
 

  

TREŚĆ: 

Poz.: 

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

513 – Rady Powiatu w Głubczycach Nr XLV/330/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r.  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu 

Głubczyckiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół 

publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 1886 

U C H W A Ł Y  R A D  G M I N :  

514 – Rady Miejskiej Brzegu Nr LIV/593/10 z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmia-

ny uchwały Nr XLIV/399/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 marca 2009 r.  

w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podsta-

wowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg 1890 

515 – Rady Miejskiej Brzegu Nr LIV/597/10 z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmia-

ny uchwały Nr XXVII/226/08 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 kwietnia 2008 r. 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowe-

go zasobu Gminy - Miasto Brzeg 1891 

516 – Rady Miejskiej w Brzegu Nr LIV/598/10 z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXX/231/08 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 29 maja 2008 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy Miasto Brzeg na lata 2008-2012 1892 

517 – Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XLIV/246/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXV/142/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 września 

2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół 

prowadzonych na terenie Gminy Kietrz przez podmioty nienależące do sekto-

ra finansów publicznych 1893 

518 – Rady Miasta Opola Nr LXIII/658/10 z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości 

ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa 1893 

519 – Rady Miejskiej w Praszce Nr 295/XXXVI/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. zmienia-

jąca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego 

na lata 2010-2013 1894 

520 – Rady Gminy Skarbimierz Nr XXXVI/261/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. w spra-

wie nadania nazw ulic 1898 

521 – Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXV/296/2010 z dnia 24 lutego 2010 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna 1900 

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

522 – Nr Or.0117-1/10 z dnia 22 lutego 2010 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oleskim 

a Powiatem Opolskim w sprawie przeprowadzenia terapii pedagogicznej dla 

dziecka z terenu Powiatu Oleskiego przez Poradnię Psychologiczno – Peda-

gogiczną w Ozimku, będącą jednostką organizacyjną Powiatu Opolskiego 1909 

  

Nr 37 Opole, dnia 2 kwietnia 2010 r. 
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R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E  N A D Z O R C Z E  

523 – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - uchwała Nr 5/13/2010  

z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały  

Nr XLV/330/2010 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 stycznia 2010 r.  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu 

Głubczyckiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół 

publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 1910 
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UCHWAŁA NR XLV/330/2010 

 RADY POWIATU W GŁUBCZYCACH 

 

 z dnia 29 stycznia 2010 r. 

  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Głubczyckiego  

dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych  

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

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

1592, z późn. zm.), art. 90 ust. 3e, 3f, 3 g i 4 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  

z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu w Głub-

czycach, uchwala co następuje: 

 

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania do-

tacji podmiotowej z budżetu powiatu oraz tryb  

i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania 

w szkołach niepublicznych, posiadających upraw-

nienia szkół publicznych wpisanych do ewidencji 

szkół i placówek niepublicznych prowadzonej 

przez Powiat Głubczycki.  

 

§ 2. Wysokość dotacji na jednego ucznia wy-

nosi:  

1. W niepublicznych szkołach o uprawnieniach 

szkół publicznych, w których jest realizowany 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki dotacja 

wynosi 100 % kwoty przewidzianej na jednego 

ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części 

oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej 

przez Powiat Głubczycki.  

2. W niepublicznych szkołach o uprawnieniach 

szkół publicznych innych niż wymienione w ust. 1 

dotacja wynosi 50 % ustalonych w budżecie 

Powiatu Głubczyckiego wydatków bieżących 

ponoszonych w szkołach publicznych tego same-

go typu i rodzaju. W przypadku braku na terenie 

Powiatu Głubczyckiego szkoły publicznej tego 

samego typu i rodzaju podstawą do ustalenia 

wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone 

przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły 

publicznej danego typu i rodzaju.  

 

§ 3.1. Warunkiem otrzymania dotacji, o któ-

rych mowa w § 2 pkt. 1 i 2, jest złożenie do Za-

rządu Powiatu Głubczyckiego wniosku o udziele-

nie dotacji wraz z podaniem planowanej liczby 

uczniów w terminie do 30 września roku poprze-

dzającego rok udzielania dotacji, zgodnie ze wzo-

rem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa 

się osobno dla każdego typu szkoły.  

3. Złożenie wniosku po terminie, o którym 

mowa w ust. 1 lub jego niezłożenie uniemożliwia 

otrzymanie dotacji na dany rok kalendarzowy.  

 

§ 4.1. Powiat Głubczycki przekazuje dotację 

zaliczkowo w ratach miesięcznych w terminie do 

końca każdego miesiąca, uwzględniając rzeczywi-

stą liczbę uczniów podawaną przez osobę upo-

ważnioną przez organ prowadzący szkołę do dnia 

10 każdego miesiąca, osobno dla każdego typu 

szkoły, wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, na 

który jest udzielana dotacja. W miesiącach lipiec- 

sierpień w informacji wykazuje się liczbę uczniów 

nie większą niż w czerwcu danego roku.  

2. Wzór informacji, októrej mowa w ust. 1, 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

3. Wraz z informacją, o której mowa w ust. 1, 

osoba upoważniona przez organ prowadzący 

przekazuje do 10 dnia każdego miesiąca spra-

wozdanie finansowe z otrzymanych środków, nie 
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złożenie rozliczenia dotacji powoduje wstrzymanie 

wypłaty środków na następny okres.  

4. Wzór sprawozdania, o którym mowa  

w ust. 3, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 

uchwały.  

5. Do czasu naliczenia Powiatowi Głubczyc-

kiemu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej 

na dany rok budżetowy, dotacja będzie przeka-

zywana zaliczkowo i wyliczona w oparciu o algo-

rytm podziału części oświatowej subwencji ogól-

nej dla jednostek samorządu terytorialnego z roku 

poprzedzającego rok udzielania dotacji.  

6. Za okres wymieniony w ust. 5 dokonane 

zostanie wyrównanie udzielonej dotacji po otrzy-

maniu informacji, októrej mowa w ust. 1 oraz 

wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Głub-

czyckiego, przy czym niedopłata zostanie przeka-

zana na konto szkoły do końca miesiąca następu-

jącego po miesiącu wystąpienia zdarzenia a nad-

płata spowoduje pomniejszenie transzy dotacji  

w miesiącu następującym po miesiącu wystąpie-

nia zdarzenia.  

7. Organ prowadzący jest zobowiązany do zło-

żenia sprawozdania rocznego wraz z częścią opi-

sową w terminie do 15 lutego roku następnego.  

 

§ 5.1. Kontrolę prawidłowości wykorzystania 

udzielonej dotacji przeprowadzić mogą upoważ-

nieni przez Starostę Głubczyckiego pracownicy 

Starostwa Powiatowego w Głubczycach.  

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 obejmuje 

w szczególności:  

1) zgodność liczby uczniów wykazywanych  

w comiesięcznej informacji, o której mowa w § 4 

ust. 1, z księgą uczniów szkoły,  

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgod-

nie z art. 90 ust. 3 d ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty.  

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi 

będącymi w dyspozycji Starosty Głubczyckiego a 

danymi posiadanymi przez szkołę wypłata dotacji 

ulega wstrzymaniu do wyjaśnienia.  

4. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z jej prze-

znaczeniem podlega zwrotowi do budżetu powia-

tu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 

dla zaległości podatkowych, w terminie do  

28 lutego roku następującego po roku, w którym 

udzielono dotacji  

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu w Głubczycach.  

 

§ 7. Uchyla się uchwałę Nr XXII/169/2008 

Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 maja 

2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji z budżetu Powiatu Głubczyckiego szkołom 

niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych.  

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego  

 

Przewodniczący  

Rady Powiatu 

Stanisław Krzaczkowski 

 

 

 

*/ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opo-

lu wydało, uchwałą Nr 5/13/2010 z dnia 24 lutego 

2010 r., rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nie-

ważność części niniejszej uchwały – opublikowane pod 

poz. 523. 
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Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XLV/330/2010 

Rady Powiatu w Głubczycach 

z dnia 29 stycznia 2010 r. 

 

(pieczątka organu prowadzącego) 

 

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI 

na rok kalendarzowy 

 

1. Nazwa szkoły: ………………………………………………………………… 

2. Kierunek/profil kształcenia: …………………………………………………. 

3. Adres szkoły: …………………………………………………………........... 

4. Nr identyfikacyjny REGON: …………………………………………….…... 

5. Nr i data rejestracji: ………………………………………………..….…….. 

6. Nr i data decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej: …………… 

7. Nazwa i adres organu prowadzącego szkołę: …………………………… 

8. Imię i nazwisko osoby, telefon, e-mail osoby do kontaktu: 

 

9. Planowana liczba uczniów:  

10. Rachunek bankowy szkoły, na który będzie przelewana dotacja (nazwa, nr rachunku): 

 

 

11. Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów i rozliczania 

otrzymanych kwot dotacji 

 

 

 

 

 

 

(miejscowość, data)    (pieczątka szkoły)  (podpis osoby uprawnionej) 
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Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XLV/330/2010 

Rady Powiatu w Głubczycach 

z dnia 29 stycznia 2010 r. 

 

(pieczątka organu prowadzącego lub szkoły) 

 

 

INFORMACJA O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW/SŁUCHACZY 

(wg stanu na dzień sporządzenia) 

 

1. Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………………………………… 

2. Kierunek/profil kształcenia: ……………………………………………………………………………………………. 

3. Adres szkoły: …………………………………………………….……………………………………………………. 

4. Oświadczam, iż w miesiącu ........................................... r. liczba uczniów wynosi, wg stanu na 

pierwszy dzień tego miesiąca. 

5. Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

należy wypełnić oddzielnie dla każdego typu szkoły 
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Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XLV/330/2010 

Rady Powiatu w Głubczycach 

z dnia 29 stycznia 2010 r. 

 

(pieczątka organu prowadzącego lub szkoły) 

 

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI ZA MIESIĄC 

…………………………………..  r. 

 

1. Nazwa szkoły: ..........................  

2. Kierunek/profil kształcenia 

3. Adres szkoły 

4. Finanse 

 

 Za miesiąc sprawozdawczy (zł) Narastająco (zł) 

Kwota otrzymanej dotacji   

Rozliczenie dotacji ogółem: w tym:   

a) wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 

  

b) zakup pomocy naukowych i dy-

daktycznych 

  

c) zakup materiałów i wyposażenia   

d) koszty utrzymania szkoły   

e) inne (proszę wymienić jakie)   

Różnica   

 

 

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

 (miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej) 

 

 

należy wypełnić oddzielnie dla każdego typu szkoły 
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514 

 
514 

UCHWAŁA NR LIV/593/10 

 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU 

 

 z dnia 26 lutego 2010 r. 

  

w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIV/399/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27.03.2009 r.  

w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

 i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591; zm. z 2002 r. Dz. U. 23 poz. 220, Dz. U. 

Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. 

Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; zm. 
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z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 

poz. 1568; zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 

1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 167, 

poz. 1759 zm. z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 

1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; zm. z 2006 r. 

Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 

1337; zm. z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327;  

Dz. U. Nr 138, poz. 974; Dz. U. Nr 173, poz. 

1218; Dz. U. Nr 180, poz. 1111; Dz. U. Nr 223, 

poz. 1458, Dz. U z 2009 r. Nr 52, poz. 420  

i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 17 ust. 4 ustawy  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572; zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 273 poz. 2703, 

Dz. U. Nr 281 poz. 2781; zm. z 2005 r. Dz. U. 

Nr 17, poz. 141, Dz. U. Nr 94, poz. 788, Dz. U. 

Nr 122, poz. 1020, Dz. U. Nr 131, poz. 1091, 

Dz. U. Nr 167, poz. 1400 zm. Dz. U. 249, poz. 

2104; zm. z 2006 r. Dz. U. Nr 144, poz. 1043, 

Dz. U. Nr 208, poz. 1532, Dz. U. Nr 227, poz. 

1658 z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 

542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,  

Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. 

Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 

1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, 

poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458,  

Nr 219, poz. 1705) Rada Miejska Brzegu uchwala 

co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLIV/399/09 Rady Miej-

skiej Brzegu z dnia 27.03.2009 r. w sprawie 

ustalenia planu sieci i granic obwodów publicz-

nych szkół podstawowych i gimnazjów, prowa-

dzonych przez Gminę Miasto Brzeg wprowadza 

się następujące zmiany:  

1. w załączniku Nr 1:  

1) do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej 

Nr 6 w Brzegu dodaje się w pkt 46 w brzmieniu:  

46) Toruńska  

2) do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej 

Nr 8 w Brzegu dodaje się w pkt 35 w brzmieniu:  

35) Tęczowa  

2. w załączniku Nr 2:  

1) do obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 2 

dodaje się w pkt 51 w brzmieniu:  

51) Toruńska  

2) do obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 4  

w Brzegu, dodaje się w pkt 27 w brzmieniu:  

27) Tęczowa  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Brzegu.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą 

od dnia 1 stycznia 2010 roku.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej Brzegu 

Mariusz Grochowski 
514 
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UCHWAŁA NR LIV/597/10 

 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU 

 

 z dnia 26 lutego 2010 r. 

  

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/226/08 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 kwietnia 2008 r.  

w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Miasto Brzeg. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591; zmiany Dz. U.: 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; z 2007 r. Nr 173 poz. 

1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111,  

Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 

420, Nr 157 poz. 1241) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 2 

i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.  

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym za-

sobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266, 

zmiany Dz. U.: z 2004 r. nr 281 poz. 2783,  

Nr 281 poz. 2786; z 2006 r. Nr 86 poz. 602,  

Nr 94 poz. 657, Nr 167 poz. 1193, Nr 249 poz. 

1833, z 2007 r. Nr 128 poz. 902, Nr 173 poz. 

1218) Rada Miejska Brzegu uchwala co następu-

je: 
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Województwa Opolskiego Nr 37 – 1892 – Poz. 515-516 

 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Brzegu  

Nr XXVII/226/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.  

w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzą-

cych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - 

Miasto Brzeg, zmienionej uchwałą Nr XLI/367/09 

z dnia 9 lutego 2009 r.w sprawie zasad wynaj-

mowania lokali wchodzących w skład mieszka-

niowego zasobu Gminy - Miasto Brzeg wprowa-

dza się następujące zmiany:  

1) W § 11 ust. 1 otrzymuje następujące 

brzmienie:  

1. Lokale mieszkalne, których powierzchnia 

użytkowa przekracza 80 m² mogą być oddawane 

w najem w drodze przetargu osobom spełniają-

cym łącznie nastepujące warunki:  

1) stale zamieszkują na terenie Gminy,  

2) wysokość dochodu nie przekracza 400% 

najniższej emerytury dla gospodarstw wielooso-

bowych i 450% najniższej emerytury dla gospo-

darstw jednoosobowych w przeliczeniu na jedne-

go członka gospodarstwa domowego,  

3) nie posiadają zadłużenia wobec Gminy za 

wyjątkiem osób, których zadłużenie jest rozłożone 

na raty i spłata tych rat następuje terminowo.  

 

2) W § 11 dodaje sie ust. 3 w nastepującym 

brzmieniu:  

3. Lokale mieszkalne, których powierzchnia 

użytkowa przekracza 80 m² w budynkach nowo-

wybudowanych i w budynkach po remoncie kapi-

talnym są oddawane w najem na zasadach okre-

ślonych w niniejszym paragrafie.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Brzegu.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej Brzegu 

Mariusz Grochowski 
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UCHWAŁA NR LIV/598/10 

 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU 

 

 z dnia 26 lutego 2010 r. 

  

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/231/08 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 29 maja 2008 r.  

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem  

Gminy Miasto Brzeg na lata 2008-2012 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, 

Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 

1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 153 

poz. 1271; Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. 

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

poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, 

Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 

128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. 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, 

Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 21 

ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21.06.2001 r. 

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym za-

sobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266, zmia-

ny Dz. U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2783, Nr 281 

poz. 2786; Dz. U. z 2005 r. Nr 69 poz. 626,  

Dz. U. z 2006 r. Nr 86 poz. 602, Nr 94 poz. 657, 

Nr 167 poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, Dz. U.  

z 2007 r. Nr 128 poz. 902, Nr 173 poz. 1218) 

Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXX/231/08 

Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 29 maja 2008 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Go-

spodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Miasto Brzeg na lata 2008-2012, w tabeli nr 7 

Wykaz budynków wyłączonych ze sprzedaży na 

rzecz najemców, znajdującej się w Rozdziale IV  

§ 6 ust. 5 wykreśla się pkt 15, pkt 16, pkt 18.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Brzegu  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 

dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej Brzegu 

Mariusz Grochowski 
516 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 37 – 1893 – Poz. 517-518 

 

517 

 
517 

UCHWAŁA NR XLIV/246/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU 

 

 z dnia 25 lutego 2010 r. 

  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/142/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 września 2008 r.,  

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół  

prowadzonych na terenie Gminy Kietrz przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 

1591 z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220 Dz. U.  

Nr 62, poz. 558 Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. 

Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806;  

z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 

poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, 

Dz. U. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. Nr 167 poz. 

1759; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. 

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

Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 138 poz. 

974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. 

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

Dz. U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) oraz 

art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (Dz. U. 1996 r. Nr 67 poz. 

329 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu uchwa-

la, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXV/142/2008 Rady Miej-

skiej w Kietrzu z dnia 25 września 2008r. w § 3 

skreśla się ust. 2.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Kietrza.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kietrzu 

Franciszek Sobczuk 
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UCHWAŁA NR LXIII/658/10 

 RADY MIASTA OPOLA 

 

 z dnia 25 lutego 2010 r. 

  

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości  

ustalonych w formie łącznego zbowiązania pieniężnego w drodze inkasa. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40  

ust. 1 i art. 42 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 i Nr 223, poz. 

1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 6b ustawy 

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 

1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775,  

z 2007 r. Nr 109, poz. 747) i na podstawie art. 6 

ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.  

o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 

1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 164, poz. 

1365, Nr 179, poz. 1484, Nr 143, poz. 1199,  

z 2006 r. Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775) 

oraz na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-

nych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, 

poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 

1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775,  

Nr 249, poz. 1828, M. P. z 2006 r. Nr 72, poz. 

721, Nr 75, poz. 758, M. P. z 2007 r. Nr 47, 

poz. 557, Nr 76, poz. 813) - Rada Miasta Opola 

uchwala, co następuje: 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 37 – 1894 – Poz. 518-519 

 

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr LII/ 

585/05 Rady Miasta Opola z dnia 20 października 

2005 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, 

leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie 

łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze 

inkasa (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2005 r. Nr 83, 

poz. 2792) wprowadza się następujące zmiany:  

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

1. "Bartczak Danuta zam. (ustawa z dn. 

29.08.1997 r.) - Bierkowice, Szczepanowice".  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-

dentowi Miasta Opola.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący Rady 

Dariusz Smagała 
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UCHWAŁA NR 295/XXXVI/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

 

 z dnia 4 lutego 2010 r. 

  

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010-2013 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

zm.), Rada Miejska w Praszce uchwala, co nastę-

puje: 

 

§ 1. W uchwale Nr 292/XXXV/2009 Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2009 r.  

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 

inwestycyjnego na lata 2010-2013 wprowadza 

się następujące zmiany:  

- załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Praszki.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-

cia.  

 

Przewodniczący Rady 

Bogusław Łazik 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 37 – 1895 – Poz. 519 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 37 – 1896 – Poz. 519 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 37 – 1897 – Poz. 519 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 37 – 1898 – Poz. 519-520 
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UCHWAŁA NR XXXVI/261/2010 

 RADY GMINY SKARBIMIERZ 

 

 z dnia 25 lutego 2010 r. 

  

w sprawie nadania nazw ulic 

 

§ 1. Nadać nazwę ul. Parkowa - drodze gmin-

nej Nr 102017 O Małujowice - ul. Parkowa - 

działki oznaczone w ewidencji gruntów  

Nr 184/25, 184/26 k.m. 4 - obręb Skarbimierz 

Osiedle - zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1.  

 

§ 2. Nadać nazwę ul. Biedronkowa - drodze we-

wnętrznej, będącej własnością gminy Skarbimierz, 

częściowo zlokalizowanej na działce oznaczonej  

w ewidencji gruntów numerem 184/14 k.m. 4 - 

obręb Skarbimierz Osiedle - zgodnie z załączni-

kiem graficznym Nr 1.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Skarbimierz.  

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeń Urzędu gminy Skarbimierz.  

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący Rady  

Gminy Skarbimierz 

Marek Kołodziej 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 37 – 1899 – Poz. 520 

 

Załącznik nr 1 

do Uchwały nr XXXVI/261/2010 

Rady Gminy Skarbimierz 

z dnia 25 lutego 2010 r. 
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Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 37 – 1900 – Poz. 521 

 

521 

 
521 

UCHWAŁA NR XXXV/296/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

 

 z dnia 24 lutego 2010 r. 

  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

zainwestowania wsi Wierzbica Dolna 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1, ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

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

poz. 717; z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 141, poz. 

1492; z 2005 r. nr 113, poz. 954, nr 130, poz. 

1087; z 2006 r. nr 45, poz. 319, nr 225, poz. 

1635; z 2008 r. nr 123, poz. 803, nr 199, poz. 

1227, nr 201, poz. 1237, nr 220, poz. 1413) 

oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 

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

nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23 poz. 220,  

nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 

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

717, nr 162 poz. 1568; z 2004 r. nr 102 poz. 

1055, nr 116 poz. 1203, nr 167 poz. 1759;  

z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; 

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

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

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

nr 223, poz. 1458), Rada Miejska w Wołczynie, 

po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami określo-

nymi w Studium Uwarunkowań i Kierunków Za-

gospodarowania Przestrzennego Gminy Wołczyn, 

uchwala co następuje: 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

 

§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów zain-

westowania wsi Wierzbica Dolna, zat. uchwałą 

Nr XVI/115/99 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 

29 grudnia 1999 r., w granicach określonych na 

załącznikach graficznych nr 1 i 2 do niniejszej 

uchwały.  

2. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana 

przeznaczenia i sposobów zagospodarowania 

terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lem RP i RZ, z przeznaczeniem pod rozbudowę 

siedlisk zabudowy zagrodowej, w tym:  

- części działek nr 159 i 160/2;  

- części działki nr 219/2.  

 

§ 2.1. Treść niniejszej uchwały stanowi część 

tekstową zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego terenów zainwestowania 

wsi Wierzbica Dolna.  

2. Załącznikami do uchwały są:  

1) rysunki zmiany planu w skali 1:2000 (za-

łączniki nr 1 i 2);  

2) rozstrzygniecie dotyczące sposobu rozpa-

trzenia uwag wniesionych do projektu niniejszego 

planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu 

(załącznik nr 3);  

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-

nych w zmianach planu inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy oraz o zasadach ich finansowa-

nia (załącznik nr 4);  

3. Obowiązującymi ustaleniami na rysunku 

zmiany planu są:  

1) granice zmiany planu;  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu;  

3) linia zabudowy – nieprzekraczalna;  

 

§ 3. Dla terenów wydzielonych liniami rozgra-

niczającymi i oznaczonych symbolem literowym: 

MR, ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe oraz przezna-

czenie dopuszczalne, z warunkami jego dopusz-

czenia;  

2) warunki zabudowy i zagospodarowania te-

renu, z uwzględnieniem:  

a) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego;  

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego;  

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

d) wymagań wynikających z potrzeb kształto-

wania przestrzeni publicznych;  

e) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegających ochronie na 

podstawie odrębnych przepisów;  

f) zasad i warunków scalania i podziału nieru-

chomości;  

g) zasad obsługi w zakresie komunikacji i in-

frastruktury technicznej;  

3) stawkę procentową, na podstawie której 

ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym.  

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 37 – 1901 – Poz. 521 

 

§ 4.1. Stwierdza się, że na obszarze objętym 

ustaleniami zmiany planu nie występują:  

1) tereny i obiekty podlegające ochronie na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny 

górnicze;  

2) tereny narażone na niebezpieczeństwo po-

wodzi;  

3) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziem-

nych.  

2. W tekście zmiany planu nie zawarto ustaleń 

odnoszących się do zagadnień, o których mowa 

w ust. 1.  

 

§ 5. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) planie – należy przez to rozumieć uchwałę 

nr XVI/115/99 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 

29 grudnia 1999r. w sprawie uchwalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna;  

2) zmianie planu – należy przez to rozumieć 

ustalenia niniejszej uchwały;  

3) rysunku zmiany planu – należy przez to ro-

zumieć rysunek sporządzony na mapie w skali 

1:2000, stanowiący załącznik nr 1 i 2 do niniej-

szej uchwały;  

4) przepisach szczególnych – należy przez to 

rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-

nawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 

terenem wynikające z prawomocnych decyzji 

administracyjnych;  

5) terenie – należy przez to rozumieć obszar 

ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony 

symbolem literowym określającym przeznaczenie 

funkcjonalne;  

6) przeznaczeniu podstawowym – należy 

przez to rozumieć takie przeznaczenie funkcjonal-

ne, które powinno przeważać na terenie wyzna-

czonym liniami rozgraniczającymi;  

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy 

przez to rozumieć określony niniejszą uchwałą 

inny sposób przeznaczenia terenu niż przeznacze-

nie podstawowe, który uzupełnia lub wzbogaca 

funkcję podstawową;  

8) usługach komercyjnych – należy przez to 

rozumieć usługi o charakterze rynkowym w za-

kresie między innymi: handlu, gastronomii, rze-

miosła, rozrywki, napraw sprzętu AGD i elektro-

nicznego, napraw obuwia i odzieży, doradztwa 

prawno – finansowego i ubezpieczeniowego, 

obsługi turystycznej i inne tego typu;  

9) uciążliwości dla środowiska – należy przez 

to rozumieć substancje i energie wprowadzane do 

środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanie-

czyszczenia powietrza, pola elektromagnetyczne, 

utrudniające życie lub dokuczliwe dla otoczenia, 

powodujące przekroczenia określonych w przepi-

sach szczególnych standardów jakości środowi-

ska;  

10) przedsięwzięciach mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko – rozumie się przez 

to przedsięwzięcia o znacząco ujemnym wpływie 

na środowisko, określone w obowiązujących 

przepisach o ochronie środowiska;  

11) urządzeniach towarzyszących – należy 

przez to rozumieć obiekty i urządzenia pełniące 

służebną rolę wobec funkcji podstawowej terenu;  

12) powierzchni biologicznie czynnej - należy 

przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinno-

ścią oraz wodę powierzchniową na działce bu-

dowlanej;  

13) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 

przez to rozumieć linię, której nie należy przekra-

czać przy rozbudowie budynków istniejących;  

14) powierzchni zabudowy – należy przez to 

rozumieć powierzchnię, jaką wyznacza rzut pio-

nowy zewnętrznych krawędzi budynku, bez 

uwzględnienia elementów wystających poza ob-

rys budynku, w tym balkonów, okapów, gzym-

sów, przy czym powierzchnię zabudowy terenu 

lub działki stanowi suma powierzchni zabudowy 

wszystkich budynków w granicach tego terenu 

lub tej działki.  

15) wysokości zabudowy - należy przez to ro-

zumieć wysokość mierzoną od poziomu terenu  

w najniższym punkcie obrysu budynku do kaleni-

cy lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury, 

bez masztów odgromnikowych, anten i kominów.  

 

Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe  

§ 6.1. Dla terenów oznaczonych symbolem 

MR na załączniku graficznym nr 1 i 2, ustala się:  

1) w zakresie przeznaczenia podstawowego: 

tereny zabudowy zagrodowej, obejmujące budyn-

ki mieszkalne, mieszkalno – inwentarskie, inwen-

tarskie, gospodarcze, garaże, wiaty na sprzęt  

i maszyny rolnicze, budowle rolnicze, ogrody  

i sady przydomowe, obiekty małej architektury  

i urządzenia rekreacyjne oraz urządzenia towarzy-

szące;  

2) w zakresie przeznaczenia dopuszczalnego:  

a) dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych 

usług komercyjnych wbudowanych lub w formie 

obiektów wolnostojących, z wyjątkiem przedsię-

wzięć zaliczonych do mogących znacząco oddzia-

ływać na środowisko w rozumieniu obowiązują-

cych przepisów z zakresu ochrony środowiska, 

dla których istnieje obowiązek sporządzenia ra-

portu oddziaływania na środowisko oraz z wyjąt-

kiem usług handlu, gastronomii i rozrywki o po-

wierzchni użytkowej lokalu większej niż 50 m2;  

3) w zakresie zasad ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego:  
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a) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 

w odległości określonej na rysunku planu, lecz nie 

mniej niż:  

- 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 

oznaczonej symbolem Lm;  

- 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 

oznaczonej symbolem Zo.  

b) ustala się realizację zabudowy w formie bu-

dynków wolnostojących lub dobudowanych (do-

tyczy budynków niemieszkalnych), przy czym 

obowiązuje zasada stosowania dla obiektów  

o tych samych funkcjach zbliżonych - wspólnych 

cech w zakresie: formy architektonicznej, geome-

trii dachu i jego pokrycia oraz stosowanych mate-

riałów budowlanych;  

c) dla projektowanych obiektów obowiązuje 

zachowanie wymaganych odległości określonych 

w obowiązujących przepisach techniczno - bu-

dowlanych;  

4) zakresie zasad ochrony środowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego:  

a) w granicach terenów MR nie dopuszcza się 

do lokalizacji przedsięwzięć zaliczonych do mogą-

cych znacząco oddziaływać na środowisko  

w rozumieniu obowiązujących przepisów z zakre-

su ochrony środowiska, dla których istnieje obo-

wiązek sporządzenia raportu oddziaływania na 

środowisko;  

b) dopuszcza się prowadzenie tylko takiej dzia-

łalności gospodarczej, której uciążliwość dla śro-

dowiska powodowana przez hałas, wibracje, za-

kłócenia elektryczne, promieniowanie, zanie-

czyszczenia powietrza, wody i gleby - nie prze-

kroczy granic terenu, do którego prowadzący 

działalność gospodarczą posiada tytuł prawny;  

c) dopuszczalna obsada zwierząt hodowlanych 

w gospodarstwie rolnym – do 10 dużych jedno-

stek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w terenie 

na działce nr 219/2 oraz do 40 DJP w terenie na 

działkach nr 159 i 160/2, przy czym obiekty in-

wentarskie powinny być sytuowane w głębi tych 

terenów w maksymalnie największej odległości 

od frontu działki;  

d) przed rozpoczęciem budowy ustala się 

obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z części 

przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz po-

wierzchnie utwardzone i odpowiednie jej zago-

spodarowanie;  

e) zagospodarowanie odpadów należy prowa-

dzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i gmin-

nym planem gospodarki odpadami, przy prefero-

waniu działań zapobiegających i ograniczających 

wytwarzanie odpadów oraz umożliwiających ich 

odzysk,  

f) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej do-

puszcza się stosowanie tymczasowych rozwiązań 

tj. odprowadzanie ścieków sanitarnych do zbior-

ników wybieralnych - skąd należy je wywozić na 

oczyszczalnię o uregulowanym statusie formalno-

prawnym (obowiązuje uzyskanie uzgodnienia 

zapewnienia odbioru ścieków);  

g) wody opadowe należy odprowadzać do 

gruntu w ramach terenów nieutwardzonych lub 

do zbiorników retencyjnych;  

h) ścieki hodowlane i obornik należy zagospo-

darować jako nawóz naturalny w ramach prowa-

dzonej gospodarki polowej – zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. 

o nawozach i nawożeniu (Dz. U. nr 89, poz. 991  

z późn. zm.);  

i) gospodarkę cieplną dla celów socjalno - by-

towych i technologicznych należy prowadzić na 

bazie kotłowni indywidualnych pracujących na 

paliwach niskoemisyjnych (stałe, ciekłe i gazowe) 

lub z wykorzystaniem energii elektrycznej;  

j) w przypadku odkrycia w trakcie prowadze-

nia robót budowlanych, kopalnych szczątków 

roślin lub zwierząt, na inwestorze ciąży obowią-

zek niezwłocznego powiadomienia Wojewody 

Opolskiego lub Burmistrza Wołczyna o znalezisku,  

k) zasad ochrony krajobrazu kulturowego nie 

ustala się.  

5) w zakresie wymagań wynikających z po-

trzeb kształtowania przestrzeni publicznych:  

a) należy zastosować ogrodzenie frontowe od 

strony drogi publicznej wyłącznie ażurowe o wy-

sokości zharmonizowanej z wysokością ogrodze-

nia na działkach sąsiednich, z dopuszczeniem 

ogrodzenia na podmurówce o nieprzekraczalnej 

wysokości 60 cm.  

6) w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków:  

a) w granicach obszaru objętego ustaleniami 

niniejszej uchwały nie występują obszary i obiek-

ty objęte ochroną na podstawie przepisów usta-

wy o ochronie zabytków i ochronie dóbr kultury;  

b) w przypadku odkrycia w trakcie prowadze-

nia robót budowlanych znalezisk, co do których, 

istnieje przypuszczenie że są zabytkiem, na inwe-

storze ciąży obowiązek niezwłocznego powiado-

mienia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków lub Burmistrza Wołczyna o znalezisku.  

7) w zakresie parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu:  

a) wskaźnik powierzchni zabudowy - do war-

tości 0,40,  

b) powierzchnia biologicznie czynna – nie 

mniej niż 40 % ogólnej powierzchni terenu,  

c) wysokość zabudowy - nie więcej niż 10 m  

d) liczba kondygnacji:  

- dla budynków mieszkalnych - nie więcej niż 

2 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe;  

- dla budynków niemieszkalnych – nie więcej 

niż 2 kondygnacje;  

e) szerokość elewacji frontowej budynku 

mieszkalnego nie może przekraczać 16 m;  
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f) geometria dachu:  

- w budynku mieszkalnym - dachy wysokie, 

dwu- lub wielospadowe z zalecanym usytuowa-

niem kalenicy głównej:  

- prostopadle do frontu działki (dotyczy terenu 

na załączniku nr 1);  

- równolegle do frontu działki (dotyczy terenu 

na załączniku nr 2), o połaciach nachylonych pod 

kątem 300–500, z możliwością realizacji lukarn  

i okien połaciowych,  

- w budynkach niemieszkalnych dopuszcza się 

dachy płaskie (z pochyleniem zapewniającym 

sprawne odprowadzenie wód opadowych i rozto-

powych;  

g) pokrycie dachu wysokiego - dachówką lub 

materiałem dachówkopodobnym;  

h) dopuszcza się możliwość realizacji garażu  

w bryle budynku lub dobudowanego do budynku 

mieszkalnego;  

i) dopuszcza się możliwość sytuowania bu-

dynków niemieszkalnych w odległości 1,5 m od 

granicy działki, a także w granicy działki z wyjąt-

kiem terenu na dz. nr 219/2, gdzie należy zacho-

wać odległość 4 m.  

8) w zakresie szczegółowych zasad i warun-

ków scalania i podziału nieruchomości:  

a) dopuszcza się podział działek nr 159  

i 160/2 oraz 219/2 w celu wydzielenia nowych 

działek siedliskowych, w granicach określonych 

na rysunkach planu.  

9) ustalenia w zakresie zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

i infrastruktury technicznej:  

a) zasady obsługi infrastrukturalnej obejmują:  

- zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodo-

ciągowej;  

- odprowadzenie ścieków sanitarnych - do 

zbiorników wybieralnych na ścieki bytowe, doce-

lowo do kanalizacji sanitarnej;  

- odprowadzenie wód opadowych w ramach 

terenów zielonych w granicach nieruchomości lub 

do zbiorników retencyjnych;  

- zasilanie energetyczne na warunkach wła-

ściwego Zakładu Energetycznego. Przyłączenie do 

sieci Odbiorców odbywać się będzie w oparciu  

o wydane na wniosek Odbiorcy warunki przyłą-

czenia oraz o zawartą umowę o przyłączenie, w 

której określone będą zobowiązania stron w za-

kresie realizacji przyłączenia;  

- w przypadku zaistnienia kolizji projektowa-

nych obiektów z urządzeniami istniejącej infra-

struktury, urządzenia te mogą być przebudowane 

na koszt inicjatora zmian, w oparciu o warunki 

przebudowy oraz umowę o przebudowę, którą 

zawrze inicjator zmian z właściwym zarządcą 

infrastruktury technicznej;  

- ciepło z kotłowni własnych pracujących  

w oparciu o niskoemisyjne źródła ciepła;  

- dostępność komunikacyjna terenów - od 

strony dróg publicznych poprzez indywidualne 

zjazdy na teren posesji.  

10) ustalenia w zakresie sposobów i terminów 

tymczasowego zagospodarowania, urządzania  

i użytkowania terenu:  

a) do czasu podjęcia realizacji ustaleń niniej-

szego planu, tereny mogą być użytkowane  

w sposób dotychczasowy.  

 

Rozdział 3 

Przepisy końcowe  

§ 7. W sprawach nie uregulowanych ustale-

niami niniejszego planu obowiązują przepisy 

ustaw szczególnych.  

 

§ 8. Dla terenów oznaczonych symbolem MR, 

ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 

jednorazowej opłaty na rzecz gminy, o której 

mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 

30 %.  

 

§ 9. W granicach terenów objętych ustalenia-

mi niniejszej uchwały traci moc obowiązującą 

uchwała Nr XVI/115/99 Rady Miejskiej w Woł-

czynie z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego terenów zainwestowania wsi 

Wierzbica Dolna.  

 

§ 10. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 

się Burmistrzowi Wołczyna  

 

§ 11.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego.  

2. Uchwała podlega opublikowaniu na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego.  

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 
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Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXXV/296/2010 

Rady Miejskiej w Wołczynie 

z dnia 24 lutego 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu  

Projekt zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego terenów zainwesto-

wania wsi Wierzbica Dolna był wyłożony do pu-

blicznego wglądu w okresie od 21.12.2009 r. do 

21.01.2010 r. W wyznaczonym terminie oraz  

14 dni po upływie okresu zakończenia wyłożenia 

projektu zmiany planu do publicznego wglądu,  

tj. od 22.01.2010 r. do 10.02.2010 r. nie wpły-

nęły żadne uwagi do przedmiotowego projektu.  

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 

 

 

 

Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XXXV/296/2010 

Rady Miejskiej w Wołczynie 

z dnia 24 lutego 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej  

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych.  

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 

717; z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 141, poz. 1492;  

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

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

z 2008 r. nr 123, poz. 803, nr 199, poz. 1227, 

nr 201, poz. 1237, nr 220, poz. 1413) oraz  

art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

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

nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23 poz. 220,  

nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 

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

717, nr 162 poz. 1568; z 2004 r. nr 102 poz. 

1055, nr 116 poz. 1203, nr 167 poz. 1759;  

z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; 

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

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

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

nr 223, poz. 1458) i art. 167 ust. 2 pkt. 1 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

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

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

poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 

1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832,  

z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587,  

Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. 

Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, 

poz. 1370, Nr 227, poz. 1505) Rada Miejska  

w Wołczynie rozstrzyga co następuje:  

 

Przedmiot i zakres zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów za-

inwestowanych wsi Wierzbica Dolna, nie wyma-

ga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy oraz określenia zasad ich finansowania – 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych.  

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 37 – 1905 – Poz. 521 

 

Załącznik nr 1 

do Uchwały nr XXXV/296/2010 

Rady Miejskiej w Wołczynie 

z dnia 24 lutego 2010 r. 
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Załącznik nr 2 

do Uchwały nr XXXV/296/2010 

Rady Miejskiej w Wołczynie 

z dnia 24 lutego 2010 r. 
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POROZUMIENIE NR OR.0117-1/10 

 

 z dnia 22 lutego 2010 r. 

  

w sprawie przeprowadzenia terapii pedagogicznej dla dziecka z terenu Powiatu Oleskiego przez Poradnię 

Psychologiczno – Pedagogiczną w Ozimku, będącą jednostką organizacyjną Powiatu Opolskiego 

 

zawarte pomiędzy:  

Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Za-

rząd Powiatu, w imieniu, którego występują: 

1. Jan Kus – Starosta Oleski  

2. Stanisław Belka - Wicestarosta  

a 

Powiatem Opolskim reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu, w imieniu, którego występują: 

1. Henryk Lakwa – Starosta Opolski  

2. Krzysztof Wysdak – Wicestarosta Opolski  

 

Działając na podstawie Uchwały Nr XXIX/ 

198/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 lute-

go 2010 r. w sprawie zawarcia Porozumienia 

dotyczącego przeprowadzenia terapii pedagogicz-

nej oraz Uchwały Nr XXXVII/193/10 Rady Powia-

tu Oleskiego z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie 

zawarcia Porozumienia dotyczącego przeprowa-

dzenia terapii pedagogicznej i § 3 ust. 4 Rozpo-

rządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  

z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie szczegó-

łowych zasad działania publicznych poradni psy-

chologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych 

poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, 

poz. 46) oraz art. 73 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), zawie-

ra się porozumienie o następującej treści: 

 

§ 1. Powiat Oleski przekazuje, a Powiat Opol-

ski przyjmuje do realizacji przeprowadzenie terapii 

pedagogicznej dziecka mieszkańca Powiatu Ole-

skiego w ilości 48 godzin, w Poradni Psycholo-

giczno – Pedagogicznej w Ozimku, dla której or-

ganem prowadzącym jest Powiat Opolski.  

 

§ 2. Przedmiotowa terapia odbywać się będzie 

od lutego 2010 r. do sierpnia 2010 r.  

§ 3.1. Powiat Oleski pokryje koszty przepro-

wadzenia terapii pedagogicznej w wysokości 

3098,88 zł (trzy tysiące dziewięćdziesiąt osiem 

złotych 88/100).  

2. Przekazanie dotacji przez Powiat Oleski na-

stąpi w terminie do dnia 25 marca 2010 r. na 

konto Powiatu Opolskiego nr 72 1020 3668 

0000 5102 0015 7123.  

 

§ 4. Rozliczenie dotacji nastąpi do dnia  

30 września 2010 roku. Powiat Oleski zastrzega 

sobie prawo kontroli wykorzystania przez Powiat 

Opolski niniejszej dotacji.  

 

§ 5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają 

formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

 

§ 6. Porozumienie sporządzono w dwóch jed-

nobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każ-

dej ze stron.  

 

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego  

i wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Starosta Opolski 

Henryk Lakwa 

Starosta Oleski 

mgr Jan Kus 

 

Wicestarosta Opolski 

Krzysztof Wysdak 

 

Wicestarosta Oleski 

mgr inż. Stanisław Belka 

 

Skarbnik Powiatu 

Elżbieta Grubizna 

 

Skarbnik Powiatu 

mgr inż. Roman Neugebauer 
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UCHWAŁA NR 5/13/2010 

 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

 

 z dnia 24 lutego 2010 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku  

z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 październi-

ka 1992 r. o regionalnych izbach obrachunko-

wych (Dz U z 2001 r. nr 55, poz. 577; 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 2010 r. nr 157, poz. 1241; 

z 2009 r. nr 157, poz. 1241) oraz art. 79 ust. 1 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. – Dz U  

nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Dz U nr 23, poz. 

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

poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 

1806; z 2003 r. nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

102, poz. 1055; z 2007 r. nr 173, poz. 1218,  

z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. nr 92, poz. 753) Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu orzeka nieważność  

- § 4 ust. 2 uchwały nr XLV/330/2010 Rady 

Powiatu w Głubczycach z dnia 29 stycznia  

2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania  

i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Głubczyc-

kiego dla szkół niepublicznych posiadających 

uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakre-

su kontroli prawidłowości ich wykorzystania  

w części dotyczącej zapisu w załączniku nr 2  

pkt. 5 do uchwały w brzmieniu „Na podstawie 

art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że 

powyższe dane są zgodne ze stanem faktycz-

nym” z powodu naruszenia art. 90 ust. 4 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. nr 2572 z późn. zm.),  

- § 5 ust. 4 w/w uchwały z powodu narusze-

nia art. 252 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

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

nr 157, poz. 1240). 

 

Uzasadnienie  

Stosownie do art. 78 ustawy o samorządzie 

powiatowym w dniu 15 lutego 2010 r. do Regio-

nalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XLV/330/2010 Rady Powiatu  

w Głubczycach z dnia 29 stycznia 2010 r.  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji z budżetu Powiatu Głubczyckiego dla 

szkół niepublicznych posiadających uprawnienia 

szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania.  

W uchwale, przywołując postanowienia  

art. 12 pkt 11 oraz 40 ust. 1 ustawy o samorzą-

dzie powiatowym, art. 90 ust. 3e, 3f, 3g i 4 

ustawy o systemie oświaty, Rada Powiatu posta-

nowiła m.in. w:  

1. Załączniku nr 2 pn.: Informacja o aktualnej 

liczbie uczniów/słuchaczy, o którym mowa w § 4 

ust. 2 uchwały, o usytuowaniu w nim zapisu  

o treści: Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Kar-

nego oświadczam, że powyższe dane są zgodne 

ze stanem faktycznym;  

2. § 5 ust. 4, iż: wykorzystanie dotacji nie-

zgodnie z jej przeznaczeniem podlega zwrotowi 

do budżetu powiatu wraz z odsetkami w wyso-

kości określonej jak dla zaległości podatkowych, 

w terminie do 28 lutego roku następującego po 

roku, w którym udzielono dotacji. 

 

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel pra-

widłowo powiadomionej jednostki samorządu 

terytorialnego nie stawił się.  

 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, 

co następuje:  

Jak wynika z dyspozycji art. 79 ust. 1 ustawy 

o samorządzie powiatowym stwierdzenie przez 

organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postę-

powania uchwała lub zarządzenie narusza prawo, 

w konsekwencji może implikować orzeczenie  

w całości lub w części jej nieważności bądź też 

wskazanie nieistotnego naruszenia prawa.  

Przyjąć przy tym, za ukształtowaną linią 

orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego 

należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów skut-

kujących nieważnością uchwały organów jedno-

stek samorządu terytorialnego zaliczyć należy 

naruszenia: przepisów wyznaczających kompe-

tencje 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). 

 

Z brzmienia art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samo-

rządzie powiatowym wynika, że w katalogu za-

dań własnych powiatu sytuować należy sprawy 

edukacji publicznej. Zadaniem oświatowym jed-

nostek samorządu terytorialnego jest, jak stanowi 

art. 5a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, za-

pewnienie funkcjonowania określonych kategorii 
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podmiotów przyporządkowanych wyszczególnio-

nemu w treści przepisu zakresowi działania po-

wiatu. Tym samym w kontekście powołanych 

dyspozycji jedną z form realizacji przez powiat 

zadania oświatowego jest udzielanie dotacji na 

zasadach określonych w treści Rozdziału 8 „Szko-

ły i placówki niepubliczne” ustawy o systemie 

oświaty.  

Stosownie do art. 90 ust. 4 ustawy z dnia  

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

z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) organ sta-

nowiący jednostki samorządu terytorialnego usta-

la tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których 

mowa w ust. 1a i 2a-3b ustawy, oraz tryb i za-

kres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, 

uwzględniając w szczególności podstawę obli-

czania dotacji, zakres danych, które powinny być 

zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w roz-

liczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób 

rozliczenia dotacji.  

W odniesieniu do regulacji sytuowanej w Za-

łączniku nr 2 pkt. 5 uchwały nr XLV/330/2010 

Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 29 stycznia 

2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania  

i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Głubczyc-

kiego dla szkół niepublicznych posiadających 

uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakre-

su kontroli prawidłowości ich wykorzystania, 

stwierdzić należy, iż zapisy art. 233 § 1 Kodeksu 

karnego wiążą odpowiedzialność karną ze składa-

niem zeznania w „postępowaniu sądowym lub 

innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 

ustawy”.  

Jakkolwiek, zgodnie z art. 233 § 6 Kodeksu 

karnego, przepisy o fałszywych zeznaniach stosu-

je się odpowiednio do fałszywych oświadczeń 

złożonych w postępowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy, przesłanką pozytywną ode-

brania takiego oświadczenia jest, aby przepis 

ustawowy dotyczący tego postępowania wyraź-

nie przewidywał odebranie oświadczenia pod 

rygorem odpowiedzialności karnej (vide: Wyrok 

Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2009 r. nr IV 

KK 459/08).  

W tym stanie Kolegium stwierdza, iż w norma-

tywnym zakresie przedmiotu ustalenia trybu 

udzielania, rozliczania oraz kontroli dotacji  

z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty brak 

jest podstaw prawnych do określania obowiązku 

składania oświadczeń pod rygorem odpowiedzial-

ności karnej.  

W związku z powyższym Kolegium stwierdza, 

iż zapis zawarty w Załączniku nr 2 pkt 5 w/w 

uchwały w sposób istotny narusza art. 90 ust. 4 

ustawy o systemie oświaty.  

W odniesieniu do postanowień § 5 ust. 4 cyt. 

uchwały, obligującego beneficjentów udzielonej  

z budżetu powiatu dotacji, wykorzystanej nie-

zgodnie z przeznaczeniem, do jej zwrotu wraz z 

odsetkami w terminie do 28 lutego roku następu-

jącego po roku, w którym udzielono dotacji Kole-

gium stwierdza naruszenie art. 252 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych.  

Zgodnie z art. 252 ust. 1 i 2 ustawy o finan-

sach publicznych, obowiązującej od 1 stycznia 

2010 r. dotacje udzielone z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego:  

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,  

2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wy-

sokości  

- podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odset-

kami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.  

W przypadku gdy termin wykorzystania dota-

cji, o których mowa wyżej, jest krótszy niż rok 

budżetowy, podlegają one zwrotowi w terminie 

15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji. 

Wobec powyższego, bezsprzecznym jest, że sy-

tuowanie w uchwale organu stanowiącego po-

stanowień modyfikujących normę wynikającą 

bezpośrednio z zapisów ustawy narusza w spo-

sób bezpośredni i istotny art. 252 ust. 1 i 2 cyt. 

ustawy. 

 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na 

zasadzie art. 85 ustawy o samorządzie powiato-

wym - skarga do Wojewódzkiego Sądu Admini-

stracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regional-

nej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie  

30 dni od daty jej doręczenia. 

 

Przewodniczący Kolegium 

Prezes  

Janusz Gałkiewicz 
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