.)  

 

§ 4.1) W przypadkach gdy zachodzi ważny in-

teres dłużnika lub interes publiczny kierownik 

jednostki organizacyjnej gminy działając na zasa-

dach określonych w § 3, na wniosek dłużnika, 

może jednorazowo odraczać terminy zapłaty cało-

ści lub części należności lub rozłożyć płatność 

całości lub części należności na raty na okres nie 

dłuższy niż 24 miesiące licząc od dnia złożenia 

wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty 

potwierdzające sytuację ekonomiczną wniosko-

dawcy.  

2) Za okres odroczenia terminu płatności lub 

rozłożenia na raty nie pobiera się odsetek za 

zwłokę.  

3) Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo  

w pełnej wysokości należności, której termin 

płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wy-

sokości ustalonych rat, należność pozostała do 

zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz  

z odsetkami ustawowymi lub umownymi  

 

§ 5. Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie 

należności przez przedsiębiorców, stosuje się 

dodatkowo przepisy ustawy o postępowaniu  

w sprawach dotyczących pomocy publicznej.  

 

§ 6. Uchyla się z dniem wejścia w życie niniej-

szej uchwały:  

- Uchwała Nr XXXV/424/06 Rady Miejskiej  

w Głubczycach z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania 

wierzytelności gminnych jednostek organizacyj-
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nych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych 

należności.  

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Głubczyc.  

 

§ 8. Zobowiązuje się Burmistrza Głubczyc do 

informowania Rady Miejskiej o udzielonych  

w poprzednim roku budżetowym ulgach na pod-

stawie niniejszej uchwały w terminie do 31 marca 

roku następnego.  

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Kazimierz Naumczyk 
3 
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UCHWAŁA NR XLII/658/10 

 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

 

 z dnia 10 lutego 2010 r. 

  

w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie sprzedaży  

przez Gminę Nysa nieruchomości gminnych znajdujących się na obszarze ul. Rynek w Nysie. 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 12 i art. 18 

ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

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

Nr 142, poz. 1591 zm.: 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. 1453 oraz z 2009 r.  

Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 2, 

art. 4 pkt 1 art. 6 pkt 1, art. 11 ust. 1, art. 17 

ust. 1, art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 15 wrze-

śnia 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U.  

Nr 88, poz. 985 zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, 

Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, 

z 2007 r. Nr 112 poz. 766) Rada Miejska w Ny-

sie uchwala co następuje: 

 

§ 1. Na wniosek mieszkańców postanawia się 

przeprowadzić referendum gminne w sprawie 

sprzedaży przez Gminę Nysa nieruchomości 

gminnych znajdujących się na obszarze ul. Rynek 

w Nysie.  

 

§ 2. Ustala się zgodną z wnioskiem mieszkań-

ców następującą treść pytania referendum: „Czy 

jesteś przeciwko sprzedaży przez gminę terenu 

nyskiego rynku?”.  

§ 3. Termin przeprowadzenia referendum wy-

znacza się na dzień 28 marca 2010 r. w godzi-

nach od 6.00 do 20.00 w lokalach obwodowych 

komisji ds. referendum.  

 

§ 4.1. Ustala się wzór karty do głosowania, 

stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.  

2. Karta jest drukowana na papierze koloru 

białego, ma format A5 i jest zadrukowana jedno-

stronnie.  

 

§ 5. Ustala się kalendarz czynności związa-

nych z przeprowadzeniem referendum, który 

określa załącznik nr 2 do uchwały.  

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Nysy.  

 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na 

terenie Gminy Nysa poprzez jej rozplakatowanie 

oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-

skiego w Nysie oraz opublikowanie w prasie lokal-

nej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.  

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-

cia.  

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Feliks Kamienik 
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ANEKS NR 1 

 

 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

  

do porozumienia z dnia 28 września 2009 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego  

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Brzeskiego 

 

zawarty pomiędzy: 

Miastem Opole – reprezentowanym przez Ry-

szarda Zembaczyńskiego – Prezydenta Miasta 

Opola 

a 

Powiatem Brzeskim - reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu w osobach: 

1. Maciej Stefański – Starosta Powiatu Brze-

skiego 

2. Ryszard Jończyk – Wicestarosta Powiatu 

Brzeskiego 

3. Iwona Krzysztofek – Skarbnik Powiatu 

Brzeskiego. 

 

§ 1. W porozumieniu z dnia 28 września 2009 r. 

w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

Powiatu Brzeskiego wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Miasto Opole przyjmuje zadania, o których 

mowa w ust. 3, a Powiat Brzeski przekaże na 

rzecz Miasta Opole – uwzględniając liczbę mie-

sięcy, w których jest realizowane zadanie – 35% 

środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczy-

ciela, co stanowi w roku 2010 kwotę w wysoko-

ści 58 200 zł, słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy 

dwieście złotych. 

 

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycz-

nia 2010 r. 

 

§ 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Powiat Brzeski 

 

Starosta 

Maciej Stefański 

 

Wicestarosta 

Ryszard Jończyk 

 

Skarbnik 

Iwona Krzysztofek 

Miasto Opole 

 

z up. Prezydenta Miasta 

Arkadiusz Karbowiak 

Z-ca Prezydenta Miasta 

5 
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ANEKS NR 8 

 

 z dnia 22 stycznia 2010 r. 

  

do porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego  

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Opolskiego 

 

zawarty pomiędzy: 

Miastem Opole – reprezentowanym przez Ry-

szarda Zembaczyńskiego – Prezydenta Miasta 

Opola 

a 

Powiatem Opolskim reprezentowanym przez: 

1. Henryka Lakwę – Starostę Opolskiego 

2. Krzysztofa Wysdaka – Wicestarostę Opol-

skiego. 

 

§ 1. W porozumieniu z dnia 14 października 

2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawo-

dowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach Powiatu Opolskiego wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Miasto Opole przyjmuje zadania, o których 

mowa w ust. 3, a Powiat Opolski przekaże na 

rzecz Miasta Opole – uwzględniając liczbę mie-

sięcy, w których jest realizowane zadanie – 35% 
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środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczy-

ciela, co stanowi w roku 2010 kwotę w wysoko-

ści 27 583 zł, słownie: dwadzieścia siedem ty-

sięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote. 

 

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycz-

nia 2010 r. 

 

§ 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Powiat Opolski 

 

Starosta Opolski 

Henryk Lakwa 

 

Wicestarosta Opolski 

Krzysztof Wysdak 

Miasto Opole 

 

z up. Prezydenta Miasta 

Arkadiusz Karbowiak 

Z-ca Prezydenta Miasta 

 
6 
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ANEKS NR 9 

 

 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

  

do porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego  

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Chrząstowice 

 

zawarty pomiędzy: 

Miastem Opole – reprezentowanym przez Ry-

szarda Zembaczyńskiego – Prezydenta Miasta 

Opola 

a 

Gminą Chrząstowice - reprezentowaną przez 

Helenę Rogacką – Wójta Gminy Chrząstowice. 

 

§ 1. W porozumieniu z dnia 15 października 

2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawo-

dowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach Gminy Chrząstowice wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Miasto Opole przyjmuje zadania, o których 

mowa w ust. 3, a Gmina Chrząstowice przekaże 

na rzecz Miasta Opole – uwzględniając liczbę 

miesięcy, w których jest realizowane zadanie – 

35% środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczy-

ciela, co stanowi w roku 2010 kwotę w wysoko-

ści 11.091 zł, słownie: jedenaście tysięcy dzie-

więćdziesiąt jeden złotych. 

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycz-

nia 2010 r. 

 

§ 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Gmina Chrząstowice 

 

Wójt 

Helena Rogacka 

Miasto Opole 

 

z up. Prezydenta Miasta 

Arkadiusz Karbowiak 

Z-ca Prezydenta Miasta 
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ANEKS NR 8 

 

 z dnia 31 grudnia 2009 r. 

  

do porozumienia z dnia 14 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego  

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dąbrowa 

 

zawarty pomiędzy: 

Miastem Opole – reprezentowanym przez Ry-

szarda Zembaczyńskiego – Prezydenta Miasta 

Opola 

a 

Gminą Dąbrowa - reprezentowaną przez Marka 

Leję – Wójta Gminy Dąbrowa. 

 

§ 1. W porozumieniu z dnia 14 października 

2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawo-

dowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach Gminy Dąbrowa wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Miasto Opole przyjmuje zadania, o których 

mowa w ust. 3, a Gmina Dąbrowa przekaże na 

rzecz Miasta Opole – uwzględniając liczbę mie-

sięcy, w których jest realizowane zadanie – 35% 

środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczy-

ciela, co stanowi w roku 2010 kwotę w wysoko-

ści 17.013, 50 zł, słownie: siedemnaście tysięcy 

trzynaście złotych 50/100. 

 

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycz-

nia 2010 r. 

 

§ 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Gmina Dąbrowa 

 

Wójt 

Marek Leja 

Miasto Opole 

 

z up. Prezydenta Miasta 

Arkadiusz Karbowiak 

Z-ca Prezydenta Miasta 

 
8 
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ANEKS NR 8 

  

 z dnia 28 grudnia 2009 r. 

  

do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Dobrzeń Wielki 

 

zawarty pomiędzy: 

Miastem Opole – reprezentowanym przez Ry-

szarda Zembaczyńskiego – Prezydenta Miasta 

Opola 

a 

Gminą Dobrzeń Wielki - reprezentowaną przez 

Ryszarda Śnieżka – Wójta Gminy Dobrzeń Wielki 

 

§ 1. W porozumieniu z dnia 11 października 

2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawo-

dowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach Gminy Dobrzeń Wielki wprowadza 

się następujące zmiany: 

1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Miasto Opole przyjmuje zadania, o których 

mowa w ust. 3, a Gmina Dobrzeń Wielki przekaże 

na rzecz Miasta Opole – uwzględniając liczbę 

miesięcy, w których jest realizowane zadanie – 

35% środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczy-

ciela, co stanowi w roku 2010 kwotę w wysoko-

ści 33.544 zł, słownie: trzydzieści trzy tysiące 

pięćset czterdzieści cztery złote. 

 

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycz-

nia 2010 r. 

 

§ 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Gmina Dobrzeń Wielki 

 

Wójt 

Ryszard Śnieżek 

Miasto Opole 

 

z up. Prezydenta Miasta 

Arkadiusz Karbowiak 

Z-ca Prezydenta Miasta 

9 
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ANEKS NR 8 

 

 z dnia 28 grudnia 2009 r. 

  

do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego  

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Komprachcice 

 

zawarty pomiędzy: 

Miastem Opole – reprezentowanym przez Ry-

szarda Zembaczyńskiego – Prezydenta Miasta 

Opola 

a 

Gminą Komprachcice - reprezentowaną przez 

Pawła Smolarka – Wójta Gminy Komprachcice. 

 

§ 1. W porozumieniu z dnia 11 października 

2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawo-

dowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach Gminy Komprachcice wprowadza 

się następujące zmiany: 

1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Miasto Opole przyjmuje zadania, o których 

mowa w ust. 3, a Gmina Komprachcice przekaże 

na rzecz Miasta Opole – uwzględniając liczbę 

miesięcy, w których jest realizowane zadanie – 

35% środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczy-

ciela, co stanowi w roku 2010 kwotę w wysoko-

ści 15.580 zł, słownie: piętnaście tysięcy pięćset 

osiemdziesiąt złotych. 

 

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycz-

nia 2010 r. 

 

§ 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Gmina Komprachcice 

 

Wójt 

Paweł Smolarek 

Miasto Opole 

 

z up. Prezydenta Miasta 

Arkadiusz Karbowiak 

Z-ca Prezydenta Miasta 

10  

 

 

360 

 
11  

ANEKS NR 7 

 

 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

  

do porozumienia z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Lewin Brzeski 

 

zawarty pomiędzy: 

Miastem Opole – reprezentowanym przez Ry-

szarda Zembaczyńskiego – Prezydenta Miasta 

Opola 

a 

Gminą Lewin Brzeski - reprezentowaną przez 

Annę Twardowską – Burmistrza Lewina Brzeskie-

go. 

 

§ 1. W porozumieniu z dnia 7 stycznia 2003 r. 

w sprawie organizacji doradztwa zawodowego 

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i pla-

cówkach Gminy Lewin Brzeski wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Miasto Opole przyjmuje zadania, o których 

mowa w ust. 3, a Gmina Lewin Brzeski przekaże 

na rzecz Miasta Opole – uwzględniając liczbę 

miesięcy, w których jest realizowane zadanie – 

35% środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczy-

ciela, co stanowi w roku 2010 kwotę w wysoko-

ści 21.594 zł, słownie: dwadzieścia jeden tysięcy 

pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote. 

 

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycz-

nia 2010 r. 

 

§ 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Gmina Lewin Brzeski 

 

Burmistrz 

Anna Twardowska 

Miasto Opole 

 

z up. Prezydenta Miasta 

Arkadiusz Karbowiak 

Z-ca Prezydenta Miasta 

11  
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361 

 
12  

ANEKS NR 8 

 

 z dnia 28 grudnia 2009 r. 

  

do porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego  

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Niemodlin 

 

zawarty pomiędzy: 

Miastem Opole – reprezentowanym przez Ry-

szarda Zembaczyńskiego – Prezydenta Miasta 

Opola 

a 

Gminą Niemodlin - reprezentowaną przez Mi-

rosława Stankiewicza – Burmistrza Niemodlina. 

 

§ 1. W porozumieniu z dnia 15 października 

2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawo-

dowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach Gminy Niemodlin wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Miasto Opole przyjmuje zadania, o których 

mowa w ust. 3, a Gmina Niemodlin przekaże na 

rzecz Miasta Opole – uwzględniając liczbę mie-

sięcy, w których jest realizowane zadanie – 35% 

środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczy-

ciela, co stanowi w roku 2010 kwotę w wysoko-

ści 16.330 zł, słownie: szesnaście tysięcy trzysta 

trzydzieści złotych. 

 

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycz-

nia 2010 r. 

 

§ 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Gmina Niemodlin 

 

Burmistrz 

Mirosław Stankiewicz  

Miasto Opole 

 

 z up. Prezydenta Miasta 

Arkadiusz Karbowiak 

Z-ca Prezydenta Miasta 

 
12  

 

362 

 
13  

ANEKS NR 6 

 

 z dnia 31 grudnia 2009 r. 

  

do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego  

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Olszanka 

 

zawarty pomiędzy: 

Miastem Opole – reprezentowanym przez Ry-

szarda Zembaczyńskiego – Prezydenta Miasta 

Opola 

a 

Gminą Olszanka - reprezentowaną przez Je-

rzego Dróbkę – Wójta Gminy Olszanka. 

 

§ 1. W porozumieniu z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

Gminy Olszanka wprowadza się następujące zmia-

ny: 

1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Miasto Opole przyjmuje zadania, o których 

mowa w ust. 3, a Gmina Olszanka przekaże na 

rzecz Miasta Opole – uwzględniając liczbę mie-

sięcy, w których jest realizowane zadanie – 35% 

środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczy-

ciela, co stanowi w roku 2010 kwotę w wysoko-

ści 6.630 zł, słownie: sześć tysięcy sześćset 

trzydzieści złoty. 

 

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycz-

nia 2010 r. 

 

§ 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Gmina Olszanka 

 

Wójt 

Jerzy Dróbka 

Miasto Opole 

 

z up. Prezydenta Miasta 

Arkadiusz Karbowiak 

Z-ca Prezydenta Miasta 

13  
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363 

 
14  

ANEKS NR 8 

 

 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

  

do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego  

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Ozimek 

 

zawarty pomiędzy: 

Miastem Opole – reprezentowanym przez Ry-

szarda Zembaczyńskiego – Prezydenta Miasta 

Opola 

a 

Gminą Ozimek - reprezentowaną przez Jana 

Labusa – Burmistrza Ozimka. 

 

§ 1. W porozumieniu z dnia 11 października 

2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawo-

dowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach Gminy Ozimek wprowadza się na-

stępujące zmiany: 

1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Miasto Opole przyjmuje zadania, o których 

mowa w ust. 3, a Gmina Ozimek przekaże na 

rzecz Miasta Opole – uwzględniając liczbę mie-

sięcy, w których jest realizowane zadanie – 35% 

środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczy-

ciela, co stanowi w roku 2010 kwotę w wysoko-

ści 29.296 zł, słownie: dwadzieścia dziewięć 

tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych. 

 

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycz-

nia 2010 r. 

 

§ 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Gmina Ozimek 

 

Burmistrz 

Jan Labus 

Miasto Opole 

 

z up. Prezydenta Miasta 

Arkadiusz Karbowiak 

Z-ca Prezydenta Miasta 

14  
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15  

ANEKS NR 1 

 

 z dnia 29 grudnia 2009 r. 

  

do porozumienia z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego  

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Pokój 

 

zawarty pomiędzy: 

Miastem Opole – reprezentowanym przez Ry-

szarda Zembaczyńskiego – Prezydenta Miasta 

Opola 

a 

Gminą Pokój - reprezentowaną przez Barbarę 

Zając – Wójta Gminy Pokój. 

 

§ 1. W porozumieniu z dnia 5 stycznia 2009 r. 

w sprawie organizacji doradztwa zawodowego 

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i pla-

cówkach Gminy Pokój wprowadza się następują-

ce zmiany: 

1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Miasto Opole przyjmuje zadania, o których 

mowa w ust. 3, a Gmina Pokój przekaże na rzecz 

Miasta Opole – uwzględniając liczbę miesięcy,  

w których jest realizowane zadanie – 35% środ-

ków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy  

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, co 

stanowi w roku 2010 kwotę w wysokości 

13.455,40 zł, słownie: trzynaście tysięcy cztery-

sta pięćdziesiąt pięć złotych 40/100. 

 

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycz-

nia 2010 r. 

 

§ 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Gmina Pokój 

 

Wójt Gminy 

Barbara Zając 

Miasto Opole 

 

z up. Prezydenta Miasta 

Arkadiusz Karbowiak 

Z-ca Prezydenta Miasta 
15  
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16  

ANEKS NR 8 

 

 z dnia 31 grudnia 2009 r. 

  

do porozumienia z dnia 15 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego  

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Tułowice 

 

zawarty pomiędzy: 

Miastem Opole – reprezentowanym przez Ry-

szarda Zembaczyńskiego – Prezydenta Miasta 

Opola 

a 

Gminą Tułowice - reprezentowaną przez Wie-

sława Plewę – Wójta Gminy Tułowice. 

 

§ 1. W porozumieniu z dnia 15 października 

2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawo-

dowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach Gminy Tułowice wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Miasto Opole przyjmuje zadania, o których 

mowa w ust. 3, a Gmina Tułowice przekaże na 

rzecz Miasta Opole – uwzględniając liczbę mie-

sięcy, w których jest realizowane zadanie – 35% 

środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczy-

ciela, co stanowi w roku 2010 kwotę w wysoko-

ści 5.551 zł, słownie: pięć tysięcy pięćset pięć-

dziesiąt jeden złotych. 

 

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycz-

nia 2010 r. 

 

§ 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Gmina Tułowice 

 

Wójt 

Wiesław Plewa 

 

Miasto Opole 

 

z up. Prezydenta Miasta 

Arkadiusz Karbowiak 

Z-ca Prezydenta Miasta 

 
16  
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17  

ANEKS NR 8 

 

 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

  

do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego  

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Turawa 

 

zawarty pomiędzy: 

Miastem Opole – reprezentowanym przez Ry-

szarda Zembaczyńskiego – Prezydenta Miasta 

Opola 

a 

Gminą Turawa - reprezentowaną przez Wal-

demara Kampę – Wójta Gminy Turawa. 

 

§ 1. W porozumieniu z dnia 11 października 

2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawo-

dowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach Gminy Turawa wprowadza się na-

stępujące zmiany: 

1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Miasto Opole przyjmuje zadania, o których 

mowa w ust. 3, a Gmina Turawa przekaże na 

rzecz Miasta Opole – uwzględniając liczbę mie-

sięcy, w których jest realizowane zadanie – 35% 

środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczy-

ciela, co stanowi w roku 2010 kwotę w wysoko-

ści 12.000 zł, słownie: dwanaście tysięcy zło-

tych. 

 

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycz-

nia 2010 r. 

 

§ 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Gmina Turawa 

 

Wójt Gminy Turawa 

Waldemar Kampa 

Miasto Opole 

 

z up. Prezydenta Miasta 

Arkadiusz Karbowiak 

Z-ca Prezydenta Miasta 

17  
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POROZUMIENIE NR 8/2010 

 

 zawarte w dniu 5 lutego 2010 r. 

  

w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej  

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r. 

 

pomiędzy 

Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim  

a  

Zarządem Powiatu Oleskiego reprezentowa-

nym przez: 

1. Jana Kusa – Starostę Oleskiego 

2. Stanisława Belkę - Wicestarostę 

 

Na podstawie art. 20 ustawy z 23 stycznia 

2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej  

w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 

206) i art. 5 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r.  

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

Nr 142, poz. 1592 ze zm.), w związku z art. 35 

ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o po-

wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze 

zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXXVII/ 

191/10 Rady Powiatu Oleskiego z dnia 5 lutego 

2010 r. w sprawie wykonywania niektórych za-

dań z zakresu administracji rządowej dotyczących 

przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji 

wojskowej, strony zawierają porozumienie nastę-

pującej treści: 

 

§ 1. Wojewoda Opolski powierza, a Zarząd 

Powiatu Oleskiego przyjmuje do wykonania niżej 

wymienione zadania:  

1) wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy 

powiatowej komisji lekarskiej; 

2) przekazanie zakładom opieki zdrowotnej 

środków rekompensujących zarobki utracone 

przez lekarzy i średni personel medyczny obsługu-

jących powiatową komisję lekarską; 

3) zawieranie umów z dyrektorami zakładów 

opieki zdrowotnej (bądź lekarzami prowadzącymi 

indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie 

lub grupowe praktyki lekarskie oraz przez psycho-

logów) na przeprowadzanie badań specjalistycz-

nych, w tym psychologicznych oraz obserwacji 

szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji 

wojskowej; 

4) pokrywanie kosztów wykonania: badań 

specjalistycznych i obserwacji szpitalnej osób 

stawiających się do kwalifikacji wojskowej, zgod-

nie z cennikiem usług medycznych, obowiązują-

cym w placówce opieki zdrowotnej, do którego 

osoba została skierowana.  

 

§ 2.1. Na wykonanie zadań wymienionych  

w § 1 pkt 1, 2 i 4 porozumienia, przeznacza się  

z budżetu Wojewody Opolskiego dotację celową 

w kwocie 20 500 zł (dział 750 – administracja 

publiczna, rozdział 75045 – kwalifikacja wojsko-

wa, § 2120 – dotacja celowa przekazana z bu-

dżetu państwa na zadania bieżące realizowane 

przez powiat na podstawie porozumień z organa-

mi administracji rządowej). Dotacja celowa zosta-

nie przekazana w trzech równych transzach, ko-

lejno w terminach do: 20 lutego 2010 r., 10 mar-

ca 2010 r. oraz 10 kwietnia 2010 r. 

2. W przypadku, gdy dotacja celowa wymie-

niona w § 2 ust. 1 nie pokryje wydatków związa-

nych z realizacją zadań określonych w § 1 pkt 1, 2 

i 4 organ przyjmujący może się ubiegać o dodat-

kowe środki na pokrycie faktycznie poniesionych 

kosztów. Przyznanie dodatkowych środków wy-

maga uprzedniego podpisania i ogłoszenia porozu-

mienia zmieniającego niniejsze porozumienie.  

3. W przypadku, gdy dotacja zostanie wyko-

rzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega 

zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określo-

nej jak dla zaległości podatkowych, na rachunek 

Wojewody Opolskiego nr: 22 1010 1401 0006 

3922 3100 0000 prowadzony w Narodowym 

Banku Polskim O/Okręgowy Opole, tytułem „zwrot 

dotacji ...” (podać przyczynę oraz wskazać dział, 

rozdział i paragraf zwracanych środków).  

4. W przypadku wykorzystania na realizację 

zadania tylko części przekazanej dotacji, część 

niewykorzystana podlega zwrotowi w nieprzekra-

czalnym terminie do dnia 14 lipca 2010 r. na 

rachunek bankowy Wojewody Opolskiego  

nr: 72 1010 1401 0006 9322 3000 0000 pro-

wadzony w Narodowym Banku Polskim O/Okrę- 

gowy Opole, tytułem „zwrot niewykorzystanej 

dotacji dz. 750 rozdz. 75045 § 2120”.  

5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie 

określonym w ust. 4 będą naliczane odsetki  

w wysokości określonej jak dla zaległości podat-

kowych, począwszy od dnia 15 lipca 2010 r.  

 

§ 3. Zarząd Powiatu Oleskiego zobowiązuje się 

do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgo-

wej środków otrzymanych z dotacji podmiotowej 

oraz wydatków dokonywanych z tych ewidencji.  
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§ 4.1. Zarząd Powiatu Oleskiego zobowiązuje 

się do składania Dyrektorowi Wydziału Spraw 

Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzę-

du Wojewódzkiego miesięcznych sprawozdań  

z wykorzystania dotacji celowej, przekazanej  

z budżetu Wojewody Opolskiego na zadania okre-

ślone w § 1 pkt 1, 2 i 4, w nieprzekraczalnym 

terminie do 10 – tego każdego miesiąca, za mie-

siąc poprzedni wraz z kserokopią faktur i rachun-

ków oraz innych dokumentów potwierdzających 

zasadność poniesionych wydatków, potwierdzo-

nych za zgodność z oryginałem.  

2. Rozliczenie całości dotacji z § 2120 otrzy-

manej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 

należy przedłożyć do Wydziału Spraw Obywatel-

skich i Cudzoziemców w nieprzekraczalnym ter-

minie do dnia 14 lipca 2010 r. Podstawę rozli-

czenia stanowią faktury i rachunki oraz inne do-

kumenty potwierdzające zasadność poniesionych 

wydatków.  

 

§ 5.1. Czynności związane z badaniem prawi-

dłowej realizacji zadań objętych porozumieniem  

w imieniu Wojewody Opolskiego sprawuje Dyrektor 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który w szcze-

gólności: 

1) organizuje i przeprowadza kontrole; 

2) przygotowuje zalecenia pokontrolne; 

3) wydaje wytyczne w zakresie realizacji po-

wierzonych zadań.  

2. Zarząd Powiatu Oleskiego zobowiązuje się 

do zapewnienia warunków umożliwiających prze-

prowadzanie kontroli realizacji zadań objętych 

porozumieniem, jak też do przestrzegania otrzy-

manych wytycznych i zaleceń pokontrolnych. 

 

§ 6. Zarząd Powiatu Oleskiego odpowiada za 

– zgodną z obowiązującym prawem – realizację 

wymienionych w porozumieniu zadań.  

  

§ 7.1. Zadania ujęte w § 1 pkt 1, 2 i 4 będą 

realizowane od 8 lutego do 30 czerwca 2010 r. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu całości 

dotacji z § 2120, najpóźniej 14 lipca 2010 r.  

3. Wcześniejsze wypowiedzenie porozumienia, 

z zachowaniem miesięcznego terminu, wymaga 

formy pisemnej i może być dokonane na wniosek 

Zarządu Powiatu Oleskiego lub przez Wojewodę 

Opolskiego. 

 

§ 8. Porozumienie sporządzono w trzech jedno-

brzmiących egzemplarzach. 

  

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Opolskiego.  

 

Zarząd Powiatu 

 

Starosta 

Jan Kus 

 

Wicestarosta 

Stanisław Belka 

Wojewoda Opolski  

Ryszard Wilczyński 
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POROZUMIENIE NR 12/2010 

 

 zawarte w dniu 10 lutego 2010 r. 

  

w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej  

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r. 

 

pomiędzy 

Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim  

a 

Zarządem Powiatu Strzeleckiego reprezento-

wanym przez: 

1. Józefa Swaczynę – Starostę Strzeleckiego 

2. Waldemara Gaidę – Wicestarostę Strzelec-

kiego. 

 

Na podstawie art. 20 ustawy z 23 stycznia 

2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej  

w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 

206) i art. 5 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r.  

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

Nr 142, poz. 1592 ze zm.), w związku z art. 35 

ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o po-

wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze 

zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXXVIII/ 

335/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 

stycznia 2010 r. w sprawie wykonywania niektó-

rych zadań z zakresu administracji rządowej doty-

czących przygotowania i przeprowadzenia kwali-

fikacji wojskowej strony zawierają porozumienie 

następującej treści:  
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§ 1. Wojewoda Opolski powierza, a Zarząd 

Powiatu Strzeleckiego przyjmuje do wykonania 

niżej wymienione zadania:  

1) wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy 

powiatowej komisji lekarskiej; 

2) przekazanie zakładom opieki zdrowotnej 

środków rekompensujących zarobki utracone 

przez lekarzy i średni personel medyczny obsługu-

jących powiatową komisję lekarską; 

3) zawieranie umów z dyrektorami zakładów 

opieki zdrowotnej (bądź lekarzami prowadzącymi 

indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie 

lub grupowe praktyki lekarskie oraz przez psycho-

logów) na przeprowadzanie badań specjalistycz-

nych, w tym psychologicznych oraz obserwacji 

szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji 

wojskowej; 

4) pokrywanie kosztów wykonania: badań 

specjalistycznych i obserwacji szpitalnej osób 

stawiających się do kwalifikacji wojskowej, zgod-

nie z cennikiem usług medycznych, obowiązują-

cym w placówce opieki zdrowotnej, do którego 

osoba została skierowana.  

 

§ 2.1. Na wykonanie zadań wymienionych  

w § 1 pkt 1, 2 i 4 porozumienia, przeznacza się  

z budżetu Wojewody Opolskiego dotację celową 

w kwocie 20 000 zł (dział 750 – administracja 

publiczna, rozdział 75045 – kwalifikacja wojsko-

wa, § 2120 – dotacja celowa przekazana z bu-

dżetu państwa na zadania bieżące realizowane 

przez powiat na podstawie porozumień z organa-

mi administracji rządowej). Dotacja celowa zosta-

nie przekazana w trzech równych transzach, ko-

lejno w terminach do: 20 lutego 2010 r., 10 mar-

ca 2010 r. oraz 10 kwietnia 2010 r. 

2. W przypadku, gdy dotacja celowa wymie-

niona w § 2 ust. 1 nie pokryje wydatków związa-

nych z realizacją zadań określonych w § 1 pkt 1, 2 

i 4 organ przyjmujący może się ubiegać  

o dodatkowe środki na pokrycie faktycznie ponie-

sionych kosztów. Przyznanie dodatkowych środ-

ków wymaga uprzedniego podpisania i ogłoszenia 

porozumienia zmieniającego niniejsze porozumie-

nie.  

3. W przypadku, gdy dotacja zostanie wyko-

rzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega 

zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości okre-

ślonej jak dla zaległości podatkowych, na rachu-

nek Wojewody Opolskiego nr: 22 1010 1401 

0006 3922 3100 0000 prowadzony w Narodo-

wym Banku Polskim O/Okręgowy Opole, tytułem 

„zwrot dotacji ...” (podać przyczynę oraz wska-

zać dział, rozdział i paragraf zwracanych środ-

ków).  

4. W przypadku wykorzystania na realizację 

zadania tylko części przekazanej dotacji, część 

niewykorzystana podlega zwrotowi w nieprzekra-

czalnym terminie do dnia 14 lipca 2010 r. na 

rachunek bankowy Wojewody Opolskiego  

nr: 72 1010 1401 0006 9322 3000 0000 pro-

wadzony w Narodowym Banku Polskim O/Okrę- 

gowy Opole, tytułem „zwrot niewykorzystanej 

dotacji dz. 750 rozdz. 75045 § 2120”.  

5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie 

określonym w ust. 4 będą naliczane odsetki  

w wysokości określonej jak dla zaległości podat-

kowych, począwszy od dnia 15 lipca 2010 r.  

 

§ 3. Zarząd Powiatu Strzeleckiego zobowiązu-

je się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji 

księgowej środków otrzymanych z dotacji pod-

miotowej oraz wydatków dokonywanych z tych 

ewidencji.  

 

§ 4.1. Zarząd Powiatu Strzeleckiego zobowią-

zuje się do składania Dyrektorowi Wydziału 

Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskie-

go Urzędu Wojewódzkiego miesięcznych spra-

wozdań z wykorzystania dotacji celowej, przeka-

zanej z budżetu Wojewody Opolskiego na zadania 

określone w § 1 pkt 1, 2 i 4, w nieprzekraczal-

nym terminie do 10 – tego każdego miesiąca, za 

miesiąc poprzedni wraz z kserokopią faktur i ra-

chunków oraz innych dokumentów potwierdzają-

cych zasadność poniesionych wydatków, po-

twierdzonych za zgodność z oryginałem.  

2. Rozliczenie całości dotacji z § 2120 otrzy-

manej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 

należy przedłożyć do Wydziału Spraw Obywatel-

skich i Cudzoziemców w nieprzekraczalnym ter-

minie do dnia 14 lipca 2010 r. Podstawę rozli-

czenia stanowią faktury i rachunki oraz inne do-

kumenty potwierdzające zasadność poniesionych 

wydatków.  

 

§ 5.1. Czynności związane z badaniem prawi-

dłowej realizacji zadań objętych porozumieniem  

w imieniu Wojewody Opolskiego sprawuje Dyrektor 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który w szcze-

gólności: 

1) organizuje i przeprowadza kontrole; 

2) przygotowuje zalecenia pokontrolne; 

3) wydaje wytyczne w zakresie realizacji po-

wierzonych zadań.  

2. Zarząd Powiatu Strzeleckiego zobowiązuje 

się do zapewnienia warunków umożliwiających 

przeprowadzanie kontroli realizacji zadań objętych 

porozumieniem, jak też do przestrzegania otrzy-

manych wytycznych i zaleceń pokontrolnych. 

 

§ 6. Zarząd Powiatu Strzeleckiego odpowiada 

za – zgodną z obowiązującym prawem – realiza-

cję wymienionych w porozumieniu zadań.  
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§ 7.1. Zadania ujęte w § 1 pkt 1, 2 i 4 będą 

realizowane od 8 lutego do 30 czerwca 2010 r. 

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu całości 

dotacji z § 2120, najpóźniej 14 lipca 2010 r.  

3. Wcześniejsze wypowiedzenie porozumienia, 

z zachowaniem miesięcznego terminu, wymaga 

formy pisemnej i może być dokonane na wniosek 

Zarządu Powiatu Strzeleckiego lub przez Woje-

wodę Opolskiego. 

 

§ 8. Porozumienie sporządzono w trzech jedno-

brzmiących egzemplarzach. 

  

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Opolskiego.  

 

Zarząd Powiatu 

 

Starosta 

Józef Swaczyna 

 

Wicestarosta 

Waldemar Gaida 

Wojewoda Opolski  

Ryszard Wilczyński 
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IG.VI-NC-7042-277/09 

 WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 28 grudnia 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.) oraz 

art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

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

nieważność uchwały Nr XXXI/228/2009 Rady 

Gminy Chrząstowice z dnia 25 listopada 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Chrząstowice obejmujące-

go obszar wsi Suchy Bór. 

 

Uzasadnienie 

 

Na sesji w dniu 25 listopada 2009 r., Rada 

Gminy Chrząstowice, działając na podstawie  

art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

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

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

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

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

ła uchwałę Nr XXXI/228/2009 w sprawie miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi 

Suchy Bór. 

 

Uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 

2 grudnia 2009 r.  

 

W piśmie z dnia 21 grudnia 2009 r. organ nad-

zoru zawiadomił Gminę o wszczęciu z urzędu po-

stępowania nadzorczego, dotyczącego przedmio-

towej uchwały z powodu wyłączenia (przez Wójta 

Gminy Chrząstowice) z powyższego opracowania 

obszaru objętego uchwałą Rady Gminy Chrząsto-

wice Nr XLIII/220/2002 z dnia 28 lutego 2002 r. - 

bez skorygowania granic, określonych w uchwale 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego.  

 

Przypominam, że zgodnie z regulacją zawartą 

w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym, podstawę do stwierdzenia nieważno-

ści uchwały rady gminy w całości lub w części 

stanowi naruszenie zasad sporządzania miejsco-

wego planu, istotne naruszenie trybu jego spo-

rządzania, a także naruszenie właściwości orga-

nów w tym zakresie. 

 

Procedurę opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Bór 

poprzedziło podjęcie przez Radę Gminy Chrzą-

stowice uchwały Nr L/242/2002 z dnia 26 wrze-

śnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-

dzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego wsi Dębska Kuźnia, Niwki, Suchy 

Bór, Dębie, Falmirowice, Dąbrowice, Daniec. 

Granice terenów objętych ww. uchwałą przed-

stawiono na załącznikach graficznych (nr 1- 4), 

które wskazują rozmieszczenie i obszar poszcze-

gólnych obrębów w granicach administracyjnych 

gminy Chrząstowice. Z treści omawianej uchwały 

wynika ponadto, że w zakresie niniejszego opra-

cowania znalazł się teren objęty miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego, przy-

jętym uchwałą Nr XLIII/220/2002 Rady Gminy 
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Chrząstowice z dnia 28 lutego 2002 r. Po wyko-

naniu wymaganych prawem czynności, związa-

nych ze zbieraniem i rozpatrywaniem wniosków 

odnoszących się do przedmiotowego terenu oraz 

po ponowieniu tych czynności w 2007 r., Wójt 

Gminy Chrząstowice przygotował projekt miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Suchy Bór – w granicach, jakie zostały wy-

znaczone dla tego obrębu w omawianej wyżej 

uchwale intencyjnej. Po uzyskaniu, określonych 

w ustawie, opinii i uzgodnień właściwych orga-

nów, projekt ten został wyłożony do publicznego 

wglądu i poddany dyskusji publicznej. Do udo-

stępnionego w ten sposób projektu wpłynęły 

uwagi podmiotów zainteresowanych przedmio-

tem opracowania, w tym jedna uwaga, która 

dotyczyła terenu, objętego uchwałą Nr XLIII/ 

220/2002 Rady Gminy Chrząstowice z dnia  

28 lutego 2002 r. W późniejszym czasie,  

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia  

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-

stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-

działywania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.  

Nr 199, poz. 1227), zaistniała konieczność prze-

prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko skutków realizacji ustaleń oma-

wianego planu. Po zakończeniu tego postępowa-

nia, Wójt Gminy Chrząstowice ponownie wyłożył 

do publicznego wglądu projekt miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy 

Bór (na okres od 01.07.2009 r. do 30.07.2009 

r.). Z przedstawionej organowi nadzoru dokumen-

tacji wynika jednak, że projekt ten nie obejmował 

już terenu, dla którego obowiązywał plan zago-

spodarowania przestrzennego – przyjęty przez 

Radę Gminy Chrząstowice uchwałą Nr XLIII/ 

220/2002 z dnia 28 lutego 2002 r. A zatem Wójt 

Gminy Chrząstowice jako organ sporządzający 

projekt planu, dokonał zmiany granic niniejszego 

opracowania względem granic, zatwierdzonych 

przez Radę Gminy Chrząstowice w uchwale  

Nr L/242/2002 z dnia 26 września 2002 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-

scowych planów zagospodarowania przestrzen-

nego wsi Dębska Kuźnia, Niwki, Suchy Bór, Dę-

bie, Falmirowice, Dąbrowice, Daniec. W tej sytu-

acji bez znaczenia pozostaje fakt, że w dniu  

1 grudnia 2008 r. Rada przyjęła uchwałę Nr XXII/ 

148/2008 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowych pla-

nów zagospodarowania przestrzennego wsi Dęb-

ska Kuźnia, Niwki, Suchy Bór, Dębie, Falmirowice 

Dąbrowice, Daniec, bowiem dotyczyła ona wy-

łącznie zmiany granic opracowania planu dla 

miejscowości Dębska Kuźnia.  

 

Na sesji w dniu 25 listopada 2009 r., Rada 

Gminy Chrząstowice przyjęła kwestionowaną 

uchwałę na podstawie projektu, pomijającego 

ww. obszar.  

 

W rezultacie dokonanej przez organ nadzoru 

oceny zaskarżonej uchwały pod kątem jej zgod-

ności z prawem oraz prawidłowości przeprowa-

dzonej procedury planistycznej należy stwierdzić, 

że poprzez wyłączenie przez Wójta Gminy Chrzą-

stowice, na etapie sporządzania projektu przed-

miotowego planu, obszaru objętego uchwałą  

o przystąpieniu, nastąpiło naruszenie właściwości 

organów, skutkujące stwierdzeniem nieważności 

kontrolowanej uchwały.  

 

Pierwsza uchwała Rady Gminy Chrząstowice 

w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego została podjęta na podstawie art. 12 

ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r.  

Nr 15, poz. 139 ze zm.). Stanowi on, że:  

„o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, z za-

strzeżeniem art. 13, rozstrzyga rada gminy,  

w drodze uchwały, określając granice obszaru 

objętego planem, na mapie stanowiącej załącznik 

graficzny do tej uchwały i przedmiot jego ustaleń, 

o którym mowa w art. 10 ust. 1”. Biorąc pod 

uwagę obecną regulację ustawową, podstawowe 

wymogi dotyczące tej uchwały nie zmieniły się.  

W części tekstowej, przesądzającej o zamiarze 

przystąpienia do sporządzenia planu, dokonuje się 

identyfikacji obszaru objętego tym planem. Nato-

miast w części graficznej przedstawia się na ma-

pie granice tego obszaru. W związku z powyż-

szym, rolą uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia planu miejscowego jest zakomuni-

kowanie wszczęcia właściwego procesu plani-

stycznego oraz wyznaczenie – na załączniku gra-

ficznym - granic obszaru, jakiego dotyczyć będą 

ustalenia przyszłego planu. Warto podkreślić, że 

upoważnienie ustawowe do rozstrzygania tych 

kwestii i podejmowania na tej podstawie stosow-

nej uchwały zostało przyznane wyłącznie radzie 

gminy.  

Przenosząc powyższe rozważania na grunt 

rozpoznawanej sprawy należy stwierdzić, że Rada 

Gminy Chrząstowice podjęła uchwałę Nr L/ 

242/2002 z dnia 26 września 2002 r., w której 

wskazała, że granicami przyszłego planu zostanie 

objęta miejscowość Suchy Bór. Wymieniona 

uchwała ani też uchwała Nr XXII/148/2008  

z dnia 1 grudnia 2008 r. nie wyłączyły z granic 

niniejszego opracowania spornego terenu. A za-

tem, Wójt Gminy Chrząstowice jako organ spo-

rządzający projekt miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego wsi Suchy Bór był zwią-

zany granicami wyznaczonymi do tego opraco-

wania przez Radę Gminy Chrząstowice. 
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Podsumowując, z podjętej przez Radę uchwały 

Nr L/242/2002 z dnia 26 września 2002 r. (oraz 

uchwały zmieniającej) wynika, że zamiarem Gmi-

ny było sporządzenie miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla całej miejsco-

wości Suchy Bór (regulacja zawarta w art. 34 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym umożliwia 

dodatkowo podejmowanie uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

– dla obszaru, na którym obowiązuje już taki 

plan). Rozpoczęta w ten sposób procedura plani-

styczna obejmowała pierwotnie całość terenu, 

opisanego w ww. uchwale. Społeczeństwo zosta-

ło zatem powiadomione o podjęciu uchwały  

o przystąpieniu i o możliwości składania wnio-

sków do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Suchy Bór. Ponad-

to, pierwszy projekt – zaopiniowany, uzgodniony 

oraz wyłożony do publicznego wglądu w dniach 

od 18 sierpnia 2008 r. do 16 września 2008 r., 

zakładał opracowanie planu na ww. obszar.  

W późniejszym czasie, projekt ten został jednak 

zmieniony w ten sposób, że Wójt Gminy Chrzą-

stowice wyłączył z powyższego opracowania 

teren, objęty uchwałą Nr XLIII/220/2002 z dnia 

28 lutego 2002 r. 

 

W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, że je-

żeli ostateczny przebieg granic planu wyłania się 

w toku sporządzania projektu, wówczas koniecz-

ne jest odpowiednie skorygowanie uchwały  

o przystąpieniu do sporządzenia tego planu. 

Zmiany w tym zakresie może dokonać wyłącznie 

rada gminy, w drodze uchwały zmieniającej 

uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu.  

W efekcie granice obszaru objętego planem mają 

być tożsame z obszarem ujętym w uchwale  

o przystąpieniu do sporządzenia planu. 

 

Powyższy obowiązek dotyczy nie tylko sytu-

acji, w której granice opracowania ulegają rozsze-

rzeniu, ale odnosi się on również do wyłączenia 

określonego terenu spod regulacji uchwalonego 

planu. Takie stanowisko potwierdził Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 

10 listopada 2009 r. sygn. akt II SA/Lu 402/09, 

który zauważył, że (cyt.): „Przede wszystkim 

wadliwe jest samo wyłączenie określonego ob-

szaru z uchwalenia planu w stosunku do obszaru 

objętego uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego. Autonomia planistyczna gminy ze-

zwala gminie na swobodne określanie granic ob-

szaru objętego planem, w tym także na zmianę 

tych granic, jednakże tego rodzaju stanowisko 

powinno być wyrażone w formie uchwały, która 

winna wyraźnie określać, na czym wprowadzona 

zmiana polega i jaki jest dokładnie jej zakres (por 

wyrok NSA z dnia 22 lutego 2006 r. sygn. akt  

II OSK 1144/05)”.  

 

Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku  

z dnia 23 listopada 2006 r. sygn. akt II OSK 

1173/06, odniósł się do tego problemu w nastę-

pujący sposób: „ co do zasady wyłączenie części 

obszaru z planu na finalnym etapie jego proceso-

wania /podejmowanie uchwały o planie/ nie jest 

możliwe. Oznacza bowiem uchwalenie innego 

planu niż zapowiedziany uchwałą rady gminy  

o przystąpieniu, wątpliwym pozostawiając aktu-

alność dokonanych, prawem wymaganych kon-

sultacji i uzgodnień”. Taka interpretacja znajduje 

również zastosowanie w rozpatrywanej sprawie.  

 

Mając na względzie ww. okoliczności organ 

nadzoru stwierdził, że dokonanie przez Wójta 

Gminy Chrząstowice zmiany obszaru objętego 

opracowywanym projektem w stosunku do granic 

planu, określonych w uchwale o przystąpieniu do 

sporządzenia tego planu stanowi naruszenie wła-

ściwości organów w tym zakresie i skutkuje 

stwierdzeniem nieważności powołanej na wstępie 

uchwały. Warto podkreślić, że w toku sporządza-

nia aktu planistycznego wójt, burmistrz (prezy-

dent miasta) nie może wkraczać w kompetencje 

organu stanowiącego – rady gminy.  

 

Wobec wykazanej wyżej, niezgodności z pra-

wem uchwały Nr XXXI/228/2009 Rady Gminy 

Chrząstowice z dnia 25 listopada 2009 r., orze-

czono jak na wstępie. 

 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia  

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

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

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

sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 

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

1270 ze zm.), niniejsze rozstrzygnięcie może być 

zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administra-

cyjnego w Opolu, za moim pośrednictwem,  

w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.  

 

z up. Wojewody Opolskiego 

Marek Świetlik 

Dyrektor Wydziału 

Infrastruktury i Geodezji 
2 0 
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SPRAWOZDANIE 

 STAROSTY STRZELECKIEGO 

 

 z dnia 15 stycznia 2010 r. 

  

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok 

 

Zgodnie z art. 38b ust. 3 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. roku o samorządzie powiato-

wym, składam sprawozdanie z działalności Komi-

sji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009. 

W roku 2009 Komisja Bezpieczeństwa i Po-

rządku pracowała w poniższym składzie: 1. Pan 

Józef Swaczyna - Przewodniczący 2. Pan Stefan 

Szłapa - Członek Komisji delegowany przez Radę 

Powiatu 3. Pan Jan Bogusz - Członek Komisji 

delegowany przez Radę Powiatu 4. Pan Mirosław 

Kutynia - Członek Komisji delegowany przez Ko-

mendanta Powiatowego Policji 5. Pan Sławomir 

Nowak - Członek Komisji delegowany przez Ko-

mendanta Powiatowego Policji 6. Pan Roman 

Więcek - Członek Komisji wskazany przez Staro-

stę 7. Pan Ryszard Golly - Członek Komisji wska-

zany przez Starostę 8. Pan Franciszek Klimas - 

Członek Komisji wskazany przez Starostę 9. Pan 

Janusz Szampera - Członek Komisji wskazany 

przez Starostę 10. Pani Renata Trochim - wska-

zana do prac w Komisji przez Prokuratora Okrę-

gowego w Opolu.  

Na posiedzeniu 12 stycznia wypełniono usta-

wowy obowiązek polegający na przyjęciu spra-

wozdania z działalności Komisji w 2008 roku, 

które to sprawozdanie zostało później przedsta-

wione Radzie Powiatu Strzeleckiego oraz opubli-

kowane w dzienniku urzędowym województwa 

opolskiego. Przyjęto także harmonogram pracy 

Komisji na rok 2009, który przewidywał: I kwar-

tał. Tematy: 1. Przyjęcie sprawozdania z działal-

ności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 

2008. 2. Przyjęcie harmonogramu pracy Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2009. II kwar-

tał. Tematy: 1. Analiza stanu bezpieczeństwa  

i porządku publicznego na terenie powiatu strze-

leckiego – ocena pracy Komendanta Powiatowe-

go Policji w Strzelcach Opolskich. 2. Aktualizacja 

„Powiatowego programu zapobiegania przestęp-

czości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  

i porządku publicznego”. III kwartał. Tematy: 

 1. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego, 

weterynaryjnego i budowlanego na terenie powia-

tu. Referują kierownicy jednostek. 2. Przygoto-

wanie i skuteczne reagowanie na sytuacje kryzy-

sowe powstałe na wskutek wystąpienia anomalii 

pogodowych. Analiza przejścia trąby powietrznej 

w sierpniu 2008 roku oraz wypracowanie wspól-

nych ustaleń ze służbami odpowiedzialnymi za 

bezpieczeństwo i jednostkami samorządu teryto-

rialnego z terenu powiatu. IV kwartał. Tematy: 

1. Ocena stanu bezpieczeństwa ochrony prze-

ciwpożarowej i zagrożeń pożarowych powiatu. 

2. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu  

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeń-

stwa obywateli na terenie powiatu. Mając na 

uwadze niedawne doświadczenia związane  

z przejściem przez powiat strzelecki trąby po-

wietrznej w dniu 15 sierpnia 2008 roku, człon-

kowie Komisji zaproponowali, aby w III kwartale 

zająć się tematyką skutecznego reagowania na 

sytuacje nadzwyczajne na odrębnym posiedzeniu 

Komisji. W dalszej części posiedzenia omawiano 

bieżące remonty dróg na terenie powiatu i utrud-

nienia z tym związane. Szczególną uwagę zwró-

cono na remont odcinka drogi wojewódzkiej  

nr 426 w Szczepanku, gdzie wielu kierowców 

samochodów ciężarowych nie przestrzegało 

oznakowań dotyczących objazdu, niszcząc lokal-

ne drogi nieprzystosowane do tak dużego tonażu. 

Komisja zobligowała Policję do działań, które sku-

tecznie wyeliminowałyby te praktyki. Poruszono 

także sprawę dotyczącą zapewnienia bezpieczne-

go wypoczynku dzieci podczas ferii zimowych.  

W ramach akcji „Bezpieczne ferie 2009” zobo-

wiązano służby powiatowe, a w szczególności 

Straż Pożarną i Policję do podejmowania działań 

polegających m.in. na monitorowaniu zamarznię-

tych zbiorników wodnych oraz rzek, zapewnieniu 

bezpiecznego przejazdu dzieci i młodzieży do  

i z miejsc wypoczynku. Za pośrednictwem człon-

ków Komisji reprezentujących poszczególne gmi-

ny powiatu zwrócono się o zorganizowanie czyn-

nego wypoczynku dzieciom pozostającym  

w miejscu zamieszkania.  

Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się 15 paź-

dziernika. Z uwagi na poruszoną tematykę doty-

czącą skutecznego reagowanie na sytuacje kry-

zysowe powstałe na wskutek wystąpienia ano-

malii pogodowych, na posiedzenie Komisji zapro-

szono Burmistrzów i Wójtów Powiatu Strzelec-

kiego. Sprawę omawiano ze szczególnym 

uwzględnieniem niedawnych doświadczeń zwią-

zanych z przejściem trąby powietrznej przez tere-

nem powiatu strzeleckiego w dniu 15 sierpnia 

2008 roku. Akcja niesienia pomocy poszkodowa-

nym i usuwania skutków kataklizmu została oce-

niona dobrze zarówno przez mieszkańców, jak  
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i administrację rządową. Członkowie Komisji wy-

razili swoje uznanie i podziękowania dla służb 

bezpośrednio zaangażowanym w niesienie pomo-

cy i usuwanie skutków huraganu. Wskazano jed-

nak na kilka niedociągnięć w sferze przygotowa-

nia na sytuacje kryzysowe. Uwagi dotyczyły 

głównie niewystarczającego wyposażenia maga-

zynów jednostek samorządu terytorialnego  

w sprzęt tzw. „pierwszej potrzeby”, braku alter-

natywnych dróg dojazdu do miejscowości, braku 

systemu przekazywania ostrzeżeń pogodowych 

do szerokiej skali odbiorców, szczególnie  

w dniach wolnych od pracy. W znacznej części 

wnioski te zostały pozytywnie zrealizowane. Na 

stanie powiatowego magazynu oraz magazynów 

wielu samorządów gminnych pojawiły się folie, 

plandeki oraz gwoździe do betonu, które były tak 

potrzebne w pierwszych godzinach po przejściu 

trąby powietrznej. Systematycznie i w miarę po-

siadanych środków zasoby te będą powiększane 

o inne materiały. Samorządy gminne powiatu 

strzeleckiego włączyły się także w inicjatywę 

Marszałka Województwa Opolskiego, która doty-

czy współfinansowania zakupu „Domku Tymcza-

sowego Zamieszkania”. Podobne domki znajdo-

wałyby się w każdym powiecie województwa 

opolskiego i wspólnie tworzyły rozwiązanie sys-

temowe, z którego można byłoby skorzystać  

w sytuacjach kryzysowych. W celu zapewnienia 

całodobowego przesyłania istotnych ostrzeżeń dla 

bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rozpoczę-

to prace nad uruchomieniem terminala DTG-53, 

za pomocą którego ostrzeżenia w formie wiado-

mości tekstowej SMS będą trafiały do zdefinio-

wanych odbiorców. Uruchomienie urządzenia 

zaplanowano na styczeń 2010 roku. Realizując 

następny punkt porządku posiedzenia Komisji  

w dniu 15 października Pan Mariusz Ambroży – 

Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opol-

skich przedstawił informację w formie prezentacji 

multimedialnej dotyczącą bezpieczeństwa i po-

rządku publicznego na terenie powiatu strzelec-

kiego. Z przedstawionej informacji wynika, że na 

tle województwa opolskiego powiat strzelecki 

prezentuje się korzystnie i uznawany jest za jeden 

z najbezpieczniejszych. Podobnie jest z całym 

województwem opolskim, które w kraju uznawa-

ne jest za bezpieczne. Wykrywalność prze-

stępstw w 2008 roku wyniosła 83,9%, a na 

dzień przedstawiania informacji w 2009 roku 

wynosiła 85%. Na stałym poziomie względem lat 

ubiegłych kształtuje się ilość przestępstw stwier-

dzonych. Zagrożenie przestępczością ogółem na 

10 000 mieszkańców w 2008 roku wynosiło 

150,9 i było jednym z najniższych w wojewódz-

twie. Informację na temat bezpieczeństwa dro-

gowego z opisem wypadków śmiertelnych przed-

stawił Pan Sławomir Nowak – Naczelnik Wydziału 

Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji  

w Strzelcach Opolskich. W 2009 roku względem 

roku 2008 odnotowano wzrost liczby wypadków, 

kolizji i osób zabitych w wypadkach. Przy okazji 

omawiania bezpieczeństwa drogowego wskazano 

na małą ilość ścieżek rowerowych, które podnio-

słyby bezpieczeństwo niechronionych użytkowni-

ków dróg. Sprawa ta będzie brana pod uwagę 

podczas planowania przyszłych inwestycji dro-

gowych. Skoncentrowano się także na dwóch 

zagadnieniach, w których należy zintensyfikować 

działania tj. przeciwdziałanie pladze pijaństwa,  

w tym wśród kierujących pojazdami oraz prze-

stępstwom narkotykowym. W tej kwestii należy 

prowadzić stałą działalność edukacyjną i profilak-

tyczną, szczególnie wśród dzieci i młodzieży 

szkolnej. W tym celu zintensyfikowane będą dzia-

łania w placówkach oświatowych w porozumie-

niu ich dyrektorami. Członkowie Komisji Bezpie-

czeństwa i Porządku jednogłośnie pozytywnie 

ocenili pracę Komendanta Powiatowego Policji  

w Strzelcach Opolskich Kolejny punkt posiedzenia 

dotyczył aktualizacji „Powiatowego programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpie-

czeństwa obywateli i porządku publicznego”. 

Zgodnie z wcześniejszymi wnioskami członków 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wydział Za-

rządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego 

w Strzelcach Opolskich podjął prace nad zaktuali-

zowaniem „Powiatowego programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego”. Wystąpiono 

do realizatorów programu oraz samorządów 

gminnych o weryfikację zadań w nim ujętych  

i propozycje zamieszczenia nowych. Po uzyskaniu 

informacji w przedmiotowym temacie opracowa-

no projekt „Programu ..”, którym został przyjęty 

przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. Do 

projektu „Programu…” zgłoszono jednak uwagi na 

posiedzeniu jednej z komisji problemowych Rady 

Powiatu i do prac nad projektem Komisja Bezpie-

czeństwa i Porządku wróci w pierwszym kwartale 

2010 roku.  

Na posiedzeniu w dniu 30 listopada zajmowa-

no się poniższymi zagadnieniami: 1. Omówienie 

aktualnej sytuacji związanej ze zwiększeniem 

liczby zachorowań na grypę na terenie powiatu 

strzeleckiego. 2. Ocena stanu bezpieczeństwa 

sanitarnego, weterynaryjnego i budowlanego na 

terenie powiatu. Ze względu na zwiększającą się 

liczbę zachorowań na grypę, Komisja poprosiła 

Panią Katarzynę Kanozę – Państwowego Powia-

towego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach 

Opolskich o przedstawienie informacji na temat 

bieżącej sytuacji w tym zakresie. Pani Kanoza 

poinformowała, że w dalszym ciągu odnotowuje 

się wzrost zachorowań. W jednej ze szkół w Ko-

lonowskiem, ze względu na dużą absencję podję-

to decyzję o czasowym zamknięciu placówki. Na 

terenie powiatu nie potwierdzono przypadku za-
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chorowania na nowy typ grypy A H1N1. Nie od-

notowano także ciężkich przypadków zachoro-

wania na grypę. Od września 2009 roku do dnia 

30 listopada odnotowano 1030 zachorowań. 

Sytuacja w powiecie monitorowana była poprzez 

codzienne składanie raportów przez POZ-ty i pla-

cówki oświatowe. Realizując porządek posiedze-

nia Komisja wysłuchała informacji na temat bez-

pieczeństwa sanitarnego, weterynaryjnego i bu-

dowlanego, przedstawianych kolejno przez Pań-

stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 

Powiatowego Lekarza Weterynarii i Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego. W zakresie 

bezpieczeństwa sanitarnego członkowie Komisji 

wnosili o: - wywarcie wpływu na jednostki samo-

rządu terytorialnego w celu zapewnienia ciepłej 

wody w łazienkach szkolnych, gdzie do tej pory 

występuje ten problem, - podjęcie działań w celu 

zapewnienia czystości i odpowiednich warunków 

sanitarnych oraz higienicznych w miejscach pu-

blicznych, które są wizytówką na zewnątrz, - 

prowadzenie działań w celu poprawy jakości wo-

dy pitnej, w szczególności w ujęciach w Błotnicy 

Strzeleckiej i Otmicach, Realizując jeden z wnio-

sków Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

wystąpił na piśmie wspólnie ze Starostą do samo-

rządów gminnych o podjęcie działań zmierzają-

cych do zapewnienia ciepłej wody w placówkach 

oświatowych, gdzie do tej pory istnieje problem 

związany z jej brakiem. Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny zobowiązał się do dalszego 

kontrolowania stanu sanitarnego obiektów, ze 

szczególnym uwzględnieniem obiektów użytecz-

ności publicznej. Inspektor zapewniła także, że 

poprawa jakości wody pitnej powinna nastąpić  

w najbliższym czasie, przede wszystkim w Błot-

nicy Strzeleckiej, która w przyszłości będzie ko-

rzystała z ujęcia wody w Strzelcach Opolskich. 

Komisja przyjęła informację przedstawioną przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-

nego i pozytywnie oceniła jego działania. W swo-

jej informacji Powiatowy Lekarz Weterynarii  

w Strzelcach Opolskich podkreślił kilka istotnych 

faktów tj.: 1) nie odnotowano chorób zwalcza-

nych z urzędu (wścieklizny, gruźlicy bydła, bruce-

lozy bydła, białaczki bydła); 2) w 2009 roku nie 

stwierdzono stad niosek zakażonych niektórymi 

serotypami Salmonelli; 3) sprawnie realizowany 

jest program zwalczania choroby Aujeszkyego  

u świń. Z 12 stad zakażonych pozostało 6 stad 

do uwolnienia; 4) na podstawie obserwacji świa-

towych aktualnie istnieje zagrożenie wystąpienia 

ognisk pandemicznej grypy A/H1N1 w gospodar-

stwach utrzymujących trzodę chlewną. Komisja 

przyjęła informację przedstawioną przez Powia-

towego Lekarza Weterynarii i pozytywnie oceniła 

jego działania. Z informacji przedstawionej przez 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

wynika, że w roku 2009 jednym z głównych kie-

runków działania było wyeliminowanie niebezpie-

czeństwa związanego z istnieniem ruin i budyn-

ków w złym stanie technicznym. Według stwo-

rzonej ewidencji wynika, że istnieje około 127 

obiektów kwalifikowanych jako ruiny. Bezpośred-

nie działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego doprowadziły do rozebrania 20 

obiektów tego typu i zabezpieczenie kolejnych 

24. W eliminacji ruin swój duży udział mają Gmi-

ny, które dostarczają informacji na temat takich 

obiektów, często wraz z dokumentacją fotogra-

ficzną. Wyburzenia ruin utrudnia sytuacja, w któ-

rej nie można ustalić właściciela. Niemniej akcja 

jest prowadzona na bieżąco, a stworzony wykaz 

ruin i obiektów niebezpiecznych stale ulega 

zmniejszeniu. Komisja wnioskowała o kontynu-

ację działał zmierzających do eliminacji obiektów 

stwarzających zagrożenie.  

Ostatnie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku w roku 2009 miało miejsce 14 grud-

nia. Porządek przewidywał: 1. Ocena stanu 

ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożaro-

wych powiatu. 2. Zaopiniowanie projektu budże-

tu powiatu w zakresie porządku publicznego  

i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu na 

rok 2010. 3. Przedstawienie informacji przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-

nego na temat zachorowalności na grypę na tere-

nie powiatu strzeleckiego. 4. Wystąpienie Za-

stępcy Komendanta placówki Straży Granicznej  

w Opolu dotyczące współpracy z powiatem strze-

leckim. Po przedstawieniu szczegółowej informa-

cji na temat ochrony przeciwpożarowej Komen-

dant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  

w Strzelcach Opolskich podkreślił bardzo dobrą 

współpracę z jednostkami samorządu terytorial-

nego z terenu powiatu. Samorządy uczestniczą  

w doposażeniu jednostek OSP, a także współfi-

nansują zakupy sprzętu dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opol-

skich. Przykładem takiej dobrej współpracy może 

być niedawny zakup specjalistycznego podnośni-

ka hydraulicznego. Komisja pozytywnie oceniła 

informację przedstawioną przez Komendanta Po-

wiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat 

stanu bezpieczeństwa powiatu strzeleckiego  

w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Realizując 

kolejny punkt porządku posiedzenia członkowie 

Komisji po wysłuchaniu wyjaśnień pozytywnie 

zaopiniowali projekt budżetu powiatu w zakresie 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

na terenie powiatu na rok 2010. W dalszej części 

posiedzenia Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Strzelcach Opolskich – Pani Katarzy-

na Kanoza, przedstawiła informację na temat 

bieżącej sytuacji dotyczącej zachorowalności na 

grypę. Poinformowała, że od początku grudnia 

zauważalny był znaczny spadek zachorowań.  

W Polsce w pierwszym tygodniu grudnia, odno-
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towano 20% spadek liczby zachorowań, wzglę-

dem ostatniego tygodnia listopada. Od 4 grudnia 

placówki oświatowe nie miały już obowiązku 

przesyłania codziennej informacji na temat absen-

cji. Sytuacja w powiecie poprawiła się, ale  

w dalszym ciągu poddana jest stałemu monitorin-

gowi. Realizując kolejny punkt posiedzenia głos 

zabrał Zastępca Komendanta placówki Straży 

Granicznej w Opolu - Pan Zbigniew Gajek. Wy-

stąpienie dotyczyło nawiązania bliższej współpra-

cy z powiatem strzeleckim. Pan Gajek poinfor-

mował członków Komisji, że w ostatnim czasie 

zmieniła się struktura i model pracy Straży Gra-

nicznej. Z uwagi na zmniejszenie kontroli na gra-

nicach z Państwami Unii Europejskiej, większość 

działań Straży Granicznej ma miejsce się na tere-

nie całego kraju. Pojawiły się także nowe obo-

wiązki jak ochrona rynku pracy od nielegalnie 

pracujących cudzoziemców. Te czynniki powodu-

ją, że konieczne było nawiązanie współpracy  

z poszczególnymi jednostkami samorządu teryto-

rialnego oraz Komendami Powiatowymi Policji. 

Członkowie Komisji pozytywnie odnieśli się do 

propozycji współpracy. Sprawy, które wymagały-

by wspólnego działania będą niezwłocznie oma-

wiane i załatwiane podczas posiedzeń Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku.  

Szczegóły z prac Komisji Bezpieczeństwa i Po-

rządku w 2009 roku ujęte są w protokołach  

z posiedzeń Komisji, które są do wglądu w Wy-

dziale Zarządzania Kryzysowego Starostwa Po-

wiatowego w Strzelcach Opolskich.  

 

Starosta 

Józef Swaczyna 
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