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UCHWAŁA NR XXVIII/294/2009
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
z dnia 27 stycznia 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 i 6
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),
Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu
Województwa na zadania własne o kwotę
37 726 683 zł, w tym:
1) zwiększa się plan dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu
Unii Europejskiej o kwotę 37 592 563, w tym:
w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę
1 644 776 zł, w dziale 730 Nauka o kwotę
826 800 zł, w dziale 750 Administracja publiczna
o kwotę 220 070 zł, w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 33 862 109 zł, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę
1 027 455 zł w dziale 854 edukacyjna opieka
wychowawcza o kwotę 11 353 zł;
2) zwiększa się plan dochodów na pozostałe
zadania własne o kwotę 134 120 zł, w tym

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę
134 120 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa na zadania własne o kwotę 37 726 683 zł,
w tym:
1) zwiększa się plan wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii
Europejskiej o kwotę 36 550 032 zł, w tym: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 60 000 zł,
w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę
11 725 509 zł, w dziale 630 Turystyka o kwotę
6 498 828 zł, w dziale 730 Nauka o kwotę
826 800 zł, w dziale 750 Administracja publiczna
o kwotę 1 525 542 zł, w dziale 803 Szkolnictwo
wyższe o kwotę 4 616 935 zł, wydatki w dziale
851 Ochrona zdrowia o kwotę 5 511 302 zł,
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej o kwotę 5 773 378 zł, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 11 738 zł;
2) zwiększa się plan wydatków na pozostałe
zadania własne o kwotę 1 176 651 zł, w tym:
w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę
134 120 zł, w dziale 758 Różne rozliczenia
o kwotę 1 042 531 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
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3. Dokonuje się następujących przesunięć między działami planu wydatków:
1) zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 750
Administracja publiczna o kwotę 540 000 zł;
2) zwiększa się wydatki bieżące w dziale 926
Kultura fizyczna i sport o kwotę 540 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na
programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5. W uchwale Sejmiku Województwa Opolskiego
Nr XXVII/288/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok wykreśla się § 19. Paragrafy 20,
21 i 22 otrzymują odpowiednio numery 19, 20 i 21.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Sejmiku
Bogusław Wierdak
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVIII/294/2009
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 stycznia 2009 r.

Poz.842

§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów),samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł o kwotę
614 721 zł
§ 2918 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości o kwotę
30 002 zł
§ 2919 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości o kwotę
10 001 zł
§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów),samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł o kwotę
976 580 zł
W dziale 730 Nauka o kwotę

826 800 zł

w rozdziale 73095 Pozostała działalność
o kwotę
826 800 zł
§ 0908 – Odsetki od dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości o kwotę
180 825 zł
§ 0909 – Odsetki od dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości o kwotę
60 275 zł
§ 2918 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości o kwotę
439 275 zł
§ 2919 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości o kwotę
146 425 zł
W dziale 750 Administracja publiczna
o kwotę
220 070 zł

Zestawienie zmian

37 592 563 zł

w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie
o kwotę
220 070 zł
§ 2008 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
o kwotę
214 025 zł
§ 2009 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
o kwotę
6 045 zł

W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe
o kwotę
1 644 776 zł

W dziale 758 Różne rozliczenia
o kwotę
33 862 109 zł

w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości
o kwotę
1 644 776 zł
§ 0908 – Odsetki od dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
o kwotę
10 112 zł
§ 0909 – Odsetki od dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
o kwotę
3 360 zł

w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013
o kwotę
25 731 992 zł
§ 2008 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
o kwotę
1 259 230 zł
§ 6208 – dotacje rozwojowe
o kwotę
22 323 524 zł
§ 6209 – dotacje rozwojowe
o kwotę
2 149 238 zł

Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
Dochody
Zwiększenia

o kwotę
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w rozdziale 75862 Program Operacyjny Kapitał
Ludzki
o kwotę
8 130 117 zł
§ 2008 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
o kwotę
7 061 039 zł
§ 2009 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
o kwotę
1 003 232 zł
§ 6208 – dotacje rozwojowe o kwotę 56 529 zł
§ 6209 – dotacje rozwojowe o kwotę 9 317 zł
W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
o kwotę
1 027 455 zł
w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy
o kwotę
1 027 455 zł
§ 2008 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
o kwotę
1 027 455 zł
W dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
o kwotę
11 353 zł
w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla
uczniów
o kwotę
11 353 zł
§ 0908 – Odsetki od dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości o kwotę
1 477 zł
§ 0909 – Odsetki od dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości o kwotę
496 zł
§ 2918 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości o kwotę
6 421 zł
§ 2919 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości o kwotę
2 959 zł

Poz.842

w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 3 609 574 zł
wydatki bieżące
o kwotę
3 550 273 zł
w tym: dotacje o kwotę
3 325 100 zł
wydatki majątkowe o kwotę
59 301 zł
W dziale 630 Turystyka o kwotę 6 498 828 zł
w rozdziale 63003Zadania w zakresie upowszechniania turysty o kwotę
6 498 828 zł
wydatki majątkowe o kwotę
6 498 828 zł
W dziale 730 Nauka o kwotę

826 800 zł

w rozdziale 73095 Pozostała działalność
o kwotę
826 800 zł
wydatki bieżące
o kwotę
826 800 zł
W dziale 750 Administracja Publiczna
o kwotę
1 525 542 zł
w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie
o kwotę
1 525 542 zł
wydatki bieżące
o kwotę
1 470 542 zł
w tym: wynagrodzenia
o kwotę
783 715 zł
dotacje o kwotę
40 300 zł
wydatki majątkowe o kwotę
55 000 zł
W dziale 803 Szkolnictwo Wyższe
o kwotę
4 616 935 zł
w rozdziale 80395 Pozostała działalność
o kwotę
4 616 935 zł
wydatki majątkowe o kwotę
4 616 935 zł
W dziale 851 Ochrona Zdrowia
o kwotę

5 511 302 zł

Wydatki
Zwiększenia

o kwotę

36 550 032 zł

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo
o kwotę
60 000 zł
w rozdziale 01095 Pozostała działalność
o kwotę
60 000 zł
wydatki bieżące
o kwotę
60 000 zł
W dziale 150 Przetwórstwo Przemysłowe
o kwotę
11 725 509 zł
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości
o kwotę
8 115 935 zł
wydatki bieżące
o kwotę
280 322 zł
w tym: wynagrodzenia o kwotę 146 250 zł
wydatki majątkowe o kwotę
7 835 613 zł

w rozdziale 85111 Szpitale ogólne
o kwotę
5 511 302 zł
wydatki bieżące
o kwotę
30 474 zł
w tym: dotacje o kwotę
30 474 zł
wydatki majątkowe o kwotę
5 480 828 zł
W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
o kwotę
5 773 378 zł
w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy
o kwotę
1 208 770 zł
wydatki bieżące
o kwotę
1 208 770 zł
w tym: wynagrodzenia o kwotę 999 486 zł
w rozdziale 85395 Pozostała działalność
o kwotę
4 564 608 zł
wydatki bieżące
o kwotę
4 558 451 zł
w tym: wynagrodzenia o kwotę 30 094 zł
dotacje o kwotę
4 481 562 zł
wydatki majątkowe o kwotę
6 157 zł
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W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
o kwotę
11 738 zł
w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów
o kwotę
11 738 zł
wydatki bieżące
o kwotę
11 738 zł
Pozostałe zadania własne
Dochody
Zwiększenia

Zwiększenia

o kwotę

o kwotę

w rozdziale 01008 Melioracje wodne
o kwotę
134 120 zł
Wydatki majątkowe o kwotę
134 120 zł

1 042 531 zł

134 120 zł

w rozdziale 01008 Melioracje wodne
o kwotę
134 120 zł
§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę
134 120 zł
Wydatki
o kwotę

1 716 651 zł

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo
o kwotę
134 120 zł

W dziale 758 Różne rozliczenia
o kwotę

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo
o kwotę
134 120 zł

Zmniejszenie

Poz.842

540 000 zł

W dziale 750 Administracja publiczna
o kwotę
540 000 zł
w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę
540 000 zł
wydatki bieżące
o kwotę
540 000 zł

w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe
o kwotę
1 042 531 zł
wydatki bieżące
o kwotę
502 531 zł
w tym: rezerwa ogólna o kwotę 502 531 zł
wydatki majątkowe o kwotę
540 000 zł
w tym: rezerwa ogólna o kwotę 540 000 zł
W dziale 926 Kultura fizyczna i sport
o kwotę
540 000 zł
w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
o kwotę
540 000 zł
wydatki bieżące
o kwotę
540 000 zł
w tym: dotacje o kwotę
540 000 zł
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UCHWAŁA NR XLI/300/09
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 28 maja 2009 r.
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic ich obwodów publicznych szkół podstawowych
i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Byczyna
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska
w Byczynie uchwala, co następuje:

5. Publiczne Gimnazjum w Byczynie obejmujące
miejscowości: miasto Byczyna i sołectwa: Biskupice,
Borek, Chudoba, Ciecierzyn, Dobiercice, Gołkowice,
Gosław, Jakubowice, Janówka, Jaśkowice, Kochłowice, Kostów, Miechowa, Nasale, Paruszowice,
Pogorzałka, Polanowice, Proślice, Pszczonki, Roszkowice, Sarnów, Sierosławice, Wojsławice oraz
przysiółki Brzózki i Długa.

§ 1. Ustala się plan sieci oraz granice obwodów
publicznych szkół podstawowych oraz publicznego
gimnazjum w strukturach organizacyjnych, jak
następuje:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczynie
w strukturze organizacyjnej I – VI obejmująca miasto
Byczyna oraz sołectwa: Ciecierzyn, Gołkowice, Jakubowice, Jaśkowice, Polanowice, Proślice, a także
przysiółki: Długa i Brzózki.
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach
w strukturze organizacyjnej I – VI obejmująca sołectwa: Biskupice, Dobiercice, Chudoba, Kochłowice,
Paruszowice i Sarnów.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostowie
w strukturze organizacyjnej I – VI obejmująca sołectwa: Janówka, Kostów, Miechowa.
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszkowicach w strukturze organizacyjnej I – VI obejmująca
sołectwa: Borek, Gosław, Nasale, Pogorzałka,
Pszczonki, Roszkowice, Sierosławice i Wojsławice.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/156/08 Rady
Miejskiej w Byczynie z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez
Gminę Byczyna oraz granic jej obwodów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 września 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Byczynie
Zdzisław Roman Biliński
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UCHWAŁA NR XXXVIII/230/09
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/120/08 z dnia 30 stycznia 2008 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Olesno na lata 2008 - 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, zm.: z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. 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) oraz art. 21
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, zm.:
z 2004 r. Nr 281, poz. 2783, 2786; z 2006 r.
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Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218),
Rada Miejska uchwala:
§ 1. W uchwale Nr XX/120/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olesno na lata 2008 - 2012 wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 Rozdz. I ust. 1 otrzymuje następujące
brzmienie:
1. Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy
Olesno z podziałem na lokale socjalne i pozostałe
lokale mieszkalne oraz stan techniczny lokali,
według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi:

Poz.844

a) 43 lokale socjalne – w tym 41 lokali socjalnych w budynkach komunalnych gminy i 2 lokale
socjalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
b) 154 lokale mieszkalne – w budynkach komunalnych gminy,
c) 34 lokale mieszkalne – w budynkach wspólnot
mieszkaniowych,
d) 12 lokali mieszkalnych – w budynkach oświatowych,
e) 2 lokale służbowe –w budynkach użyteczności
publicznej.
Łącznie 245 lokali mieszkalnych znajdujących
się w 67 budynkach na terenie Gminy Olesno
o łącznej powierzchni użytkowej 11.804,73 m2.
Zasoby mieszkaniowe Gminy w roku 2008
przedstawiają tabele: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e

1 a. Lokale socjalne w budynkach komunalnych Gminy Olesno:
L.p.
1
1. Olesno,
2. Olesno,
3. Olesno,
4. Olesno,
5. Olesno,
6. Olesno,
7. Olesno,
8. Olesno,
9. Olesno,
10. Olesno,
11. Olesno,
RAZEM

Budynek
2
Grunwaldzka 1
Grunwaldzka 7
H. Brodatego 3
Labora 20
Małe Przedmieście 8
Małe Przedmieście 41
Matejki 15
Pieloka 15
Pieloka 15a
Powstańców Śl. 16
Sienkiewicza 11

Liczba lokali
3
6
3
6
2
7
5
2
3
2
2
5
43

Pow. użytk. w m2
4
157,55
149,64
143,71
47,50
187,93
252,26
49,09
72,53
84,00
31,62
168,84
1.344,67

Stan techniczny*
5
średni
awaryjny
zły
średni
zły
średni
średni
średni
średni
zły
zły

1 b. Lokale mieszkalne w budynkach komunalnych Gminy Olesno:
L.p.
1
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Adres budynku
2
Borki Wielkie O. Alarda 27
Borki Wielkie O. Alarda 27
Kucoby 3
Wojciechów, Pohla 2
Olesno, Drzymały 23
Olesno, Dworcowa 5
Olesno, Dworcowa 7
Olesno Dworcowa 9
Olesno Dworcowa 11
Olesno, Dworcowa 13
Olesno, Dworcowa 13a
Olesno, Dworcowa 15
Olesno, Labora 20
Olesno, Labora 20
Olesno, Labora 20a
Olesno, Lompy 19
Olesno, Małe Przedmieście
Olesno, Małe Przedmieście
Olesno, Małe Przedmieście
Olesno, Małe Przedmieście
Olesno, Małe Przedmieście

9
44
46
48a
48b

Liczba lokali Pow. użytk. w
3
4
2
3
4
1
2
7
6
6
9
11
8
11
1
2
1
9
6
8
1
10
9

m2

Stan techniczny*
5
95,16
Średni
249,19
dobry
299,40
średni
37,00
średni
111,26
średni
396,47
dobry
335,67
dobry
334,62
dobry
378,27
dobry
559,82
dobry
376,96
dobry
541,13
dobry
45,50
dobry
110,38
średni
78,44
średni
432,56
średni
306,10
średni
335,00
zły
63,60
średni
395,10
dobry
375,23
dobry
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20. Olesno,
21. Olesno,
22. Olesno,
22. Olesno,
23. Olesno,
24. Olesno,
25. Olesno,
26. Olesno,
27. Olesno,
RAZEM

2
Matejki 15
Mickiewicza 12
Mickiewicza 12a
Mickiewicza 12a
Opolska 9
Piastów 1
Pieloka 15
Sądowa 10
Wielkie Przedmieście 19
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3
4
2
2
1
1
12
6
3
6
154
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4
162,85
80,77
67,87
16,32
86,00
633,84
476,01
224,92
428,00
8.032,28

5
średni
średni
średni
zły
średni
dobry
dobry
średni
średni

1 c. Lokale mieszkalne będące własnością Gminy Olesno znajdujące się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych:
L.p.
1

Budynek
2

1. Bodzanowice, Częstochowska 17
2. Bodzanowice, Częstochowska 18
3. Bodzanowice, Polna 1
4. Olesno, Armii Krajowej 18
5. Olesno, Kościuszki 10
6. Olesno, Labora 4
7. Olesno, Lompy 10
8. Olesno, Lompy 27
9. Olesno, Mickiewicza 2
10. Olesno, Małe Przedmieście 1
11. Olesno, Małe Przedmieście 3
12. Olesno, Małe Przedmieście 38
13. Olesno, Małe Przedmieście 50
14. Olesno, Powstańców Śl. 2
15. Olesno, Powstańców Śl.16
16. Olesno, Wachowska 2
17. Olesno, Wachowska 8
18. Olesno, Wielkie Przedmieście 32
19. Olesno, Wielkie Przedmieście 36
20. Olesno, Wielkie Przedmieście 38
21. Olesno, Wielkie Przedmieście 40
22. Olesno, Wielkie Przedmieście 42
RAZEM

Liczba lokali
3
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
3
1
2
1
2
1
3
34

Pow. użytk. w m2
4
149,19
122,76
30,42
48,00
104,93
46,40
47,90
161,94
46,94
16,50
59,13
78,30
108,98
35,80
50,50
124,33
39,19
106,45
69,59
63,30
59,45
141,78
1 711,78

Stan techniczny*
5
zły
średni
zły
dobry
średni
dobry
dobry
średni
średni
zły
dobry
średni
dobry
dobry
średni
średni
średni
zły
dobry
średni
dobry
średni

1 d. Lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach oświatowych Gminy Olesno
L.p.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
RAZEM

Budynek
2
Borki Wielkie Młyńska 8
Sowczyce, Długa 8
Sowczyce, Długa 10
Wachów, Polna 15
Wachów, Polna 17
Olesno, Pieloka 12
Olesno, Wielkie Przedmieście 51
Olesno, Krasickiego 25

Liczba lokali
3
2
2
1
1
3
1
1
1
12

Pow. użytk. w m2 Stan techniczny*
5
4
81,60
dobry
111,00
dobry
56,00
dobry
36,20
awaryjny
138,00
dobry
51,60
dobry
60,00
dobry
59,60
dobry
594,00
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1 e. Lokale służbowe znajdujące się w budynkach użyteczności publicznej
L.p.
Budynek
Liczba lokali
Pow. użytk. w m2
1
2
3
4
1.
2.

Miejski Dom Kultury
Budynek Administr. Pieloka 21

RAZEM
§ 1 Rozdz. I. ust. 2. otrzymuje następujące
brzmienie:
2. Prognoza wielkości zasobów mieszkaniowych
na lata 2009 – 2012.
W związku z planowaną sprzedażą lokali mieszkalnych zasoby mieszkalne będą ulegać systematycznemu zmniejszeniu.

1
1

69,00
53,00

2

122,00

Stan techniczny
5
dobry
dobry

W zasobie komunalnym gminy powinny pozostać jedynie lokale socjalne.
Prognozę wielkości oraz stanu technicznego
zasobów mieszkaniowych Gminy w latach 2009 2012 przedstawiają tabele: 2a, 2b 2c, 2d, 2e
odpowiednio do analizowanego okresu:

ROK 2009
2 a. Lokale socjalne w budynkach komunalnych Gminy Olesno:
L.p.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
RAZEM

Budynek
2
Olesno, Grunwaldzka 1
Olesno, Labora 20
Olesno, Małe Przedmieście 8
Olesno, Małe Przedmieście 41
Olesno, Matejki 15
Olesno, Pieloka 15
Olesno, Pieloka 15a
Olesno, Powstańców Śl. 16
Olesno, Sienkiewicza 11
Borki Wlk. O.Alarda 27

Liczba lokali Pow. użytk. w m2
3
4
6
157,55
2
47,50
7
187,93
5
252,26
2
49,09
3
72,53
2
84,00
2
31,62
5
168,84
1
16,82
35
1.068,14

2 b. Lokale mieszkalne w budynkach komunalnych Gminy Olesno:
L.p.
Adres budynku
Liczba lokali
Pow. użytk. w m2
1
2
3
4
1.
Kucoby 3
4
299,40
2.
Wojciechów Pohla 2
1
37,00
3.
Olesno, Drzymały 23
2
111,26
4.
Olesno, Dworcowa 5
7
396,47
5.
Olesno, Dworcowa 7
6
335,67
6.
Olesno Dworcowa 9
6
334,62
7.
Olesno, Dworcowa 11
9
378,27
8.
Olesno, Dworcowa 13
11
559,82
9.
Olesno, Dworcowa 13a
8
376,96
10. Olesno, Dworcowa 15
11
541,13
11. Olesno, Labora 20
3
155,88
12. Olesno, Labora 20a
1
78,44
13. Olesno, Małe Przedmieście 9
6
306,10
14. Olesno, Małe Przedmieście 44
8
335,00
15. Olesno, Małe Przedmieście 46
1
63,60
16. Olesno, Matejki 15
4
162,85
17. Olesno, Opolska 9
1
86,00
18. Olesno, Wielkie Przedmieście 19
6
428,00
RAZEM
95
4.986,47

Stan techniczny*
5
średni
średni
zły
średni
średni
średni
średni
zły
zły
dobry

Stan techniczny*
5
średni
średni
średni
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
dobry
średni
średni
dobry
zły
średni
średni
średni
średni
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2 c. Lokale mieszkalne będące własnością Gminy Olesno znajdujące się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych:
L.p.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Budynek
2
Bodzanowice, Częstochowska 17
Bodzanowice, Częstochowska 18
Bodzanowice, Polna 1
Olesno, Armii Krajowej 18
Olesno, Kościuszki 10
Olesno, Labora 4
Olesno, Lompy 10
Olesno, Lompy 27
Olesno, Mickiewicza 2
Olesno, Małe Przedmieście 1
Olesno, Małe Przedmieście 3
Olesno, Małe Przedmieście 38
Olesno, Małe Przedmieście 50
Olesno, Powstańców Śl. 2
Olesno, Powstańców Śl.16
Olesno, Wachowska 2
Olesno, Wachowska 8
Olesno, Wielkie Przedmieście 32
Olesno, Wielkie Przedmieście 36
Olesno, Wielkie Przedmieście 38
Olesno, Wielkie Przedmieście 40
Olesno, Wielkie Przedmieście 42

RAZEM

Liczba lokali
3
2
2
1
1
2
1
1
2
2
1
2
2
2
1
3
3
1
2
1
2
1
3
34

Pow. użytk. w m2 Stan techniczny*
5
4
149,19
zły
122,76
średni
30,42
zły
48,00
dobry
104,93
średni
46,40
dobry
47,90
dobry
161,94
średni
89,33
średni
16,50
zły
114,18
dobry
78,30
średni
162,72
dobry
35,80
dobry
98,80
średni
124,33
średni
39,19
średni
106,45
zły
69,59
dobry
63,30
średni
59,45
dobry
141,78
średni
1 711,78

2 d. Lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach oświatowych Gminy Olesno:
L.p.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
RAZEM

Budynek
2
Borki Wielkie Młyńska 8
Sowczyce, Długa 8
Sowczyce, Długa 10
Wachów, Polna 15
Wachów, Polna 17
Olesno, Pieloka 12
Olesno, Wielkie Przedmieście 51
Olesno, Krasickiego 25

Liczba lokali
3
2
2
1
1
3
1
1
1

Pow. użytk. w m2 Stan techniczny*
5
4
81,60
dobry
111,00
dobry
56,00
dobry
36,20
awaryjny
138,00
dobry
51,60
dobry
60,00
dobry
59,60
dobry

12

594,00

2 e. Lokale służbowe znajdujące się w budynkach użyteczności publicznej:
L.p.
Budynek
Liczba lokali
Pow. użytk. w m2
1
2
3
4
1.
Miejski Dom Kultury
1
69,00
2.
Budynek Administr. Pieloka 21
1
53,00
RAZEM

2

122,00

Stan techniczny
5
dobry
dobry
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ROK 2010
2a. Lokale socjalne w budynkach komunalnych Gminy Olesno:
L.p.
Budynek
Liczba lokali
1.
Olesno, Grunwaldzka 1
6
2.
Olesno, Labora 20
2
3.
Olesno, Małe Przedmieście 8
7
4.
Olesno, Małe Przedmieście 41
5
5.
Olesno, Matejki 15
2
6.
Olesno, Pieloka 15
3
7.
Olesno, Pieloka 15a
2
8.
Olesno, Powstańców Śl. 16
2
9.
Olesno, Sienkiewicza 11
5
10. Borki Wlk. O. Alarda 27
1
RAZEM

Pow. użytk.w m2
157,55
47,50
187,93
252,26
49,09
72,53
84,00
31,62
168,84
16,82

35

Stan techniczny*
średni
średni
zły
średni
średni
średni
średni
zły
średni
dobry

1.068,14

2 b. Lokale mieszkalne w budynkach komunalnych Gminy Olesno:
L.p.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Adres budynku
2
Wojciechów, Pohla 2
Olesno, Drzymały 23
Olesno, Dworcowa 5
Olesno, Dworcowa 7
Olesno, Dworcowa 9
Olesno, Dworcowa 11
Olesno, Dworcowa 13
Olesno, Dworcowa 13a
Olesno, Dworcowa 15
Olesno, Labora 20
Olesno, Labora 20
Olesno, Labora 20a
Olesno, Małe Przedmieście 9
Olesno, Małe Przedmieście 44
Olesno, Małe Przedmieście 46
Olesno, Matejki 15
Olesno, Opolska 9
Olesno, Wielkie Przedmieście 19

RAZEM

Liczba lokali
3
1
2
7
6
6
9
11
8
11
1
2
1
6
8
1
4
1
6
91

Pow. użytk. w m2
Stan techniczny*
5
4
37,00
średni
111,26
średni
396,47
dobry
335,67
dobry
334,62
dobry
378,24
dobry
559,82
dobry
376,96
dobry
541,13
dobry
45,50
dobry
110,38
średni
78,44
średni
306,10
dobry
335,00
średni
63,60
średni
162,85
średni
86,00
średni
428,00
średni
4687,07

2 c. Lokale mieszkalne będące własnością Gminy Olesno znajdujące się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych:
L.p.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Budynek
2
Bodzanowice, Częstochowska 17
Bodzanowice, Częstochowska 18
Bodzanowice, Polna 1
Olesno, Armii Krajowej 18
Olesno, Kościuszki 10
Olesno, Labora 4
Olesno, Lompy 10
Olesno, Lompy 27
Olesno, Mickiewicza 2
Olesno, Małe Przedmieście 1
Olesno, Małe Przedmieście 3
Olesno, Małe Przedmieście 38
Olesno, Małe Przedmieście 50

Liczba lokali
3
2
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
1

Pow. użytk. w m2 Stan techniczny*
5
4
149,19
zły
122,76
średni
30,42
zły
48,00
dobry
104,93
średni
46,40
dobry
47,90
dobry
161,94
średni
89,33
średni
16,50
zły
59,13
dobry
78,30
średni
108,98
dobry

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 48
1
14.
15.
16.
17.
18
19.
20.
21.
22.

Olesno,
Olesno,
Olesno,
Olesno,
Olesno,
Olesno,
Olesno,
Olesno,
Olesno,

2
Powstańców Śl. 2
Powstańców Śl.16
Wachowska 2
Wachowska 8
Wielkie Przedmieście
Wielkie Przedmieście
Wielkie Przedmieście
Wielkie Przedmieście
Wielkie Przedmieście

– 3315 –
3
1
2
3
1
2
1
2
1
3

32
36
38
40
42

RAZEM

34

Poz.844
4
35,80
50,50
124,33
39,19
106,45
69,59
63,30
59,45
141,78

5
dobry
średni
średni
średni
zły
dobry
średni
średni
średni

1.711,78

2 d. Lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach oświatowych Gminy Olesno
L.p.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
RAZEM

Budynek
2
Borki Wielkie Młyńska 8
Sowczyce, Długa 8
Sowczyce, Długa 10
Wachów, Polna 15
Wachów, Polna 17
Olesno, Pieloka 12
Olesno, Wielkie Przedmieście 51
Olesno, Krasickiego 25

Liczba lokali
3
2
2
1
1
3
1
1
1
12

Pow. użytk. w m2 Stan techniczny*
5
4
81,60
dobry
111,00
dobry
56,00
dobry
36,20
awaryjny
138,00
dobry
51,60
dobry
60,00
dobry
59,60
dobry
594,00

2 e. Lokale służbowe znajdujące się w budynkach użyteczności publicznej
L.p.
Budynek
Liczba lokali
Pow. użytk. w m2
1
2
3
4
1.
Miejski Dom Kultury
1
69,00
2.
Budynek Administr. Pieloka 21
1
53,00
RAZEM

2

Stan techniczny
5
dobry
dobry

122,00

ROK 2011
2a. Lokale socjalne w budynkach komunalnych Gminy Olesno:
L.p.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
RAZEM

Budynek
2
Olesno, Grunwaldzka 1
Olesno, Labora 20
Olesno, Małe Przedmieście 8
Olesno, Małe Przedmieście 41
Olesno, Matejki 15
Olesno, Pieloka 15
Olesno, Pieloka 15a
Olesno, Powstańców Śl. 16
Olesno, Sienkiewicza 11
Borki Wlk. O.Alarda 27

Liczba lokali
3
6
2
7
5
2
3
2
2
5
1
35

Pow. użytk. w m2
4
157,55
47,50
187,93
252,26
49,09
72,53
84,00
31,62
168,84
16,82
1.068,14

Stan techniczny*
5
średni
średni
zły
średni
średni
średni
średni
zły
zły
dobry

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 48

– 3316 –

Poz.844

2 b. Lokale mieszkalne w budynkach komunalnych Gminy Olesno:
L.p.
Adres budynku
1
2
1. Wojciechów, Pohla 2
2. Olesno, Drzymały 23
3. Olesno, Labora 20
3. Olesno, Labora 20
4. Olesno, Labora 20a
5. Olesno, Małe Przedmieście 9
6. Olesno, Małe Przedmieście 44
7. Olesno, Małe Przedmieście 46
8. Olesno, Matejki 15
9. Olesno, Opolska 9
10. Olesno, W. Przedmieście 19
RAZEM

Liczba lokali
3
1
2
1
2
1
6
8
1
4
1
6
33

Pow. użytk. w m2
4
37,00
111,26
45,50
110,38
78,44
306,10
335,00
63,60
162,85
86,00
428,00
1.764,13

Stan techniczny*
5
średni
średni
dobry
średni
średni
dobry
średni
średni
średni
średni
średni

2 c. Lokale mieszkalne będące własnością Gminy Olesno znajdujące się w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych:
L.p.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Budynek
2
Bodzanowice, Częstochowska 17
Bodzanowice, Częstochowska 18
Bodzanowice, Polna 1
Olesno, Armii Krajowej 18
Olesno, Kościuszki 10
Olesno, Labora 4
Olesno, Lompy 10
Olesno, Lompy 27
Olesno, Mickiewicza 2
Olesno, Małe Przedmieście 1
Olesno, Małe Przedmieście 3
Olesno, Małe Przedmieście 38
Olesno, Małe Przedmieście 50
Olesno, Powstańców Śl. 2
Olesno, Powstańców Śl.16
Olesno, Wachowska 2
Olesno, Wachowska 8
Olesno, Wielkie Przedmieście 32
Olesno, Wielkie Przedmieście 36
Olesno, Wielkie Przedmieście 38
Olesno, Wielkie Przedmieście 40
Olesno, Wielkie Przedmieście 42

RAZEM

Liczba lokali
3
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
3
1
2
1
2
1
3
34

Pow. użytk. w m2 Stan techniczny*
5
4
149,19
zły
122,76
średni
30,42
zły
48,00
dobry
104,93
średni
46,40
dobry
47,90
dobry
161,94
średni
46,94
średni
16,50
zły
59,13
dobry
78,30
średni
108,98
dobry
35,80
dobry
50,50
średni
124,33
średni
39,19
średni
106,45
zły
69,59
dobry
63,30
średni
59,45
dobry
141,78
średni
1.711,78

2 d. Lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach oświatowych Gminy Olesno:
L.p.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
RAZEM

Budynek
2
Borki Wielkie Młyńska 8
Sowczyce, Długa 8
Sowczyce, Długa 10
Wachów, Polna 15
Wachów, Polna 17
Olesno, Pieloka 12
Olesno, Wielkie Przedmieście 51
Olesno, Krasickiego 25

Liczba lokali
3
2
2
1
1
3
1
1
1
12

Pow. użytk. w m2 Stan techniczny*
5
4
81,60
dobry
111,00
dobry
56,00
dobry
36,20
awaryjny
138,00
dobry
51,60
dobry
60,00
dobry
59,60
dobry
594,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 48

– 3317 –

Poz.844

2 e. Lokale służbowe znajdujące się w budynkach użyteczności publicznej:
L.p.
1
1.
2.

Budynek
2
Miejski Dom Kultury
Budynek Administr. Pieloka 21

RAZEM

Liczba lokali
3
1
1

Pow. użytk. w m2
4
69,00
53,00

2

122,00

Stan techniczny
5
dobry
dobry

ROK 2012
2 a. Lokale socjalne w budynkach komunalnych Gminy Olesno:
L.p.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Budynek
2
Olesno, Grunwaldzka 1
Olesno, Labora 20
Olesno, Małe Przedmieście 8
Olesno, Małe Przedmieście 41
Olesno, Matejki 15
Olesno, Pieloka 15
Olesno, Pieloka 15a
Olesno, Powstańców Śl. 16
Olesno, Sienkiewicza 11
Borki Wlk. O. Alarda 27

RAZEM

Liczba lokali Pow. użytk. w m2
Stan techniczny*
5
3
4
6
157,55
dobry
2
47,50
średni
7
187,93
dobry
5
252,26
dobry
2
49,09
średni
3
72,53
średni
2
84,00
średni
2
36,62
dobry
5
168,84
dobry
1
16,82
dobry
35

1.068,14

2 b. Lokale mieszkalne w budynkach komunalnych Gminy Olesno:
L.p.
1
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Adres budynku
2
Wojciechów, Pohla 2
Olesno, Drzymały 23
Olesno, Labora 20
Olesno, Labora 20
Olesno, Labora 20a
Olesno, Małe Przedmieście 44
Olesno, Małe Przedmieście 46
Olesno, Matejki 15
Olesno, Opolska 9
Olesno, Wlk. Przedmieście 19

RAZEM

Liczba lokali
3
1
2
1
2
1
8
1
4
1
6
27

Pow. użytk. w m2
Stan techniczny*
5
4
37,00
średni
111,26
średni
45,50
dobry
110,38
średni
78,44
średni
335,00
średni
63,60
średni
162,85
średni
86,00
średni
428,00
średni
1.458,03

2 c. Lokale mieszkalne będące własnością Gminy Olesno znajdujące się w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych:
L.p.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Budynek
2
Bodzanowice, Częstochowska 17
Bodzanowice, Częstochowska 18
Bodzanowice, Polna 1
Olesno, Armii Krajowej 18
Olesno, Kościuszki 10
Olesno, Labora 4
Olesno, Lompy 10
Olesno, Lompy 27
Olesno, Mickiewicza 2

Liczba lokali
3
2
2
1
1
2
1
1
2
2

Pow. użytk w m2 Stan techniczny*
5
4
149,19
zły
122,76
średni
30,42
zły
48,00
dobry
104,93
średni
46,40
dobry
47,90
dobry
161,94
średni
89,33
średni

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 48
1
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Olesno,
Olesno,
Olesno,
Olesno,
Olesno,
Olesno,
Olesno,
Olesno,
Olesno,
Olesno,
Olesno,
Olesno,
Olesno,

– 3318 –

2
Małe Przedmieście 1
Małe Przedmieście 3
Małe Przedmieście 38
Małe Przedmieście 50
Powstańców Śl. 2
Powstańców Śl.16
Wachowska 2
Wachowska 8
Wielkie Przedmieście 32
Wielkie Przedmieście 36
Wielkie Przedmieście 38
Wielkie Przedmieście 40
Wielkie Przedmieście 42

3
1
2
2
1
1
2
3
1
2
1
2
1
3

RAZEM

Poz.844
4
16,50
114,18
78,30
108,98
35,80
50,50
124,33
39,19
106,45
69,59
63,30
59,45
141,78

34

5
zły
dobry
średni
dobry
dobry
średni
średni
średni
zły
dobry
średni
dobry
średni

1.711,78

2 d. Lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach oświatowych Gminy Olesno
L.p.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Budynek
2
Borki Wielkie Młyńska 8
Sowczyce, Długa 8
Sowczyce, Długa 10
Wachów, Polna 15
Wachów, Polna 17
Olesno, Pieloka 12
Olesno, Wielkie Przedmieście 51
Olesno, Krasickiego 25

Liczba lokali
3
2
2
1
1
3
1
1
1

RAZEM

12

Pow. użytk. w m2 Stan techniczny*
5
4
81,60
dobry
111,00
dobry
56,00
dobry
36,20
awaryjny
138,00
dobry
51,60
dobry
60,00
dobry
59,60
dobry
594,00

2 e. Lokale służbowe znajdujące się w budynkach użyteczności publicznej
L.p.
Budynek
Liczba lokali
Pow. użytk. w m2
Stan techniczny
5
1
2
3
4
1.
Miejski Dom Kultury
1
69,00
dobry
2.
Budynek Administr. Pieloka 21
1
53,00
dobry
RAZEM
§ 1 Rozdz. III ust. 3 otrzymuje następujące
brzmienie:
3. W latach 2009 – 2012 przewiduje się
zmniejszenie zasobów mieszkaniowych Gminy
Olesno poprzez sprzedaż:
Rok 2009 – 38 lokali w budynkach przy
ul. Mickiewicza 12(2), 12a(3), Sądowej10(3),
M. Przedmieście 48a (10), 48b(9), Pieloka 15(6),
w Borkach Wlk. przy ul. O. Alarda 27(5)
Rok 2010 – 4 lokale w budynku Kucoby 3(4)
Rok 2011 – 58 lokali w budynkach przy ul. Dworcowej 5(7), 7(6), 9(6), 11(9), 13(11), 13a(8),15(11)
Rok 2012 – 6 lokali w budynku przy ul. M. Przedmieście 9(6).
3

2

122,00
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Antkowiak

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 48

– 3319 –

Poz.845-846

845
4

UCHWAŁA NR XLI/245/09
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE
z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/230/09 z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/120/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olesno na lata 2008 - 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, zm. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. 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) oraz art. 21
ust 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, zm. z 2004 r.
Nr 281, poz. 2783, 2786; z 2006 r. Nr 249, poz.
1833; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), Rada Miejska
uchwala:

§ 1. Uchylić uchwałę Nr XXXVIII/230/09 z dnia
25 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XX/120/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olesno na
lata 2008 - 2012.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Antkowiak

4

846
5

UCHWAŁA NR XXXI/264/2009
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 21 maja 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 późn. zm.), Rada
Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ulicy, stanowiącej nieruchomość, działkę
nr 196/48 z k.m. 3 obrębu Górki, określonej w załączniku do uchwały nadaje się nazwę: „Słoneczna”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
5

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Klaudia Lakwa

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 48

– 3320 –

Poz.846

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 48

– 3321 –

Poz.847

847
6

POROZUMIENIE
zawarte w dniu 25 marca 2009 r.

pomiędzy:
Gminą Gorzów Śląski z siedzibą w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, reprezentowaną
przez:
Artura Tomalę - Burmistrza Gorzowa Śląskiego;
przy kontrasygnacie Agaty Olejarz - Skarbnika
Miasta
a:
Gminą Kluczbork z siedzibą w Kluczborku ul. Katowicka 1 reprezentowaną przez:
Jarosława Kielera - Burmistrza Miasta Kluczborka;
przy kontrasygnacie Ewy Wasilewskiej - Skarbnika
Gminy.
§ 1. Na podstawie niniejszego porozumienia strony ustalają, że Gmina Gorzów Śląski przekaże Gminie Kluczbork dotację celową w kwocie 3.200 zł
(słownie: trzy tysiące dwieście złotych) na dofinansowanie XXXVI Wyścigu Kolarskiego Juniorów
Młodszych „Po Ziemi Kluczborskiej”.
§ 2. Kwota wymieniona w § 1 zostanie przekazana na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kluczborku nr 55 1240 1662 1111 0000 2655 9410
prowadzony w Banku PEKAO S.A. w Kluczborku
w terminie do 30 kwietnia 2009 r.
§ 3.1. Gmina Kluczbork zobowiązuje się wykorzystać dotację na cel wymieniony w § 1 niniejszego porozumienia.
2. Gmina Gorzów Śląski zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia kontroli wykorzystania środków
przekazanych Gminie Kluczbork w ramach dotacji
celowej, w przypadku stwierdzenia niezgodności
wykorzystania dotacji z przeznaczeniem, dotacja

6

podlega zwrotowi w całości lub w części wraz
z odsetkami liczonymi od dnia przekazania do
zwrotu na rachunek bankowy budżetu Gminy Gorzów Śląski.
§ 4.1. Zobowiązuje się Gminę Kluczbork do
przedłożenia Gminie Gorzów Śląski rozliczenia
dotacji.
2. Rozliczenie udzielonej dotacji celowej winno
nastąpić do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 5. Środki z dotacji niewykorzystane w terminie określonym w § 4 niniejszego porozumienia
podlegają zwrotowi do budżetu gminy do 31 grudnia 2009 r.
§ 6. Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 8. Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Gmina Kluczbork:

Gmina Gorzów Śląski:

Burmistrz
Jarosław Kielar

Burmistrz
Artur Tomala

Skarbnik Gminy
Ewa Wasilewska
Główny Księgowy
Budżetu

Skarbnik Miasta
Agata Olejarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 48

– 3322 –

Poz.848

848
7

POROZUMIENIE
zawarte w dniu 26 marca 2009 r.

Pomiędzy:
Powiatem Oleskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:
1) Jan Kus - Starosta;
2) Stanisław Belka - Wicestarosta,
zwany dalej „Zarządem”
a
Gminą Gorzów Śląski, reprezentowaną przez:
Artura Tomalę - Burmistrza Gorzowa Śląskiego,
zwaną dalej „Gminą”.
§ 1.1. Na podstawie niniejszego porozumienia
strony ustalają, iż Gmina przekaże Zarządowi dotację w kwocie 6.576 zł (słownie: sześć tysięcy
pięćset siedemdziesiąt sześć złotych).
2. Dotacja ta przeznaczona będzie dla:
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie
w kwocie 1.644 zł,
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach
w kwocie 4.932 zł.
Przeznaczona będzie na działalność statutową
Warsztatów, w tym dowóz uczestników Warsztatów na zajęcia z terenu Gminy Gorzów Śl. - jako
częściowe pokrycie udziału własnego Warsztatów
celem wykorzystania całości możliwych środków
na dofinansowania działalności Warsztatu otrzymywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
3. Wymieniona w ust. 1 dotacja przekazana będzie na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego
w Oleśnie nr 29 1020 3668 0000 5902 0015
6729 w dwóch równych ratach, z czego pierwsza
do 15 czerwca 2009 r., druga do 15 listopada
2009 r.
§ 2. Celem rozliczenia otrzymanej dotacji Zarząd
przedstawi Gminie do dnia 15 stycznia 2010 r.
rozliczenie środków, otrzymane z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie na kwotę 1.644 zł oraz
z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach na
kwotę 4.932 zł, zawierające:
1) nazwę i adres jednostki wykorzystującej dotację;
2) kwotę otrzymanej dotacji;
3) wielkość wydatków poniesionych z dotacji i na
jakie cele;
7

4) ilość osób uczestniczących w zajęciach Warsztatów z Gminy Gorzów Śl. w roku 2009.
§ 3. Dotacja może zostać wykorzystana wyłącznie na cele określone w niniejszym porozumieniu.
§ 4.1. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w porozumieniu, warunki jego mogą być wypowiedziane
z jednoczesnym żądaniem natychmiastowego
zwrotu przekazanych kwot.
2. Kwoty wykorzystane na cele inne niż wskazane w porozumieniu podlegają zwrotowi wraz z odsetkami karnymi w wysokości dwukrotnej stopy
redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP.
§ 5. W przypadku niewykorzystania przekazanych dotacji w pełnych kwotach różnice podlegają
zwrotowi, w terminie do 10 stycznia 2010 r.
§ 6. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania przez Zarząd niniejszej dotacji.
§ 7. Niniejsze porozumienie zawiera się na
okres do 31 grudnia 2009 r.
§ 8. Strony mogą rozwiązać porozumienie za
jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
§ 9. Zmiana treści porozumienia wymaga formy
pisemnej.
§ 10. Porozumienie sporządza się w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
Zarząd Powiatu w Oleśnie:
Starosta
Jan Kus
Wicestarosta
Stanisław Belka

Gmina Gorzów Śl.:
Burmistrz
Artur Tomala

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 48

– 3323 –

Poz.849

849
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 29 kwietnia 2009 r.

pomiędzy:
Gminą Pawłowiczki reprezentowaną przez:
Wójta Gminy - Jerzego Treffona
oraz
Powiatem Kędzierzyńsko - Kozielskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:
Starosta Powiatu - Józef Gisman;
Wicestarosta - Marek Matczak.
Na podstawie uchwały Rady Gminy Pawłowiczki
Nr 176/XXIX/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kędzierzyńsko - Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2009 roku,
Gmina Pawłowiczki zobowiązuje się w 2009 roku
udzielić pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu.
§ 1. Gmina Pawłowiczki przekaże w 2009 roku
na rzecz Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
dotację w wysokości 2466,00 zł (słownie: dwa
tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych) jednorazowo w terminie do 30 maja 2009 r. na rachunek bankowy: 51 1020 3714 0000 4802
0012 6763 na zakup materiałów do pracowni
terapeutycznych.
§ 2. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie do
15 grudnia 2009 r. w formie sprawozdania opisowego, przedstawiającego wykorzystanie przekazanej dotacji.
8

§ 3. W przypadku niewykorzystania w całości
przyznanej dotacji Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski zobowiązuje się do zwrotu niewykorzystanej
dotacji w terminie do dnia 20 grudnia 2009 r. na
konto Urzędu Gminy w Pawłowiczkach: 73 8882
1016 2002 0030 0155 0001 w PBS w Kędzierzynie – Koźlu, Oddział w Polskiej Cerekwi.
§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas
określony od dnia jego zawarcia do dnia 31 grudnia 2009 r. z mocą od 1 stycznia 2009 r.
§ 5. Porozumienie zostało podpisane w czterech jednakowych egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
§ 6.1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
2. Stroną realizującą czynności związane z ogłoszeniem jest Gmina Pawłowiczki.
Powiat Kędzierzyńsko –
Kozielski:

Gmina Pawłowiczki:

Starosta
Józef Gisman

Wójt Gminy
Jerzy Treffon

Wicestarosta
Marek Matczak

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 48

– 3324 –

Poz.850

850
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POROZUMIENIE NR OR.0118-2/2009
z dnia 7 maja 2009 r.
w sprawie przekazania Gminie Gogolin prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie
zawarte pomiędzy:
Powiatem Krapkowickim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują:
1) Albert Macha - Starosta Krapkowicki;
2) Harald Brol - Wicestarosta,
zwanym dalej „Powiatem”
a
Gminą Gogolin reprezentowaną przez:
Joachima Wojtalę - Burmistrza Gogolina
zwaną dalej „Gminą”,
o następującej treści:
Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 10 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. 5 ust. 5b i 5c ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.), strony postanawiają, co
następuje:
§ 1.1. Powiat przekazuje Gminie, z dniem 1 września 2009 r., prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie
zwanego dalej „szkołą”.
2. Organem prowadzącym szkołę będzie Gmina.
§ 2.1. Powiat dokona, zgodnie z ustawą z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) następujących czynności dotyczących szkoły:
1) przeprowadzi inwentaryzację, która będzie podstawą do przekazania Gminie majątku ruchomego;
2) zamknie księgi rachunkowe;
3) sporządzi sprawozdanie finansowe (bilans,
rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian
w funduszu jednostki).
2. Czynności, o których mowa w ust. 1, zostaną dokonane według stanu na dzień 31 sierpnia
2009 r.
§ 3.1. Na okres od dnia 1 września do dnia
31 grudnia 2009 r. Powiat przekaże Gminie dotację z przeznaczeniem na prowadzenie szkoły.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, będzie
przekazywana w ratach miesięcznych z góry, do
26 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na
który jest udzielana, w wysokości równej 1/12
części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej
z budżetu państwa na uczniów tej szkoły.
3. Warunki udzielenia i rozliczenia dotacji strony
uregulują w oddzielnej umowie.
§ 4. Gmina zapewnia, iż w przekazanej szkole
prowadzone będzie w dalszym ciągu kształcenie
uczniów.
§ 5.1. Gmina gwarantuje zatrudnienie wszystkich pracowników szkoły co najmniej do zakończenia roku szkolnego 2009/2010.
2. Do pracowników zatrudnionych w szkole zastosowanie ma art. 23’ Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94 ze zm.).
§ 6. Arkusz organizacyjny szkoły na rok szkolny
2009/2010 zostanie zatwierdzony przez Powiat,
po wcześniejszym jego uzgodnieniu z Gminą.
§ 7.1. Porozumienie zostaje zawarte na czas
nieokreślony i może być rozwiązane za obopólną
zgodą w uzgodnionym terminie lub za uprzednim
trzymiesięcznym wypowiedzeniem.
2. O ile strony nie ustalą inaczej, rozwiązanie porozumienia pociąga za sobą likwidację szkoły z zachowaniem terminów i zasad określonych przepisami ustawy o systemie oświaty.
§ 8. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w treści
porozumienia wymagają trybu właściwego dla jego
zawarcia.
§ 9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym
porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
ze zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694
ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
ze zm.).
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§ 10. Spory powstałe na tle wykonywania niniejszego porozumienia strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego.

Poz.850-851

§ 13. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Powiat Krapkowicki

§ 11. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Powiatu i dwa
dla Gminy.

Starosta
Albert Macha

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania z mocą od dnia 1 września 2009 r.

Wicestarosta
Harald Brol

Gmina Gogolin
Burmistrz
Joachim Wojtala
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 12 maja 2009 r.
pomiędzy:
Gminą Cisek, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Cisek - Alojzego Parysa,
zwanego dalej „Powierzającym”
a
Komendą Powiatową Policji w Kędzierzynie Koźlu reprezentowaną przez:
Komendanta Powiatowego Policji w Kędzierzynie - Koźlu – mł. insp. Tomasza Kawarskiego,
zwanym dalej „Przyjmującym”
§ 1. Wójt Gminy Cisek przekaże na Fundusz
Wsparcia Policji kwotę w wysokości 3.000,00 zł
(słownie: trzy tysiące zł) zgodnie z klasyfikacją
budżetową: dział 754, rozdział 75495 paragraf
3000 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej
Policji w Kędzierzynie - Koźlu.
§ 2. Środki zostaną przekazane na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę
określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.
Dodatkowe służby funkcjonariusze KPP w Kędzierzynie - Koźlu pełnić będą na terenie Gminy
Cisek, zgodnie z przepisami ustawy o Policji (Dz. U.
z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.) w celu realizacji zadań:
1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia
przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te
dobra;
2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych;
3) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach
publicznych;

4) zdecydowane reagowanie i podejmowanie
przewidzianych prawem działań wobec sprawców
przestępstw i wykroczeń.
§ 3. Powierzający przekaże środki, o których
mowa w § 1 na konto bankowe Przyjmującego
w NBP O/O Opole Nr 12 1010 1401 0010 0718
9810 0000 w terminie do 15 czerwca 2009 r.
§ 4. Przyjmujący składa sprawozdanie i rozliczenie z wykonania przyznanych środków w terminie do dnia 30 listopada 2009 r.
§ 5. W przypadku niewykorzystania części dotacji
Przyjmujący zobowiązuje się niezwłocznie do zwrotu
niewykorzystanej części w terminie do 30 grudnia
2009 r. na konto Urzędu Gminy w Cisku, nr 84
8882 1016 2002 0000 2440 0001 w PBS w Kędzierzynie-Koźlu oddz. Polska Cerekiew.
§ 6. Powierzający zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie realizacji niniejszego porozumienia.
Kontrole będą prowadzone przez osoby upoważnione przez Wójta. W przypadku stwierdzenia że
przekazana dotacja została wykorzystana w części
lub całości przez Przyjmującego na inny cel niż
określony w porozumieniu, podlega ona w tej części lub całości zwrotowi na rachunek budżetu
Gminy.
§ 7. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia
mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego
aneksu podpisanego przez obie strony.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
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§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze
dla każdej ze stron.

Poz.851-852

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Powierzający:

Przyjmujący:

Wójt
Alojzy Parys

Komendant Powiatowy Policji
mł. insp. Tomasz Kawarski

10

852
11

POROZUMIENIE
zawarte w dniu 12 maja 2009 r. w Namysłowie
w sprawie zorganizowania przejazdów osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Domaszowice,
do placówek integracyjnych funkcjonujących na terenie Gminy Namysłów
pomiędzy:
Gminą Namysłów, w imieniu której działa:
Burmistrz Namysłowa - Krzysztof Kuchczyński
a
Gminą Domaszowice, w imieniu której działa:
Wójt Gminy – Zenon Kotarski
Strony postanawiają, co następuje:
§ 1.1. Gmina Namysłów zapewnia dowóz i opiekę podczas dowozu osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice, do
Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie, Szkoły
Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
w Namysłowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie oraz Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
2. W imieniu Gminy Namysłów dowozy organizuje
dyrektor Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie.
§ 2. Do przewozu osób niepełnosprawnych
przeznacza się:
1) oznakowany autobus przystosowany do
przewozu osób niepełnosprawnych;
2) kierowcę;
3) osobę sprawującą stałą opiekę nad dowożonymi osobami.
§ 3.1. Gmina Domaszowice będzie ponosiła koszty związane z eksploatacją pojazdu oraz wynagrodzeniem kierowcy i osoby sprawującej opiekę nad
dowożonymi, w łącznej wysokości 2.251,20 zł miesięcznie (słownie złotych: dwa tysiące dwieście
pięćdziesiąt jeden 20/100), z wyłączeniem miesięcy
wakacyjnych tj. lipca i sierpnia.
2. Wysokość opłaty miesięcznej, o której mowa
w ust. 1, wyliczono, mnożąc: 67 km (dzienną liczbę
przejechanych kilometrów) przez 21 (średnia liczba
dni roboczych w miesiącu) oraz przez 1,60 zł (wyliczona stawka za 1 km).

§ 4. Należność za wykonaną usługę, określona
w § 3 ust. 1, będzie regulowana przez Gminę Domaszowice na rzecz Gminy Namysłów po otrzymaniu noty obciążeniowej.
§ 5.1. Wysokość należnej opłaty miesięcznej
może ulec zmianie w przypadku zmiany liczby
przejechanych kilometrów lub zmian cen za paliwo, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiana postanowień wynikających z niniejszego porozumienia może być dokonana wolą obu stron
w formie pisemnej – pod rygorem nieważności –
w drodze aneksu do niniejszego porozumienia.
§ 6. Strony zawierają porozumienie na czas
nieokreślony, z mocą obowiązującą od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podpisano porozumienie.
§ 7. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zastosowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 8. Traci moc porozumienie zawarte w dniu
4 stycznia 1999 r. pomiędzy Gminą Namysłów
a Gminą Domaszowice w celu zapewnienia możliwości przejazdów dzieciom i osobom niepełnosprawnym do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły
Podstawowej Nr 4 Integracyjnej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie, zmienione aneksami z dnia: 21 stycznia 2000 r.,
1 grudnia 2000 r., 29 stycznia 2004 r.
Gmina Domaszowice:

Gmina Namysłów:

Wójt
Zenon Kotarski

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 12 maja 2009 r. w Namysłowie
w sprawie zorganizowania przejazdów osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Świerczów,
do placówek integracyjnych funkcjonujących na terenie Gminy Namysłów
pomiędzy:
Gminą Namysłów, w imieniu której działa:
Burmistrz Namysłowa - Krzysztof Kuchczyński
a
Gminą Świerczów, w imieniu której działa:
Wójt Gminy - Andrzej Gosławski.

liczba dni roboczych w miesiącu) oraz przez 1,60 zł
(wyliczona stawka za 1 km).
§ 4. Należność za wykonaną usługę, określona
w § 3 ust. 1, będzie regulowana przez Gminę
Świerczów na rzecz Gminy Namysłów po otrzymaniu noty obciążeniowej.

Strony postanawiają, co następuje:
§ 1.1. Gmina Namysłów zapewnia dowóz i opiekę podczas dowozu osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Świerczów, do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie, Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi
w Zespole Placówek Oświatowych w Smogorzowie,
Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie oraz Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
2. W imieniu Gminy Namysłów dowozy organizuje dyrektor Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie.
§ 2. Do przewozu osób niepełnosprawnych
przeznacza się:
1) oznakowany autobus przystosowany do
przewozu osób niepełnosprawnych;
2) kierowcę;
3) osobę sprawującą stałą opiekę nad dowożonymi osobami.
§ 3.1. Gmina Świerczów będzie ponosiła koszty
związane z eksploatacją pojazdu oraz wynagrodzeniem kierowcy i osoby sprawującej opiekę nad dowożonymi, w łącznej wysokości 2.251,20 zł miesięcznie (słownie złotych: dwa tysiące dwieście
pięćdziesiąt jeden 20/100), z wyłączeniem miesięcy
wakacyjnych tj. lipca i sierpnia.
2. Wysokość opłaty miesięcznej, o której mowa
w ust. 1, wyliczono, mnożąc: 67 km (dzienną liczbę przejechanych kilometrów) przez 21 (średnia

§ 5.1. Wysokość należnej opłaty miesięcznej
może ulec zmianie w przypadku zmiany liczby przejechanych kilometrów lub zmian cen za paliwo,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiana postanowień wynikających z niniejszego porozumienia może być dokonana wolą obu
stron w formie pisemnej – pod rygorem nieważności – w drodze aneksu do niniejszego porozumienia.
§ 6. Strony zawierają porozumienie na czas
nieokreślony, z mocą obowiązującą od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podpisano porozumienie.
§ 7. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zastosowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 8. Traci moc porozumienie zawarte w dniu
20 kwietnia 1999 r. pomiędzy Gminą Namysłów
a Gminą Świerczów w celu zapewnienia możliwości
przejazdów dzieciom i osobom niepełnosprawnym do
Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej
Nr 4 Integracyjnej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie, zmienione aneksami
z dnia: 21 stycznia 2000 r., 1 grudnia 2000 r.,
29 stycznia 2004 r., 8 października 2004 r.,
15 listopada 2004 r.
Gmina Świerczów:

Gmina Namysłów:

Wójt
Andrzej Gosławski

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 21 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na remont chodnika
w Zdziechowicach w ciągu drogi powiatowej 1908 O - Zdziechowice – Krzyżanowice – Praszka
pomiędzy:
Gminą Gorzów Śląski reprezentowaną przez:
Burmistrza Gorzowa Śląskiego - Artura Tomalę,
zwaną dalej Dotującym
a
Powiatem Oleskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Oleśnie z siedzibą przy ul. Pieloka 21,
reprezentowanym przez:
1) Starostę Oleskiego - Jana Kusa;
2) Wicestarostę - Stanisława Belkę,
zwanym dalej Dotowanym.
Strony postanawiają, co następuje:
§ 1. Powiat Oleski oświadcza, że będzie wykonywał remont chodnika w miejscowości Zdziechowice w ciągu drogi powiatowej nr 1908 O –
Zdziechowice – Krzyżanowice - Praszka.
§ 2. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 175
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.
2104 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXX/231/2009
Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 20 maja
2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia w celu
dofinansowania remontu chodnika w Zdziechowicach w ciągu drogi powiatowej 1908 O – Zdziechowice – Krzyżanowice - Praszka, Dotujący na
wykonanie zadania, o którym mowa w § 1 umowy,
przekaże Dotowanemu dotację celową w wysokości
50% wartości zadania, lecz nie więcej niż 80.000 zł
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł).
§ 3.1. Dotacja, o której mowa w § 2 umowy,
zostanie przekazana przez Dotującego na rachunek
Starostwa Powiatowego w Oleśnie w banku PKO
BP l/O OPOLE nr 29 1020 3668 0000 5902 0015
6729 w ciągu 7 dni po otrzymaniu potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii następujących dokumentów:
- protokołu postępowania o udzielenie zamówienia,
13

- zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
- protokołu końcowego odbioru,
- faktury (dowodów zapłaty).
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, stanowić będą jednocześnie rozliczenie otrzymanej
przez Dotowanego dotacji.
§ 4.1. Dotowany zobowiązuje się do wykorzystania dotacji na cel określony w § 1 umowy.
2. W przypadku niezgodnego z celem, oznaczonym w umowie, przeznaczenia dotacji, Dotujący
zastrzega sobie prawo żądania jej zwrotu w całości
wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 14 dni od
daty otrzymania wezwania do zapłaty.
§ 5. Zadanie, o którym mowa w § 1 niniejszej
umowy, realizowane będzie i rozliczane przez jednostkę organizacyjną i budżetową Powiatu Oleskiego
- Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie. W pracach
związanych z nadzorem nad realizacją zadania będzie
uczestniczył wskazany przez Dotującego pracownik
Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim.
§ 6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 7. Wszelkie zmiany w postanowieniach niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 8. Umowa zostaje sporządzona w czterech
egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Dotowany:

Dotujący:

Starosta
Jan Kus

Burmistrz
Artur Tomala

Wicestarosta
Stanisław Belka
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 26 maja 2009 r.
o przekazaniu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania
pn. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie" w Kędzierzynie - Koźlu
pomiędzy:
Gminą Kędzierzyn – Koźle reprezentowaną
przez:
Prezydenta Miasta - Wiesława Fąfarę
a
Powiatem Kędzierzyńsko – Kozielskim reprezentowanym przez Zarząd w osobach:
1) Starosta Powiatu - Józef Gisman;
2) Wicestarosta Powiatu - Marek Matczak,
zwanym dalej Powiatem,
o następującym brzmieniu:
§ 1. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie
dotacji w kwocie 50.000,00 zł (słownie pięćdziesiąt
tysięcy złotych) przez Gminę Kędzierzyn - Koźle na
rzecz Powiatu zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kędzierzyna – Koźla Nr XXXVII/443/09 z dnia 5 marca
2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok
2009, oraz Nr XL/470/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu
w zakresie finansowania kosztów funkcjonowania
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie – Koźlu.
§ 2. Gmina i Powiat zgodnie oświadczają, że dotacja wymieniona w § 1 przeznaczona zostanie na
zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego
na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie – Koźlu w szczególności
z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy.

§ 3. Strony ustanawiają następujące zasady
rozliczenia niniejszej dotacji celowej:
1. Gmina dokona wpłaty dotacji na konto Powiatu w Banku PKO BP S.A. oddział Kędzierzyn – Koźle
nr 51 1020 3714 0000 4802 0012 6763, po
przedstawieniu kserokopii faktury potwierdzonej za
zgodność z oryginałem, wraz z oświadczeniem iż
zakup był dokonany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych (protokół postępowania przetargowego).
2. Powiat dokona całkowitego rozliczenia dotacji nie później niż do dnia 30 listopada 2009 r.
§ 4. Ewentualne koszty zawarcia i wykonania
umowy ponosi Powiat.
§ 5. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6. Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.
Gmina:

Powiat:

Prezydent Miasta
Wiesław Fąfara

Starosta
Józef Gisman
Wicestarosta
Marek Matczak
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 2 czerwca 2009 r.
w sprawie zorganizowania w Komisariacie Policji w Paczkowie
dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych
ze środków stanowiących dochody własne Gminy Paczków w 2009 roku
pomiędzy:
Gminą Paczków, ul. Rynek 1, 48 - 370 Paczków, reprezentowaną przez:
Burmistrza – Bogdana Wyczałkowskiego,
zwaną dalej Powierzającym
a
Komendą Powiatową Policji w Nysie, ul. Armii
Krajowej 11, 48-300 Nysa, reprezentowaną przez:
Komendanta Powiatowego Policji w Nysie –
insp. Józefa Barcika,
zwaną dalej Przyjmującym
Na podstawie uchwały Nr XXXIII/235/09 Rady
Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 maja 2009 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków oraz
uchwały Nr XXXIII/243/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zorganizowania w Komisariacie Policji w Paczkowie dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Paczków
w 2009 roku postanawia się, co następuje:
§ 1. Burmistrz Gminy Paczków przekaże na
Fundusz Wsparcia Policji kwotę w wysokości
10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
zgodnie z klasyfikacją budżetową: dział 754, rozdział 75495, paragraf 3000, z przeznaczeniem dla
Komendy Powiatowej Policji w Nysie.
§ 2. Środki zostaną przekazane na rekompensatę
pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. Dodatkowe
448 godzin służby, funkcjonariusze KPP w Nysie
pełnić będą na terenie Gminy Paczków w okresie od
2 czerwca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r., zgodnie
z przepisami ustawy o Policji (Dz. U. z 2007 r.
Nr 43, poz. 277 z późn. zm.), w celu realizacji zadań:
1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia
przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te
dobra;
2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych;
3) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach
publicznych;

4) zdecydowane reagowanie i podejmowanie
przewidzianych prawem działań wobec sprawców
przestępstw i wykroczeń.
§ 3. Powierzający przekaże środki, o których
mowa w § 1 na konto bankowe Przyjmującego:
w NBP O/O Opole 12 1010 1401 0010 0718
9810 0000 w terminie do 8 czerwca 2009 r.
§ 4. Przyjmujący składa sprawozdanie i rozliczenie z wykonania przyznanych środków w terminie do dnia 15 września 2009 r.
§ 5. W przypadku niewykorzystania w całości
przyznanych środków Przyjmujący zobowiązuje się
niezwłocznie do zwrotu niewykorzystanej części w
terminie do 30 września 2009 r. na konto Urzędu
Miejskiego w Paczkowie: BZ WBK SA I O/Paczków
38 1090 2213 0000 0005 7200 0065.
§ 6. Powierzający zastrzega sobie prawo kontroli
w zakresie realizacji niniejszego porozumienia. Kontrole będą prowadzone przez osoby upoważnione
przez Burmistrza. W przypadku stwierdzenia, że
przekazane środki zostały wykorzystane w części lub
całości przez Przyjmującego na inny cel niż określony
w porozumieniu, podlega ona w tej części lub całości
zwrotowi na rachunek budżetu Gminy.
§ 7. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia
mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony. W kwestiach nieuregulowanych porozumieniem mają odpowiednie
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 8. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwie dla każdej ze
stron.
§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Powierzający:
Burmistrz
Bogdan Wyczałkowski

Przyjmujący:
Komendant
Powiatowy Policji
w Nysie, woj. opolskie
insp. mgr Józef Barcik
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 3 czerwca 2009 r.
w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1754 O Chmielowice - Prószków na odcinku Nowa Kuźnia - Prószków - etap I"
pomiędzy:
Gminą Prószków reprezentowaną przez:
Zastępcę Burmistrza Prószkowa - Annę Wójcik
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:
§ 1.1. Strony Porozumienia wyrażają wolę
wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O Chmielowice –
Prószków na odcinku Nowa Kuźnia – Prószków etap I”.
2. Strony Porozumienia przeznaczają na realizację zadania wymienionego w § 1.1 łącznie kwotę
220.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia
tysięcy złotych 00/100) na którą 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 koszt
realizacji zadania w wysokości nie wyższej niż
120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy
złotych 00/100).
§ 3. Gmina Prószków zobowiązuje się do przekazania na rachunek Powiatu Opolskiego nr PKO
BP S.A. I O/Opole nr 72 1020 3668 0000 5102
0015 7123 kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto
tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania najpóźniej do dnia rozstrzygnięcia przetargu. O terminie rozstrzygnięcia przetargu Powiat zawiadomi
Gminę pisemnie.

§ 4.1) Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, jako Zamawiający ogłosi przetarg
i dokona wyboru wykonawcy na wykonanie zadania
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 z późn. zm.);
2) Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiatowych
w Opolu w toku procedury wyłonienia wykonawcy
zadania, zapewni udział przedstawiciela Gminy na
każdym jej etapie.
§ 5. Materiały przetargowe i organizację przetargu zapewni Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiatowych na własny koszt.
§ 6. W przypadku wyboru wykonawcy, który zaoferuje za zakres robót wyszczególniony w kosztorysie inwestorskim cenę niższą niż określona w § 1
ust. 2 porozumienia udział finansowy stron nie ulega
zmianie, a zaoszczędzone środki będą przeznaczone
na zwiększenie zakresu robót tj. roboty uzupełniające
i ewentualne dodatkowe (jeśli wystąpią) na tym
zadaniu w 2009 r.
§ 7.1) Faktury za wykonane roboty wystawiane będą przez Wykonawcę w całości na Powiat
Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych.
2) Powiat Opolski przedłoży Gminie rozliczenie
z wykorzystania otrzymanych środków po zrealizowaniu i odbiorze zadania.
3) Niewykorzystana część środków zostanie
zwrócona Gminie w terminie do 21 dni od daty
całkowitego rozliczenia inwestycji.
§ 8.1. Nadzór nad realizowanymi robotami
prowadzony będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu.
2. Kaucja gwarancyjna naliczona będzie od całej wartości robót i przechowywana na koncie
Powiatu Opolskiego – Zarządu Dróg Powiatowych.
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§ 9. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
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§ 12. Porozumienie zostało sporządzone w 3
jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla
Powiatu Opolskiego i jeden dla Gminy Prószków.

§ 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11. Porozumienie ulega rozwiązaniu w przypadku odstąpienia od realizacji zadania przez jedną
ze stron porozumienia, przy czym odstąpienie nie
może nastąpić po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Powiat Opolski:

Gmina Prószków:

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Henryk Lakwa

z up. Burmistrza
Anna Wójcik
Zastepca Burmistrza

Wicestarosta
Krzysztof Wysdak
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.III-KN-0911-1-55/R/2009
WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 4 czerwca 2009 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), stwierdzam nieważność uchwały Nr XXXIII/233/09 Rady
Gminy Strzeleczki z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,
określenia wysokości stawek i sposobu pobierania
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na
drogach publicznych i parkingach w strefie płatnego
parkowania na terenie Gminy Strzeleczki – z powodu
istotnego naruszenia prawa.
Uzasadnienie
W dniu 23 kwietnia 2009 r. Rada Gminy Strzeleczki podjęła uchwałę Nr XXXIII/233/09 w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia
wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych i parkingach w strefie płatnego parkowania na terenie Gminy Strzeleczki. Uchwała ta
została podjęta z istotnym naruszeniem prawa,
tj. art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), poprzez zlokalizowanie miejsc postojowych, na których pobierane są
opłaty na terenie niestanowiącym drogi publicznej,
a także z naruszeniem art. 13 b ust. 1, 4 i 5 ustawy o drogach publicznych, poprzez ustalenie jedynie opłaty dziennej, zróżnicowanie wysokości opłaty
w zależności od rodzaju pojazdu a także ze względu
na stwierdzenie, iż opłata będzie pobierana we
wszystkie dni tygodni.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych korzystający z dróg publicznych
są obowiązani do ponoszenia opłaty za parkowanie
pojazdów samochodowych na drogach publicz-

nych w strefie płatnego parkowania. Oznacza to,
że opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania mogą dotyczyć jedynie miejsc
postojowych zlokalizowanych w pasie drogi publicznej. Z § 1 ust. 2 uchwały Rady Gminy Strzeleczki wynika, że strefa płatnego parkowania została zlokalizowana na parkingu przykościelnym.
W wyjaśnieniach Przewodniczący Rady Gminy
sprecyzował, iż jest to teren stanowiący własność
parafii rzymskokatolickiej w Łączniku, dzierżawiony jedynie przez Gminę Strzeleczki. Wynika z tego,
że nie jest to teren drogi publicznej. A zatem Rada
Gminy Strzeleczki nie jest władna pobierać opłaty
za parkowanie pojazdów na wspomnianym parkingu z tytułu korzystania z dróg publicznych poprzez
parkowanie na drodze w strefie płatnego parkowania, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy
o drogach publicznych.
Nadto podejmując uchwałę o opłatach w strefie
płatnego parkowania, Rada Gminy Strzeleczki naruszyła także przepisy ustawy o drogach publicznych
dotyczące kształtowania wysokości opłat oraz okresów ich obowiązywania. Artykuł 13b ust. 1 ustawy
o drogach publicznych wyraźnie stanowi, że opłatę
pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo. Tymczasem Rada
Gminy Strzeleczki postanowiła w § 2 kwestionowanej uchwały, że opłaty pobiera się za parkowanie we
wszystkie dni tygodnia. Zapis ten pozostaje więc
w sprzeczności z art. 13b ust. 1 ustawy o drogach
publicznych oraz z art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia
1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4,
poz. 28 z późn. zm.), zgodnie z którym niedziele oraz
wymienione w ust. 1 dni w roku stanowią dni usta-
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wowo wolne od pracy, a contrario - nie są dniami
roboczymi.
Rada Gminy Strzeleczki w § 3 uchwały ustaliła
jedynie dzienne stawki opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, różnicując je w zależności od tego, czy zaparkowany jest samochód osobowy czy samochód
powyżej 9 miejsc siedzących. Z przepisów ustawy
o drogach publicznych wynika jednak, że stawki za
korzystanie z miejsc postojowych w strefie płatnego
parkowania powinny zostać określone przede
wszystkim godzinowo. Wynika to z brzmienia
art. 13 b ust. 5 ustawy, który stanowi o progresywnym narastaniu opłaty za dwie kolejne godziny, oraz
z celu, jakiemu ma służyć ustalenie strefy płatnego
parkowania. Skoro strefa płatnego parkowania ma
służyć zwiększeniu rotacji parkujących pojazdów
samochodowych to na pewno nie przyczyni się do
tego ustalenie opłaty dziennej za korzystanie z parkingu. Nadto (zgodnie z wymienionym wyżej przepi-
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sem) stawki te można różnicować jedynie w zależności od miejsca parkowania (bliżej lub dalej od centrum, itp.).
Mając powyższe na uwadze stwierdzam, jak na
wstępie.
W myśl art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 54
§ 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.
z 2002 r Nr 153 poz. 1270) niniejsze rozstrzygnięcie
może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Wojewody Opolskiego w terminie 30 dni od dnia jego
doręczenia.
z up. Wojewody Opolskiego
Barbara Bieluszewska
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.III-IM-0911-1-61/09
WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 4 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXVII/166/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko
dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Łambinowice i ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla nauczycieli, dla których wymiar ten nie
został określony ustawą - z powodu istotnego naruszenia prawa.
Uzasadnienie
Rada Gminy w Łambinowicach na sesji w dniu
30 kwietnia 2009 r. podjęła uchwałę Nr XXVII/166/
09 w sprawie ustalania zasad udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko
kierownicze w szkołach i przedszkolach, których
organem prowadzącym jest Gmina Łambinowice
i ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla nauczycieli, dla których wymiar ten
nie został określony ustawą działając m.in. na pod-

stawie art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
Rada Gminy Łambinowice w § 1 i 2 przedmiotowej uchwały uregulowała zasady udzielania
i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub
inne stanowisko kierownicze w szkole lub przedszkolu, których organem prowadzącym jest Gmina
Łambinowice. W § 3 Rada ustaliła tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego i logopedy, natomiast w § 4 – 8 ustaliła sposób obliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. W § 9
wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy,
zaś zgodnie z § 10 uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2009 r.
Przedmiotowa uchwała stanowi wykonanie
ustawowych upoważnień wynikających z art. 42
ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy Karta Nauczyciela. Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 ww. ustawy zobowiązano organ prowadzący szkołę lub placówkę do określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek, o których
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mowa w art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela oraz przyznania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. Natomiast na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ww.
ustawy organ prowadzący szkołę lub placówkę
określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3,
nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2
pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie
w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na
odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji
edukacyjnych i zawodowych, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2
pkt 11 ustawy o systemie oświaty, bibliotekarzy
bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość. Zgodnie zaś
z art. 91d pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 42 ust. 7,
wykonuje rada gminy. Przedmiotowa uchwała ma
walor przepisu powszechnie obowiązującego w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 19 stycznia 2006 r. (IV SA/Wr
385/04, opubl.: LEX, poz. 219785) wyraził pogląd,
iż uchwała rady wydana na podstawie art. 42 ust. 7
ustawy Karta Nauczyciela jest aktem normatywnym
powszechnie obowiązującym na terenie gminy (publ.
Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2007 r. Nr 4,
poz. 20).
Rada Gminy Łambinowice nie zaliczyła przedmiotowej uchwały do aktów prawa miejscowego
i nie przeznaczyła jej do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego czym istotnie naruszyła prawo.
18
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Konsekwencją wynikającą z przepisu art. 88
ust. 1 Konstytucji RP, uzależniającego wejście
w życie aktów prawa miejscowego od ich ogłoszenia, jest konieczność publikacji przedmiotowej
uchwały w dzienniku urzędowym. Regułę tę potwierdza również art. 13 pkt 2 ustawy z 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2007 r.
Nr 68, poz. 449 ze zm.). Uchwała pozostaje także
w sprzeczności z regulacją art. 4 ust. 1 ustawy
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych, w myśl której akt prawa
miejscowego może wchodzić w życie najwcześniej
po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym. Na konieczność stosowania odpowiedniego okresu vacatio legis zwrócił uwagę Trybunał
Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 24 maja 1994 r.
(sygn. akt K 1/94, OTK z 1994 r. Nr 1, poz. 10,
opubl.: LEX poz. 25098).
Podsumowując, należy stwierdzić, iż przedmiotowa uchwała stanowi akt prawa miejscowego
i podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Brak unormowań przewidujących publikację
uchwały skutkuje koniecznością stwierdzenia jej
nieważności przez organ nadzoru.
Mając na uwadze powyższe
stwierdzam jak na wstępie.

argumenty,

W myśl art. 98 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym w związku z art. 54 § 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 Administracyjnego w Opolu
za pośrednictwem Wojewody Opolskiego w terminie
30 dni od dnia jego doręczenia.
z up. Wojewody Opolskiego
Barbara Bieluszewska
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.III-IM-0911-1-63/09
WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 9 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Rady Gminy Łambinowice Nr XXVII/165/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Łambinowice na lata 2009 – 2013 - z powodu istotnego naruszenia prawa.
Uzasadnienie
Rada Gminy w Łambinowicach na sesji w dniu
30 kwietnia 2009 r. podjęła uchwałę Nr XXVII/
165/09 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Łambinowice na lata 2009 - 2013 działając
m.in. na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31,
poz. 266 z późn. zm.).
Rada Gminy Łambinowice w § 1 przedmiotowej
uchwały przyjęła wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łambinowice na lata 2009 – 2013 w brzmieniu ustalonym
w załącznikach do tej uchwały. W § 2 wykonanie
uchwały powierzono Wójtowi Gminy, zaś zgodnie
z § 3 uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty publikacji. Rada
Gminy Łambinowice w załączniku nr 1 do ww.
uchwały przyjęła wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łambinowice na lata 2009 - 2013, natomiast w załączniku
nr 2 Rada przyjęła zasady wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy. Przedmiotowa uchwała ma walor przepisu
powszechnie obowiązującego w rozumieniu
art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego rada gminy uchwala
wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy. Zgodnie zaś z art. 21 ust. 2 ww.
ustawy, wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien być opracowany na co najmniej pięć kolejnych lat i obejmować
w szczególności elementy wymienione enumeratywnie w tym przepisie w punktach 1 - 8. Wskazane

w tym przepisie elementy wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
stanowią katalog otwarty, na co wskazuje użyte
w przywołanych przepisach wyrażenie „w szczególności”. Jednocześnie są to elementy obligatoryjne,
do określenia których rada gminy została obowiązana podejmując uchwały w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy.
W ocenie organu nadzoru uregulowania załącznika nr 2 nie są programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, choć takich określeń Rada
konsekwentnie używa w tytule uchwały oraz w § 1,
lecz należy je zakwalifikować jako zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy, zgodnie z tytułem i treścią załącznika
nr 2, podejmowane przez radę gminy na podstawie
ustawowego upoważnienia wynikającego z art. 21
ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego.
Zgodnie z tym przepisem rada gminy uchwala
zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady
i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest
związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel; w razie gdy rada gminy nie określi
w uchwale odmiennych zasad, do lokali podnajmowanych przez gminę stosuje się odpowiednio zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy. Natomiast, zgodnie
z art. 21 ust. 3 ww. ustawy, zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy powinny określać w szczególności
elementy wymienione enumeratywnie w tym przepisie w punktach 1 - 7. Wskazane w tym przepisie
elementy zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy, także stanowią katalog otwarty, na co wskazuje użyte
w przywołanych przepisach wyrażenie „w szczególności”. Jednocześnie są to elementy obligatoryjne, do określenia których rada gminy została obowiązana podejmując uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Załącznik nr 1 do przedmiotowej uchwały nie
wypełnia dyspozycji przepisu art. 21 ust. 2 ww.
ustawy, gdyż nie zawiera minimum postanowień,
które zgodnie z delegacją ustawową powinien okre-
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ślić wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Kwestionowany akt pozostaje w sprzeczności z art. 21 ust. 2 pkt 1, 5, 6 i 7
ww. ustawy nie zawiera bowiem:
- prognozy stanu technicznego zasobu mieszkaniowego w poszczególnych latach z podziałem
na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne,
- zasad zarządzania lokalami i budynkami
wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu
gminy,
- źródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej
w kolejnych latach,
- wysokości wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty modernizacji lokali i budynków
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi,
których gmina jest jednym ze współwłaścicieli.
W załączniku nr 1 do ww. uchwały w jednostce
redakcyjnej oznaczonej jako „I-Prognoza wielkości
oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego
gminy w poszczególnych latach, z podziałem na
lokale socjalne i pozostałe mieszkalne” wbrew tytułowi nie została uregulowana prognoza stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne. W tabelce drugiej przedstawiony został tylko wykaz lokali mieszkalnych we
wspólnotach mieszkaniowych z uwzględnieniem
stanu technicznego na 1 kwietnia 2009 r. Wobec
powyższego, należy stwierdzić, że Rada nie uregulowała prognozy dotyczącej stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Łambinowice na lata
2009 - 2013 z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne, o której mowa w art. 21
ust. 2 pkt 1 ww. ustawy. W załączniku nr 1 do ww.
uchwały w jednostce redakcyjnej oznaczonej jako
„V-Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy”, Rada nie zawarła żadnych zasad zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu gminy, nie wypełniła więc
dyspozycji wynikającej z art. 21 ust. 2 pkt 5
ww. ustawy. W przedmiotowej uchwale nie zrealizowano również dyspozycji wynikającej z art. 21
ust. 2 pkt 6 ww. ustawy, Rada nie określiła bowiem
źródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej Gminy Łambinowice w kolejnych latach objętych programem. W przedmiotowej uchwale nie zamieszczono również uregulowań, o których mowa w art. 21
ust. 2 pkt 7 ww. ustawy, tj. wysokości wydatków
w kolejnych latach, z podziałem na koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze
współwłaścicieli. W tabeli zamieszczonej w załączniku nr 1 w jednostce oznaczonej jako „VII-Wysokość
wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty” ujęto bowiem tylko koszty bieżącej eksploatacji,
remontów lokali, inwestycje oraz koszty określone
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jako „Koszty wspólnot mieszkaniowych”, które trudno jednoznacznie zakwalifikować do którejś z kategorii kosztów wymienionych przez ustawodawcę
w art. 21 ust. 2 pkt 7 ww. ustawy.
Brak wyżej wskazanych elementów obligatoryjnych powoduje przyjęcie przez radę gminy regulacji
częściowej (niepełnej), co stanowi istotne naruszenie
prawa. W ocenie organu nadzoru, brak jednego
z obligatoryjnych elementów uchwały wskazanych
w art. 21 ust. 2 ww. ustawy skutkuje koniecznością
stwierdzenia nieważności całej uchwały.
Załącznik nr 2 do przedmiotowej uchwały Rady
Gminy Łambinowice nie wypełnia również dyspozycji przepisu art. 21 ust. 3 ww. ustawy, gdyż nie
zawiera minimum postanowień, które zgodnie
z delegacją ustawową powinny określać zasady
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Kwestionowany akt pozostaje w sprzeczności z art. 21 ust. 3 pkt 1, 2, 6
i 7 ww. ustawy nie zawiera bowiem:
- wysokości dochodu gospodarstwa domowego
uzasadniającej zastosowanie obniżek czynszu,
- warunków zamieszkiwania kwalifikujących
wnioskodawcę do ich poprawy,
- zasad postępowania w stosunku do osób,
które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły
po śmierci najemcy,
- kryteriów oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.
Brak wyżej wskazanych elementów powoduje
przyjęcie przez radę gminy regulacji częściowej
(niepełnej), co stanowi istotne naruszenie prawa.
W ocenie organu nadzoru, brak jednego z obligatoryjnych elementów uchwały wskazanych w art. 21
ust. 3 pkt 1-7 ustawy lokalowej skutkuje nieważnością całego załącznika nr 2 do ww. uchwały.
W przedmiotowej uchwale nie zrealizowano
dyspozycji wynikającej z art. 21 ust. 3 pkt 1 ww.
ustawy, Rada nie określiła bowiem wysokości dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającej
zastosowanie obniżek czynszu. Podobny zarzut
należy postawić odnośnie delegacji wynikającej
z art. 21 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, tj. nieokreślenie
przez Radę warunków zamieszkiwania kwalifikujących wnioskodawcę do ich poprawy. Rada nie zrealizowała również prawidłowo delegacji wynikającej
z art. 21 ust. 3 pkt 6 ww. ustawy, gdyż nie określiła zasad postępowania w stosunku do osób, które
pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub
w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci
najemcy. Przyjętej przez Radę w § 19 pkt 3 przedmiotowej uchwały regulacji stanowiącej, że osoby
zamieszkujące w danym lokalu mieszkalnym niebędące najemcą, mogą ubiegać się o jego wynajem,
jeżeli pozostają w lokalu opuszczonym przez dotychczasowego najemcę i obejmują krąg osób, które byłyby uprawnione do wstąpienia w stosunek
najmu w razie śmierci najemcy nie można uznać za
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prawidłową realizację ww. delegacji, gdyż nie reguluje zasad postępowania w stosunku do tych osób,
a także nie zawiera postanowień dotyczących zasad postępowania w stosunku do osób, które nie
wstąpiły w najem lokalu po śmierci najemcy. Na
konieczność zrealizowania całej delegacji oraz zawarcie zasad procedury w stosunku do osób,
o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 6 ww. ustawy wskazuje Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Opolu w swoim wyroku z dnia 18 października
2007 r. (sygn. akt II SA/Op 330/70, opubl. w Centralnej Bazie Orzeczniczej Sądów Administracyjnych
dostępnej na stronie: http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
Rada nie wypełniła prawidłowo również delegacji
wynikającej z art. 21 ust. 3 pkt 7 ww. ustawy,
gdyż nie określiła kryteriów oddawania w najem
lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej
80 m2. W § 20 załącznika nr 2 Rada postanowiła,
że lokale mieszkalne o powierzchni przekraczającej
80 m2 mogą być oddane w najem rodzinom niespełniającym warunków określonych niniejszą
uchwałą. W ocenie organu nadzoru taka regulacja
jest nieprecyzyjna, niejasna, pozostawiająca nadmierną swobodę organowi wykonawczemu gminy.
Naczelny Sąd Administracyjny w swoim orzeczeniu
z dnia 6 czerwca 1995 r. (wyrok NSA w Gdańsku,
SA/Gd 2949/94, publ. w OSS 1996/3/91, LEX
25640) stwierdził, że uchwały podejmowane przez
organy samorządowe muszą zawierać sformułowania jasne, wyczerpujące, uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem
luzu interpretacyjnego. Teza przedmiotowego orzeczenia będzie miała zastosowanie do aktów prawa
miejscowego, które zawierają normy powszechnie
obowiązujące na terenie działania danej jednostki
samorządu terytorialnego, które powinny być jasne
i zrozumiałe dla adresatów zawartych w nich norm.
Nadto organ nadzoru wskazuje, iż podjęta przez
Radę Gminy Łambinowice uchwała Nr XXVII/
165/09 zawiera także inne postanowienia istotnie
naruszające prawo. Rada podejmując regulacje
zawarte w § 1 ust. 2 i 3, § 2 ust. 1 i 2 oraz w § 3
załącznika nr 2 ww. uchwały dokonała modyfikacji
kręgu osób uprawnionych do najmu lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego, czym z naruszyła
art. 4 ust. 1 i 2 ww. ustawy. Na mocy powyższych postanowień Rada ustaliła, że prawo to
przysługuje osobom posiadającym stałe zameldowanie na terenie Gminy Łambinowice o niskich
dochodach oraz pozostających w trudnych warunkach mieszkaniowych, którym jednocześnie nie
przysługuje tytuł prawny do innego lokalu, a przypadku osób pozostających w związku małżeńskim,
tytuł taki nie może również przysługiwać małżonkowi. W ocenie organu nadzoru ustawodawca
w art. 4 ust. 1 i 2 ww. ustawy określił krąg osób
posiadających prawo do najmu lokalu z gminnego
zasobu i ustalił, że należą do tego kręgu mieszkańcy gminy mający niezaspokojone potrzeby miesz-

Poz.860

kaniowe i prowadzący gospodarstwa domowe
o niskich dochodach. Uregulowanie ustawowe nie
przekazuje radzie gminy kompetencji do definiowanie pojęć „wspólnoty samorządowej" albo „pozostawanie w trudnych warunkach mieszkaniowych". Podnieść w tym miejscy należy także, że
zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze
zm.) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest
miejscowość, w której osoba ta przebywa
z zamiarem stałego pobytu. Rada gminy nie posiada kompetencji do pozbawiania możliwości ubiegania się o zawarcie umowy najmy lokalu mieszkalnego tych mieszkańców gminy, którzy nie posiadają stałego zameldowania na terenie gminy.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w cytowanym wyżej wyroku z dnia 18 października
2007 r. stwierdził, że „posiadanie tytułu prawnego
do lokalu nie przesadza o tym, że po stronie członka wspólnoty samorządowej nie istnieje przesłanka
niezaspokojonej potrzeby mieszkaniowej, o której
mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o ochronie praw
lokatorów. Zasadność tego stanowiska potwierdza
treść uregulowania zawartego w art. 23 ust. 2
ustawy o ochronie praw lokatorów, którym ustawodawca wyłączył możliwość zawarcia umowy
najmu lokalu socjalnego z osobą posiadającą tytuł
do lokalu, co oznacza, że to wyłączenie dotyczy
tylko osób uprawnionych do zawarcia umowy
najmu tychże konkretnych lokali, tj. lokali socjalnych. Nie może natomiast zostać rozciągnięte
w drodze uchwały rady gminy na wszystkich
członków wspólnoty samorządowej.”.
W § 10 ust. 2 załącznika nr 2 do przedmiotowej uchwały Rada postanowiła, że umowę najmu
lokalu socjalnego sporządza się na czas określony,
nieprzekraczający trzech lat. Powyższą regulację
należy uznać za modyfikację normy ustawowej.
Ustawodawca w art. 23 ust. 1 ww. ustawy postanowił, że umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony, natomiast w art. 23
ust. 3 zdanie pierwsze ww. ustawy zawarto przepis kompetencyjny, który jednoznacznie upoważnia gminę do przedłużania umowy najmu lokalu
socjalnego na następny okres, jeżeli najemca nadal
znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie
takiej umowy. Organem uprawnionym do zawierania i przedłużania umów najmu w imieniu gminy
jest organ wykonawczy gminy. Ustalenie przez
Radę Gminy arbitralnie okresu, na jaki ma być
zawierana umowa najmu lokalu socjalnego należy
uznać za istotne naruszenie prawa, gdyż stanowi
ograniczenie uprawnień zarówno potencjalnych
najemców lokali socjalnych, jak i organu wykonawczego gminy. W ocenie organu nadzoru Rada
nie miała kompetencji do modyfikowania nomy
ustawowej w tym zakresie. Ustawodawca, formułując określoną delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulo-
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wania wyłącznie kwestii nieobjętych dotąd żadną
normą o charakterze powszechnie obowiązującym
w celu ukształtowania stanu prawnego uwzględniającego m.in. specyfikę, możliwości i potrzeby
środowiska, do którego właściwy akt wykonawczy jest skierowany. Zatem z istoty aktu prawa
miejscowego wynika niedopuszczalność takiego
działania organu realizującego delegację ustawową, które polega na powtarzaniu bądź modyfikacji
wiążących go norm o charakterze powszechnie
obowiązującym. Przedstawione stanowisko znajduje odzwierciedlenie w utrwalonej linii orzeczniczej, uznającej za niedopuszczalne powtórzenie
regulacji ustawowych bądź ich modyfikację przez
przepisy prawa miejscowego (por. wyrok NSA
z dnia 30 stycznia 2003 r., sygn. II SA/Ka
1831/02, niepubl.; wyrok NSA z dnia 19 sierpnia
2002 r., sygn. II SA/Ka 508/02, niepubl.).
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Mając na uwadze powyższe
stwierdzam jak na wstępie.

argumenty,

W myśl art. 98 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270
z późn. zm.) niniejsze rozstrzygnięcie może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Wojewody Opolskiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.
z up. Wojewody Opolskiego
Barbara Bieluszewska
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
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UCHWAŁA NR 9/35/2009
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU
z dnia 8 kwietnia 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku
z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t.
Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577; zm.: Nr 154,
poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r.
Nr 149, poz. 1454; z 2004 r. Nr 273, poz. 2703;
z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565,
Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 249, poz. 1832)
oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z 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), Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu orzeka nieważność
uchwały Nr XXX/439/09 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia
„Programu pomocy de minimis dla wybranych
kategorii przedsiębiorstw” z powodu naruszenia
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404
z późn. zm.).

Uzasadnienie
W dniu 20 marca 2009 r. do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę
Nr XXX/439/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
11 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu
pomocy de minimis dla wybranych kategorii
przedsiębiorstw” regulująca zasady udzielania pomocy w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli lub ich
części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
Jak wynika ze złożonych przez Burmistrza Nysy
wyjaśnień (pismo BZP.071-15/09) przedmiotowa
uchwała została wysłana do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 25 marca 2009 r.
Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień
8 kwietnia 2009 r. przedstawiciele Gminy zawiadomionej prawidłowo nie stawili się.
W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza,
co następuje:
Stosownie do brzmienia dyspozycji art. 7 ust. 3
ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej projekt programu pomocowego
przewidujący udzielenie pomocy de minimis podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni
może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.
Powyższa norma o charakterze kompetencyjnym w odniesieniu do uprawnień Prezesa Urzędu
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określa jeden z elementów określonej przepisem
powszechnie obowiązującym rangi ustawy procedury podejmowania uchwały przewidującej udzielenie pomocy de minimis.
Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ
nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania
uchwała lub zarządzenie narusza prawo w konsekwencji może implikować orzeczeniem w całości
lub w części jej nieważności bądź też wskazaniem
nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym
za ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego
Sądu Administracyjnego należy, iż do rodzajów
naruszeń przepisów skutkujących nieważnością
uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania
uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał,
przepisów Prawa ustrojowego, przepisów Prawa
materialnego – przez wadliwą ich wykładnię –
oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r.
sygn. SA/Wr 949/96; wyrok NSA z 11 lutego
1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97).
Tym samym zaniechanie zgłoszenia projektu
przedmiotowej uchwały Nr XXX/439/09 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorstw”
uprawnionemu organowi implikuje stwierdzeniem
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naruszenia powoływanego art. 7 ust. 3 ustawy o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej. Niedopełnienie tego obowiązku narusza
w sposób istotny powołany wyżej przepis ustawy,
co uzasadnia orzeczenie nieważności przedmiotowej, zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym. Przesłanie do Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedmiotowej uchwały po jej podjęciu w dniu 25 marca
2009 r., nie spełnia dyspozycji art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej i nie konwaliduje obowiązku
przekazania do Urzędu projektu uchwały przed jej
podjęciem.
W tym stanie faktycznym i prawnym należało
orzec jak w sentencji.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na zasadzie
art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni od daty jej
doręczenia.
Przewodniczący Kolegium
Prezes
Janusz Gałkiewicz
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UCHWAŁA NR 12/42/2009
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU
z dnia 6 maja 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1
pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577; zm.: Nr 154, poz. 1800;
z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 149, poz.
1454; z 2004 r. Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14,
poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104) oraz
art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunko-

wej w Opolu orzeka nieważność§ 2 ust. 5 uchwały
Nr XXVIII/201/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia
26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikającej z zasady zrównoważonego rozwoju w części
rozpoczynającej się od słów „w budżecie gminy”
z powodu naruszenia art. 165 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz wskazuje w § 2 ust. 3 i ust. 4 uchwały Nr XXVIII/201/09
Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikającej z zasady
zrównoważonego rozwoju naruszenie art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.
zm.).
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Uzasadnienie
W dniu 10 kwietnia 2009 r. do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu wpłynęła z Wydziału Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
uchwała Nr XXVIII/201/09 Rady Gminy Tarnów
Opolski z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia
zadań służących ochronie środowiska i gospodarki
wodnej wynikającej z zasady zrównoważonego rozwoju. Rada Gminy Tarnów Opolski w przedmiotowej
uchwale przywołując w podstawie prawnej art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 406 pkt 12 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska postanowiła w treści § 2 m.in. o:
w ust. 3 – dofinansowanie udzielane jest
inwestorowi po realizacji inwestycji, na jego wniosek, uprawdopodobniony dokumentami potwierdzającymi realizację przedsięwzięć, o których mowa w
ust. 1, po zawarciu umowy z wnioskodawcą,
w ust. 4 kwota dofinansowania wynosi do
50% łącznej wartości faktur nie więcej niż:
1) 1.000 zł w przypadku zadania, o którym
mowa w ust. 1, pkt 1 i pkt 2,
2) 2.000 zł w przypadku zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 dla powierzchni poniżej 200 m2,
3) 4.000 zł w przypadku zadania, o którym
mowa w ust. 1 pkt 3 dla powierzchni dachu powyżej 200 m2,
w ust. 5 – dofinansowanie będzie dokonywane do czasu wyczerpania kwoty zarezerwowanej na ten cel w budżecie gminy.
W wyjaśnieniu złożonym do tut. Izby pismem
znak Or.0717-26/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.
Wójt Gminy poinformował, co następuje:
Uchwała Nr XXVIII/201/09 Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie ustalenia zadań służących
ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikającej z zasady zrównoważonego rozwoju została
podjęta na podstawie art. 406 ustawy Prawo
ochrony środowiska, który to przepis daje radzie
gminy kompetencje do określenia „innych zadań”
dofinansowanych z gminnego funduszu ochrony
środowiska. Zadania te zostały określone, natomiast wykonanie uchwały powierzono Wójtowi
Gminy, stąd też w ramach ustalonych w uchwale
Wójt Gminy zawiera umowę o dofinansowanie.
Warunki umowy określa Wójt, nie mogą one jednak pozostawać w sprzeczności z ww. uchwałą.
Ponadto, iż w uchwale wkradł się błąd w jednym
z paragrafów wskazujących, iż dofinansowane
będzie realizowane do czasu wyczerpania środków
w budżecie gminy. Powinno być „do czasu wyczerpania środków z gminnego funduszu ochrony
środowiska”.
Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel gminy
zawiadomionej prawidłowo nie stawił się.
W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje:
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Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ
nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania
uchwała lub zarządzenie narusza prawo w konsekwencji może implikować orzeczeniem w całości
lub w części jej nieważności bądź też wskazaniem
nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym
za ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego
Sądu Administracyjnego należy, iż do rodzajów
naruszeń przepisów skutkujących nieważnością
uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania
uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał,
przepisów Prawa ustrojowego, przepisów Prawa
materialnego – przez wadliwą ich wykładnię –
oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r.
sygn. SA/Wr 949/96; wyrok NSA z 11 lutego
1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97).
Zgodnie z treścią art. 165 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Uchwała budżetowa jest aktem normatywnym stanowiącym – stosownie do dyspozycji art. 165 ust. 3 ustawy –
podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. W tym
miejscu podkreślić należy, iż czym innym jest budżet gminy a czym innym uchwała budżetowa.
Uchwała budżetowa zawiera bowiem poza budżetem rozumianym jako plan dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów także m.in. plan
przychodów i wydatków funduszy celowych (vide
art. 184 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej). Zgodnie z art. 420 cyt. powyżej
ustawy Prawo ochrony środowiska wójt, burmistrz, prezydent przygotowuje projekt planu
przychodów i wydatków tego funduszu i przedstawia go do zatwierdzenia organowi stanowiącemu gminy.
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, wyodrębnionym organizacyjnie, zaś środki finansowe funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Powyższe oznacza, iż gminny fundusz
ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie
wchodzi w skład budżetu gminy, zatem postanowienie przedmiotowej uchwały zawarte w § 2
ust. 5 stanowiące, iż dofinansowanie będzie dokonywane do czasu wyczerpania kwoty zarezerwowanej na ten cel w budżecie gminy istotnie
narusza art. 165 ustawy o finansach publicznych
i nie może być ocenione w kategorii błędu, co
sugeruje Wójt Gminy w złożonym wyjaśnieniu
w przedmiotowej sprawie.

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 48

– 3341 –

Kolegium wskazuje, iż jak wynika z uzasadnienia do wyroku WSA w Opolu sygn. akt I SA/Op
37/09 „uchwała jako akt prawa miejscowego powinna być zredagowana w taki sposób, aby dla
przeciętnego adresata była zrozumiała. Adresat
danego przepisu na jego podstawie powinien wiedzieć, w jaki sposób ma się zachować, a z kolei
organ stosujący ten przepis powinien wiedzieć,
w jaki sposób go zinterpretować. Przepis prawa
miejscowego musi być sformułowany w sposób
precyzyjny i czytelny, tak by z niego wynikało, kto
w jakich okolicznościach i jak powinien się zachować,
żeby
osiągnąć
skutek
wynikający
z tego przepisu”. Podobny pogląd wyrażony został
w wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 12 października 2005 r. sygn. akt II SA/Wr 385/05, gdzie Sąd
stwierdził m.in., „iż uchwały podejmowane przez
organy samorządowe na podstawie ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym muszą
zawierać sformułowania jasne, wyczerpujące,
uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego,
sprzecznego z prawem luzu interpretacyjnego”.
W treści postanowień przedmiotowej uchwały
(vide § 2 ust. 3 i 4) nie określono w sposób prawidłowy formy dofinansowania zadań służących
ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju, wyszczególnionych w § 2 ust. 1, co narusza dyspozycję art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska, wskazującego formę
dofinansowania.
Stosownie, bowiem do brzmienia art. 408
ustawy, działalność, o której mowa w art. 406
ust. 1 pkt 12 ustawy może być finansowana przez
przyznawanie dotacji. Definicję dotacji zawiera
art. 106 ust. 2 pkt 1b ustawy o finansach publicznych identyfikujący ją jako podlegające szczególnym zasadom rozliczania wydatki budżetu przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie
ustawowo określonych zadań, realizowane przez
jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego. W kontekście przywołanej definicji dotacji
identyfikowanie jej normatywnej treści z pojęciem
dofinansowania, określonego w treści § 2 ust. 3
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i ust. 4 nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach.
Z przedłożonych tut. Izbie wyjaśnień wynika, iż
użyte przez organ stanowiący w treści uchwały
pojęcie „dofinansowanie” w istocie rzeczy dotyczy
refundacji części lub całości poniesionych przez
beneficjenta wydatków związanych z realizacją
zadań służących ochronie środowiska i gospodarki
wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego
rozwoju.
Określając zasady planowania i dysponowania
środkami publicznymi powinna być stosowana
terminologia przyjęta w powszechnie obowiązujących aktach prawnych, w tym ustaw z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska właściwa dla danego finansowania zadań ze
środków publicznych. Tym samym ustalenie zasad
wspierania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji zadań wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju,
a wyszczególnionych w treści § 2 ust. 1 nie poprzez ustawowo określoną formę dotacji, ale subiektywnie przyjętą przez Radę Gminy Tarnów
Opolski formę dofinansowania uchybia dyspozycji
art. 408 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych, w przypadku nieistotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się do wskazania, że
uchwałę wydano z naruszeniem prawa.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na zasadzie
art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za
pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
Przewodniczący Kolegium
Prezes
Janusz Gałkiewicz
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UCHWAŁA NR 12/43/2009
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU
z dnia 6 maja 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 11
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577; zm.: Nr 154, poz. 1800;

z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 149, poz.
1454; z 2004 r. Nr 273, poz. 2703; z 2005 r.
Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz.
2104) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
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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) Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu orzeka
nieważność § 8 uchwały Nr XXVII/194/2009 Rady
Miejskiej w Otmuchowie w z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej
ewidencji zabytków z powodu naruszenia art. 145
w związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
Uzasadnienie
Stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w dniu
10 kwietnia 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę Nr XXVII/194/
2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Przywołując w podstawie prawnej art. 81 w związku z art. 77
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Rada Miejska w Otmuchowie postanowiła w § 8
uchwały, iż: w przypadku wykorzystaniu dotacji
niezgodnie z umową, w tym nieprzedstawienia rozliczenia w terminie określonym w umowie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji,
podania nieprawidłowych lub niepełnych informacji,
o których mowa w § 3 ust. 1, wykonujący prace lub
roboty traci prawo do ubiegania się o dotację z budżetu Gminy Otmuchów przez kolejnych pięć lat.
W złożonych pismem nr GK.4044-1/2009 wyjaśnieniach z dnia 30 kwietnia 2009 r. przedstawiciel jednostki poinformował, że: w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w § 8 uchwały Nr XXVII/
194/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia
26 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków po
wyrazie „kolejnych” zamiast „trzech” wpisano
„pięć”.
Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel gminy
prawidłowo zawiadomionej nie stawił się.
W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje:
Zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ
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nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania
uchwała lub zarządzenie narusza prawo w konsekwencji może implikować orzeczeniem w całości
lub w części jej nieważności bądź też wskazaniem
nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym
za ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego
Sądu Administracyjnego należy, iż do rodzajów
naruszeń przepisów skutkujących nieważnością
uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania
uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał,
przepisów Prawa ustrojowego, przepisów Prawa
materialnego – przez wadliwą ich wykładnię –
oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r.
sygn. SA/Wr 949/96; wyrok NSA z 11 lutego
1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97).
W odniesieniu do postanowień wynikających
z § 8 stwierdzić należy, iż norma wynikająca
z tego przepisu narusza art. 145 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 190 ustawy
o finansach publicznych.
Stosownie do art. 190 ustawy o finansach publicznych przepisy art. 145 i art. 146 stosuje się
odpowiednio do dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Decyzję w sprawie
zwrotu dotacji wydaje wójt (burmistrz, prezydent
miasta), starosta lub marszałek województwa. Organem odwoławczym od decyzji jest właściwe
miejscowo samorządowe kolegium odwoławcze.
Zgodnie z art. 145 ust. 6 ustawy wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza
prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata,
licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji.
Z przytoczonego przepisu jednoznacznie wynika, iż sankcja związana z wykluczeniem prawa do
otrzymania dotacji związana jest jedynie z wykorzystaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
przy czym zakres sankcji ograniczony jest do 3
kolejnych lat od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania. Postanowienia rady rozszerzające zakres sankcji na nieterminowe rozliczenie
dotacji, nieterminowy zwrot niewykorzystanej
części dotacji, podanie nieprawidłowych lub niepełnych informacji oraz rozszerzające zakres sankcji na okres 5 lat narusza bezsprzecznie art. 145
ust. 6 cyt. ustawy o finansach publicznych. Zakres postanowień wykracza tym samym poza popełnienie oczywistej omyłki jak wyjaśnia przedstawiciel jednostki.
Zgodnie z art. 145 cyt. ustawy dotacje udzielone z budżetu j.s.t.:
1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
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- podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego
roku następującego po roku, w którym udzielono
dotacji.
W sytuacji niedokonania zwrotu dotacji w terminie, o którym mowa w art. 145 ust. 1, organ
wykonawczy który udzielił dotacji, wydaje stosownie do art. 146 ustawy decyzję określającą
kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki.
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Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na zasadzie
art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni od daty jej
doręczenia.
Przewodniczący Kolegium
Prezes
Janusz Gałkiewicz
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UMOWA
zawarta w Nysie w dniu 19 maja 2009 r.
w sprawie współfinansowania "Remontu chodnika i zatoki autobusowej
w ciągu drogi powiatowej Nr 1628 O w miejscowości Biała Nyska"
pomiędzy:
Powiatem Nyskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu, reprezentowany przez:
- Starostę - Adama Fujarczuka,
- Wicestarostę - Czesława Biłobrana,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Bogusławy Stankiewicz,
zwanym dalej Dotowanym
a
Gminą Nysa, w imieniu której działa:
Burmistrz Nysy - Jolanta Barska,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Mariana
Lisonia,
zwanym dalej Dotującym.
§ 1.1. Zarząd Powiatu Nyskiego oświadcza, iż
przeprowadził przetarg nieograniczony na zadanie
pn. „Remont chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1628 O w miejscowości
Biała Nyska ul. Nyska”.
W zakres którego wchodzą następujące elementy:
1) roboty rozbiórkowe;
2) ułożenie krawężnika betonowego na długości
388.50 m;
3) ułożenie obrzeży betonowych na długości
387.50 m;
4) wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na powierzchni 732.50m2;
5) ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolorowej na powierzchni 133.60 m2;
6) wykonanie zatoki autobusowej.

2. Ustalona w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wartość zadania wynosi:
ogółem 155 519,27 zł.
3. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 175
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/
413/09 z dnia 4 lutego 2009 r. Dotujący przekaże
Dotowanemu dotację celową w kwocie 62 207,71 zł
(słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedem
złotych 71/100), z przeznaczeniem na „Remont
chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1628 O w miejscowości Biała Nyska
ul. Nyska”.
§ 2.1. Dotowany zobowiązuje się do wykorzystania dotacji na cel określony w § 1 ust. 1 umowy.
2. W przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zadania, o którym mowa w § 1
ust. 1 umowy, bądź niezgodnego z celem, oznaczonym w umowie, przeznaczenia dotacji, Dotujący zastrzega sobie prawo odmowy przekazania
całości lub części dotacji, o której mowa w § 1
ust. 3 umowy.
§ 3.1. Szczegółowy zakres robót ujęty jest
w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robót
oraz w ofercie wykonawcy robót.
2. Całkowity koszt zadania obejmuje wykonanie
robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją.
3. Nadzór inwestorski zapewnia dotowany we
własnym zakresie.
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§ 4.1. Dotowany zobowiązuje się do:
zawarcia umowy z wykonawcą robót,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
odbioru i rozliczenia zadania.
2. Ustala się, że przedstawiciel Dotującego powołany będzie na członka komisji odbiorowej.
§ 5. Strony ustalają następujący termin realizacji zadania:
rozpoczęcie – maj 2009 r.,
zakończenie – 30 czerwca 2009 r.
§ 6.1. Podstawą przekazania kwoty dotacji,
o której mowa w § 1, będzie przedłożenie Dotującemu uwierzytelnionych kserokopii następujących
dokumentów:
protokołu z wyboru wykonawcy robót,
umowy z wykonawcą robót,
faktury za wykonane roboty,
protokołu odbioru końcowego zadania.
2. Uwierzytelnione kserokopie dokumentów
Dotowany przekaże Dotującemu w terminie 7 dni
od daty odbioru robót.
3. Kwota, o której mowa w § 1 ust. 3 umowy
zostanie przekazana w ciągu 14 dni od daty otrzymania dokumentów ujętych w ust. 1 na konto Dotowanego Bank Spółdzielczy Otmuchów o/Nysa 05
8872 1026 0031 4950 2000 0010.
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§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą
umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o finansach publicznych.
§ 9. Wszelkie zmiany w postanowieniach
umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Dotowanego i dwa egzemplarze dla Dotującego.
§ 11. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Dotowany:

Dotujący:

Starosta
Adam Fujarczuk

z up. Burmistrza
Ryszard Walawender
z-ca Burmistrza

Wicestarosta
Czesław Biłobran

Skarbnik Miasta
Marian Lisoń

Skarbnik Powiatu
Bogusława Stankiewicz

§ 7. Dotowanego w realizacji wszystkich czynności wynikających z niniejszej umowy reprezentował będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie.
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