DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Opole, dnia 18 maja 2011 r.

Nr 51

TREŚĆ:
Poz.:
U C H W A Ł Y
650

651

652

–

–

–

R A D

Rady Powiatu Brzeskiego nr VI/35/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian
w uchwale Nr XXXI/205/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

2753

Rady Powiatu Brzeskiego nr VI/36/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie
wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVI/242/2004 Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie zasad ustalania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli wymienionych
w art. 42 ust. 7 ustawy — Karta Nauczyciela

2754

Rady Powiatu Strzeleckiego nr VI/69/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego od 1 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

2754

U C H W A Ł Y
653
654

–
–

P O W I A T Ó W :

R A D

G M I N :

Rady Miejskiej w Gogolinie nr VII/91/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu

2759

Rady Miejskiej w Nysie nr VI/89/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia granic obwodu Gimnazjum przy I Liceum Ogólnokształcącym „Carolinum” w Nysie prowadzonego przez Powiat Nyski

2760

655

–

Rady Miejskiej w Nysie nr VI/90/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXVIII/493/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2004 r.
w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Nysa

2760

656

–

Rady Miejskiej w Prószkowie nr VI/35/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie
opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków

2761

657

–

Rady Gminy Strzeleczki nr VI/29/11 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Strzeleczki,
sposobu jej rozliczania i kontroli, na realizację zadań zleconych podmiotom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2762

Rady Miejskiej w Ujeździe nr VI/28/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Ujazd

2764

Rady Miejskiej w Ujeździe nr VI/29/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie
ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Ujazd

2765

Rady Miejskiej w Wołczynie nr VI/41/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do ewidencji zabytków

2766

658

659
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–

–
–
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Rady Miejskiej w Wołczynie nr VII/46/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia
29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki
oświatowe Gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne

2768

Rady Miejskiej w Wołczynie nr VII/48/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Wołczyn

2769

A N E K S Y :
663

664

–

–

nr 1 zawarty dnia 19 stycznia 2011 r. do porozumienia z dnia 30 września
2010 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa odcinków dróg wraz z kanalizacją w m. Popielów - I etap" pomiędzy Gminą Popielów a Powiatem Opolskim

2771

nr 9/2011 zawarty w dniu 31 stycznia 2011 r. do porozumienia Nr 2 z dnia
1 lutego 2002 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg
powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek,
pomiędzy Powiatem Opolskim a Burmistrzem Ozimka

2771

I N F O R M A C J A
665

–

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-14(8)/2011/564/IX-A/MK
z dnia 6 maja 2011 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla ciepła ZAK S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźle

2773

O G Ł O S Z E N I E
666

–

Starosty Namysłowskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Namysłowie

2773

P O R O Z U M I E N I A :
667

668

669

–

–

–

zawarte w dniu 1 marca 2011 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1760 O Wrzoski –
Chróścina na odc. od km 0+000 – droga krajowa nr 94 do km 1+687,0 – przejazd kolejowy w m. Chróścina” w roku 2011 pomiędzy Powiatem Opolskim
a Gminą Dąbrowa

2774

zawarte w dniu 4 marca 2011 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725 O Chróścice –
Dobrzeń Wielki – Masów w miejscowości Dobrzeń Wielki ul. Piastowska”
w roku 2011 pomiędzy Powiatem Opolskim a Gminą Dobrzeń Wielki

2776

nr 4/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań
z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Opolskim a Powiatem Krapkowickim

2778

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I A
670

671

–

–

N A D Z O R C Z E :

Wojewody Opolskiego nr NK.III.4121.1.66.2011.KK z dnia 4 maja 2011 r.
stwierdzające nieważność uchwały nr IV.56.2011 Rady Miejskiej w Białej
z dnia 31 marca 2011 r. zmieniającej uchwałę nr IV/42/07 Rady Miejskiej
w Białej z dnia 27 luty 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Biała

2779

Wojewody Opolskiego nr NK.III.4131.1.62.2011.LM z dnia 5 maja 2011 r.
stwierdzające nieważność części uchwały nr VI/29/2011 Rady Miejskiej
w Ujeździe z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia
pogrzebu przez Gminę Ujazd

2780
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Poz. 650

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – uchwała nr 11/41/2011
z dnia 15 kwietnia 2011 r. stwierdzająca nieważność części uchwały nr VI/
41/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
ewidencji zabytków

2782

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – uchwała nr 12/46/2011
z dnia 28 kwietnia 2011 r. stwierdzająca nieważność uchwały nr IV.55.2011
Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia wzoru
formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego

2784

650
650

UCHWAŁA NR VI/35/11
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/205/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26.03.2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego
i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokość
i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592, z późn. zm.), art. 30 ust. 6, art. 49
ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 54 ust. 3 i 7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.
674, z późn. zm.), zwanej dalej Kartą Nauczyciela, oraz przepisami rozporządzenia Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania
za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22,
poz. 181, z późn. zm.), Rada Powiatu Brzeskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXI/205/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26.03.2009 r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także
wysokość i szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego wprowadza się następujące zmiany:
650

1) w § 13 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach
łączonych szkoły podstawowej z uczniami z upośledzeniem w stopniu lekkim otrzymują dodatek:
a) w klasach liczących do 6 uczniów — w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego,
b) w klasach liczących od 7 do 10 uczniów —
w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego,
c) w klasach liczących powyżej 10 uczniów —
w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego."
2) w § 17 po ust. 5 dodaje się ust. 5a
w brzmieniu:
„5a. Nauczyciel w ramach niezrealizowanych
godzin ponadwymiarowych, o których mowa
w ust. 4 pkt 2 i 3, może zostać skierowanyna
zastępstwo za innego nieobecnego nauczyciela.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu Brzeskiego
Henryk Mazurkiewicz
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Poz. 651-652

651
651

UCHWAŁA NR VI/36/11
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVI/242/2004 Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 27.12.2004 r. w sprawie zasad ustalania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin
dydaktycznych dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 ustawy — Karta Nauczyciela
Działając 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, z późn. zm.) w związku z art. 42
ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta
Nauczyciela (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), Rada Powiatu
Brzeskiego uchwala, co następuje:

w § 1 pozycja 2 tabeli otrzymuje brzmienie:
2

§ 1. W uchwale Nr XXVI/242/2004 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27.12.2004 r. w sprawie
zasad ustalania obowiązkowego tygodniowego
wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli
wymienionych w art. 42 ust. 7 ustawy — Karta
Nauczyciela, wprowadza się następujące zmiany:

Kierownik: warsztatu szkolnego, laboratorium, szkolenia praktycznego, we
wszystkich typach szkół
Zastępca kierownika: warsztatu szkolnego, laboratorium, szkolenia praktycznego, we wszystkich typach szkół

10

13

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego i ma zastosowanie od
1 września 2011 r.
Przewodniczący
Rady Powiatu Brzeskiego
Henryk Mazurkiewicz

651

652
652

UCHWAŁA NR VI/69/11
RADY POWIATU STRZELECKIEGO
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie Powiatu Strzeleckiego od 1 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U.
z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) Rada
Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego od 1 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Harmonogram dyżurów aptek w Strzelcach
Opolskich od 1 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia
2011 r. roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od opublikowania.
Przewodniczący Rady
Henryk Bartoszek
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Poz. 652
Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/69/11
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 marca 2011 r.
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Poz. 652
Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/69/11
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 marca 2011 r.
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UCHWAŁA NR VII/91/2011
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 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, 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 poz. 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/34/2003 Rady Miejskiej
w Gogolinie z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie
uchwalenia statutu Gminy Gogolin (Dz. Urz. Woj.
Opolskiego Nr 22, poz. 538, z 2004 r. Nr 28,
poz. 904 i Nr 80, poz. 1542, z 2005 r. Nr 57,
poz. 1658 i Nr 86, poz. 2894, z 2007 r. Nr 78,
poz. 2361 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 738) załącznik nr 2 do Statutu Gminy Gogolin otrzymuje
brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie
Franciszek Holeczek
653

Załącznik
do uchwały nr VII/91/2011
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Załącznik Nr 2
do Statutu Gminy Gogolin
Jednostki Organizacyjne Gminy Gogolin:
I. Jednostki budżetowe:
1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie;
2) Straż Miejska w Gogolinie;
3) Zespół Rekreacyjno - Sportowy w Gogolinie;
4) Dom Spokojnej Starości „Święta Barbara”
w Kamionku
5) Publiczne Gimnazjum w Gogolinie;
6) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie;
7) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gogolinie;
8) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja
Kopernika w Malni;
9) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Kamieniu Śląskim;
10) Przedszkole Nr 1 w Gogolinie;
11) Przedszkole Nr 3 w Gogolinie.
II. Samorządowe zakłady budżetowe:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie.
III. Instytucje kultury:
1) Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie;
2) Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie.
IV. Samodzielne publiczne zakłady opieki leczniczej:
Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie.
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UCHWAŁA NR VI/89/11
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie określenia granic obwodu Gimnazjum przy I Liceum Ogólnokształcącym „Carolinum” w Nysie
prowadzonego przez Powiat Nyski.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, 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 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 17 ust. 4
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
zm. Dz. U. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz.
2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.
788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227,
poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,
Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.
1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz.
33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157,
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r.

Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320 i Nr 127, poz.
857, Nr 148, poz. 991) Rada Miejska w Nysie
uchwala, co następuje:
§ 1. Granice obwodu Gimnazjum przy I Liceum
Ogólnokształcącym „Carolinum” w Nysie stanowią następujące ulice w mieście Nysa:
aleja Duńczyków, aleja Roosevelta, Bema,
Bramy Grodkowskiej, Chodowieckiego, Lompy,
Mazowiecka, Mieczysława I, Mostowa, plac Kilińskiego, plac, Kopernika, plac Lüdinghausen, plac
Paderewskiego, plac Sikorskiego, Rynek Solny,
Saperska, Skłodowskiej - Curie, Szlak Chrobrego,
Złotogłowicka.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Feliks Kamienik
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UCHWAŁA NR VI/90/11
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/493/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2004 r.
w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nysa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,

Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, 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.
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1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 17 ust. 4
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
zm. Dz. U. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz.
2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.
788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227,
poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,
Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.
1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz.
33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157,
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r.
Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320 i Nr 127, poz.
857, Nr 148, poz. 991) Rada Miejska w Nysie
uchwala, co następuje:
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1) w § 2 skreśla następujące ulice: Chodowieckiego, Lompy, plac Paderewskiego, Rynek Solny,
2) w § 3 skreśla następujące ulice: aleja Duńczyków,
3) w § 4 skreśla następujące ulice: aleja Roosevelta, Mieczysława I, Mostowa, osiedle Sikorskiego, plac Kilińskiego, plac, Kopernika, plac
Lüdinghausen, Saperska, Sikorskiego, Skłodowskiej - Curie, Szlak Chrobrego,
4) w § 5 skreśla następujące ulice: Bema,
Bramy Grodkowskiej, Mazowiecka, Nyska, plac
50-lecia Armii Krajowej, Złotogłowicka.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/493/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2004 r.
w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów
publicznych gimnazjów prowadzonych przez
Gminę Nysa wprowadza się następujące zmiany:

Przewodniczący Rady
Feliks Kamienik
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UCHWAŁA NR VI/35/2011
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej
wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków.
Na podstawie art. art. 14 ust. 5 w związku
z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska
w Prószkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne prowadzone przez Gminę Prószków
w zakresie realizacji programu wychowania
przedszkolnego, obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w godzinach 8:00 – 13:00 w wymiarze
5 godzin dziennie.
§ 2.1. Świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego
są odpłatne.

2. Opłata za świadczenia wykraczające poza
podstawę programową wychowania przedszkolnego, obejmuje koszty zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych wspierających prawidłowy rozwój
dziecka, a w szczególności:
1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające
rozwój umysłowy dzieci i rozwijające ich zainteresowania,
2) gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dzieci,
3) zabawy i zajęcia tematyczne wspomagające
rozwój emocjonalny i społeczny dzieci,
4) działania opiekuńcze dostosowane do wieku
i potrzeb dzieci,
5) zajęcia korekcyjno - kompensacyjne wyrównujące szanse edukacyjne dzieci,
6) zajęcia umożliwiające realizację innowacji
i programów autorskich poszerzających podstawę
programową.
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3. Za każdą godzinę świadczeń, o których
mowa w § 2 ust. 1, ustala się opłatę w wysokości 0,11 % aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679
z późn. zm.).
4. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 3 nie
obejmuje kosztów wyżywienia.
5. Opłaty, o których mowa wnoszone są przez
rodziców w terminie do dnia 5-tego każdego miesiąca.
6. Jeżeli terminy wnoszenia opłat wypadają
w dniu wolnym od pracy, opłaty wnosi się
w pierwszym dniu roboczym następującym po
dniu wolnym.
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2. Opłata podlega zmniejszeniu proporcjonalnie
do liczby dni roboczych, w których w danym
miesiącu dziecko nie uczęszczało do przedszkola.
3. Zwrot nadpłaty następuje w formie zaliczenia na poczet należności za następny miesiąc lub
na wniosek rodzica dokonuje się wypłaty tej należności.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§ 5. Tracą moc uchwała Nr XXI/171/2008
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 maja
2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
gminę Prószków. (Dz. Urz. Województwa Opolskiego Nr 59, poz. 1779).

§ 3.1. Miesięczną opłatę za świadczenia ustala
się mnożąc zadeklarowaną dzienną liczbę godzin
pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej
wychowania przedszkolnego przez wysokość
opłaty za jedną godzinę i liczbę dni roboczych
w miesiącu.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie od 1 września 2011 r.
Przewodnicząca Rady
Klaudia Lakwa
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UCHWAŁA NR VI/29/11
RADY GMINY STRZELECZKI
z dnia 24 marca 2011 r.
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Strzeleczki,
sposobu jej rozliczania i kontroli, na realizację zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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 i 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
i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)
oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96,
poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020,
Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada
Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje:

§ 1. Z budżetu Gminy Strzeleczki mogą być
udzielane dotacje podmiotom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych i niedziałającym
w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż
określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 2.1. Wójt Gminy Strzeleczki występując
z inicjatywą zlecenia realizacji zadań publicznych
finansowanych lub dofinansowanych z budżetu
gminy w formie dotacji ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Strzeleczki nabór wniosków na realizację zadań do realizacji podmiotom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych i niedziałającym
w celu osiągnięcia zysku.
2. Wybór podmiotu realizującego zadania własne gminy odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert, na zasadach określonych w regulaminie ustalonym przez Wójta.
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§ 3.1. Podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji składa Wójtowi Gminy Strzeleczki wniosek
o przyznanie dotacji z budżetu gminy.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) nazwę zadania,
2) szczegółowy zakres rzeczowy zdania publicznego, które ma być zlecone do realizacji,
3) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
5) koszt całkowity oraz wysokość oczekiwanej
kwoty dotacji,
6) informację o wcześniejszej działalności
podmiotu składającego wniosek w zakresie, którego dotyczy zadanie,
7) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie
zadania, w tym o wysokości środków własnych
i pozyskanych z innych źródeł na realizacje danego zadania,
8) podpis osoby lub osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.
3. Do wniosku należy dołączyć aktualny statut
lub inny dokument założycielski, organizacyjny
lub rejestracyjny wnioskodawcy, z którego wynikają jego zadania, zakres działalności oraz uprawnienia do składania oświadczeń woli,
4. Wójt może żądać złożenia w ustalonym
terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień lub
dokumentów.
5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku, Wójt wyznacza
odpowiedni termin i wzywa wnioskodawcę do ich
usunięcia.
6. Nie usunięcie w wyznaczonym terminie
uchybień lub wad powoduje wykluczenie wnioskodawcy z postępowania o udzielenie dotacji.
§ 4. Przy rozpatrywaniu wniosku o realizację
zadania uwzględnia się w szczególności:
1. znaczenie zadań dla realizowanych przez
gminę celów i kierunków,
2. ocenę przedstawionych kalkulacji realizacji
zadania,
3. analizę i ocenę możliwości realizacji zadania,
4. analizę i ocenę wykonania przez podmiot
wcześniej zleconych zadań z uwzględnieniem
rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych środków.
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macji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Strzeleczki, określając:
1) zadanie zlecone do wykonania,
2) nazwę podmiotu dotowanego,
3) informację o kwocie udzielonej dotacji.
§ 7.1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy podmiotem, który
otrzymał dotację a Gminą Strzeleczki.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera
w szczególności:
1) strony umowy, miejsce i datę jej zawarcia,
2) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce jego realizacji,
3) określenie wysokości dotacji oraz sposobu
i terminu jej przekazania,
4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
5) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji,
6) tryb kontroli wykonania zadania, sankcje
z tytułu niewłaściwego wykorzystania dotacji lub
wykorzystania jej na cele inne niż określone
w umowie.
§ 8. Wójt zobowiązany jest do prowadzenia
kontroli w zakresie wykonywania umów oraz
oceny ich realizacji, uwzględniając kryteria efektywności, rzetelności, ciągłości, terminowości
oraz jakości ich świadczenia.
§ 9.1. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji, z zachowaniem zasady jawności
postępowania, następuje na podstawie:
1) sprawozdania z wykonania zadania,
2) kserokopii opisanych rachunków i faktur,
które opłacone zostały w całości lub w części ze
środków pochodzących z dotacji.
2. Sprawozdanie z realizacji zadania sporządza
się i przedkłada w terminie 30 dni po upływie
okresu, na który umowa została zawarta.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki.
§ 11. Traci moc uchwała Nr XXII/166/04 Rady
Gminy Strzeleczki z dnia 23 września 2004 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku dotacji z budżetu gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

§ 5. Wyboru ofert dokonuje się w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od daty wyznaczonej na jej
złożenie.

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

§ 6. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego
konkursu ofert zamieszcza się w Biuletynie Infor-

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Wolny
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UCHWAŁA NR VI/28/2011
RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola
prowadzone przez Gminę Ujazd
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 i Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.
1203, 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, 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 40, poz.
230, Nr 106, poz. 675); w związku z art. 14 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273,
poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17,
poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020,
Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249,
poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791,
Nr 120, poz. 818 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.
1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz.
33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157,
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r.
Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz.
857 i Nr 148, poz. 991), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się, że bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd, odbywa się w czasie
5 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 13.00.
§ 2. Ustala się opłatę w wysokości 1,80 zł za
realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych
wykraczających poza podstawę programową
wychowania przedszkolnego od każdego dziecka
za każdą godzinę zegarową uczestnictwa w zajęciach dodatkowych jak:
a) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające
rozwój umysłowy dziecka,
b) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka,

c) gry i zabawy badawcze rozwijające uzdolnienia dziecka,
d) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym światem,
e) zajęcia plastyczne i teatralne rozwijające
uzdolnienia dziecka,
f) zabawy tematyczne wspomagające rozwój
emocjonalny i społeczny dziecka.
Wysokość opłaty w miesiącu za realizację
świadczeń, o których mowa powyżej stanowi
iloczyn stawki godzinowej i zadeklarowanej przez
rodziców (prawnych opiekunów) liczby godzin
pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej.
§ 3. Opłaty uiszcza się do 15 dnia każdego
miesiąca za dany miesiąc.
§ 4.1. W przypadku nieobecności dziecka
w przedszkolu opłaty, o których mowa w § 2
podlegają zwrotowi.
2. Opłaty, o których mowa w § 2 podlegają
zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka
w przedszkolu. Kwotę zwrotu ustala się w ten
sposób, że miesięczną wysokość opłaty dzieli się
prze liczbę dni pracy przedszkola w danym miesiącu i wynik ten mnoży się przez liczbę dni nieobecności dziecka w przedszkolu.
3. Warunkiem zwrotu opłat, o których mowa,
jest zgłoszenie nieobecności dziecka dyrektorowi
przedszkola najpóźniej do godziny 8.00 rano
w dniu, w którym zaistniała.
4. W przypadku nieobecności zgłaszanej po
godzinie 8.00 wysokość zwrotu opłat będzie liczona od następnego dnia.
5. Zwrot opłat następuje w formie odpisu od
należności za następny miesiąc, a w przypadku
braku możliwości dokonania takiego odpisu, na
wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka
dokonuje się jej wypłaty.
§ 5. W przypadku, gdy do tego samego przedszkola uczęszcza więcej dzieci z jednej rodziny,
odpłatność za drugie dziecko wynosi 70% ustalonej stawki opłaty. Za trzecie i kolejne dziecko
z tej samej rodziny odpłatność wynosi 50% ustalonej stawki opłaty.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXIV/196/2009
Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 kwietnia
2009 r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę
Ujazd.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rajmund Suhs
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UCHWAŁA NR VI/29/2011
RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Ujazd
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.
1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.
1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz.
974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.
1111; 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 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675),
art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 36 pkt 2 lit. f oraz
art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz.
1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738,
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229,
Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842) oraz art. 96
ust. 1, 3 i 4, art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295,
Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 216,
poz. 1367, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010
Nr 182, poz. 1228) Rada Miejska w Ujeździe
uchwala, co następuje:
§ 1.1. Uchwała określa sposób sprawienia pogrzebu przez Gminę Ujazd dla osób, które
w chwili zgonu zamieszkiwały lub przebywały na
terenie Gminy Ujazd i nie ustalono osób zobowiązanych do sprawienia pogrzebu, w tym osobom
bezdomnym oraz osobom, których tożsamości nie

można ustalić, po uzyskaniu zgody właściwego
prokuratora.
2. Gmina Ujazd może sprawić pogrzeb osobom
zmarłym, o których mowa w ustępie 1, posiadającym rodzinę, w przypadku gdy ta rodzina odmawia sprawienia pogrzebu lub nie może pogrzebu sprawić ze względów materialnych, w związku z brakiem możliwości ubiegania się o świadczenie na ten cel z innych tytułów.
§ 2.1. Decyzję w sprawie sprawienia pogrzebu
na koszt Gminy podejmuje Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ujeździe, po dokonaniu
rozeznania sytuacji przez pracownika socjalnego.
2. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu, wystawionego przez urząd stanu
cywilnego właściwy dla miejsca zgonu.
3. Sprawienie pogrzebu następuje zgodnie
z wyznaniem zmarłego, a w przypadku gdy nie
jest możliwe ustalenie wyznania, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.
4. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może zlecić sprawienie pogrzebu firmie prowadzącej
usługi pogrzebowe, po wcześniejszym uzgodnieniu niezbędnych czynności oraz kosztów z tym
związanych.
§ 3. Sprawienie pogrzebu obejmje niezbędne
czynności z tym związane, a w szczególności:
1) przywóz i przechowanie zwłok (w chłodni
lub prosektorium);
2) przygotowanie zwłok do pochówku;
3) zapewnienie stosownego ubrania i obuwia;
4) zakup trumny, tabliczki i wieńca;
5) obsługę przy pochówku;
6) udział osoby duchownej w pochówku osoby
zmarłej;
7) przewóz zwłok karawanem;
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8) wykopanie, zakopanie, uformowanie podejmowane przez grabarza i oznaczenie grobu
znakiem wyznania zmarłego i tabliczką z imieniem
i nazwiskiem oraz datą urodzenia i zgonu;
9) inne czynności wynikające ze sprawienia
pogrzebu, wymagane przepisami prawa.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 4. Łączny koszt sprawienia pogrzebu nie
może być wyższy od kwoty zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Rajmund Suhs

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

*/ Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.62.2011.LM z dnia 5 maja 2011 r.
stwierdzające nieważność części niniejszej uchwały
–opublikowane pod poz. 671.
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UCHWAŁA NR VI/41/2011
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Wołczyn na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, z późn.
zm. Dz. U. 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 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U.
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337
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 oraz z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz.
230) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96,
poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50,
poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192,
poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, z 2010 r.
Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871) Rada Miejska
w Wołczynie uchwala, co następuje:
§ 1.1. Z budżetu gminy Wołczyn mogą być
udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy elewacji frontowej (bez wymiany
okien) w obiektach wpisanych do ewidencji zabytków oraz wszystkich robót budowlanych

w obiektach sakralnych wpisanych do rejestru
zabytków.
2. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, o której mowa
w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3. Dotacja celowa z budżetu gminy Wołczyn
udzielana jest na zasadzie dofinansowania prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, w rozumieniu ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
4. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie robót i prac, które:
1) zostaną przeprowadzone w roku, w którym
dotacja ma być udzielona,
2) rozpoczęto w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku lub w roku złożenia wniosku i będą
kontynuowane w roku, w którym dotacja ma być
udzielona.
5. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na roboty budowlane, prace konserwatorskie
i restauratorskie przy zabytku, określone w art. 77
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
§ 2.1. Dotacja może być udzielona do wysokości 20 % nakładów koniecznych na wykonanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku, o którym mowa
w § 1 ust. 1, jednak nie większych niż 20 000 zł.
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2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość
historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem
technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może
być udzielona w wysokości do 30 % nakładów
koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
jednak nie większych niż. 30 000 zł.
3. Dotacja może być również udzielona do
wysokości 10 % jednak nie więcej niż 10.000 zł
nakładów koniecznych na wykonanie tych prac
lub robót w przypadku, jeżeli stan zachowania
zabytku wynikający ze zdarzeń losowych wymaga niezwłocznego podjęcia prac interwencyjnych.
4. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku nie może zostać udzielona:
1) jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł,
2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych
przez gminę Wołczyn i inne uprawnione organy
przekroczyła wysokość 100 % nakładów koniecznych na te prace lub roboty.
§ 3.1. Udzielenie dotacji może nastąpić na
podstawie pisemnego wniosku o udzielenie dotacji.
2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się
w Urzędzie Miejskim w Wołczynie w terminie do
30 września roku poprzedzającego rok przyznania
dotacji.
3. Wnioski o udzielenie dotacji składa się
w Urzędzie Miejskim w Wołczynie w terminie do
30 czerwca roku, w którym ma być przydzielona
dotacja.
4. Zatwierdzony przez Burmistrza Wołczyna
wniosek o dotację stanowi podstawę ujęcia kwoty dotacji w projekcie budżetu na dany rok budżetowy.
5. Wnioski o przyznanie dotacji, zgłaszane
w trakcie roku budżetowego, rozpatrywane są na
zasadach zmian w budżecie gminy.
6. Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dołącza się:
a) dokument potwierdzający wpis zabytku do
rejestru zabytków,
b) dokument potwierdzający posiadanie przez
wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
c) harmonogram oraz kosztorys przewidywanych prac lub robót wykonywanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania,
d) pozwolenie konserwatora zabytków na
prowadzenie prac, które mają być przedmiotem
dotacji,
e) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót,
jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwo-
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lenia lub zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego.
7. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowić
będzie załącznik do Zarządzenia Burmistrza Wołczyna wydanego na podstawie niniejszej uchwały.
8. Jeżeli prowadzone prace są kontynuacją
prac z lat ubiegłych, wnioskodawca dołącza do
wniosku kopię protokołów z postępowania
o udzielenie zamówienia i wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania oraz kopię
umowy, jeżeli jest już zawarta taka umowa, oraz
protokoły odbioru wykonanych robót do dnia
złożenia wniosku, podpisane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.
§ 4. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji
podejmuje Burmistrz Wołczyna.
§ 5.1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy, określającej w szczególności:
1) opis i zakres prac lub robót i termin ich wykonania oraz zobowiązanie do wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach
publicznych,
2) kwotę dotacji i tryb jej płatności uzależniony
od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac
lub robót i rozliczenia tych wydatków,
3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji
oraz sposób kontroli należytego wykorzystania
dotacji,
4) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do
poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego
wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia
niezbędnej dokumentacji,
5) zasady i sposób zwrotu niewykorzystanej
dotacji lub jej części lub zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
2. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia roku budżetowego.
3. Podmiot nie może wykorzystywać środków
uzyskanych na podstawie umowy na inne cele,
niż określone w umowie.
4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu
roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania, w formie aneksu do umowy.
§ 6. Dotacja może być przekazana jednorazowo lub w kilku transzach w zależności od potrzeb
i specyfiki realizowanego zadania oraz postanowień umowy.
§ 7.1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu
w terminie określonym w umowie.
2. Podstawą rozliczenia dotacji jest komisyjny
odbiór wykonanych prac lub robót z udziałem
osób posiadających kwalifikacje do odbioru robót.
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3. W celu rozliczenia dotacji, podmiot, któremu jej udzielono, składa sprawozdanie z wykonania prac lub robót Burmistrzowi Wołczyna.
4. Wzór sprawozdania stanowić będzie załącznik do Zarządzenia Burmistrza wydanego na
podstawie niniejszej uchwały.
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2. Kontrolę prawidłowości wykonywania dotowanego zadania, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych, sprawują upoważnieni przez Burmistrza Wołczyna pracownicy
Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
3. W ramach kontroli, o której mowa w pkt 1,
osoby upoważnione mogą badać dokumenty
i inne nośniki informacji, które mają lub mogą
mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub
pisemnie informacji dotyczących wykonywania
zadania.
4. Wynik kontroli może stanowić podstawę do
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i natychmiastowego zwrotu udzielonej kwoty dotacji.

§ 8. W przypadku stwierdzenia wykorzystania
dotacji niezgodnie z umową, w tym nieprzedstawienia rozliczenia w terminie określonym w umowie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej
części dotacji, podania nieprawidłowych lub niepełnych informacji o wykorzystaniu dotacji, podmiot, któremu jej udzielono, traci prawo do ubiegania się o dalsze dotacje z budżetu gminy Wołczyn przez okres kolejnych 3 lat, począwszy od
roku, w którym dotacja winna być rozliczona lub
zwrócona.

§ 11. Wielkość środków finansowych przeznaczonych w roku budżetowym na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytkach określa uchwała budżetowa.

§ 9. Burmistrz Wołczyna prowadzi wykaz dotacji udzielonych przez Radę Miejską w Wołczynie
na zadania, o których mowa w § 1.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 10.1. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie, przede wszystkim
w zakresie:
a) stanu realizacji zadania,
b) efektywności i jakości wykonania zadania,
c) zgodności wydatkowania dotacji z celem,
na który została przyznana,
d) gospodarności i rzetelności w sposobie wydatkowania środków budżetu gminy,
e) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Waldemar Antkowiak
*/ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu wydało, uchwałą Nr 11/41/2011 z dnia
15 kwietnia 2011 r., rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części niniejszej uchwały – opublikowane pod poz. 672.
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UCHWAŁA NR VII/46/2011
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn
prowadzące wychowanie przedszkolne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2001 roku, nr 142, poz. 1591; ze zmianami z 2002 roku:
Dz. U. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113,
poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806;
z 2003 roku: Dz. U. nr 80, poz. 717, nr 162,
poz. 1568; z 2004 roku: Dz. U. nr 102, poz. 1055
i nr 116, poz. 1203; z 2005 roku: Dz. U. nr 172,

poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 roku:
Dz. U. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337,
z 2007 roku: nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974
i nr 173, poz. 1218; z 2008 roku: nr 180, poz.
1111 i nr 223, poz. 1458; z 2009 roku: nr 52,
poz. 420; z 2010 roku: Dz. U. nr 28, poz. 142,
nr 28, poz. 146, nr 106, poz. 675 i nr 40, poz.
230), art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1
i art. 67a ust. 1 – 4 Ustawy z dnia 7 września
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1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dziennik Ustaw z 2004 roku, nr 256, poz. 2572;
ze zmianami z 2004 roku: Dz. U. nr 109, poz.
1161; nr 69, poz. 624, nr 273, poz. 2703
i nr 281, poz. 2781; z 2005 roku: Dz. U. nr 17,
poz. 141, nr 69, poz. 624, nr 273, poz. 2703,
nr 281, poz. 2781, nr 17, poz. 141, nr 131, poz.
1091, nr 122, poz. 1020, nr 167, poz. 1400,
nr 94, poz. 788, nr 249, poz. 2104; z 2006 roku: Dz. U. Nr 144, poz. 1043, nr 208, poz.
1532; nr 227, poz. 1658; z 2007 roku: Dz. U.
Nr 42, poz. 273, nr 80, poz. 542, nr 120, poz.
818, nr 115, poz. 791, nr 181, poz. 1292,
nr 181, poz. 1292 i nr 180, poz. 1280; z 2008 roku: Dz. U. Nr 70, poz. 416, nr 145, poz. 917,
nr 216, poz. 1370 i nr 235, poz. 1618; z 2009 roku:
Dz. U. Nr 6, poz. 33, nr 31, poz. 206, nr 56,
poz. 458, nr 56, poz. 458, nr 56, poz. 458
i nr 219, poz. 1705; z 2010 roku: Dz. U. Nr 44,
poz. 250 i nr 54, poz. 320), Rada Miejska
w Wołczynie uchwala, co następuje:
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część kosztów opieki i zajęć wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:”.
§ 2.1. Dotychczasową treść paragrafu 5 uchwały nr III/11/2010 oznacza się jako § 5 ust. 1.
2. W § 5 uchwały nr III/11/2010 dodaje się
ust. 2 w brzmieniu:
„2. Kwoty opłat należnych za świadczenia udzielane przez przedszkola ponad dzienny wymiar określony w § 1 uchwały rozlicza się za miesiące kalendarzowe. Liczbę godzin świadczeń odpłatnych ustala się odejmując od liczby godzin pobytu dziecka w
przedszkolu w danym miesiącu liczbę godzin korzystania ze świadczeń bezpłatnych w tym miesiącu.
Kwotę opłaty za dany miesiąc stanowi iloczyn liczby godzin świadczeń odpłatnych w danym miesiącu
i stawki za 1 godzinę tych świadczeń ustalonej
zgodnie z § 2 ust. 2 punkt 1 lub 2.”.
§ 3. Paragraf 6 uchwały nr III/11/2010 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały traci moc Uchwała nr XIII/118/2007 Rady
Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 października
2007 roku w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Wołczyn.”.

§ 1. Zdanie pierwsze i drugie paragrafu 2
ust. 1 uchwały nr III/11/2010 Rady Miejskiej
w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez
jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące
wychowanie przedszkolne otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Świadczenia przedszkoli w zakresie
nauczania, wychowania i sprawowania opieki nad
wychowankami, udzielane w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1, są odpłatne. Opłata
za nauczanie i świadczenia opiekuńczo - wychowawcze udzielane przez przedszkola w czasie
przekraczającym 5 godzin dziennie obejmuje

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Waldemar Antkowiak

661

662
662

UCHWAŁA NR VII/48/2011
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Wołczyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2001 roku,
nr 142, poz. 1591; ze zmianami z 2002 roku:
Dz. U. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113,
poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806;
z 2003 roku: Dz. nr 80, poz. 717, nr 162, poz.
1568; z 2004 roku: Dz. U. nr 102, poz. 1055
i nr 116, poz. 1203; z 2005 roku: Dz. U. nr 172,
poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 roku: Dz. U.
nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337, z 2007 roku:
nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz.

1218; z 2008 roku: nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz.
1458; z 2009 roku: nr 52, poz. 420; z 2010 roku:
Dz. U. nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146, nr 106,
poz. 675 i nr 40, poz. 230) i art. 17 ust. 4 Ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2004 roku,
nr 256, poz. 2572; ze zmianami z 2004 roku: Dz. U.
nr 109, poz. 1161; nr 69, poz. 624, nr 273, poz.
2703 i nr 281, poz. 2781; z 2005 roku: Dz. U.
nr 17, poz. 141, nr 69, poz. 624, nr 273, poz.
2703, nr 281, poz. 2781, nr 17, poz. 141, nr 131,
poz. 1091, nr 122, poz. 1020, nr 167, poz. 1400,
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nr 94, poz. 788, nr 249, poz. 2104; z 2006 roku:
Dz. U. Nr 144, poz. 1043, nr 208, poz. 1532;
nr 227, poz. 1658; z 2007 roku: Dz. U. Nr 42, poz.
273, nr 80, poz. 542, nr 120, poz. 818, nr 115,
poz. 791, nr 181, poz. 1292, nr 181, poz. 1292
i nr 180, poz. 1280; z 2008 roku: Dz. U. Nr 70,
poz. 416, nr 145, poz. 917, nr 216, poz. 1370
i nr 235, poz. 1618; z 2009 roku: Dz. U. Nr 6,
poz. 33, nr 31, poz. 206, nr 56, poz. 458, nr 56,
poz. 458, nr 56, poz. 458 i nr 219, poz. 1705;
z 2010 roku: Dz. U. Nr 44, poz. 250 i nr 54, poz.
320) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Sieć publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Wołczyn tworzą:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie.
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie.
3. Szkoła Podstawowa w Komorznie.
4. Szkoła Podstawowa w Skałągach.
5. Szkoła Podstawowa w Szymonkowie.
6. Szkoła Podstawowa w Wąsicach.
7. Szkoła Podstawowa Wierzbicy Górnej.
§ 2.1. Ustala się następujące granice obwodów szkół podstawowych, wymienionych w § 1:
1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie.
a) Miasto Wołczyn – ulice: Astrów, Azaliowa,
Brzechwy, Byczyńska, Bzowa, Chabrów, ks. Jana
Dzierżona, Dożynkowa, Harcerska, Irysowa, Jaśminowa, Kluczborska, Kościelna, Kościuszki, Krokusowa, Krótka, Hugona Kołłątaja, Kwiatów Polskich,
Leśna, Młyńska, Namysłowska, Ogrodowa, Opolska, Plac Partyzantów, Polna, Powstańców, Poznańska, Przyjaciół, Różana, Rynek, Rzeczna, Słonecznikowa, Sobótki, Szymonowska, Szpitalna,
Traugutta, Tulipanowa, Plac Wolności, Wrzosowa;
b) Sołectwo Gierałcice;
c) Sołectwo Ligota Wołczyńska;
d) Sołectwo Markotów Duży;
e) Sołectwo Markotów Mały,
f) Sołectwo Rożnów – dla uczniów:
- klas II, III, IV, V i VI szkoły podstawowej
w roku szkolnym 2011/12,
- klas III, IV, V i VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2012/13,
- klas IV, V i VI szkoły podstawowej w roku
szkolnym 2013/14,
- klas V i VI szkoły podstawowej w roku
szkolnym 2014/15,
- klasy VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/16.
2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie.
a) Miasto Wołczyn - ulice: Dworcowa, Drzymały,
Fabryczna, Jadwigi, Ligonia, Karola Miarki, Osiedle
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Młodych, Przemysłowa, Sienkiewicza, Słowackiego,
Stalmacha, Świerczewskiego, Waryńskiego;
b) Sołectwo Brzezinki.
3) Szkoła Podstawowa w Komorznie.
a) Sołectwo Bruny,
b) Sołectwo Komorzno,
c) Sołectwo Krzywiczyny.
4) Szkoła Podstawowa w Skałągach.
a) Sołectwo Skałągi,
b) Sołectwo Rożnów – dla uczniów:
- klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym
2011/12,
- klas I i II szkoły podstawowej w roku szkolnym 2012/13,
- klas I, II i III szkoły podstawowej w roku
szkolnym 2013/14,
- klas I, II, III i IV szkoły podstawowej w roku
szkolnym 2014/15,
- klas I, II, III, IV i V szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/16,
- klas I - VI szkoły podstawowej począwszy od
roku szkolnego 2016/17.
5) Szkoła Podstawowa w Szymonkowie.
a) Sołectwo Szymonków,
b) Sołectwo Świniary Małe.
6) Szkoła Podstawowa w Wąsicach.
a) Sołectwo Brynica,
b) Sołectwo Szum,
c) Sołectwo Wąsice,
d) Sołectwo Wierzchy.
7) Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej.
a) Sołectwo Duczów Mały i Duczów Wielki,
b) Sołectwo Świniary Wielkie,
c) Sołectwo Wierzbica Dolna,
d) Sołectwo Wierzbica Górna.
2. Określenie „sołectwo” użyte w paragrafie 1
ust. 1 obejmuje wszystkie wsie, kolonie, osady
i przysiółki wchodzące w skład danego sołectwa.
§ 3. Tracą moc:
1) Uchwała Nr XXXVI/290/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 maja 2005 roku
w sprawie planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Wołczyn.
2) Uchwała Nr XXXIX/324/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/290/2005
z dnia 30 maja 2005 roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.
§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia,
z mocą od 01 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Waldemar Antkowiak
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ANEKS NR 1
z dnia 19 stycznia 2011 r.
do Porozumienia z dnia 30.09.2010 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji zadania
pod nazwą "Przebudowa odcinków dróg wraz z kanalizacją w m. Popielów - I etap"
zawarty w dniu 19.01.2011 r. w Opolu pomiędzy:
Gminą Popielów, ul. Opolska 13 46–090 Popielów
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – Dionizego Duszyńskiego
a
Powiatem Opolskim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu w imieniu, którego działa:
1. Przewodniczący Zarządu Powiatu
- Henryk Lakwa
2. Członek Zarządu Powiatu - Leonarda Płoszaj

2. Wpłaty dotacji będą przekazywane na rachunek Powiatu Opolskiego w PKO BP S.A.
I O/Opole 72 1020 3668 0000 5102 0015 7123.
§ 2. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez
zmian.
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 3. Aneks sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach w tym: 2 egzemplarze dla
Powiatu Opolskiego i 1 egzemplarz dla Gminy
Popielów.

§ 1. W oparciu o zapisy § 1 ust. 2 b zawartego Porozumienia z dnia 30.09.2010 r. strony
postanawiają zmienić treść § 4, który otrzymuje
brzmienie:
1. "Gmina Popielów zobowiązuje się do przekazania każdorazowo w terminie 10 dni od daty
otrzymania protokołów odbioru robót kwalifikowanych i niekwalifikowanych kwoty w wysokości odpowiednio 25% lub 50 % zrealizowanego
zakresu zadania, jednak nie więcej niż do kwoty
600.000,-zł (słownie: sześćset tysięcy złotych
00/100)

Powiat Opolski

Gmina Popielów

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Henryk Lakwa

Wójt
Dionizy Duszyński

Wicestarosta Opolski
Leonarda Płoszaj
Skarbnik Powiatu
Elżbieta Grubizna

Skarbnik Gminy
Joanna Rudnik
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ANEKS NR 9/2011
z dnia 31 stycznia 2011 r.
zawarty w dniu 31.01.2011 r. do Porozumienia Nr 2 z dnia 01.02.2002 r.
w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych
położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek,
pomiędzy:
Powiatem Opolskim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu w imieniu, którego działa:
1. Przewodniczący Zarządu – Henryk Lakwa
2. Członek Zarządu – Leonarda Płoszaj
a
Burmistrzem Ozimka - Panem Markiem Korniakiem
1. W § 3 Porozumienia dodaje się ustęp 14
w brzmieniu:

„Wysokość dotacji w 2011 r. wynosi
65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy
złotych 00/100)”.
Przekazanie pierwszej raty dotacji w 2011 r.
nastąpi w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia
Aneksu.
Wykaz dróg objętych Porozumieniem w 2011 r.
określa załącznik Nr 1 do niniejszego Aneksu.
2. Sprawozdanie rzeczowe i finansowe z realizacji powierzonych zadań Przyjmujący składa
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Przekazującemu w terminie do 15 stycznia następnego roku po otrzymaniu dotacji.
3. Aneks niniejszy sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Powiatu Opolskiego i 1 egz. dla Burmistrza Ozimka.
4. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.
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5. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie
z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przekazujący

Przyjmujący

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Henryk Lakwa

Burmistrz Ozimka
Marek Korniak

Wicestarosta Opolski
Leonarda Płoszaj
Skarbnik Powiatu
Elżbieta Grubizna
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Skarbnik
Gminy Ozimek
Maria Błahuta
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INFORMACJA NR OWR-4210-14(8)/2011/564/IX-A/MK
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 6 maja 2011 r.
Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla ciepła ZAK S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźle
Decyzją z dnia maja 2011 r. nr OWR-421014(7)/2011/564/IX-A/MK Prezes URE odmówił
zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez
ZAK S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, zwaną
dalej Przedsiębiorstwem.

dzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 ÷ 46.
W trakcie postępowania administracyjnego, na
podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono,
że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę niezgodnie
z zasadami określonymi w art. 45 ust 1 pkt 1 i 3
ustawy – Prawo energetyczne.

Uzasadnienie
Na podstawie wniosku Przedsiębiorstwa z dnia
2 marca 2011 r. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia IX taryfy dla ciepła.

Przedmiotowa decyzja została wysłana do
Przedsiębiorstwa.
z up. Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-Zachodniego
Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą we Wrocławiu
Józef Dolata

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo
energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne
posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw
gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu
przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Prezes URE zatwierdza taryfę bądź
odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwier665
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OGŁOSZENIE
STAROSTY NAMYSŁOWSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie trybu zgłaszania kandydatów
do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Namysłowie
Stosownie do postanowień art. 44„b” i 44„c”
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 214,
poz. 1407 z późn. zm.) oraz w związku z § 9
ust. 1 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. Nr 62,
poz. 560) – Starosta Namysłowski informuje
o możliwości zgłaszania kandydatów na członków
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełno666

sprawnych w Namysłowie. Organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Namysłowskiego mogą
zgłaszać po jednym kandydacie do Rady Powiatowej w terminie 30 dni, licząc od daty ukazania
się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Zgłoszenia w formie pisemnej należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów.
Starosta Namysłowski
Julian Kruszyński
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POROZUMIENIE
z dnia 1 marca 2011 r.
w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1760 O Wrzoski – Chróścina na odc. od km 0+000
– droga krajowa nr 94 do km 1+687,0 – przejazd kolejowy w m. Chróścina” w roku 2011
zawarte w dniu 01.03. 2011 r. pomiędzy:
Powiatem Opolskim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu Opolskiego w imieniu, którego
działa:
1. Przewodniczący Zarządu - Henryk Lakwa
2. Członek Zarządu - Leonarda Płoszaj
a
Gminą Dąbrowa reprezentowaną przez:
Pana Marka Leję – Wójta Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani
Barbary Filipczuk
zwanych dalej partnerami zawarto porozumienie o następującej treści:
§ 1. Strony porozumienia zobowiązują się do
wspólnego sfinansowania na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu zadania pod
nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1760 O
Wrzoski – Chróścina na odc. od km 0+000 –
droga krajowa nr 94 do km 1+687,0 – przejazd
kolejowy w m. Chróścina” zwanego dalej przedsięwzięciem. Przedsięwzięcie będzie realizowane
w całości w 2011 r.
§ 2. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi
2.795.905,05 zł (słownie: dwa miliony siedemset
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięć
złotych 05/100) w tym: roboty budowlane wg
kosztorysu inwestorskiego 2.706.905,05 zł
(słownie: dwa miliony siedemset sześć tysięcy
dziewięćset pięć złotych 05/100), nadzór inwestorski 82.000,01 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa
tysiące złotych 01/100) i promocja projektu
6.999,99 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100). Koszty kwalifikowane robót budowlanych wynoszą
2.433.457,74 (słownie: dwa miliony czterysta
trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 74/100), koszty niekwalifikowane
wynoszą 273.447,31 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści
siedem złotych 31/100).
§ 3.1. Łączna wysokość nakładów partnerów
w kwocie 638.465,98 zł (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć
złotych 98/100) stanowić będzie wkład własny
do realizacji przedsięwzięcia w 2011 r. zgłoszo-

nego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 –
2013, Poddziałanie 3.1.2 Drogi lokalne.
2. W ogólnej kwocie nakładów partnerów
koszty kwalifikowane przedsięwzięcia wynoszą
365.018,67 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt
pięć tysięcy osiemnaście złotych 67/100), a koszty niekwalifikowane 273.447,31 zł (słownie:
dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta
czterdzieści siedem złotych 31/100).
§ 4. Powiat Opolski pokryje koszty realizacji
przedsięwzięcia w wysokości nie wyższej niż
538.465,98 zł (słownie: pięćset trzydzieści osiem
tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych
98/100) w tym koszty kwalifikowane w wysokości 265.018,67 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemnaście złotych 67/100)
i
koszty
niekwalifikowane
w
wysokości
273.447,31 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt
trzy tysiące czterysta czterdzieści siedem złotych
31/100).
§ 5. Gmina Dąbrowa pokryje koszty realizacji
przedsięwzięcia w części dotyczącej jedynie kosztów kwalifikowanych w wysokości nie wyższej
niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych
00/100).
Kwota ta została ustalona w budżecie Gminy
uchwalonym uchwałą Rady Gminy Dąbrowa
Nr IV/18/10 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie
uchwały budżetowej na 2011 rok (załącznik Nr 1
do Porozumienia).
§ 6. Wynikające z ustaleń § 4 i § 5 proporcje
udziału partnerów w sfinansowaniu przypadającej
na nich części kosztów kwalifikowanych pozostają bez zmian, także w przypadku zmniejszenia
kosztów realizacji całości przedsięwzięcia w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.
§ 7. Powiat Opolski pokryje również wydatki
związane z nadzorem inwestorskim oraz promocją
projektu w wysokości 89.000,00 zł (słownie:
osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
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§ 8. Koszty dotyczące przedsięwzięcia przekraczające kwoty wskazane w § 4 i 5 nie będą
obciążać Gminy Dąbrowa.
§ 9.1. Liderem przedsięwzięcia będzie Powiat
Opolski, jako główny beneficjent. Do obowiązków
Lidera należeć będzie zarządzanie przedsięwzięciem, jego właściwa realizacja, rozliczenie oraz
promocja.
2. Podmiotem wszelkich praw i obowiązków
w stosunku do realizowanego przedsięwzięcia
będzie Powiat Opolski.
§ 10.1. Powiat Opolski, za pośrednictwem
jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, ogłosi przetarg na wykonanie
przedsięwzięcia zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177).
2. Materiały przetargowe i organizację przetargu zapewni Powiat Opolski na własny koszt za
pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych
w Opolu.
§ 11. Obowiązkiem Gminy Dąbrowa jest przekazanie środków finansowych na rzeczową realizację przedsięwzięcia w roku 2011 w kwocie
wskazanej w § 5.
§ 12. Gmina Dąbrowa zobowiązuje się do
przekazania środków finansowych w terminie
dwóch miesięcy od daty zawarcia umowy z Wykonawcą zadania.
Wpłata dotacji będzie przekazana na rachunek
Powiatu Opolskiego w PKO BP S.A. I O/Opole 72
1020 3668 0000 5102 0015 7123.
§ 13.1. W przypadku wystąpienia zamówień
dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym strony wyrażają zgodę na pokrycie tych
kosztów ze środków zaoszczędzonych do kwot
zadeklarowanych udziałów w proporcji po 50%
każda ze stron.
2. W przypadku, gdy koszty związane z zamówieniami dodatkowymi obciążające Gminę
Dąbrowa, zgodnie z ust. 1 zostaną wyczerpane,
wszelkie pozostałe koszty dotyczące zamówień
dodatkowych obciążają w całości Powiat Opolski.
§ 14.1. Faktury za wykonane roboty wystawiane będą przez Wykonawcę w całości na Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu.
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2. Ostateczne rozliczenie przyznanych środków na wykonanie przedsięwzięcia nastąpi przy
zachowaniu zasad określonych w § 6 i § 13.
3. Powiat Opolski przedłoży Gminie Dąbrowa
rozliczenie z wykorzystania środków po zrealizowaniu przedsięwzięcia.
4. Niewykorzystana część środków zostanie
zwrócona Gminie Dąbrowa w terminie do 21 dni
od daty całkowitego rozliczenia.
§ 15. Kaucja gwarancyjna naliczona będzie od
całej wartości robót i przechowywana na koncie
Powiatu Opolskiego – Zarządu Dróg Powiatowych.
§ 16. Własność majątku tj. droga powiatowa
Nr 1760 O Wrzoski – Chróścina, na odc. od km
0+000 – droga krajowa nr 94 do km 1+687,0 –
przejazd kolejowy w m. Chróścina, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia będzie należała do
Powiatu Opolskiego, który zobowiązuje się do
zachowania jego celów, zgodnych z wnioskiem
aplikacyjnym, w ciągu 5 lat od daty zakończenia
realizacji przedsięwzięcia oraz zobowiązuje się do
utrzymania majątku w przeciągu 5 lat od daty
zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
§ 17. Nadzór nad prowadzonymi robotami
sprawowany będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu.
§ 18. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 19. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 20. Porozumienie zostało sporządzone w trzech
jednobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa dla
Powiatu Opolskiego i jeden dla Gminy Dąbrowa.
Powiat Opolski

Gmina Dąbrowa

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Henryk Lakwa

Wójt Gminy
Marek Leja

Wicestarosta Opolski
Leonarda Płoszaj
Skarbnik Powiatu
Elżbieta Grubizna
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Skarbnik Gminy
Barbara Filipczuk
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POROZUMIENIE
z dnia 4 marca 2011 r.
w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725 O
Chróścice – Dobrzeń Wielki – Masów w miejscowości Dobrzeń Wielki ul. Piastowska” w roku 2011
zawarte w dniu 04.03.2011 r. pomiędzy:
Powiatem Opolskim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu Opolskiego w imieniu, którego
działa:
1. Przewodniczący Zarządu - Henryk Lakwa
2. Członek Zarządu - Leonarda Płoszaj
a
Gminą Dobrzeń Wielki reprezentowaną przez:
Pana Henryka Wróbla – Wójta Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
– Barbary Buchta
zwanych dalej partnerami zawarto porozumienie o następującej treści:
§ 1. Strony porozumienia zobowiązują się do
wspólnego sfinansowania na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu zadania pod
nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725 O
Chróścice – Dobrzeń Wielki – Masów w miejscowości Dobrzeń Wielki ul. Piastowska” zwanego dalej przedsięwzięciem. Przedsięwzięcie będzie
realizowane w całości w 2011 r.
§ 2. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi
1.709.335,11 zł (słownie: jeden milion siedemset
dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych
11/100) w tym: roboty budowlane wg kosztorysu
inwestorskiego 1.661.789,66 zł (słownie: jeden
milion sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 66/100)
i promocja projektu 6.999,99 zł (słownie: sześć
tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć
złotych 99/100). Koszty kwalifikowane robót
budowlanych wynoszą 1.471.769,09 zł (słownie:
jeden milion czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych
09/100), koszty niekwalifikowane wynoszą
230.566,03 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych
03/100), w tym roboty budowlane 190.020,57 zł
(słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia złotych 57/100) oraz nadzór budowlany
40.545,46 zł (słownie: czterdzieści tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych 46/100).
§ 3.1. Łączna wysokość nakładów partnerów
w kwocie 410.785,94 zł (słownie: czterysta
dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć
złotych 94/100) stanowić będzie wkład własny

do realizacji przedsięwzięcia w 2011r. zgłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 –
2013, Poddziałanie 3.1.2 Drogi lokalne.
2. W ogólnej kwocie nakładów partnerów
koszty kwalifikowane przedsięwzięcia wynoszą
220.765,37 zł ( słownie: dwieście dwadzieścia
tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych
37/100), a koszty niekwalifikowane 190.020,57 zł
(słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia złotych 57/100).
§ 4. Powiat Opolski pokryje koszty realizacji
przedsięwzięcia w wysokości nie wyższej niż
300.785,94 zł (słownie: trzysta tysięcy siedemset
osiemdziesiąt pięć złotych 94/100) w tym koszty
kwalifikowane w wysokości 110.765,37 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt
pięć złotych 37/100) i koszty niekwalifikowane
w wysokości 190.020,57 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia złotych 57/100).
§ 5. Gmina Dobrzeń Wielki pokryje koszty realizacji przedsięwzięcia w części dotyczącej jedynie kosztów kwalifikowanych w wysokości nie
wyższej niż 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć
tysięcy złotych 00/100).
§ 6. Wynikające z ustaleń § 4 i § 5 proporcje
udziału partnerów w sfinansowaniu przypadającej
na nich części kosztów kwalifikowanych pozostają bez zmian, także w przypadku zmniejszenia
kosztów realizacji całości przedsięwzięcia w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.
§ 7. Powiat Opolski pokryje również wydatki
związane z nadzorem inwestorskim oraz promocją
projektu w wysokości 47.545,45 zł (słownie:
czterdzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści
pięć złotych 45/100).
§ 8. Koszty dotyczące przedsięwzięcia przekraczające kwoty wskazane w § 4 i 5 nie będą
obciążać Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 9.1. Liderem przedsięwzięcia będzie Powiat
Opolski, jako główny beneficjent. Do obowiązków
Lidera należeć będzie zarządzanie przedsięwzię-
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ciem, jego właściwa realizacja, rozliczenie oraz
promocja.
2. Podmiotem wszelkich praw i obowiązków
w stosunku do realizowanego przedsięwzięcia
będzie Powiat Opolski.
§ 10.1. Powiat Opolski, za pośrednictwem
jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, ogłosi przetarg na wykonanie
przedsięwzięcia zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177).
2. Materiały przetargowe i organizację przetargu zapewni Powiat Opolski na własny koszt za
pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych
w Opolu.
§ 11. Obowiązkiem Gminy Dobrzeń Wielki jest
przekazanie środków finansowych na rzeczową
realizację przedsięwzięcia w roku 2011 w kwocie
wskazanej w § 5.
§ 12. Gmina Dobrzeń Wielki zobowiązuje się
do przekazania środków finansowych w terminie
dwóch miesięcy od daty zawarcia umowy z Wykonawcą zadania. Wpłata dotacji będzie przekazana na rachunek Powiatu Opolskiego w PKO BP
S.A. I O/Opole 72 1020 3668 0000 5102 0015
7123.
§ 13. W przypadku wystąpienie zamówień
dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym strony wyrażają zgodę na pokrycie tych
kosztów ze środków zaoszczędzonych do kwot
zadeklarowanych udziałów w proporcji po 50%
każda ze stron.
§ 14.1. Faktury za wykonane roboty wystawiane będą przez Wykonawcę w całości na Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu.
2. Ostateczne rozliczenie przyznanych środków na wykonanie przedsięwzięcia nastąpi przy
zachowaniu zasad określonych w § 6 i § 13.
3. Powiat Opolski przedłoży Gminie Dobrzeń
Wielki rozliczenie z wykorzystania środków po
zrealizowaniu przedsięwzięcia.
4. Niewykorzystana część środków zostanie
zwrócona Gminie Dobrzeń Wielki w terminie do
21 dni od daty całkowitego rozliczenia.
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§ 15. Kaucja gwarancyjna naliczona będzie od
całej wartości robót i przechowywana na koncie
Powiatu Opolskiego – Zarządu Dróg Powiatowych.
§ 16. Własność majątku tj. droga powiatowa
Nr 1725 O Chróścice – Dobrzeń Wielki – Masów
w miejscowości Dobrzeń Wielki ul. Piastowska po
zakończeniu realizacji przedsięwzięcia będzie należała do Powiatu Opolskiego, który zobowiązuje
się do zachowania jego celów, zgodnych z wnioskiem aplikacyjnym, w ciągu 5 lat od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia oraz zobowiązuje
się do utrzymania majątku w przeciągu 5 lat od
daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
§ 17. Nadzór nad prowadzonymi robotami
sprawowany będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu.
§ 18. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 19. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 20. Porozumienie zostało sporządzone
w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym:
dwa dla Powiatu Opolskiego i jeden dla Gminy
Dobrzeń Wielki.
Powiat Opolski

Gmina Dobrzeń Wielki

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Henryk Lakwa

Wójt
mgr Henryk Wróbel

Wicestarosta Opolski
Leonarda Płoszaj
Skarbnik Powiatu
Elżbieta Grubizna

Skarbnik Gminy
Barbara Buchta
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POROZUMIENIE NR 4/2011
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r.
pomiędzy
Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim
a
Powiatem Krapkowickim, w którego imieniu
działa Zarząd Powiatu reprezentowany przez:
1 Maciej Sonik - Starosta Krapkowicki
2 Sabina Gorzkulla–Kotzot - Wicestarosta
Krapkowicki
Na podstawie art. 20 ustawy z 23 stycznia
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. nr 31, poz. 206 ze zmianą) i art. 5 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1592 ze zmianami), w związku
z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416
ze zmianami) oraz na podstawie uchwały nr V/
40/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia
19 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonywania
niektórych zadań z zakresu administracji rządowej
dotyczących przygotowania i przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej strony zawierają Porozumienie następującej treści:
§ 1. Wojewoda Opolski powierza, a Powiat
Krapkowicki przyjmuje do wykonania niżej wymienione zadania:
1) wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy
powiatowej komisji lekarskiej;
2) przekazanie zakładom opieki zdrowotnej
środków rekompensujących zarobki utracone
przez lekarzy i średni personel medyczny obsługujących powiatową komisję lekarską;
3) zawieranie umów z dyrektorami zakładów
opieki zdrowotnej (bądź lekarzami prowadzącymi
indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie
lub grupowe praktyki lekarskie oraz przez psychologów) na przeprowadzanie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji
szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji
wojskowej;
4) pokrywanie kosztów wykonania: badań
specjalistycznych i obserwacji szpitalnej osób
stawiających się do kwalifikacji wojskowej, zgodnie z cennikiem usług medycznych, obowiązującym w placówce opieki zdrowotnej, do którego
osoba została skierowana.

§ 2.1. Na wykonanie zadań wymienionych
w § 1 pkt 1, 2 i 4 Porozumienia, przeznacza się
z budżetu Wojewody Opolskiego dotację celową
w kwocie 15 000 zł (dział 750 – administracja
publiczna, rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa, § 2120 – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane
przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej). Dotacja celowa zostanie przekazana na rachunek Powiatu Krapkowickiego w trzech transzach, kolejno w terminach
do: 8 kwietnia 2011 r., 6 maja 2011 r. oraz
10 czerwca 2011 r.
2. W przypadku, gdy dotacja celowa wymieniona w § 2 ust. 1 nie pokryje wydatków związanych z realizacją zadań określonych w § 1
pkt 1, 2 i 4, Powiat Krapkowicki może ubiegać
się o dodatkowe środki na pokrycie faktycznie
poniesionych kosztów. Przyznanie dodatkowych
środków wymaga uprzedniego podpisania i ogłoszenia porozumienia zmieniającego niniejsze Porozumienie.
3. W przypadku, gdy dotacja zostanie wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana
nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega
zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na rachunek Wojewody Opolskiego nr: 22 1010 1401
0006 3922 3100 0000 prowadzony w Narodowym Banku Polskim O/Okręgowy Opole, tytułem
„zwrot dotacji ...”; należy podać przyczynę oraz
wskazać dział, rozdział i paragraf zwracanych
środków.
4. W przypadku wykorzystania na realizację
zadania tylko części przekazanej dotacji, część
niewykorzystana podlega zwrotowi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2011 r. na
rachunek bankowy Wojewody Opolskiego nr:
72 1010 1401 0006 9322 3000 0000 prowadzony w Narodowym Banku Polskim O/Okręgowy
Opole, tytułem „zwrot niewykorzystanej dotacji
dz. 750 rozdz. 75045 § 2120”.
5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie
określonym w ust. 4 będą naliczane odsetki
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia 15 września 2011 r.
6. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja
została przekazana.
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§ 3. Powiat Krapkowicki zobowiązuje się do
prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
środków otrzymanych z dotacji celowej oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
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zumieniem, jak też do przestrzegania otrzymanych wytycznych i zaleceń pokontrolnych.
3. Kontrola wykonania zadania realizowana
jest również poprzez zatwierdzenie rozliczenia
dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym,
o którym mowa w § 4 ust. 2, w terminie 30 dni
od jego przedstawienia.

§ 4.1. Powiat Krapkowicki zobowiązuje się do
składania Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego miesięcznych sprawozdań z wykorzystania dotacji celowej, przekazanej z budżetu
Wojewody Opolskiego na zadania określone
w § 1 pkt. 1, 2 i 4, w nieprzekraczalnym terminie
do 10 – tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni wraz z kserokopią faktur i rachunków
oraz innych dokumentów potwierdzających zasadność poniesionych wydatków, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
2. Rozliczenie całości dotacji z § 2120 otrzymanej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
należy przedłożyć Dyrektorowi Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2011 r.
Podstawę rozliczenia stanowią faktury i rachunki
oraz inne dokumenty potwierdzające zasadność
poniesionych wydatków.

§ 6. Powiat Krapkowicki odpowiada za –
zgodną z obowiązującym prawem – realizację
wymienionych w Porozumieniu zadań.
§ 7.1. Zadania ujęte w § 1 pkt 1, 2 i 4 będą
realizowane od 4 kwietnia do 31 sierpnia 2011 r.
2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu całości
dotacji z § 2120.
3. Wypowiedzenie Porozumienia może nastąpić z zachowaniem jednomiesięcznego terminu
i wymaga formy pisemnej.
§ 8. Do spraw nieuregulowanych niniejszym
porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami).
§ 9. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; w tym dwa dla
Wojewody Opolskiego, a jeden dla Powiatu Krapkowickiego.

§ 5.1. Czynności związane z badaniem prawidłowej realizacji zadań objętych Porozumieniem
w imieniu Wojewody Opolskiego sprawuje Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który
w szczególności:
1) organizuje i przeprowadza kontrole;
2) przygotowuje zalecenia pokontrolne;
3) wydaje wytyczne w zakresie realizacji powierzonych zadań.
2. Powiat Krapkowicki zobowiązuje się do zapewnienia warunków umożliwiających przeprowadzanie kontroli realizacji zadań objętych Poro-

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Starosta Krapkowicki
Maciej Sonik

Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński

Wicestarosta Krapkowicki
Sabina Gorzkulla - Kotzot
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.III.4121.1.66.2011.KK
WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 4 maja 2011 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam
nieważność uchwały nr IV.56.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2011 r. zmieniającej uchwałę nr IV/42/07 Rady Miejskiej w Białej
z dnia 27 luty 2007 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Biała.

Uzasadnienie
W dniu 31 marca 2011 r. Rada Miejska w Białej podjęła uchwałę nr IV.56.2011, którą wprowadziła zmiany w § 2 ust. 1 uchwały nr IV/42/07
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Biała.
Przedmiotowa uchwała podjęta została na
podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
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rządku w gminach (Dz. U. z 2005 Nr 236, poz.
2008 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zawierającego delegację do uchwalenia przez Radę regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy. Taki regulamin, jako akt wykonawczy
będący jednocześnie aktem prawa miejscowego,
powinien bezwzględnie odpowiadać powszechnie
uznawanym regułom postępowania legislacyjnego, które zostały zawarte w „Zasadach techniki
prawodawczej” stanowiących załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 908).
Stosownie do treści § 32 ust. 2 ww. „Zasad”,
jeżeli zmienia się treść przepisu upoważniającego
do wydania aktu wykonawczego w ten sposób,
że zmienia się rodzaj aktu wykonawczego albo
zakres spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym lub wytyczne dotyczące treści tego aktu, przyjmuje się, że taki akt wykonawczy traci moc obowiązującą z dniem wejścia
w życie ustawy zmieniającej treść przepisu upoważniającego.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach
i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz.
666) w art. 107 pkt 1 nadała nowe brzmienie
art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, poszerzając zakres wymagań dotyczących selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych (wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów). Powyższa
nowelizacja spowodowała, iż z chwilą jej wejścia
w życie - tj. z dniem 12 czerwca 2009 r. - zmienił
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się zakres spraw przekazanych organom stanowiącym gmin do unormowania w regulaminie
utrzymania czystości i porządku.
Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy,
iż, stosownie do treści § 32 „Zasad techniki prawodawczej”, dotychczasowy regulamin czystości
i porządku przyjęty uchwałą Rady Miejskiej
w Białej nr IV/42/07 z dnia 27 lutego 2007 r.
stracił moc w dniu wejścia w życie ustawy
o bateriach i akumulatorach. W związku z tym
zmianę do ww. regulaminu przyjętą kwestionowaną uchwałą uznać należy za niezgodną z prawem, niedopuszczalna jest bowiem zmiana aktu
prawa miejscowego, który już utracił moc obowiązującą.
Mając na uwadze powyższe, stwierdzam jak
na wstępie.
Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)
niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być
zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Wojewody
Opolskiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.
z up. Wojewody Opolskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
mgr Barbara Bieluszewska
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.III.4131.1.62.2011.LM
WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 5 maja 2011 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam
nieważność § 1 ust. 1 i 2 oraz § 2 ust. 3 uchwały nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia
30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia sposobu
sprawienia pogrzebu przez Gminę Ujazd, z powodu istotnego naruszenia prawa.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 30 marca 2011 r.
ska w Ujeździe działając m.in. na
art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004
cy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr
1362 ze zm.) oraz art. 10 ust. 3 i

Rada Miejpodstawie
r. o pomo175, poz.
4 ustawy

z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz.
295 ze zm.) podjęła uchwałę nr VI/29/2011
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu
przez Gminę Ujazd.
W § 1 ust. 1 i 2 ww. uchwały Rada Miejska
określiła krąg osób, którym przysługuje sprawienie pogrzebu na koszt Gminy Ujazd. Takie postanowienia pozostają w sprzeczności z zapisami
art. 10 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu
zmarłych, zwanej dalej ustawą o cmentarzach.
Wskazany przepis ustawy o cmentarzach wskazuje bowiem podmioty, którym przysługuje prawo
pochowania zmarłego, a także zawiera konkretne
obowiązki w tym zakresie ciążące na określonego
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rodzaju podmiotach publicznych. Zgodnie z tym
przepisem:
„1. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: 1) pozostały małżonek(ka), 2) krewni
zstępni, 3) krewni wstępni, 4) krewni boczni do 4
stopnia pokrewieństwa, 5) powinowaci w linii
prostej do 1 stopnia. Prawo pochowania zwłok
osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie
wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo
pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
2. Zwłoki niepochowane przez podmioty wymienione w ust. 1 mogą być przekazane do celów naukowych publicznej uczelni medycznej lub
publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych. Decyzję w sprawie przekazania zwłok do
celów naukowych wydaje, na wniosek uczelni,
właściwy starosta.
2a. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki przekazywania zwłok do celów naukowych, w tym:
1) warunki uzasadniające przekazanie zwłok
do celów naukowych w przypadkach, o których
mowa w ust. 2,
2) tryb przekazywania zwłok,
3) sposób ponoszenia kosztów transportu
zwłok
- kierując się koniecznością zachowania godności należnej zmarłemu oraz bezpieczeństwem
sanitarnym.
3. Zwłoki niepochowane przez podmioty,
o których mowa w ust. 1, albo nieprzekazane
publicznej uczelni medycznej albo publicznej
uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną
i badawczą w dziedzinie nauk medycznych są
chowane przez gminę właściwą ze względu na
miejsce zgonu, a w przypadku osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych lub
aresztach śledczych - przez dany zakład karny lub
areszt śledczy, z wyjątkiem zwłok osób, które
uwolniły się z zakładu karnego lub aresztu
śledczego, oraz osób, które przebywały poza terenem zakładu karnego lub aresztu śledczego,
w szczególności w trakcie korzystania z zezwolenia na czasowe opuszczenie tego zakładu lub
aresztu bez dozoru lub asysty funkcjonariusza
Służby Więziennej.
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4. Obowiązek pochowania zwłok, określony
w ust. 3, nie wyklucza żądania zwrotu kosztów
na podstawie innych ustaw”.
Powołany przepis art. 10 ust. 3 ustawy
o cmentarzach ustanawia obowiązek gminy do
pochowania zwłok ludzkich, niepochowanych
w sposób określony w ust. 1 i 2, ciążący na
ośrodku pomocy społecznej (będącym jednostką
organizacyjną gminy). Zatem jedynym warunkiem
realizacji obowiązku przez gminę, jest brak sprawienia pogrzebu przez podmioty uprawnione
w art. 10 ust. 1 i 2 ww. ustawy. Stąd Rada Miejska nie jest władna określić kręgu osób, którym
przysługuje prawo pochówku przez gminę. Ponadto żaden inny przepis ustawy nie upoważnia
organu stanowiącego gminy do określenia grupy
osób zmarłych, którym gmina jest obowiązana
sprawić pogrzeb.
W ocenie organu nadzoru, Rada Miejska
w Ujeździe określając, komu należy się pochówek, naruszyła w sposób istotny art. 10 ust. 1
i 3 ustawy o cmentarzach.
Z kolei w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały Rada
Miejska postanowiła, że pogrzeb sprawia się
zgodnie z wyznaniem zmarłego, jeśli jest znane.
Zapis ten stanowi powtórzenie art. 44 ustawy
o pomocy społecznej. Według § 137 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zasad
techniki prawodawczej (Dz. U. z 2002 r. Nr 100
poz. 908) w uchwałach nie powtarza się zapisów
ustaw i rozporządzeń.
Uwzględniając powyższe należy przyjąć, iż
uregulowania § 1 ust. 1 i 2 przedmiotowej
uchwały nie znajdują uzasadnienia w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
Mając na uwadze powyższe
stwierdzam jak na wstępie.

argumenty,

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)
niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być
zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Wojewody
Opolskiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.
z up. Wojewody Opolskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
mgr Barbara Bieluszewska
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UCHWAŁA NR 11/41/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku
z art. 11 ust. 1 pkt 4 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;
z 2010 r. nr 238, poz. 1578) 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, 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, poz. 146, nr 106,
poz. 675, nr 40, poz. 230) Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu orzeka nieważność
- § 4, § 5 ust. 1 pkt 1, w części dotyczącej
zobowiązania do wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych,
oraz § 8 uchwały nr VI/41/2011 Rady Miejskiej
w Wołczynie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków z powodu naruszenia art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 ze zm.),
- § 10 ust. 4 ww. uchwały z powodu naruszenia art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157,
poz. 1240 ze zm.).
Uzasadnienie
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
doręczono uchwałę nr VI/41/2011 Rady Miejskiej
w Wołczynie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków. Rada Miejska
w Wołczynie, powołując w podstawie prawnej

m.in. art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami, postanowiła m.in.:
- w § 4 uchwały, ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Wołczyna,
- w § 5 ust. 1 uchwały, przekazanie dotacji
następuje na podstawie umowy, określającej
w szczególności:
1) opis i zakres prac lub robót i termin ich wykonania oraz zobowiązanie do wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach
publicznych,
- w § 8 uchwały, w przypadku stwierdzenia
wykorzystania dotacji niezgodnie z umową,
w tym nieprzedstawienia rozliczenia w terminie
określonym w umowie, nieterminowego zwrotu
niewykorzystanej części dotacji, podania nieprawidłowych lub niepełnych informacji o wykorzystaniu dotacji, podmiot, któremu jej udzielono,
traci prawo do ubiegania się o dalsze dotacje
z budżetu gminy Wołczyn przez okres kolejnych
3 lat, począwszy od roku, w którym dotacja winna być rozliczona lub zwrócona,
- w § 10 ust. 4 uchwały, wynik kontroli może
stanowić podstawę do rozwiązania umowy ze
skutkiem natychmiastowym i natychmiastowego
zwrotu udzielonej kwoty dotacji.
Na posiedzenie Kolegium nie stawił się przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej gminy.
W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje:
Jak wynika z treści 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. Za ukształtowaną linią
orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego
należy przyjąć, 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 dnia 3 grudnia 1996 r. sygn. SA/Wr 949/96;
wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr
1459/97).
Stosownie do postanowień art. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
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i opiece nad zabytkami, ustawa określa przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasady tworzenia krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz
finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, a także organizację organów ochrony zabytków.
Ochrona zabytków, o której mowa w art. 4
cyt. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w przeciwieństwie do określonej w art. 5
ustawy - opieki nad zabytkami, sprawowanej przez
aktualnego właściciela zabytku lub posiadacza tego
zabytku, realizowana jest przez organy administracji
publicznej, czyli administracji rządowej i samorządowej, działające w publicznym interesie, zgodnie
z przypisanymi im ustawowo kompetencjami.
Zgodnie z treścią art. 71 ust. 1 ustawy, w zakresie sprawowania opieki nad zabytkami osoba
fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca
tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa
własności, użytkowania wieczystego, trwałego
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiązaniowego finansuje prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku. Natomiast,
w myśl przepisu art. 81 ustawy, organ stanowiący gminy może udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru w trybie określonym odrębnymi przepisami, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.
Zakres stosunków normowanych uchwałą podejmowaną na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami organ stanowiący jst może kształtować wyłącznie
na podstawie i w granicach przepisów prawa.
Artykuł 81 ust. 1 ustawy stanowi, zdaniem Kolegium, podstawę prawną do podjęcia dwóch
uchwał zastrzeżonych do kompetencji rady gminy,
tj. uchwały określającej zasady udzielania dotacji
oraz następczej w stosunku do niej uchwały
o przyznaniu dotacji. Uchwała w sprawie zasad
udzielania dotacji jest aktem prawa miejscowego,
natomiast uchwała rady gminy w sprawie przyznania dotacji konkretnemu podmiotowi (beneficjentowi) jest aktem indywidualnym. Mając powyższe na uwadze, zapis § 4 uchwały o ostatecznej decyzji Burmistrza Wołczyna o przyznaniu dotacji stanowi istotne naruszenie art. 81 ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Ponadto, Kolegium uznało za wykraczające
poza kompetencje Rady Miejskiej w Wołczynie,
a więc naruszające przepis art. 81 ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
zapisy uchwały o zobowiązaniu do wyłonienia
wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych (§ 5 ust. 1 pkt 1). Zdaniem
Kolegium, wszystkie podmioty, które są zobowiązane do udzielania zamówień publicznych w try672
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bie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, muszą stosować
przepisy tej ustawy, niezależnie od woli Rady
Miejskiej w Wołczynie. Rada nie może nakładać
obowiązku stosowania przepisów w zakresie
spraw, których obowiązek stosowania wynika
bądź nie wynika z przepisów wyższej rangi.
W normach kompetencyjnych organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego nie
znajduje również uzasadnienia zakres regulacji § 8
identyfikowany z sankcją w zakresie prawa do
ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne
3 lata w określonych sytuacjach; ww. przedmiot
sankcji wykracza poza normę kompetencyjną
z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami.
W myśl przepisu art. 126 ustawy o finansach
publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na
podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. W związku
z powyższym, w stosunku do tej formy wydatkowania środków publicznych mają również zastosowanie przepisy art. 252 ust. 1 i ust. 2
ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z ich
treścią, dotacje udzielone z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego:
1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
- podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia
okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.
W przypadku, gdy termin wykorzystania dotacji,
o których mowa wyżej, jest krótszy niż rok budżetowy, podlegają one zwrotowi w terminie
15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.
Zdaniem Kolegium, postanowienia § 10 ust. 4
uchwały, odnoszące się do natychmiastowego zwrotu przekazanych beneficjentowi środków publicznych
w formie dotacji, stoją w sprzeczności z art. 252
ustawy o finansach publicznych. Sytuowanie
w uchwale organu stanowiącego postanowień stanowiących modyfikację normy wynikającej bezpośrednio z zapisów ustawy narusza, w sposób bezpośredni i istotny, art. 252 ust. 1 i 2 ww. ustawy.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na zasadzie
art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
Przewodniczący Kolegium
Prezes
Janusz Gałkiewicz
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UCHWAŁA NR 12/46/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU
z dnia 28 kwietnia 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
jedn.- Dz. U. z 2001 r. nr 55, poz. 577; 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. Dz. U. nr 14, poz.
114, Dz. U. nr 64, poz. 565, Dz. U. nr 249, poz.
2104; z 2009 r. Dz. U. nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. Dz. U. nr 238, poz. 1578) 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, poz.
146, nr 106, poz. 675, nr 40, poz. 230) Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu orzeka
nieważność uchwały nr IV.55.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie
określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji
podatkowych dla celów wymiaru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego, z powodu naruszenia art. 4 ust 1 i 2 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)
Uzasadnienie
W dniu 11 kwietnia 2011 r. do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę
nr IV.55.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia
31 marca 2011 r. w sprawie określenia wzoru
formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla
celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. W uchwale, przywołując art. 6
ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, Rada Miejska
w Białej określiła wzory formularzy informacji
i deklaracji podatkowych.

W § 5 uchwały Rada postanowiła, iż „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego”.
Na posiedzenie Kolegium nie stawił się przedstawiciel prawidłowo powiadomionej jednostki
samorządu terytorialnego.
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 wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy
tym za ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć należy naruszenia: przepisów
wyznaczających kompetencje do podejmowania
uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał,
przepisów Prawa ustrojowego, przepisów Prawa
materialnego – przez wadliwą ich wykładnię – oraz
przepisów regulujących procedurę podejmowania
uchwał (np. wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn.
SA/Wr 949/96; wyrok NSA z 11 lutego 1998 r.
sygn. IISA/Wr 1459/97).
Przedmiotowa uchwała stanowi, w związku
z rodzajem konstruowanych w niej norm, akt
prawa miejscowego. Jako akt prawa miejscowego powinna podlegać regułom publikacji i wejścia
w życie określonym w ustawie z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 1 i 2 cyt.
ustawy, akty normatywne, zawierające przepisy
powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie
czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że
dany akt normatywny określi termin dłuższy,
a w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym
niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień
ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.
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W odniesieniu do brzmienia § 5 uchwały,
określającego m.in. termin wejścia w życie
przedmiotowej uchwały tj. „z dniem podjęcia”
Kolegium stwierdza, iż tak określony termin jest
niezgodny z art. 4 ust. 1 i 2 powołanej wyżej
ustawy. Uchwalenie przez Radę Miejską w Białej
uchwały nr IV.55.2011 z dnia 31 marca 2011 r.
stanowi istotne naruszenie powyższych przepisów prawa.
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Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na
zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni od
daty jej doręczenia.
Przewodniczący Kolegium
Prezes
Janusz Gałkiewicz
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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

Wydawca: Wojewoda Opolski
Redakcja i skład: Opolski Urząd Wojewódzki - Wydział Nadzoru i Kontroli
ul. Piastowska 14, pok. nr 233, 45-082 Opole, tel. 77 45-24-260, e-mail: rdu@opole.uw.gov.pl
Druk i rozpowszechnianie: Opolski Urząd Wojewódzki - Biuro Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych, pok. nr 5
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 77 45-24-605

Tłoczono z polecenia Wojewody Opolskiego w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych OUW w Opolu
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

ISSN 0860-6021

Cena 9 zł 40 gr (w tym 8%VAT)

