DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Opole, dnia 2 lutego 2011 r.

Nr 11

TREŚĆ:
Poz.:
U C H W A Ł A
109

–

S E J M I K U

Sejmiku Województwa Opolskiego nr II/32/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXXII/
336/2009 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego”
U C H W A Ł Y

110

111

–

–

R A D

113

114

115

116
117

118

–

–

–

–

–
–

–

620

P O W I A T Ó W :

Rady Powiatu Krapkowickiego nr II/10/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Krapkowickiemu oraz powiatowym jednostkom organizacyjnym (podległym) oraz wskazania organów i osób do
tego uprawnionych

621

Rady Powiatu w Oleśnie nr III/14/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2011 roku

627

U C H W A Ł Y
112

W O J E W Ó D Z T W A

R A D

G M I N :

Rady Gminy Chrząstowice nr III/14/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie
określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych
i opróżniania zbiorników bezodpływowych

631

Rady Miejskiej w Głogówku nr III/15/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji

632

Rady Miejskiej w Kietrzu nr III/8/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych

633

Rady Miejskiej w Kluczborku nr IV/24/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie
zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych
dla osób fizycznych

634

Rady Miejskiej w Krapkowicach nr III/18/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

636

Rady Gminy Murów nr IV/15/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany
uchwały nr XVI/122/2008 Rady Gminy Murów z dnia 30 października
2008 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Murów

636

Rady Miejskiej w Namysłowie nr III/20/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłaty w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

637

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 11
119

120

121

122

123

124

125

–

–

–

–

–

–

–

– 618 –

Rady Gminy Pokój nr III/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Pokój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji

639

Rady Gminy Pokój nr III/8/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia
górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

640

Rady Miejskiej w Prudniku nr III/21/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom
podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu
uprawnionego do udzielania tych ulg

641

Rady Miejskiej w Prudniku nr III/26/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania
tych opłat

643

Rady Gminy Reńska Wieś nr III/12/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie
określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

644

Rady Gminy Strzeleczki nr III/14/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych od właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości na terenie
gminy Strzeleczki

645

Rady Gminy Turawa nr III/9/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Rady Gminy Turawa Nr XX/162/2004 z dnia 26 listopada 2004 r.
w sprawie wzoru informacji o nieruchomościach (IN-1)

647

Z A R Z Ą D Z E N I E
126

–

S T A R O S T Y

Starosty Strzeleckiego nr 3/2011 z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy
Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych
Intelektualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Braci Szkolnych w Zawadzkiem, w 2011 roku

647

O B W I E S Z C Z E N I A
127

128

129

–

–

–

Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej
w Nysie

648

Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Prudniku

648

Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich

649

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 11

– 619 –
A N E K S

130

–

nr 6 z dnia 17 stycznia 2011 r. do porozumienia Nr 8/99 z dnia 30 czerwca
1999 r. w sprawie zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności
Skarbu Państwa

649

O G Ł O S Z E N I E
131

–

Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego nr Or-0711-1/11 z dnia 17 stycznia
2011 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej
Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

651

P O R O Z U M I E N I E
132

–

z dnia 15 listopada 2010 r. zawarte pomiędzy Gminą Murów a Powiatem
Opolskim w sprawie wspólnego prowadzenia zadania publicznego pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 1330 Chudoba - Zagwiździe odcinek
w miejscowości Stare Budkowice - lokalny km 0+000,00 do km 0+125,14”
R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E

133

134

135

–

–

–

652

N A D Z O R C Z E

Wojewody Opolskiego nr NK.III-LM-0911-2-2/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r.
stwierdzające nieważność części uchwały Nr II/10/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu
i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Powiatowi Krapkowickiemu oraz powiatowym jednostkom organizacyjnym (podległym) oraz
wskazania organów i osób do tego uprawnionych

653

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - uchwała nr 1/1/2011
z dnia 12 stycznia 2011 r. stwierdzająca nieważność części uchwały Nr III/
10/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień tego
podatku na terenie gminy Tarnów Opolski

654

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - uchwała nr 2/3/2011
z dnia 14 stycznia 2011 r. stwierdzająca nieważność części uchwały Nr III/
11/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

655

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 11

– 620 –

Poz. 109
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UCHWAŁA NR II/32/2010
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXXII/336/2009 z dnia 26 maja 2009 r.
w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego”
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)
oraz art. 91 ust. 3 w związku z art. 84 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
z późn. zm.), Sejmik Województwa Opolskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. W programie ochrony powietrza dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego stanowiącym
załącznik do uchwały Sejmiku Województwa
Opolskiego Nr XXXII/336/2009 z dnia 26 maja
2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony
powietrza dla powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego” na stronie 182 w tabeli 21 pod pozycją 2
w kolumnie 3 pn.: „Sposób działania” oraz na
stronie 238 w tabeli 30 pod pozycją 2 w kolumnie 3 pn.: „Sposób działania” zastępuje się obecną treść: „Opracowanie i wdrożenie programu
ograniczenie niskiej emisji z energetycznego spalania paliw na terenie jednostki Cisowa, Rogi
i Miejsce Kłodnickie”, zapisem o brzmieniu:
„Opracowanie i realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z energetycznego spalania paliw.
Działanie dotyczy głównie jednostek bilansowych
Kłodnica, Pogorzelec, Cisowa, Rogi i Miejsce
Kłodnickie.”.
§ 2.1. W programie ochrony powietrza dla
powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego stanowiącym
załącznik do uchwały Sejmiku Województwa
Opolskiego Nr XXXII/336/2009 z dnia 26 maja
2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony
powietrza dla powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego” na stronie 182 w tabeli 21 pod pozycją 2
w kolumnie 5 pn.: „Planowany termin zakończenia” zastępuje się obecną treść: „Czerwiec 2011 r.
w miarę możliwości finansowych i prawnych”
zapisem o brzmieniu:
„Opracowanie Czerwiec 2011 r. w miarę możliwości finansowych i prawnych. Realizacja do
roku 2012.”.
2. W programie ochrony powietrza dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego stanowiącym załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXXII/336/2009 z dnia 26 maja 2009 r.
w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powie-

trza dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego” na
stronie 238 w tabeli 30 pod pozycją 2 w kolumnie 5 pn.: „Planowany termin zakończenia” zastępuje się obecną treść: „Czerwiec 2011 r.
w miarę możliwości prawnych i finansowych”
zapisem o brzmieniu:
„Opracowanie Czerwiec 2011 r. w miarę możliwości finansowych i prawnych. Realizacja do
roku 2012.”.
§ 3. W programie ochrony powietrza dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego stanowiącym
załącznik do uchwały Sejmiku Województwa
Opolskiego Nr XXXII/336/2009 z dnia 26 maja
2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony
powietrza dla powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego” na stronie 182 w tabeli 21 pod pozycją 2
w kolumnie 7 pn.: „Koszt realizacji działania
(tys. PLN)” oraz na stronie 238 w tabeli 30 pod
pozycją 2 w kolumnie 7 pn.: „Koszt realizacji
działania (tys. PLN)” zastępuje się liczbę:
„12 083” liczbą „26 083”.
§ 4. W programie ochrony powietrza dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego stanowiącym
załącznik do uchwały Sejmiku Województwa
Opolskiego Nr XXXII/336/2009 z dnia 26 maja
2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony
powietrza dla powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego” obecną treść zawartą w punkcie 14.2 na
stronach 185-186 pn.: „Środki służące ochronie
wrażliwych grup ludności w tym dzieci” uzupełnia
się treścią o brzmieniu:
„Podstawowe kierunki działań zmierzających
do przywrócenia poziomów dopuszczalnych pyłu
zawieszonego PM10. W przypadku ryzyka wystąpienia przekroczenia alarmowego poziomu pyłu
PM10 w powietrzu:
1. Wprowadza się zakaz lub ograniczenie ruchu pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi
o całkowitej masie powyżej 3,5 tony w obrębie
dzielnicy „Śródmieście” miasta Kędzierzyn Koźle.
2. Wyłącza się z ruchu kołowego na czas ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomu alarmowego następujące drogi:
gminne:
• Aleja Jana Pawła II od wiaduktu kolejowego
do skrzyżowania z Aleją Ignacego Lisa,
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• ul. Kozielska na całym odcinku, powiatowe:
• nr 2053 O – Aleja Ignacego Lisa od skrzyżowania z Aleją Jana Pawła II do skrzyżowania
z ul. Wojska Polskiego,
• nr 1477 O – ul. Wojska Polskiego od skrzyżowania z Aleją Ignacego Lisa do ul. Waryńskiego
i ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Mostową.
Ruch przekierowuje się na Aleję Armii Krajowej
(obwodnicę). Zakaz ruchu dotyczy pojazdów
o masie całkowitej większej niż 3,5 tony z wyłączeniem środków komunikacji zbiorowej w Kędzierzynie-Koźlu.
3. Umieszcza się komunikaty informujące o ryzyku wystąpienia przekroczeń wraz z apelem
o ograniczenie czasu przebywania na wolnym
powietrzu w strefie występowania przekroczeń
szczególnie podatnych grup społecznych, takich
jak dzieci i osoby starsze na stronie internetowej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Opolu i Centrum Zarządzania Kryzysowego
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
4. Komunikat o możliwości wystąpienia ryzyka
przekroczeń poziomów alarmowych pyłu PM10
rozpowszechnia się na antenie radia o zasięgu
lokalnym.

Poz. 109-110

5. Wysyła się wiadomość SMS o ryzyku przekroczeń do użytkowników zarejestrowanych do
systemu na stronie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
Ustala się następujący sposób przekazywania
informacji:
1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu po stwierdzeniu pojawienia się ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego przesyła
informację faksem do sekretariatu Departamentu
Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego, sekretariatu Prezydenta Kędzierzyna-Koźla oraz Centrum Zarządzania
Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
równocześnie umieszczając informację na swojej
stronie internetowej.
2. Prezydent Kędzierzyna-Koźla przekazuje informacje do radia oraz zamieszcza komunikat na
swojej stronie internetowej oraz w systemie powiadomień indywidualnych. Przekazuje również
informację odpowiednim służbom w celu wprowadzenia ograniczeń w ruchu kołowym.”.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Sejmiku
Bogusław Wierdak

109

110*
110

UCHWAŁA NR II/10/2010
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO
z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Powiatowi Krapkowickiemu oraz powiatowym jednostkom organizacyjnym (podległym)
oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592 ze zm.) oraz na podstawie art. 59 ust. 1 - 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.)
Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się szczegółowe zasady, sposób
i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi

Krapkowickiemu oraz powiatowym jednostkom
organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje
się organy lub osoby uprawnione do udzielania
tych ulg.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) decyzji – należy przez to rozumieć wyrażone na piśmie oświadczenie woli kierownika jednostki będącej wierzycielem lub stanowisko organu uprawnionego, wyrażone w formie uchwały;
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2) dłużniku – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej zalegającą wobec Powiatu Krapkowickiego lub powiatowej jednostki organizacyjnej, w tym Starostwa Powiatowego w Krapkowicach z zapłatą należności
pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny;
3) kierowniku jednostki – należy przez to rozumieć osobę, która jest uprawniona do zarządzania jednostką będącą wierzycielem;
4) kosztach egzekucyjnych – oznacza to opłaty
egzekucyjne i zwrot wydatków gotówkowych komornika poniesionych w toku egzekucji, w zakresie
niezbędnym do celowego prowadzenia egzekucji,
określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, ze zm.);
5) uldze – oznacza to umorzenie, odroczenie
terminu zapłaty lub rozłożenie na raty wierzytelności przypadających Powiatowi Krapkowickiemu
lub powiatowym jednostkom organizacyjnym;
6) wierzytelności – oznacza to należność
główną, odsetki za zwłokę, kary umowne, koszty
postępowania sądowego i egzekucyjnego, a także
inne koszty należne wierzycielowi, według stanu
na dzień złożenia wniosku; przy czym wierzytelności tego samego dłużnika wynikające z różnych
tytułów nie kumulują się;
7) wierzycielu – oznacza to Powiat Krapkowicki oraz powiatowe jednostki organizacyjne,
w tym Starostwo Powiatowe w Krapkowicach,
uprawnione do żądania spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny;
8) przedsiębiorcy – oznacza to każdy podmiot
prowadzący działalność gospodarczą bez względu
na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, wielkość czy charakter tej działalności.
§ 3. Do udzielenia ulg w spłacie należności
uprawnieni są:
1) kierownicy jednostek organizacyjnych, jeżeli
wartość ulgi nie przekracza kwoty przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym
zostanie podjęta decyzja o udzieleniu ulgi, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski;
2) Zarząd Powiatu, jeżeli wartość ulgi jest
wyższa niż kwota, o której mowa w ust. 1 oraz
nie przekracza 20-krotności tej kwoty;
3) Rada Powiatu, jeżeli wartość ulgi przekracza 20-krotność kwoty, o której mowa w ust. 1.
§ 4.1. Wierzytelności pieniężne mogą być na
wniosek dłużnika umorzone w całości lub w części, ich spłata może być odraczana lub rozkładana
na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika lub interesem publicznym jeże-
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li ustalone w toku postępowania wyjaśniającego
okoliczności wykażą, że:
1) dłużnik – osoba fizyczna – zmarł nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna
wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;
2) dłużnik – osoba fizyczna nie jest w stanie
spłacić wierzytelności ze względu na wysokość
dochodów oraz zagrożenie dla egzystencji dłużnika lub osób będących na jego utrzymaniu wywołane: ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą dłużnika lub
członka jego rodziny, sieroctwem, potrzebą
ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, alkoholizmem, narkomanią, gdy w rodzinie są małoletnie dzieci, klęską żywiołową lub ekologiczną,
zdarzeniem losowym lub sytuacją kryzysową;
3) dłużnik – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
uległa likwidacji lub znalazła się w przejściowej
trudnej sytuacji ekonomicznej;
4) wierzytelność nie została zaspokojona
w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, lub sąd odrzucił wniosek o ogłoszenie upadłości w związku z brakiem
środków wystarczających na pokrycie kosztów
postępowania upadłościowego;
5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności.
2. W przypadkach wystąpienia okoliczności
wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(D. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), udzielenie ulgi
może nastąpić z urzędu.
§ 5.1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa
wierzycielowi.
2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia okoliczności o których mowa w § 4, opis aktualnej sytuacji
finansowej oraz wskazywać wszystkie inne okoliczności uzasadniające złożony wniosek.
3. Osoba fizyczna dołącza do wniosku o udzielenie ulgi oświadczenie majątkowe zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
4. Udzielenie lub odmowa udzielenia ulgi następuje w formie pisemnej decyzji organu uprawnionego, określonego w § 3.
5. Decyzja o udzieleniu ulgi musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które oceni dopuszczalność wsparcia oraz wykaże przynajmniej jedną z przesłanek określonych w § 4
ust. 1. Postępowanie wyjaśniające prowadzi kierownik jednostki będącej wierzycielem.
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6. Jeżeli umorzenie dotyczy części wierzytelności, w decyzji należy oznaczyć termin zapłaty
pozostałej części wierzytelności. Decyzja o umorzeniu wierzytelności powinna zawierać zastrzeżenie, że w razie niedotrzymania ustalonego terminu spłaty pozostałej wierzytelności wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz
z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia
upływu wyznaczonego terminu zapłaty do dnia
wpływu wierzytelności na rachunek bankowy
wierzyciela.
7. Udzielenie ulgi w przypadku gdy obok dłużnika zobowiązane są również inne osoby może
nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia
wymienione w § 4 ust. 1 zachodzą wobec
wszystkich zobowiązanych.
8. Nie nalicza się odsetek za zwłokę jeżeli ich
wysokość nie przekraczałaby kwoty ustalonej
jako koszt wysłania listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Koszt ten jest ustalany przez
kierownika jednostki.
§ 6.1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi
organy wskazane w § 3 na wniosek dłużnika
mogą jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części wierzytelności lub rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty na
okres nie dłuższy niż 24 miesiące, licząc od dnia
wydania decyzji.
2. Od wierzytelności, których termin zapłaty
odroczono lub których spłatę rozłożono na raty,
nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od
dnia wydania decyzji.
3. Odsetki, które powstały do dnia złożenia
kompletnego wniosku o ulgę rozkładane są na
taką samą ilość rat, jak należność główna, nie
podlegają dalszemu oprocentowaniu i płatne są
w tych samych terminach co należność główna.
§ 7.1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielenie jej następuje na wniosek przedsiębiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnie 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59,
poz. 404, ze zm.) oraz aktów wykonawczych do
tej ustawy, a także rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy
de minimis (Dz. U. UE 2006 r. Nr 379, poz. 5).
2. W celu uzyskania pomocy, o której mowa
w ust. 1, przedsiębiorca ubiegający się o ulgę,
zobowiązany jest do przedłożenia organowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o udzielenie
pomocy, dokumentów oraz formularza informacji,
zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej
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(tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404,
ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311).
3. W przypadku niezałączenia do wniosku
o udzielenie ulgi wymaganych dokumentów, organ lub osoba uprawniona do udzielenia ulgi,
wezwie dłużnika do ich uzupełnienia, wyznaczając termin uzupełnienia.
4. W przypadku niedotrzymania terminu o którym mowa w ust. 3 wniosek pozostawia się bez
rozpatrzenia.
§ 8.1. Kierownik powiatowej jednostki organizacyjnej przedstawia Zarządowi Powiatu Krapkowickiemu sprawozdanie dotyczące umorzonych
wierzytelności i udzielonych ulg na zasadach
określonych w niniejszej uchwale, w okresach
półrocznych do 30 czerwca i 31 grudnia każdego
roku kalendarzowego, w terminie jednego miesiąca od zakończenia okresów sprawozdawczych.
Wzór sprawozdania określa załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
2. Zarząd Powiatu Krapkowickiego, w sprawozdaniach z wykonania budżetu, informuje Radę
Powiatu o wielkości umorzeń i udzielonych ulg.
3. Dane w sprawozdaniach, o których mowa
w ust. 1 i 2 wykazuje się narastająco.
§ 9.1. W postępowaniach dotyczących udzielania ulgi wszczętych i niezakończonych do czasu
wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się
przepisy uchwały wymienionej w ust. 2.
2. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/234/2006
Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 sierpnia
2006 r. w sprawie: określenia szczegółowych
zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania
na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych
z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa”
oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu Krapkowickiego
Sławomir Rowiński
*/ Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III-LM-0911-2-2/2011 z dnia 18 stycznia
2011 r. stwierdzające nieważność części niniejszej
uchwały – opublikowane pod poz. 134.
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*/ Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III-LM-0911-2-2/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r.
stwierdzające nieważność niniejszego załącznika– opublikowane pod poz. 134.

110

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 11

– 627 –

Poz. 111

111
111

UCHWAŁA NR III/14/10
RADY POWIATU W OLEŚNIE
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie powiatu oleskiego w 2011 roku
Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne
(Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.)
oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada
Powiatu w Oleśnie uchwala, co następuje:
§ 1. Na terenie Powiatu Oleskiego ustala się:
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych:

Lp.

Nazwa i adres apteki, telefon

Godziny otwarcia:
poniedziałek piątek

sobota

Dyżur:
niedziela

niedziela i święta

pozostałe dni

GMINA OLESNO

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Apteka „Ogólnodostępna”
ul. Wolności 1
46 - 300 Olesno
tel. (034) 358 20 92
Apteka Prywatna
Maciej Kokot
ul. Pieloka 8
46 - 300 Olesno
tel. (034) 358 26 61
Apteka Prywatna
Jerzy Duda
ul. Pieloka 15
46 - 300 Olesno
tel. (034) 358 20 96
Apteka „Zioło – Lek”
Maciej Zaklika
ul. M. Przedmieście 28
46 – 300 Olesno
tel. (034) 59 81 76
Apteka „Na Zdrowie”
Marek Tomków
ul. Klonowa 1
46 - 300 Olesno
tel. (034) 350 96 50
Apteka „Malwa”
Bernadeta Kunicka
ul. Małe Przedmieście 5 B
46 - 300 Olesno
tel. (034) 358 26 90
Apteka „Osiedlowa”
Maciej Kokot
ul. Słowackiego 18
46 - 300 Olesno
tel. (034) 358 31 74
Apteka Prywatna
Bernadeta Kunicka
ul. Pieloka 3
46 - 300 Olesno
tel. (034) 358 42 45
Apteka „Na dobre i na złe”
Maciej Zaklika
ul. Pieloka 13
46 - 300 Olesno
(034) 358 33 25

800 - 2000

900 - 1300

-

800 - 1800

900 - 1300

-

800 - 1800

800 - 1300

-

Dyżur całodobowy
według
harmonogramu
Przerwa
w godzinach:
1400 – 1600

Dyżur według
harmonogramu
w godzinach:
od poniedziałku
do piątku:
2000 – 800
w soboty:
1400 – 800

800 - 1900

800 - 1300

-

800 - 1900

900 - 1300

-

900 - 2100

1200 - 2200

900 - 1400
1500 - 2100

800 - 2000

900 - 1300

-

-

-

830 - 1800

830 - 1400

-

-

-

800 - 1800

900 - 1300

-

-

-

W wigilię
przerwa
w godzinach:
1700 – 2000
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GMINA PRASZKA
10.

11.

12.

13.

Apteka Prywatna
Mariola Księżarek
Plac Grunwaldzki 1
46 - 320 Praszka
tel. (034) 359 15 26
Apteka „Słoneczna”
Maria Adamska,
Mariola Księżarek
ul. Senatorska 31
46 - 320 Praszka
tel. (034) 358 82 18
Apteka „ Lekfarm”
Justyna Lembke - Rarok
ul. Kościuszki 15
46 - 320 Praszka
tel. (034) 358 81 97
Apteka „Grunwaldzka”
Agnieszka Gracz
Plac Grunwaldzki 21
46 - 320 Praszka
tel. (034) 358 86 99

800 - 2000

800 - 1800

800 - 1400

800 - 1400

-

Według harmonogramu
w godzinach:
1000 - 1300
1700 - 2200

Dyżur według
harmonogramu
w godzinach:
od poniedziałku
do piątku: 2000 – 2200
w soboty: 1400 – 2200

-

Według harmonogramu
w godzinach:
1000 - 1300
1700 - 2200
W wigilię dyżur w
godz.
1400 – 2200
przerwa: 1700 - 2000

Dyżur według
harmonogramu
w godzinach:
od poniedziałku
do piątku:1800 – 2200
w soboty:1400 – 2200

830 - 2000

800 - 1400

-

Według harmonogramu
w godzinach:
1000 - 1300
1700 - 2200

800 - 1900

800 - 1400

-

Według harmonogramu
w godzinach:
1000 - 1300
1700 - 2200

Dyżur według
harmonogramu
w godzinach:
od poniedziałku
do piątku: 2000 – 2200
w soboty: 1400 – 2200
Dyżur według
harmonogramu
w godzinach:
od poniedziałku
do piątku: 1900 – 2200
w soboty: 1400 – 2200

GMINA DOBRODZIEŃ
14.

15.

16.

Apteka Prywatna
Maria Skiba
Plac Wolności 16
46 - 380 Dobrodzień
tel. (034) 357 52 22
Apteka „Medika”
Anna Płoska – Pradela,
Marcin Byłak
ul. Opolska 5
46 - 380 Dobrodzień
tel. (034) 351 09 89
Apteka Rodzinna
Ryszard Konik
Plac Wolności 2
46 - 380 Dobrodzień
tel. (034) 357 57 45

800 - 1900

800 - 1300

-

-

-

800 - 1900

800 - 1300

-

-

-

800 - 1900

800 - 1300

900 - 1200

900 - 1200

-

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI
17.

18.

Apteka Prywatna
Bożena Wyzga
Rynek 3
46 - 310 Gorzów Śląski
tel. (034) 359 41 50
Apteka
Grażyna Korzeniowska
Rynek 8
46 - 310 Gorzów Śląski
tel. (034) 359 44 67

800 - 1700

800 - 1400

800 - 1700

800 - 1400

Pogotowie pracy

-

-

-

GMINA RUDNIKI
19.

20.

21.

Apteka „Pod Świerkami”
Bogdan Surowiak
ul. Częstochowska 2
46 - 325 Rudniki
tel. (034) 359 50 79
Apteka
Beata Borecka,
Wiesław Borecki
ul. Częstochowska 30
46 - 325 Rudniki
tel. (034) 359 54 18
Punkt Apteczny
Bogdan Surowiak
Żytniów 180
46 – 325 Rudniki
tel. (034) 359 36 21

800 - 1600

800 - 1200

-

-

Dyżur
w godzinach:
od poniedziałku
do piątku: 1600 – 1800
w soboty: 1200 – 1400

800 - 1800

800 - 1400

-

-

-

pon., śr., pt.
1000 – 1730
wt., czw.
900 - 1600

900 - 1300

-

-

-

-

-

-

GMINA ZĘBOWICE
22.

Apteka Prywatna
Barbara Musiorska - Piątek
ul. Oleska 23a
46 - 048 Zębowice
tel. (077) 421 63 38

900 - 1600

-
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§ 2. Na terenie Powiatu Oleskiego ustala się:
Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych
w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od
pracy w 2011 roku:
Adresy aptek dyżurujących:
1. Apteka „Malwa” – Bernadeta Kunicka,
46 – 300 Olesno, ul. Małe Przedmieście 5 B
tel. (034) 358 26 90
2. Apteka „Ogólnodostępna”,
46 – 300 Olesno, ul. Wolności 1
tel. (034) 358 20 92
3. Apteka Prywatna – Maciej Kokot,
46 – 300 Olesno, ul. Pieloka 8
tel. (034) 358 26 61
4. Apteka Prywatna – Jerzy Duda,
46 – 300 Olesno, ul. Pieloka 15
tel. (034) 358 20 96
5. Apteka „Zioło – Lek” – Maciej Zaklika,
46 – 300 Olesno, ul. Małe Przedmieście 28
tel. (034) 359 81 76
6. Apteka „Na Zdrowie” – Marek Tomków,
46 – 300 Olesno, ul. Klonowa 1
tel. (034) 350 96 50
7. Apteka Prywatna – Mariola Księżarek,
46 – 320 Praszka, Pl. Grunwaldzki 1
tel. (034) 359 15 26
8. Apteka Słoneczna – Maria Adamska, Mariola
Księżarek, 46 – 320 Praszka, ul. Senatorska 31
tel. (034) 358 82 18
9. Apteka Lekfarm – Justyna Lembke – Rarok,
46 – 320 Praszka, ul. Kościuszki 15
tel. (034) 358 81 97
10. Apteka „Grunwaldzka” – Agnieszka Gracz,
46 – 320 Praszka, Pl. Grunwaldzki 21
tel. (034) 358 86 99

Luty
05.02 – 11.02.2011 r. Apteka „Malwa”
- B. Kunicka, ul. Małe Przedmieście 5B
12.02 – 18.02.2011 r. Apteka Prywatna
- M. Kokot, ul. Pieloka 8
19.02 – 25.02.2011 r. Apteka „Ogólnodostępna”, ul. Wolności 1
26.02 – 04.03.2011 r. Apteka „Zioło – Lek”
- M. Zaklika, ul. Małe Przedmieście 28

-

HARMONOGRAM DYŻURÓW:

-

OLESNO
Styczeń
01.01 – 07.01.2011 r. Apteka „Malwa”
B. Kunicka, ul. Małe Przedmieście 5B
08.01 – 14.01.2011 r. Apteka Prywatna
M. Kokot, ul. Pieloka 8
15.01 – 21.01.2011 r. Apteka Prywatna
J. Duda, ul. Pieloka 15
22.01 – 28.01.2011 r. Apteka „Na Zdrowie”
M. Tomków, ul. Klonowa 1
29.01 – 04.02.2011 r. Apteka „Zioło – Lek”
M. Zaklika, ul. Małe Przedmieście 28

Marzec
05.03 – 11.03.2011 r. Apteka „Malwa”
B. Kunicka, ul. Małe Przedmieście 5B
12.03 – 18.03.2011 r. Apteka Prywatna
M. Kokot, ul. Pieloka 8
19.03 – 25.03.2011 r. Apteka „Na Zdrowie”
M. Tomków, ul. Klonowa 1
26.03 – 01.04.2011 r. Apteka „Zioło – Lek”
M. Zaklika, ul. Małe Przedmieście 28

Kwiecień
02.04 – 08.04.2011 r. Apteka Prywatna
- J. Duda, ul. Pieloka 15
09.04 – 15.04.2011 r. Apteka „Malwa”
- B. Kunicka, ul. Małe Przedmieście 5B
16.04 – 22.04.2011 r. Apteka Prywatna
- M. Kokot, ul. Pieloka 8
23.04 – 29.04.2011 r. Apteka „Zioło – Lek”
- M. Zaklika, ul. Małe Przedmieście 28
30.04 – 06.05.2011 r. Apteka „Ogólnodostępna”, ul. Wolności 1

-

Pogotowie pracy:
1. Apteka Prywatna – Bożena Wyzga,
46 – 310 Gorzów Śl., ul. Rynek 3
tel. (034) 359 41 50
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-

Maj
07.05 – 13.05.2011 r. Apteka „Malwa”
B. Kunicka, ul. Małe Przedmieście 5B
14.05 – 20.05.2011 r. Apteka Prywatna
M. Kokot, ul. Pieloka 8
21.05 – 27.05.2011 r. Apteka Prywatna
J. Duda, ul. Pieloka 15
28.05 – 03.06.2011 r. Apteka „Zioło – Lek”
M. Zaklika, ul. Małe Przedmieście 28

Czerwiec
04.06 – 10.06.2011 r. Apteka „Ogólnodostępna”, ul. Wolności 1
11.06 – 17.06.2011 r. Apteka „Malwa”
- B. Kunicka, ul. Małe Przedmieście 5B
18.06 – 24.06.2011 r. Apteka Prywatna
- M. Kokot, ul. Pieloka 8
25.06 – 01.07.2011 r. Apteka „Na Zdrowie”
- M. Tomków, ul. Klonowa 1
Lipiec
02.07 – 08.07.2011 r. Apteka „Zioło – Lek”
- M. Zaklika, ul. Małe Przedmieście 28
09.07 – 15.07.2011 r. Apteka Prywatna
- J. Duda, ul. Pieloka 15
16.07 – 22.07.2011 r. Apteka „Malwa”
- B. Kunicka, ul. Małe Przedmieście 5B
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23.07 – 29.07.2011 r. Apteka Prywatna
- M. Kokot, ul. Pieloka 8
30.07 – 05.08.2011 r. Apteka „Ogólnodostępna”, ul. Wolności 1
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Sierpień
06.08 – 12.08.2011 r. Apteka „Na Zdrowie”
M. Tomków, ul. Klonowa 1
13.08 – 19.08.2011 r. Apteka „Zioło – Lek”
M. Zaklika, ul. Małe Przedmieście 28
20.08 – 26.08.2011 r. Apteka „Malwa”
B. Kunicka, ul. Małe Przedmieście 5B
27.08 – 02.09.2011 r. Apteka Prywatna
M. Kokot, ul. Pieloka 8

PRASZKA
Styczeń
01.01– 02.01.2011 r. Apteka Grunwaldzka
– A. Gracz, Plac Grunwaldzki 21
03.01 – 09.01.2011 r. Apteka Słoneczna
- M. Adamska, M. Księżarek, ul. Senatorska 31
10.01 – 16.01.2011 r. Apteka Prywatna
- M. Księżarek, Plac Grunwaldzki 1
17.01 – 23.01.2011 r. Apteka Grunwaldzka
– A. Gracz, Plac Grunwaldzki 21
24.01 – 30.01.2011 r. Apteka Lekfarm
- J. Lembke – Rarok, ul. Kościuszki 15
31.01 – 06.02.2011 r. Apteka Słoneczna
- M. Adamska, M. Księżarek, ul. Senatorska 31

Wrzesień
03.09 – 09.09.2011 r. Apteka Prywatna
- J. Duda, ul. Pieloka 15
10.09 – 16.09.2011 r. Apteka „Zioło – Lek”
- M. Zaklika, ul. Małe Przedmieście 28
17.09 – 23.09.2011 r. Apteka „Malwa”
- B. Kunicka, ul. Małe Przedmieście 5B
24.09 – 30.09.2011 r. Apteka „Ogólnodostępna”, ul. Wolności 1

Luty
07.02 – 13.02.2011 r. Apteka Prywatna
- M. Księżarek, Plac Grunwaldzki 1
14.02 – 20.02.2011 r. Apteka Grunwaldzka
– A. Gracz, Plac Grunwaldzki 21
21.02 – 27.02.2011 r. Apteka Lekfarm
- J. Lembke – Rarok, ul. Kościuszki 15
28.02 – 06.03.2011 r. Apteka Słoneczna
- M. Adamska, M. Księżarek, ul. Senatorska 31

Październik
01.10 – 07.10.2011 r. Apteka Prywatna
- M. Kokot, ul. Pieloka 8
08.10 – 14.10.2011 r. Apteka „Na Zdrowie”
- M. Tomków, ul. Klonowa 1
15.10 – 21.10.2011 r. Apteka „Malwa”
- B. Kunicka, ul. Małe Przedmieście 5B
22.10 – 28.10.2011 r. Apteka Prywatna
- M. Kokot, ul. Pieloka 8
29.10 – 04.11.2011 r. Apteka „Zioło – Lek”
- M. Zaklika, ul. Małe Przedmieście 28

Marzec
07.03 – 13.03.2011 r. Apteka Prywatna
- M. Księżarek, Plac Grunwaldzki 1
14.03 – 20.03.2011 r. Apteka Grunwaldzka
– A. Gracz, Plac Grunwaldzki 21
21.03 – 27.03.2011 r. Apteka Lekfarm
– J. Lembke - Rarok, ul. Kościuszki 15
28.03 – 03.04.2011 r. Apteka Słoneczna
- M. Adamska, M. Księżarek, ul. Senatorska 31

-

Listopad
05.11 – 11.11.2011 r. Apteka Prywatna
- J. Duda, ul. Pieloka 15
12.11 – 18.11.2011 r. Apteka „Ogólnodostępna”, ul. Wolności 1
19.11 – 25.11.2011 r. Apteka „Malwa”
- B. Kunicka, ul. Małe Przedmieście 5B
26.11 – 02.12.2011 r. Apteka „Na Zdrowie”
- M. Tomków, ul. Klonowa 1
Grudzień
03.12 – 09.12.2011 r. Apteka „Ogólnodostępna”, ul. Wolności 1
10.12 – 16.12.2011 r. Apteka „Zioło – Lek”
- M. Zaklika, ul. Małe Przedmieście 28
17.12 – 23.12.2011 r. Apteka „Malwa”
- B. Kunicka, ul. Małe Przedmieście 5B
24.12 – 30.12.2011 r. Apteka Prywatna
- M. Kokot, ul. Pieloka 8
31.12 – 05.01.2012 r. Apteka „Na Zdrowie”
- M. Tomków, ul. Klonowa 1

Kwiecień
04.04 – 10.04.2011 r. Apteka Prywatna
- M. Księżarek, Plac Grunwaldzki 1
11.04 – 17.04.2011 r. Apteka Grunwaldzka
– A. Gracz, Plac Grunwaldzki 21
18.04 – 24.04.2011 r. Apteka Lekfarm
- J. Lembke – Rarok, ul. Kościuszki 15
25.04 – 01.05.2011 r. Apteka Słoneczna
- M. Adamska, M. Księżarek, ul. Senatorska 31
Maj
02.05 – 08.05.2011 r. Apteka Prywatna
- M. Księżarek, Plac Grunwaldzki 1
09.05 – 15.05.2011 r. Apteka Grunwaldzka
– A. Gracz, Plac Grunwaldzki 21
16.05 – 22.05.2011 r. Apteka Lekfarm
- J. Lembke – Rarok, ul. Kościuszki 15
23.05 – 29.05.2011 r. Apteka Słoneczna
- M. Adamska, M. Księżarek, ul. Senatorska 31
30.05 – 05.06.2011 r. Apteka Prywatna
- M. Księżarek, Plac Grunwaldzki 1
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Czerwiec
06.06 – 12.06.2011 r. Apteka Grunwaldzka
– A. Gracz, Plac Grunwaldzki 21
13.06 – 19.06.2011 r. Apteka Lekfarm
- J. Lembke – Rarok, ul. Kościuszki 15
20.06 – 26.06.2011 r. Apteka Słoneczna
- M. Adamska, M. Księżarek, ul. Senatorska 31
27.06 – 03.07.2011 r. Apteka Prywatna
- M. Księżarek, Plac Grunwaldzki 1
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Październik
03.10 – 09.10.2011 r. Apteka Lekfarm
- J. Lembke – Rarok, ul. Kościuszki 15
10.10 – 16.10.2011 r. Apteka Słoneczna
- M. Adamska, M. Księżarek, ul. Senatorska 31
17.10 – 23.10.2011 r. Apteka Prywatna
- M. Księżarek, Plac Grunwaldzki 1
24.10 – 30.10.2011 r. Apteka Grunwaldzka
– A. Gracz, Plac Grunwaldzki 21
31.10 – 06.11.2011 r. Apteka Lekfarm
- J. Lembke – Rarok, ul. Kościuszki 15

Lipiec
04.07 – 10.07.2011 r. Apteka Grunwaldzka
– A. Gracz, Plac Grunwaldzki 21
11.07 – 17.07.2011 r. Apteka Lekfarm
- J. Lembke – Rarok, ul. Kościuszki 15
18.07 – 24.07.2011 r. Apteka Słoneczna
- M. Adamska, M. Księżarek, ul. Senatorska 31
25.07 – 31.07.2011 r. Apteka Prywatna
- M. Księżarek, Plac Grunwaldzki 1

Listopad
07.11 – 13.11.2011 r. Apteka Słoneczna
- M. Adamska, M. Księżarek, ul. Senatorska 31
14.11 – 20.11.2011 r. Apteka Prywatna
- M. Księżarek, Plac Grunwaldzki 1
21.11 – 27.11.2011 r. Apteka Grunwaldzka
– A. Gracz, Plac Grunwaldzki 21
28.11 – 04.12.2011 r. Apteka Lekfarm
- J. Lembke – Rarok, ul. Kościuszki 15

Sierpień
01.08 – 07.08.2011 r. Apteka Grunwaldzka
– A. Gracz, Plac Grunwaldzki 21
08.08 – 14.08.2011 r. Apteka Lekfarm
- J. Lembke – Rarok, ul. Kościuszki 15
15.08 – 21.08.2011 r. Apteka Słoneczna
- M. Adamska, M. Księżarek, ul. Senatorska 31
22.08 – 28.08.2011 r. Apteka Prywatna
- M. Księżarek, Plac Grunwaldzki 1
29.08 – 04.09.2011 r. Apteka Grunwaldzka
– A. Gracz, Plac Grunwaldzki 21

Grudzień
05.12 – 11.12.2011 r. Apteka Grunwaldzka
– A. Gracz, Plac Grunwaldzki 21
12.12 – 18.12.2011 r. Apteka Prywatna
- M. Księżarek, Plac Grunwaldzki 1
19.12.2011 r. Apteka Lekfarm - J. Lembke
– Rarok, ul. Kościuszki 15
20.12 – 26.12.2011 r. Apteka Słoneczna
- M. Adamska, M. Księżarek, ul. Senatorska 31
27.12 – 02.01.2012 r. Apteka Lekfarm
- J. Lembke – Rarok, ul. Kościuszki 15.

Wrzesień
05.09 – 11.09.2011 r. Apteka Lekfarm
- J. Lembke – Rarok, ul. Kościuszki 15
12.09 – 18.09.2011 r. Apteka Słoneczna
- M. Adamska, M. Księżarek, ul. Senatorska 31
19.09 – 25.09.2011 r. Apteka Prywatna
- M. Księżarek, Plac Grunwaldzki 1
26.09 – 02.10.2011 r. Apteka Grunwaldzka
– A. Gracz, Plac Grunwaldzki 21

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oleśnie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu
Jerzy Liberka
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UCHWAŁA NR III/14/2011
RADY GMINY CHRZĄSTOWICE
z dnia 12 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 11
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13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008 z późn. zm.), Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje:
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2) odpady segregowane:
a) 8,20 zł – za pojemnik 80 l,
b) 12,10 zł – za pojemnik 110 l,
c) 12,10 zł – za pojemnik 120 l,
d) 20,54 zł – za pojemnik 240 l,
e) 37,86 zł – za pojemnik 1100 l,
f) 4,80 zł - jednorazowy odbiór odpadów segregowanych w workach;
3) nieczystości ciekłe: 25,00 zł/m3 – odbiór
i transport nieczystości ciekłych.

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli, najemców nieruchomości
lub lokali na terenie gminy Chrząstowice za usługi
w zakresie:
1) odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych;
2) odbierania odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny;
3) opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXII/236/2009
Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 grudnia
2009 roku w sprawie określenia górnych stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych.

§ 2. Górne stawki opłat za odbiór odpadów
komunalnych wynoszą netto w przeliczeniu na
poszczególne pojemności kubłów:
1) odpady niesegregowane:
a) 12,55 zł – za pojemnik
80 l,
b) 14,56 zł – za pojemnik 110 l,
c) 14,77 zł – za pojemnik 120 l,
d) 26,99 zł – za pojemnik 240 l,
e) 62,24 zł – za pojemnik 1100 l;

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Wilibald Niesłony
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UCHWAŁA NR III/15/2010
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, w Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 5

ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 Dz. U. z 2004 r.
Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210,
poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169,
poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz.
2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r.
Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100,
Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.
Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857) Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Dziennik Urzędowy
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z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji, zwany
dalej "konsultacjami".
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internetowej Urzędu Miejskiego Głogówka oraz na
tablicy ogłoszeń, ogłoszenia Burmistrza Głogówka
o rozpoczęciu konsultacji, zawierającego: przedmiot, termin, zakres oraz formę konsultacji, wraz
z projektem aktu prawa miejscowego;
2) termin konsultacji nie może być krótszy niż
7 dni od dnia opublikowania ogłoszenia Burmistrza Głogówka o rozpoczęciu konsultacji;
3) z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o wynikach konsultacji;
4) wyniki konsultacji opublikowane zostaną na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głogówku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Głogówku oraz tablicy ogłoszeń.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w oparciu
o zasady:
1) pomocniczości,
2) partnerstwa,
3) suwerenności stron,
4) efektywności,
5) uczciwej konkurencji,
6) jawności.
§ 3.1. Konsultacje przeprowadza się przed
wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego
pod obrady Rady Miejskiej w Głogówku.
2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach
są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące
działalność statutową na terenie gminy Głogówek, zwanych dalej „podmiotami”.
3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa § 3
pkt 2, w sprawie poddanej konsultacji.

§ 5.1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów
wymienionych w § 3 pkt 2, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4.1. Konsultacje rozpoczyna się poprzez:
1) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Głogówka i na stronie

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Barton
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UCHWAŁA NR III/8/2010
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 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 oraz z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,
poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241;

z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz.
675) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; z 2006 r. Nr 144,
poz. 1042; z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; z 2009 r.
Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz.
753; z 2010 r. Nr 47, poz. 278), Rada Miejska
w Kietrzu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące górne stawki opłat
za usługi w zakresie odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 11
1.
1)
2)
2.
1)
2)
3.
1)
2)
4.
1)
2)
5.
1)
2)
6.
1)
2)

Pojemniki 110 l i 120 l:
odpady segregowane –
odpady niesegregowane
Pojemniki 240 l:
odpady segregowane –
odpady niesegregowane
Pojemniki 1100 l:
odpady segregowane –
odpady niesegregowane
Pojemniki 2500 l:
odpady segregowane –
odpady niesegregowane
Pojemniki 5000 l:
odpady segregowane –
odpady niesegregowane
Pojemniki KP-7:
odpady segregowane –
odpady niesegregowane

– 634 –
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§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr XLII/237/2010
Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości płynnych.

10,93+VAT
– 20,00+VAT
21,22+VAT
– 30,00+VAT
52,50+VAT
– 65,00+VAT

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

155,00+VAT
– 184,00+VAT

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez opublikowanie jej tekstu:
1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Kietrzu.
2. W sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kietrzu oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

255,00+VAT
– 302,00+VAT
252,34+VAT
– 325,00+VAT.

§ 2. Ustala się następujące górne stawki opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych:
1. Na terenie miasta Kietrz – 21,29 za 1 m3
+VAT.
2. Na terenie wiejskim – 21,29 za 1 m3
+VAT+3,00 zł za każdy kilometr +VAT.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kietrzu
Czesław Gil
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UCHWAŁA NR IV/24/10
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych
dla osób fizycznych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 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 z 2007 r. Nr 173,
poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157,
poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 106, poz. 675) i art. 31 ust. 3 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127
poz. 857, Nr 151, poz. 1014) Rada Miejska
w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1.1. Stypendium sportowe może otrzymać
osoba fizyczna, która spełnia poniższe kryteria:
1) jest zrzeszona w klubie sportowym lub
związku sportowym działającym na terenie Gminy
Kluczbork,
2) osiąga wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie
sportowym, w rozumieniu ust. 2.
2. Przez osobę fizyczną, która osiąga wysokie
wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, rozumie się
osobę fizyczną spełniającą jedno z poniższych
kryteriów:
1) jest członkiem kadry narodowej,
2) reprezentowała Polskę w cyklu eliminacji
i zawodach mistrzowskich w grach zespołowych,
3) zajęła I, II III lub IV miejsce w zawodach indywidualnych na szczeblu krajowym lub między-
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narodowym w roku przyznania stypendium lub
w roku poprzednim,
4) jest czynnym zawodnikiem klubu sportowego, który uczestniczy w oficjalnych rozgrywkach
ligowych ekstraklasy, I lub II ligi o zasięgu ogólnopolskim.

4. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny
do uprawiania sportu, a niezdolność ta została
stwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza,
o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może być wypłacone stypendium sportowe przez okres tej niezdolności, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.

§ 2.1. Stypendium sportowe przyznaje i pozbawia Burmistrz Miasta Kluczborka.
2. Burmistrz powołuje komisję do opiniowania
wniosków o przyznanie stypendium sportowego
w składzie:
1) dwóch przedstawicieli Komisji Kultury,
Oświaty, Sportu i Turystyki, oraz po jednym
przedstawicielu z pozostałych komisji stałych
Rady Miejskiej w Kluczborku,
2) dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji,
3) przedstawiciel Referatu Promocji, Rozwoju
i Integracji Europejskiej.
3. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego mogą składać osoby fizyczne i prawne.
4. Wnioski o przyznanie stypendium składane
są w Urzędzie Miejskim w Kluczborku w terminie
do 30 września danego roku kalendarzowego na
rok następny.
5. Burmistrz może wyznaczyć dodatkowy termin na składanie wniosków o przyznanie stypendium sportowego.

§ 4.1. Stypendium sportowe przyznawane jest
na okres do 12 miesięcy w ciągu roku budżetowego.
2. Stypendium wypłacane jest do 10 - go każdego miesiąca w kasie Urzędu Miasta lub na konto zawodnika lub jego opiekuna prawnego.

§ 3.1. Pozbawienie stypendium może nastąpić
z urzędu lub na wniosek podmiotów uprawnionych do zgłoszenia wniosku o przyznanie stypendium, w przypadku, gdy osoba fizyczna:
1) odmówiła udziału w zawodach lub rozgrywkach mistrzowskich,
2) przestała być członkiem klubu lub związku
sportowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2,
3) utraciła zdolność do uprawiania sportu na
podstawie orzeczenia lekarskiego,
4) została zdyskwalifikowany dożywotnio lub
czasowo,
5) zaniedbuje realizację programu szkoleniowego,
6) zrezygnowała z uprawiania sportu,
7) została zawieszona w prawach zawodnika,
zgodnie przepisami i regulaminami sportowymi.
2. Wypłatę stypendium wznawia się w przypadku ustania przyczyn będących podstawą pozbawienia stypendium.
3. Wypłata stypendium następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym ustały przyczyny pozbawienia stypendium.
115

§ 5. Wysokość stypendium sportowego może
wynosić miesięcznie od 300 do 2500 zł brutto.
Wysokość stypendium sportowego proponuje
komisja, o której mowa w § 2 ust. 2.
§ 6. Łączna kwota przyznanych stypendiów
w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć
planowanych kwot przewidzianych na ten cel
w budżecie Gminy.
§ 7. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego na 2011 rok składane są w terminie 7 dni
od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr IV/37/07 Rady
Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 stycznia 2007 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości i stypendiów
sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (Dz. Urz. Woj.
Opols. Nr 10 poz. 313, z późn. zm).
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kluczborku
Janusz Kędzia
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UCHWAŁA NR III/18/2010
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136,
Nr 192, poz. 1381, Dz. U. z 2008 r. Nr 54, poz.
326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505,
Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86,
poz. 720, Nr 168, poz. 1323) uchwala się, co
następuje:

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIII/376/2010
Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 listopada
2000 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii
dróg gminnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 1. Wyraża się zgodę na zaliczenie do kategorii dróg gminnych drogę ulica Kozielska w Krapkowicach łączącą drogę krajową nr 45 z drogą
wojewódzką nr 409.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Witold Rożałowski
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UCHWAŁA NR IV/15/2010
RADY GMINY MURÓW
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/122/2008 Rady Gminy Murów z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Murów
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18
ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 nr 142 poz. 1591,
z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113
poz. 984, nr 153 poz. 1271 i nr 214 poz. 1806,
z 2003 r. nr 80 poz. 717 i nr 162 poz. 1568,
z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203,
z 2005 r. nr 172 poz. 1441 i nr 175 poz. 1457,
z 2006 r. nr 17 poz. 128 i nr 181 poz. 1337,
z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974
i nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111
i nr 223 poz. 1458, z 2009 nr 52 poz. 420
i nr 157 poz. 1241, z 2010 r. nr 28 poz. 142,
poz. 146 i nr 106 poz. 675), art. 3, art. 6 ust. 2
i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2005 r. nr 236 poz. 2008, z 2006 r. nr 144
poz. 1042, z 2005 r. nr 180 poz. 1495, z 2008 r.
nr 223 poz. 1464, z 2009 r. nr 18 poz. 97, nr 79
poz. 666 i nr 92 poz. 753 i nr 215 poz. 1664,

z 2010 r. nr 47 poz. 278) oraz art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 17 poz. 95) Rada
Gminy Murów uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XVI/122/2008 Rady Gminy
Murów z dnia 30 października 2008 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Murów wprowadza
się następujące zmiany:
1. w § 1 ust. 1:
1) skreśla się pkt 1,
2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) z jednego poj. 60 l za jednokrotny wywóz:
a) odpady segregowane
10,61 zł,
b) odpady niesegregowane 16,85 zł,"
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3) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) z jednego poj. 80 l za jednokrotny wywóz:
a) odpady segregowane
11,79 zł,
b) odpady niesegregowane 17,97 zł,"
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8) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) z jednego kontenera KP-7 za jednokrotny
wywóz:
a) odpady segregowane
617,70 zł,
b) odpady niesegregowane 640,20 zł,".
2. W § 1 dodaje ust. 2 w brzmieniu:
„2. Do podanych cen netto należy doliczyć
podatek VAT wg obowiązujących stawek”.

4) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) z jednego poj. 110 l za jednokrotny wywóz:
a) odpady segregowane
15,20 zł,
b) odpady niesegregowane 23,00 zł,"

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/191/09 Rady
Gminy Murów z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/122/2008 Rady
Gminy Murów z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
i nieczystości płynnych na terenie Gminy Murów.

5) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) z jednego poj. 120 l za jednokrotny wywóz:
a) odpady segregowane
15,20 zł,
b) odpady niesegregowane 23,00 zł,"
6) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) z jednego poj. 240 l za jednokrotny wywóz:
a) odpady segregowane
30,30 zł,
b) odpady niesegregowane 41,56 zł,"

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Murowie i w poszczególnych sołectwach.

7) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) z jednego poj. 1100 l za jednokrotny wywóz:
a) odpady segregowane
61,95 zł,
b) odpady niesegregowane 62,24 zł,"

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Sowada
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UCHWAŁA NR III/20/10
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 30 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłaty w drodze inkasa
oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.),
art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)
Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik określony w § 2 ust. 1 uchwały
nr XXIV/231/08 Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie poboru podatków i opłaty w drodze inkasa oraz określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso otrzymuje
brzmienie określone w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
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§ 3. Uchyla się uchwałę nr II/13/10 Rady
Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 grudnia 2010 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie poboru podatków
i opłaty w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na
tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Namysłów.

Załącznik
do uchwały nr III/20/10
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Wykaz sołtysów w Gminie Namysłów będących inkasentami podatków i opłat
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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Imię i nazwisko sołtysa
Bożena Białek
Anna Szustek
Jadwiga Chełmińska
Izabela Raczyńska
Tomasz Łuczak
Wojciech Balcerzak
Jan Bereziński
Andrzej Dziedzic
Zbigniew Litwin
Beata Rogowska
Rozalia Maziak
Jerzy Eljasz
Jacek Pasztetnik
Teresa Kamińska
Adam Berka
Kazimierz Pękał
Stanisław Żmigrodzki
Tadeusz Wereszczyński
Aleksander Bednarek
Tadeusz Nadopta
Marek Kacyniak
Danuta Łukasiak
Ewa Wolska
Zbigniew Ogonowski
Ryszard Raduchowski
Jacek Płaczek
Szczepan Janczura
Adam Bochenek
Władysław Dzwoniarek
Andrzej Antkowiak
Gabriel Wdowiak
Ewa Mleczko

Sołectwo
Baldwinowice
Barzyna
Bukowa Śląska
Brzezinka
Głuszyna
Igłowice
Józefków
Krasowice
Ligota Książęca
Mikowice
Michalice
Minkowskie
Niwki
Objazda
Pawłowice
Przeczów
Smogorzów
Smarchowice Śląskie
Woskowice Małe
Żaba
Brzozowiec
Jastrzębie
Kamienna
Kowalowice
Ligotka
Łączany
Nowe Smarchowice
Nowy Folwark
Rychnów
Smarchowice Małe
Smarchowice Wielkie
Ziemiełowice
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UCHWAŁA NR III/7/2010
RADY GMINY POKÓJ
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
gminy Pokój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r.
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy Pokój
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jacek Gosławski
Załącznik
do uchwały nr III/7/2010
Rady Gminy Pokój
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
gminy Pokój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
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UCHWAŁA NR III/8/2010
RADY GMINY POKÓJ
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z art. 6 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), Rada Gminy
Pokój uchwala, co następuje:
§ 1.1. Określa się górne stawki opłat za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, w wysokości:
1) za jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika 110 l do 120 l - 12,81 zł + VAT;
2) za jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika 240 l - 25,62 zł + VAT;
3) za jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika 1100 l - 112,05 zł + VAT;

4) za jednorazowy odbiór 1 tony odpadów
z pojemnika 7000 l - 174,22 zł + VAT.
2. W przypadku, gdy odpady komunalne są
zbierane i odbierane w sposób selektywny, stosuje się niższe górne stawki opłat za usługi, o których mowa w § 1 ust. 1, w wysokości:
1) za jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika 110 l do 120 l - 12,08 zł + VAT;
2) za jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika 240 l - 24,36 zł + VAT;
3) za jednorazowy odbiór odpadów z pojemnika 1100 l - 106,63 zł + VAT.
§ 2. Określa się górne stawki opłat za usługi
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków w Pokoju, w wysokości 14,82 zł
+ VAT za 1 m3.
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§ 3. Opłaty, o których mowa w § 1, 2 nie
obejmują kosztów wyposażenia nieruchomości
w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych urządzeń
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXV/170/2008
Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Gminy Pokój.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pokój.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jacek Gosławski

121
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UCHWAŁA NR III/21/2010
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom podległym,
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.
984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,
Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441,
Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327,
Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230,
Nr 106, poz. 675) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 Nr 28, poz. 146,
Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz.
1020) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na
raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie
Prudnik lub jej jednostkom podległym,

2) warunki dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną,
3) organ uprawniony do udzielania ulg.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należności – rozumie się przez to cywilnoprawną należność pieniężną (należność główną)
przypadającą od jednego dłużnika wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu w chwili
podejmowania decyzji, a jeżeli należność główna
została zapłacona i pozostały do zapłaty odsetki
i koszty – sumę tych należności ubocznych,
2) dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej, zobowiązaną do zapłaty należności na rzecz Gminy Prudnik
lub jej jednostek podległych,
3) uldze – rozumie się przez to umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty
spłaty należności pieniężnej.
§ 3.1. Należności mogą być umarzane z urzędu w całości, jeżeli:
1) dłużnik - osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty
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codziennego użytku domowego, których łączna
wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;
2) dłużnik - osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy
jednoczesnym braku majątku, z którego można by
egzekwować należność, a odpowiedzialność
z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa
na osoby trzecie,
3) dłużnik - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne
okazało się nieskuteczne.
2. Umorzenie należności w przypadku, gdy
oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne
osoby, może nastąpić tylko wtedy gdy przesłanki
umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.
3. Podjęcie decyzji o umorzeniu należności następuje po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które wykaże istnienie przynajmniej jednej
z przesłanek umorzenia wskazanych w ust. 1.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1
umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego.
§ 4.1. Należności na wniosek dłużnika,
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem
dłużnika lub interesem publicznym, mogą być
umarzane w całości lub w części, ich spłata może
być odraczana lub rozkładana na raty.
2. Udzielanie ulg, o których mowa w ust. 1,
bądź odmowa ich udzielenia, następuje w formie
jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego.
3. Okres odroczenia terminu spłaty należności
nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
4. Okres spłaty należności rozłożonej na raty
nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.
5. Od należności, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty nie pobiera się
odsetek za zwłokę za okres od dnia zawarcia
porozumienia (ugody) do terminu zapłaty.
6. Umorzenie należności głównej skutkuje
umorzeniem odsetek naliczonych do dnia złożenia
wniosku i innych należności ubocznych. Jeżeli
umorzenie dotyczy części należności głównej,
w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu odsetki naliczone do dnia złożenia wniosku i inne należności uboczne, z zastrzeżeniem że umorzenie części należności może nastąpić po uregulowaniu pozostałej kwoty.
7. Należność staje się natychmiast wymagalna
wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty w przypadku
gdy:

Poz. 121

1) dowody, na podstawie których organ lub
osoba uprawniona udzieliła ulgi, okazały się fałszywe,
2) dłużnik wprowadził organ lub osobę uprawnioną w błąd co do okoliczności uzasadniających
udzielenie ulgi,
3) dłużnik nie dotrzymał terminu płatności odroczonej spłaty należności bądź terminu płatności
którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona
spłata należności.
§ 5.1. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1 uchwały,
opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wszelkie
inne okoliczności uzasadniające składany wniosek.
2. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia
ulgi organ uprawniony wzywa dłużnika do ich
uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3. Nie uzupełnienie wniosku przez dłużnika
w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.
§ 6.1. Organ uprawniony może, na wniosek
dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą,
udzielać ulg określonych w uchwale, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej,
2) stanowią pomoc de minimis w zakresie i na
zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Wspólnoty Europejskiej dotyczących tego rodzaju pomocy.
2. W celu uzyskania pomocy, o której mowa
w ust. 1 pkt 2 podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis zobowiązany jest do przedstawienia
udzielającemu pomocy, zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 Ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.
404 z późn. zm.).
3. Łączna wartość pomocy udzielonej podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą na
podstawie uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy,
o której stanowi Rozporządzenie Komisji (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku
w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu
do pomocy de minimis (Dz. U. UE L z 2006 roku
Nr 379 strona 5).
4. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezależnie od organu, który tej
pomocy udzielił.
§ 7. Do udzielania ulg, o których mowa
w uchwale uprawniony jest Burmistrz Prudnika,
z zastrzeżeniem, że umorzenie należności głównej
przekraczającej jednorazowo wartość 5.000,00 zł
wymaga uzyskania pozytywnej opinii Komisji
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Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Prudniku, a umorzenie należności głównej przekraczającej jednorazowo wartość
15.000,00 zł wymaga uzyskania pozytywnej
opinii Rady Miejskiej.

Poz. 121-122

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Kosiński

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.
122
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UCHWAŁA NR III/26/2010
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU
z dnia 29 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania,
określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych
na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675) oraz art. 13b ust. 3, 4
i art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381,
z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391,
Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100
i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323
z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018,
Nr 225 poz. 1466) Rada Miejska w Prudniku
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIII/119/2007 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2007 r.
w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania,
określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach pu123

blicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej
oraz sposobu pobierania tych opłat zmienionej
uchwałami: Nr XLIII/656/2009 z dnia 27 sierpnia
2009 r., Nr XLIV/686/2009 z dnia 24 września
2009 r. i Nr LI/765/2010 z dnia 28 stycznia
2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Ratuszowej od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. Piastowską”
2) w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) rocznej, za parkowanie na drogach publicznych sąsiadujących do 100 m z nieruchomością, w której parkujący jest zameldowany na
pobyt stały lub czasowy w związku z wynajmem
mieszkania – 80 zł.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie
z dniem 1 marca 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Kosiński
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UCHWAŁA NR III/12/10
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
o z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591,
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, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 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. 947, 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,
Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, poz. 146) oraz
art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. Nr 96 poz. 873, zm. Dz. U. z 2004 r.
Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz.
2135, Dz. U. z 2005 r. Nr 155 poz. 1298,
Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249
poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 94 poz. 651,
Dz. U. z 2008 r. Nr 209 poz. 1316, Dz. U.
z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 22 poz. 120,
Nr 157 poz. 1241, Dz. U. 2010 Nr 28 poz. 146)
Rada Gminy Reńska uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Reńska Wieś
Krystian Flegel

Załącznik
do uchwały nr III/12/10
Rady Gminy Reńska Wieś
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Regulamin sposobu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
§ 1. Przedmiotem Konsultacji są:
a) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych
dalej organizacjami pozarządowymi,
b) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.
§ 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie
gminy, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za
pośrednictwem ich przedstawicieli.
§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w paragrafie 2, w sprawie poddanej konsultacji.
§ 4.1. W zależności od potrzeb, konsultacje
mogą być prowadzone z wykorzystaniem, co
najmniej jednej z niżej wymienionych form:
a) spotkanie z przedstawicielami organizacji
pozarządowych;
b) pisemne lub elektroniczne zapytanie o uwagi i opinie;
c) publikacja projektu w Biuletynie Informacji
Publicznej.
2. Ze spotkania z przedstawicielami organizacji
pozarządowych sporządza się protokół, którego
załącznikiem jest lista obecności uczestników
spotkania.
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3. Termin na wyrażanie opinii przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 7 dni
od dnia doręczenia projektu, bądź ogłoszenia.

Poz. 123-124

3. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem
Wójta Gminy Reńska Wieś są zamieszczane
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
internetowej Urzędu Gminy Reńska Wieś, nie
później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia
konsultacji.

§ 5.1. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych zgłoszone w czasie konsultacji kierowane
są poprzez Zastępcę Wójta Gminy do Wójta Gminy.
2. Wyznaczony przez Wójta Gminy, do koordynowania spraw dotyczących organizacji pozarządowych; Zastępca Wójta Gminy rozpatruje
uwagi i opinie a następnie propozycje stanowiska
w tej sprawie przekazuje do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.

§ 6. Konsultacje uznaje się za ważne bez
względu na liczbę podmiotów biorących udział
w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone
w sposób przedstawiony w Regulaminie.
§ 7. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Reńska Wieś.
124
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UCHWAŁA NR III/14/10
RADY GMINY STRZELECZKI
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych od właścicieli,
użytkowników i zarządców nieruchomości na terenie gminy Strzeleczki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558,
Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2002 r.
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U.
z 2005 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, Dz. U. z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U.
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Dz. U. z 2009 r.
Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.
142; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Dz. U.
z 2010 r. Nr 106, poz. 675), oraz art. 7 ust. 3a
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2006 r.
Nr 144, poz. 1042; Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.
1464; Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97; Dz. U.
z 2009 r. Nr 79, poz. 666; Dz. U. z 2009 r.
Nr 92, poz. 753; Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz.
1664; Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278) Rada
Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie

zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od
właścicieli nieruchomości na terenie gminy Strzeleczki.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Strzeleczki zobowiązany jest spełniać następujące
wymagania:
1) posiadać specjalistyczne środki transportu,
w ilości zapewniającej świadczenie usług w sposób ciągły, przystosowane do odbioru odpadów
zbieranych selektywnie, w tym biodegradowalnych i wielkogabarytowych, oraz odpadów z remontów o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport i wyładunek odpadów
komunalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę wysypywanie
się, wylewanie bądź rozwiewanie odebranych
odpadów, a także roznoszenie przykrych odorów,
2) posiadać odpowiednie urządzenia do zbierania odpadów komunalnych, spełniające wymogi
określone w regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Strzeleczki, tj. pojemniki, kontenery lub worki przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli
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nieruchomości, a w szczególności do zbierania
odpadów w sposób selektywny, mający na celu
wyodrębnienie odpadów ulegających biodegradacji z całości strumienia odpadów komunalnych,
a także umożliwiający odbieranie z nieruchomości
odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów
z remontów,
3) posiadać bazę transportową wyposażoną
w miejsca postojowe oraz zaplecze techniczne
umożliwiające utrzymanie pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
§ 3. Przedsiębiorca obowiązany jest – uwzględniając zapisy Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami (WPGO) – do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych przez:
a) składowanie odpadów komunalnych nie segregowanych (zmieszanych) na składowisku
w miejscowości Gogolin lub w innych miejscach
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z zapisami WPGO,
b) przekazywanie wyselekcjonowanych strumieni odpadów upoważnionym podmiotom prowadzącym działalność z zakresu odzysku
i unieszkodliwiania, z uwzględnieniem zapisów
WPGO.
§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych z nieruchomości położonych
w granicach administracyjnych gminy Strzeleczki
i transport nieczystości ciekłych pochodzących
z tych zbiorników, zobowiązany jest spełniać
następujące wymagania:
1) posiadać specjalistyczny pojazd lub pojazdy
asenizacyjne w ilości zapewniającej świadczenie
usług w sposób ciągły, o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport i wyładunek nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę
wylewanie, a także roznoszenie przykrych odorów,
2) posiadać bazę transportową wyposażoną
w miejsca postojowe oraz zaplecze techniczne
umożliwiające utrzymanie pojazdów przeznaczonych do opróżniania nieczystości ciekłych w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
125

Poz. 124

§ 5.1. Przedsiębiorąca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń, określonych w § 2 i § 4 zobowiązany jest do wykazania się właściwymi dokumentami stwierdzającymi posiadanie odpowiednich środków technicznych niezbędnych do wykonywania działalności i potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych niniejszą uchwałą,
odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności, którymi są w szczególności:
1) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której znajduje się baza transportowa
i zaplecze techniczne wraz z ich opisem,
2) dokument stwierdzający tytuł prawny do
dysponowania środkami transportu o których
mowa w § 2 i § 4 wraz z opisem tych środków
transportu,
3) posiadanie podpisanej umowy lub zapewnienia odbioru odpadów komunalnych od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
2. Dokumenty i informacje o których mowa
w pkt 1-3 złożone w formie kopii wymagają adnotacji „za zgodność z oryginałem” i podpisu
uprawnionego przedstawiciela przedsiębiorcy.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 8. Traci moc Zarządzenie Nr 160/2006 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 08 września 2006 r.
roku w sprawie wymagań jakie powinni spełniać
przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Włodzimierz Wolny
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UCHWAŁA NR III/9/2011
RADY GMINY TURAWA
z dnia 20 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Turawa Nr XX/162 /2004 z dnia 26 listopada 2004 r.
w sprawie wzoru informacji o nieruchomościach (IN-1)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz.
1591, z późn. zm.) art. 6 ust. 13 art. 7a ust. 1
i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*(1), tekst jednolity
z 2010 r. Dz. U. nr 95 poz. 613, z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22
kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej
nieruchomości (Dz. U. nr 107, poz. 1138) Rada
Gminy Turawa uchwala, co następuje:

otrzymuje brzmienie: związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń ogółem.

§ 1. Zmienia się w § 1 pozycję D.2 pkt 4 załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XX/
160/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. który

Przewodniczący
Rady Gminy
Adam Prochota

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wejdzie
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
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ZARZĄDZENIE NR 3/2011
STAROSTY STRZELECKIEGO
z dnia 21 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej
dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie
prowadzonego przez Zgromadzenie Braci Szkolnych w Zawadzkiem, w 2011 roku.
Działając na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)
§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej dla
Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonego przez
Zgromadzenie Braci Szkolnych w Zawadzkiem
w 2011 r. w wysokości 2426,31 zł.
127

§ 2. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu Strzeleckiego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II
z dnia 25 stycznia 2011 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Nysie
Na podstawie art. 182 i 183 w związku
z art. 194 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy
w Opolu II podaje do publicznej wiadomości, iż:

wskutek wyboru na Burmistrza Nysy. Na wakujące miejsce, na podstawie uchwały Rady Miejskiej
w Nysie nr III/17/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.
wstąpił kandydat z tej samej listy Pan Tadeusz
ZAJĄC, który w wyborach powszechnych przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

1. Uchwałą nr II/5/10 z dnia 10 grudnia 2010 r.
Rada Miejska w Nysie stwierdziła wygaśnięcie
mandatu radnej Pani Jolanty Danuty BARSKIEJ
w okręgu wyborczym nr 1 z listy nr 20 - KOMITET
WYBORCZY WYBORCÓW JOLANTY BARSKIEJ,

2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Komisarz Wyborczy
Paweł Mehl
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II
z dnia 25 stycznia 2011 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Prudniku
Na podstawie art. 182 i 183 w związku
z art. 194 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy
w Opolu II podaje do publicznej wiadomości, iż:
1. Uchwałą nr II/9/2010 z dnia 10 grudnia
2010 r. Rada Miejska w Prudniku stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Pana Stanisława Józefa HAWRON w okręgu wyborczym nr 3 z listy
nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP, wskutek pisemnego zrzeczenia
się mandatu. Na wakujące miejsce, na podstawie
uchwały Rady Miejskiej w Prudniku nr III/18/2010
z dnia 29 grudnia 2010 r. wstąpił kandydat z tej
samej listy Pan Aleksander RUSZ, który w wyborach powszechnych przeprowadzonych w dniu
21 listopada 2010 r. uzyskał kolejno największą
liczbę głosów.
129

2. Uchwałą nr II/10/2010 z dnia 10 grudnia
2010 r. Rada Miejska w Prudniku stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Pana Jana ZAPAŁY
w okręgu wyborczym nr 1 z listy nr 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNA
PRAWICA, wskutek pisemnego zrzeczenia się
mandatu. Na wakujące miejsce, na podstawie
uchwały Rady Miejskiej w Prudniku nr III/17/2010
z dnia 29 grudnia 2010 r. wstąpił kandydat z tej
samej listy Pan Jan ROSZKOWSKI, który w wyborach powszechnych przeprowadzonych w dniu
21 listopada 2010 r. uzyskał kolejno największą
liczbę głosów.
3. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Komisarz Wyborczy
Paweł Mehl
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II
z dnia 25 stycznia 2011 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji
o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
Na podstawie art. 182 i 183 w związku
z art. 194 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy
w Opolu II podaje do publicznej wiadomości, iż:

czenia się mandatu. Na wakujące miejsce, na
podstawie uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.
wstąpił kandydat z tej samej listy Pan Stanisław
TRZECIAK, który w wyborach powszechnych
przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.
uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

1. Uchwałą nr III/3/10 z dnia 16 grudnia 2010 r.
Rada Miejska w Strzelcach Opolskich stwierdziła
wygaśnięcie mandatu radnej Pani Marii FELINIAK
w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPÓŁDZIELCÓW
"MAŁA OJCZYZNA", wskutek pisemnego zrze-

2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Komisarz Wyborczy
Paweł Mehl
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ANEKS NR 6
z dnia 17 stycznia 2011 r.
do porozumienia Nr 8/99 z dnia 30 czerwca 1999 r.
w sprawie zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
§ 1. Na podstawie § 8 porozumienia Nr 8/99
aktualizuje się załączniki nr 2 i 3 do porozumienia,
które otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 1
i 2 do niniejszego aneksu.

§ 3. Aneks wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.

§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia nie ulegają
zmianie.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa
Strzelce Opolskie
Ryszard Miler

Starosta
Józef Swaczyna
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OGŁOSZENIE NR OR-0711-1/11
STAROSTY KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO
z dnia 17 stycznia 2011 r.
w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów
na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Starosta Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego działając na podstawie § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2003 r. Nr 62 poz. 560), informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na
członka Powiatowej rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w celu uzupełnienia składu rady,
w związku ze śmiercią jednego jej członka.
Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są
działające na terenie Powiatu Kędzierzyńsko –
Kozielskiego organizacje pozarządowe, fundacje,
i jednostki samorządu terytorialnego (powiatu
i gmin).
132

Zgłoszenia zawierające dane osobowe kandydata wraz z uzasadnieniem należy składać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Skarbowej 4 lub pisemnie na adres tej instytucji:
47-200 Kędzierzyn – Koźle ul. Skarbowa 4,
tel. 77 4810282, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
Starosta
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
mgr Józef Gisman
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POROZUMIENIE
z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie wspólnego prowadzenia zadania publicznego
pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 1330 Chudoba - Zagwiździe
odcinek w miejscowości Stare Budkowice - lokalny km 0+000,00 do km 0+125,14”.
zawarte w dniu 15.11.2010 r.
pomiędzy:
Gminą Murów reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – Andrzeja Puławskiego
oraz
Powiatem Opolskim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu w imieniu, którego działa:
1) Przewodniczący Zarządu – Henryk Lakwa
2) Członek Zarządu – Krzysztof Wysdak
Strony, działając na podstawie ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) postanawiają, co
następuje:
§ 1. Strony porozumienia wyrażają wolę
wspólnego prowadzenia i sfinansowania zadania
publicznego pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 1330 Chudoba - Zagwiździe odcinek
w miejscowości Stare Budkowice - lokalny
km 0+000,00 do km 0+125,14”.
§ 2.1. W związku z realizacją niniejszego porozumienia, w 2010 roku Gmina Murów przekaże
środki na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej w wysokości
4 000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych
00/100).
2. W pozostałym zakresie koszty sporządzenia
dokumentacji projektowej poniesie Powiat Opolski.
§ 3.1. Powiat Opolski jako Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy do przygotowania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi
uzgodnieniami do realizacji ww. zadania zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r. Nr 113 poz. 759).
2. Powiat Opolski wprowadzi do planu remontów na 2011 r. zadanie pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 1330 Chudoba - Zagwiździe
odcinek w miejscowości Stare Budkowice - lokalny km 0+000,00 do km 0+125,14” w miarę
posiadanych środków finansowych.

§ 4. Postępowanie, o którym mowa w § 3.1
przeprowadzi Powiat Opolski na własny koszt.
§ 5. Gmina Murów zobowiązuje się do przekazania w terminie do dnia 26.11.2010 roku na
rachunek Powiatu Opolskiego nr PKO BP S.A.
I O/Opole nr 72 1020 3668 0000 5102 0015
7123 kwoty 4 000,00 zł na pokrycie wydatków
związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej.
§ 6.1. Umowa z wykonawcą dokumentacji
projektowej będzie zawarta przez Powiat Opolski,
jako stronę tej umowy.
2. Gmina Murów zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich niezbędnych materiałów do
przygotowania całej dokumentacji projektowej.
§ 7. Powiat Opolski przedłoży Gminie Murów
rozliczenie z wykorzystania otrzymanych środków
w terminie 14 dni po przedłożeniu i zaakceptowaniu dokumentacji projektowej.
§ 8. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. 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.
§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 11. Porozumienie zostało sporządzone
w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po
dwa dla każdej ze stron.
Starosta Opolski
Henryk Lakwa

Wójt
Andrzej Puławski

Członek Zarządu
Krzysztof Wysdak
Skarbnik Powiatu
Elżbieta Grubizna

Skarbnik Gminy
mgr Teresa Kuca
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.III-LM-0911-2-2/2011
WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2011 r.
Na podstawie art. 79 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)
stwierdzam nieważność § 5 ust. 3 uchwały nr II/
10/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia
9 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Krapkowickiemu oraz powiatowym jednostkom organizacyjnym (podległym)
oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych, a także załącznika nr 1, z powodu istotnego naruszenia prawa.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 9 grudnia 2010 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę nr II/10/2010 w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Krapkowickiemu
oraz powiatowym jednostkom organizacyjnym
(podległym) oraz wskazania organów i osób do
tego uprawnionych.
W podstawie prawnej powołała się na art. 12
ust. 11 ustawy o samorządzie powiatowym oraz
art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zwanej w dalszej
części ustawą.
Przedmiotowy akt stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 59 ust. 2 ustawy,
zgodnie z którą „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg, o których mowa
w ust. 1, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną, oraz wskaże organ lub
osobę uprawnione do udzielania tych ulg”.
Z brzmienia przytoczonego przepisu wynika, iż
rada stanowi o zasadach, sposobie i trybie udzielania ulg od należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom
podległym.
Po dokonaniu analizy prawnej, organ nadzoru
stwierdza, że § 5 ust. 3 wskazanej powyżej
uchwały oraz jej załącznik nr 1 będący wzorem
oświadczenia majątkowego osoby fizycznej występującej o udzielenie ulgi w spłacie należności

mających charakter cywilnoprawny, są sprzeczne
z zakresem przyznanego radzie upoważnienia,
o którym stanowi art. 59 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Powszechnie obowiązujący charakter zawartych w uchwale norm zobowiązuje do formułowania ich jedynie na podstawie i w granicach
upoważnienia ustawowego, precyzyjnie i kompleksowo realizujących delegację ustawową. Stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego akty prawa miejscowego powinny regulować kwestie wynikające z delegacji ustawowej w taki sposób, by przyjęte w oparciu o nią
normy uzupełniały, wydane przez inne podmioty,
przepisy powszechnie obowiązujące kształtujące
prawa i obowiązki ich adresatów. Zatem organ
stanowiący powiatu jest obowiązany działać ściśle w granicach upoważnienia ustawowego, przy
czym nie może on wykraczać poza zakres przyznanej kompetencji.
W ocenie organu nadzoru, delegacja wyrażona
w art. 59 ust. 2 ustawy nie przewiduje kompetencji dla organu jednostki samorządu terytorialnego, by aktem prawa miejscowego mógł określać warunki udzielania ulg, które nie znajdują
podstaw prawnych w obowiązującej normie.
W związku z powyższym rada nie jest uprawniona do określenia wzoru oświadczenia o stanie
majątkowym osoby fizycznej ubiegającej się
o udzielenie ulgi w spłacie należności mających
charakter cywilnoprawny.
Uwzględniając powyższe należy przyjąć, iż takie zobowiązanie osoby fizycznej do złożenia
wskazanego powyżej oświadczenia jest działaniem wykraczającym poza delegację ustawową
i uzasadnia stwierdzenie nieważności § 5 ust. 3
ww. uchwały, przy czym koniecznym jest również stwierdzenie nieważności załącznika nr 1
ww. uchwały. Wyeliminowanie z obrotu prawnego regulacji nakazującej stosowanie tego załącznika powoduje, że pozostaje on bezprzedmiotowy
i niemożliwym będzie jego stosowanie.
Mając powyższe na uwadze, stwierdzam jak
na wstępie.
W myśl art. 85 ust. 1 ustawy o samorządzie
powiatowym 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 ze zm.) niniejsze rozstrzygnię-
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cie może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem
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Wojewody Opolskiego w terminie 30 dni od dnia
jego doręczenia.
z up. Wojewody Opolskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
mgr Barbara Bieluszewska
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UCHWAŁA NR 1/1/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU
z dnia 12 stycznia 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst
jednolity - Dz. U. z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm.
Dz. U. nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Dz. U.
nr 113, poz. 984; z 2003 r. Dz. U. 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 2009 r. nr 157, poz. 1241) oraz art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. - Dz. U.
nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. 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. Dz. U.
nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167,
poz. 1759; z 2005 r. Dz. U. nr 172, poz. 1441,
nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. nr 17, poz.
128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. nr 48,
poz. 327, nr 138, poz. 974, 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; z 2010 r. Dz. U. nr 28, poz. 142,
nr 28, poz. 146, nr 106, poz. 675, nr 40, poz.
230) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu orzeka nieważność § 2 uchwały nr III/
10/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia
16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
i zwolnień tego podatku na terenie gminy Tarnów
Opolski z powodu naruszenia przepisu art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Uzasadnienie
W dniu 20 grudnia 2010 r. do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę
nr III/10/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia
16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
i zwolnień tego podatku na terenie gminy Tarnów
Opolski. W § 2 uchwały, przywołując w podstawie
prawnej art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie
gminnym oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy o

podatkach i opłatach lokalnych zawarto postanowienie, iż „zwalnia się z podatku od środków transportowych, środki transportowe wykorzystywane
wyłącznie na potrzeby statutowe jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu gminy”.
Na posiedzenie Kolegium przedstawiciele Gminy zawiadomionej prawidłowo nie stawili się.
W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje:
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 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 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 myśl art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady
gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach
podatków i opłat w granicach określonych
w odrębnych ustawach.
Z powyższą regulacją korespondują przepisy
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych merytorycznie precyzujące kompetencje rady gminy
w przedmiocie podatku od środków transportowych
do określenia wysokości stawek przedmiotowego
podatku w granicach określonych w art. 10 ust. 1
oraz załącznikach nr 1-3 do powołanej ustawy dla
kategorii pojazdów podlegających opodatkowaniu
wymienionych w art. 8 ustawy, a także - w ramach dyspozycji art. 12 ust. 4 ustawy – do
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wprowadzenia zwolnień przedmiotowych z podatku od środków transportowych.
Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż
określone w ust. 1, z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8
pkt 2, 4 i 6.
W art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ustawodawca upoważnił radę
gminy jedynie do stanowienia zwolnień ściśle
przedmiotowych. Nie jest zatem dopuszczalna
modyfikacja takiego zwolnienia – a więc zwolnienie przedmiotowo - podmiotowe.
Powyższe oznacza, że zwolnienie może dotyczyć jedynie określonych rodzajów środków
transportowych. Pojęcie kategorii przedmiotów
opodatkowania zwolnionych uchwałą rady z podatku od środków transportowych nie może być
wprost w uchwale wiązane z jakimikolwiek grupami podatników.
Wskazać należy, iż Rada Gminy w Tarnowie
Opolskim uchwałą nr III/10/10 zwalniając z podatku od środków transportowych, środki transportowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby
statutowe jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu gminy wprowadziła de facto
zwolnienia o charakterze mieszanym, a zatem
przedmiotowo-podmiotowym, w których, mimo
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wysunięcia w redakcyjnym sformułowaniu na
pierwszy plan elementów przedmiotowych (środki
transportowe), decydujące znaczenie należy
przypisać wyróżnikom podmiotowym (jednostki
organizacyjne finansowane z budżetu gminy).
Ograniczenie w uchwale rady zwolnienia
z opodatkowania przedmiotu identyfikowanego
jedynie z określonym podatnikiem wymienionym
w art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
stanowi istotne naruszenie prawa w związku
normą kompetencyjną zawartą w art. 12 ust. 4
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przyznającą radzie gminy prawo do stanowienia jedynie
zwolnień przedmiotowych.
Mając powyższe na uwadze orzeczono 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 2/3/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU
z dnia 14 stycznia 2011 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 (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 2009 r. nr 157, poz. 1241)
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; z 2009 r.
nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
nr 28 poz. 142, poz. 146, nr 106 poz. 675,

nr 40 poz. 230) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu orzeka nieważność § 1
uchwały nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniającej uchwałę
w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu
opodatkowania, niezbędne do wymiaru podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
w związku z zapisami załączników nr 1 i 2 do
uchwały w części dotyczącej oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej
z art. 233 Kodeksu karnego - z powodu naruszenia
odpowiednio art. 6a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, art. 6
ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o
podatku leśnym oraz art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Uzasadnienie
W dniu 16 grudnia 2010 r. do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę
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nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia
15 grudnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie
określenia wzorów formularzy zawierających dane
dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania,
niezbędne do wymiaru podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego. W § 1 tej
uchwały określono wzór informacji w sprawie podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (załącznik nr 1) i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości (załącznik nr 2). W powyższych wzorach zawarto oświadczenia w brzmieniu: ”Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1
Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze
mnie dane są zgodne z prawdą” (załącznik nr 1)
oraz „Niniejsze dane potwierdzam własnoręcznym
podpisem, uprzedzony o odpowiedzialności karnej
z art. 233 § 1 Kodeksu karnego”.
Na posiedzenie Kolegium, wyznaczone na
dzień 14 stycznia 2011 roku, przedstawiciel zawiadomionej prawidłowo Gminy nie stawił się.
W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza,
co następuje:
Stosownie do brzmienia art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej
właściwości rady gminy należy podejmowanie
uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Stosownie do treści art. 6a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, art. 6
ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym oraz art. 6 ust. 13 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych, rada gminy określa, w drodze uchwały,
wzory formularzy zawierające dane dotyczące
podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne
do wymiaru i poboru tych podatków.
W tym stanie należy stwierdzić, iż zapisy zawarte w treści załączników nr 1 i nr 2 do uchwa-
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ły w brzmieniu: „Uprzedzony o odpowiedzialności
karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne
z prawdą” (załącznik nr 1) oraz „Niniejsze dane
potwierdzam własnoręcznym podpisem, uprzedzony
o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu
karnego” wykraczają poza zakres kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do kształtowania zakresu przedmiotowego
uchwały w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru tych podatków. Należy
wskazać, że w świetle zapisów art. 233 § 2 i 6
Kodeksu karnego warunkiem odpowiedzialności,
o której mowa w art. 233 § 1 kk jest, by to przepis
ustawy przewidywał możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Delegacji takiej nie zawierają zaś zapisy powołanych
w podstawie prawnej uchwały Rady Miejskiej
w Gogolinie ustaw o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz podatku leśnym.
Kolegium zauważa również, iż kwestia odpowiedzialności za składanie przez podatnika nieprawdziwych danych w deklaracjach lub oświadczeniach
została uregulowana w przepisach ustawy z dnia
10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U.
z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.).
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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Prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego:
Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Opolski Urząd Wojewódzki - Biuro Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 77 45 24 605, e-mail: oi@opole.uw.gov.pl
Zbiory Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego wraz ze skorowidzami dostępne są
w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim - Wydział Nadzoru i Kontroli
ul. Piastowska 14, pok. nr 233, 45-082 Opole, tel. 77 45-24-260 w godz. 7.30 - 15.30.
oraz na stronie internetowej: www.opole.uw.gov.pl
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