
 

  
TREŚĆ: 

Poz.: 

U C H W A Ł Y  R A D  G M I N :  

1700 – Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XLI/533/09 z dnia 30 września 2009 r.  

w sprawie zmiany Statutu Gminy Kluczbork 9130 

1701 – Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XLI/534/09 z dnia 30 września 2009 r.  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bażany 9131 

1702 – Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XLI/535/09 z dnia 30 września 2009 r.  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Biadacz 9132 

1703 – Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XLI/536/09 z dnia 30 września 2009 r.  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bogacica 9133 

1704 – Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XLI/537/09 z dnia 30 września 2009 r.  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bogacka Szklarnia 9134 

1705 – Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XLI/538/09 z dnia 30 września 2009 r.  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Borkowice 9135 

1706 – Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XLI/539/09 z dnia 30 września 2009 r.  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Gotartów 9135 

1707 – Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XLI/540/09 z dnia 30 września 2009 r.  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Krzywizna 9136 

1708 – Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XLI/541/09 z dnia 30 września 2009 r.  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kujakowice Górne 9137 

1709 – Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XLI/542/09 z dnia 30 września 2009 r.  

w sprawie zmiany Statutu Ligota Dolna 9138 

1710 – Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XLI/543/09 z dnia 30 września 2009 r.  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łowkowice 9139 

1711 – Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XLI/544/09 z dnia 30 września 2009 r.  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Smardy Górne 9139 

1712 – Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XLI/545/09 z dnia 30 września 2009 r.  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Żabiniec 9140 

1713 – Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XLI/546/09 z dnia 30 września 2009 r.  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bąków 9141 

1714 – Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XLI/547/09 z dnia 30 września 2009 r.  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bogdańczowice 9142 

1715 – Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XLI/548/09 z dnia 30 września 2009 r.  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czaple Stare 9143 

1716 – Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XLI/549/09 z dnia 30 września 2009 r.  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Krasków 9143 

1717 – Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XLI/550/09 z dnia 30 września 2009 r.  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kujakowice Dolne 9144 

1718 – Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XLI/551/09 z dnia 30 września 2009 r.  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kuniów 9145 

1719 – Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XLI/552/09 z dnia 30 września 2009 r.  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ligota Górna i Zamecka 9146 

1720 – Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XLI/553/09 z dnia 30 września 2009 r.  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Maciejów 9147 

1721 – Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XLI/554/09 z dnia 30 września 2009 r.  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Smardy Dolne 9148 

Nr 113 Opole, dnia 22 grudnia 2009 r. 

DZIENNIK URZĘDOWY 
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 113 – 9130 – Poz. 1700 

 
1722 – Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XLI/555/09 z dnia 30 września 2009 r.  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Unieszów 9149 

1723 – Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XLI/556/09 z dnia 30 września 2009 r.  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nowa Bogacica 9149 

1724 – Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr XXXIII-238/09 z dnia 11 grudnia 2009 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII-223/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie  

z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków 

transportowych 9150 

1725 – Rady Miejskiej w Paczkowie Nr XXXVIII/276/09 z dnia 29 października 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go obejmującego działkę nr ewd. 469/2, położoną w Paczkowie 9151 

1726  Rady Miejskiej w Praszce Nr 289/XXXIV/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 9157 

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

1727 – Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia tek-

stu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego 9159 
 

 

1700 

 
16 99 

UCHWAŁA NR XLI/533/09 

 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 30 września 2009 r. 

  

w sprawie zmiany Statutu Gminy Kluczbork 

 

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, Nr 214, poz. 1806;  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 

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

z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada 

Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W Statucie Gminy Kluczbork stanowiącym 

załącznik do uchwały Nr IX/57/03 Rady Miejskiej 

w Kluczborku z dnia 30 kwietnia 2003 r. w spra-

wie uchwalenia Statutu Gminy Kluczbork (Dz. Urz. 

Woj. Opolskiego z 2003 r. Nr 52, poz. 1045;  

z 2005 r. Nr 15, poz. 440; z 2006 r. Nr 95, poz. 

2775) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 8 otrzymuje brzmienie:  

„§ 8.1. O tworzeniu, łączeniu, podziale i zno-

szeniu jednostki pomocniczej Gminy a także 

zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze 

uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału 

lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być 

mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje 

lub ma obejmować, albo organy Gminy; 

2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesie-

nie jednostki pomocniczej musi zostać poprze-

dzone konsultacjami, których tryb określa Rada 

odrębną uchwałą; 

3) projekt granic jednostki pomocniczej spo-

rządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami 

utworzenia tej jednostki; 

4) przebieg granic jednostek pomocniczych 

powinien - w miarę możliwości - uwzględniać 

naturalne uwarunkowania przestrzenne, komuni-

kacyjne i więzi społeczne. 

2. Uchwały, o których mowa w § 8 ust. 1, 

powinny określać w szczególności: 

1) obszar; 

2) granice; 

3) siedzibę władz; 

4) nazwę jednostki pomocniczej. 

3. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek po-

mocniczych. 

4. Wykaz jednostek pomocniczych stanowi za-

łącznik nr 3. 

5. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi 

organów Gminy na zasadach określonych w sta-

tutach tych jednostek.”; 

2) § 9 otrzymuje brzmienie:  

„§ 9.1. W budżecie Gminy są wyodrębnione 

środki do dyspozycji jednostek pomocniczych: 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 113 – 9131 – Poz. 1700-1701 

 

1) na zasadach wynikających z przepisów 

ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu so-

łeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420), lub  

2) wydzielonych do ich dyspozycji w budżecie 

gminy. 

2. Zasady wprowadzenia do budżetu środków 

funduszu sołeckiego i zmian budżetu w tym zakre-

sie określają przepisy ustawy powołanej w pkt 1.”; 

3) § 10 otrzymuje brzmienie:  

„§ 10.1. Uprawnienia jednostek pomocniczych 

do prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie 

dyspozycji środkami z § 9 ust. 1 określone są  

w ust. 2 – 3. 

2. Jednostki pomocnicze składają wnioski do 

projektu budżetu w zakresie potrzeb danej jed-

nostki pomocniczej. 

3. Zmiany w budżecie dotyczące środków fi-

nansowych z § 9 ust. 1 dokonywane są na wnio-

sek organów stanowiących jednostek pomocni-

czych przez Radę Miejską lub przez Burmistrza.”; 

 

4) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11.1. Jednostki pomocnicze zarządzają  

i korzystają z przekazanego im mienia komunal-

nego, zgodnie z wymogami prawidłowej gospo-

darki. 

2. Jednostki pomocnicze zarządzając mieniem 

określonym w ust. 1 zobowiązane są do zacho-

wania szczególnej staranności przy wykonywaniu 

zarządu mieniem i do jego ochrony. 

3. Jednostki pomocnicze w zakresie przysłu-

gującego im mienia mogą samodzielnie załatwiać 

wszelkie bieżące sprawy związane ze zwykłą 

eksploatacją mienia i utrzymaniem go w stanie 

nie pogorszonym.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Kluczborka. 

 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2010 r.  

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia 
16 99 

 

 

1701 

 
170 0 

UCHWAŁA NR XLI/534/09 

 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 z dnia 30 września 2009 r. 

  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bażany  

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 

Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218;  

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

z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada Miejska  

w Kluczborku, po przeprowadzeniu konsultacji  

z mieszkańcami uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/348/05 Rady Miej-

skiej w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2005 r. w 

sprawie uchwalenia zmiany Statutu Sołectwa Baża-

ny (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 r. Nr 21, poz. 

539) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 24 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) na pisemny wniosek 15 pełnoletnich 

mieszkańców sołectwa;”; 

2) Rozdział 5 Mienie i finanse otrzymuje 

brzmienie: 

„Rozdział 5 

Mienie i finanse 

 

§ 32.1. Sołectwo zarządza i korzysta ze 

składników mienia komunalnego. 

2. Statut Gminy i uchwały Rady określają za-

kres uprawnień Sołectwa w stosunku do mienia 

określonego w ust. 1 oraz określa zakres czynno-

ści dokonywanych samodzielnie przez Sołectwo 

w odniesieniu do przysługującego mu mienia. 

3. W przypadku niewłaściwego gospodarowania 

mieniem komunalnym Rada Miejska na wniosek 

Burmistrza może cofnąć uprawnienia do zarządzania i 

korzystania ze składników mienia komunalnego. 

 

§ 33.1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finan-

sową w ramach budżetu Gminy Kluczbork. 

2. W budżecie Gminy środki do dyspozycji So-

łectwa wyodrębnia się na zasadach Statutu Gmi-

nu i przepisów odrębnych. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 113 – 9132 – Poz. 1701-1702 

 

3. Uprawnienia Sołectwa do prowadzenia go-

spodarki finansowej w ramach budżetu Gminy 

określa Statut Gminy Kluczbork i przepisy odrębne. 

 

§ 34.1. Obsługę finansowo - księgową Sołec-

twa zapewnia Burmistrz. 

2. W przypadku przekazania Sołectwu dodat-

kowych zadań, z którymi wiążą się wydatki nie-

uwzględnione w rocznym planie wydatków Sołec-

twa, otrzymuje ono środki finansowe, niezbędne 

do wykonania tych zadań. 

3. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada Sołtys i Rada Sołecka.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Kluczborka. 

 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2010 r.  

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia 

170 0 

 

1702 

 
170 1 

UCHWAŁA NR XLI/535/09 

 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 30 września 2009 r. 

  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Biadacz 

 

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, Nr 214, poz. 1806;  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 

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

z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada 

Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/349/05 Rady Miej-

skiej w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2005 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Sołectwa 

Biadacz (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 r. Nr 21, 

poz. 540) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 24 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) na pisemny wniosek 15 pełnoletnich miesz-

kańców sołectwa;”; 

2) Rozdział 5 Mienie i finanse otrzymuje 

brzmienie: 

„Rozdział 5 

Mienie i finanse 

 

§ 32. 1. Sołectwo zarządza i korzysta ze skład-

ników mienia komunalnego. 

2. Statut Gminy i uchwały Rady określają za-

kres uprawnień Sołectwa w stosunku do mienia 

określonego w ust. 1 oraz określa zakres czynno-

ści dokonywanych samodzielnie przez Sołectwo 

w odniesieniu do przysługującego mu mienia. 

 

3. W przypadku niewłaściwego gospodarowania 

mieniem komunalnym Rada Miejska na wniosek 

Burmistrza może cofnąć uprawnienia do zarządzania 

i korzystania ze składników mienia komunalnego. 

 

§ 33.1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finan-

sową w ramach budżetu Gminy Kluczbork. 

2. W budżecie Gminy środki do dyspozycji So-

łectwa wyodrębnia się na zasadach Statutu Gmi-

nu i przepisów odrębnych.  

3. Uprawnienia Sołectwa do prowadzenia go-

spodarki finansowej w ramach budżetu Gminy 

określa Statut Gminy Kluczbork i przepisy odrębne. 

 

§ 34.1. Obsługę finansowo - księgową Sołec-

twa zapewnia Burmistrz. 

2. W przypadku przekazania Sołectwu dodat-

kowych zadań, z którymi wiążą się wydatki nie-

uwzględnione w rocznym planie wydatków Sołec-

twa, otrzymuje ono środki finansowe, niezbędne 

do wykonania tych zadań. 

3. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada Sołtys i Rada Sołecka.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Kluczborka. 

 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2010 r.  

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia 
170 1 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 113 – 9133 – Poz. 1703 

 

1703 

 
170 2 

UCHWAŁA NR XLI/536/09 

 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 z dnia 30 września 2009 r. 

  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bogacica 

 

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, Nr 214, poz. 1806;  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 

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

z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada 

Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/350/05 Rady Miej-

skiej w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2005 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Sołectwa 

Bogacica (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 r.  

Nr 21, poz. 541) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 24 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) na pisemny wniosek 15 pełnoletnich 

mieszkańców sołectwa;”; 

2) Rozdział 5 Mienie i finanse otrzymuje 

brzmienie: 

„Rozdział 5 

Mienie i finanse 

 

§ 32. 1. Sołectwo zarządza i korzysta ze skład-

ników mienia komunalnego. 

2. Statut Gminy i uchwały Rady określają za-

kres uprawnień Sołectwa w stosunku do mienia 

określonego w ust. 1 oraz określa zakres czynno-

ści dokonywanych samodzielnie przez Sołectwo 

w odniesieniu do przysługującego mu mienia. 

 

3. W przypadku niewłaściwego gospodarowa-

nia mieniem komunalnym Rada Miejska na wnio-

sek Burmistrza może cofnąć uprawnienia do za-

rządzania i korzystania ze składników mienia ko-

munalnego. 

§ 33.1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finan-

sową w ramach budżetu Gminy Kluczbork. 

2. W budżecie Gminy środki do dyspozycji So-

łectwa wyodrębnia się na zasadach Statutu Gmi-

nu i przepisów odrębnych.  

3. Uprawnienia Sołectwa do prowadzenia go-

spodarki finansowej w ramach budżetu Gminy 

określa Statut Gminy Kluczbork i przepisy odrębne. 

 

§ 34.1. Obsługę finansowo - księgową Sołec-

twa zapewnia Burmistrz. 

2. W przypadku przekazania Sołectwu dodat-

kowych zadań, z którymi wiążą się wydatki nie-

uwzględnione w rocznym planie wydatków Sołec-

twa, otrzymuje ono środki finansowe, niezbędne 

do wykonania tych zadań. 

3. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada Sołtys i Rada Sołecka.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Kluczborka. 

 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2010 r.  

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia 

170 2 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 113 – 9134 – Poz. 1704 

 

1704 

 
170 3 

UCHWAŁA NR XLI/537/09 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 30 września 2009 r. 

  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bogacka Szklarnia 

 

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, Nr 214, poz. 1806;  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 

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

z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada 

Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/351/05 Rady Miej-

skiej w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2005 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Sołectwa 

Bogacka Szklarnia (Dz. Urz. Woj. Opolskiego  

z 2005 r. Nr 21, poz. 542) wprowadza się nastę-

pujące zmiany: 

1) § 24 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) na pisemny wniosek 15 pełnoletnich 

mieszkańców sołectwa;”; 

2) Rozdział 5 Mienie i finanse otrzymuje 

brzmienie: 

„Rozdział 5 

Mienie i finanse 

 

§ 32. 1. Sołectwo zarządza i korzysta ze skład-

ników mienia komunalnego. 

2. Statut Gminy i uchwały Rady określają za-

kres uprawnień Sołectwa w stosunku do mienia 

określonego w ust. 1 oraz określa zakres czynno-

ści dokonywanych samodzielnie przez Sołectwo 

w odniesieniu do przysługującego mu mienia. 

3. W przypadku niewłaściwego gospodarowa-

nia mieniem komunalnym Rada Miejska na wnio-

sek Burmistrza może cofnąć uprawnienia do za-

rządzania i korzystania ze składników mienia ko-

munalnego. 

§ 33.1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finan-

sową w ramach budżetu Gminy Kluczbork. 

2. W budżecie Gminy środki do dyspozycji So-

łectwa wyodrębnia się na zasadach Statutu Gmi-

nu i przepisów odrębnych.  

3. Uprawnienia Sołectwa do prowadzenia go-

spodarki finansowej w ramach budżetu Gminy 

określa Statut Gminy Kluczbork i przepisy odrębne. 

 

§ 34.1. Obsługę finansowo - księgową Sołec-

twa zapewnia Burmistrz. 

2. W przypadku przekazania Sołectwu dodat-

kowych zadań, z którymi wiążą się wydatki nie-

uwzględnione w rocznym planie wydatków Sołec-

twa, otrzymuje ono środki finansowe, niezbędne 

do wykonania tych zadań. 

3. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada Sołtys i Rada Sołecka.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Kluczborka. 

 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2010 r.  

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia 

 

170 3 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 113 – 9135 – Poz. 1705-1706 

 

1705 

 
170 4 

UCHWAŁA NR XLI/538/09 

 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 30 września 2009 r. 

  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Borkowice 

 

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, Nr 214, poz. 1806;  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 

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

z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada 

Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/352/05 Rady Miej-

skiej w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2005 r. w 

sprawie uchwalenia zmiany Statutu Sołectwa Bor-

kowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 r. Nr 21, 

poz. 543) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 24 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) na pisemny wniosek 15 pełnoletnich 

mieszkańców sołectwa;”; 

2) Rozdział 5 Mienie i finanse otrzymuje 

brzmienie: 

„Rozdział 5  

Mienie i finanse 

 

§ 32. 1. Sołectwo zarządza i korzysta ze 

składników mienia komunalnego. 

2. Statut Gminy i uchwały Rady określają za-

kres uprawnień Sołectwa w stosunku do mienia 

określonego w ust. 1 oraz określa zakres czynno-

ści dokonywanych samodzielnie przez Sołectwo 

w odniesieniu do przysługującego mu mienia. 

3. W przypadku niewłaściwego gospodarowa-

nia mieniem komunalnym Rada Miejska na wnio-

sek Burmistrza może cofnąć uprawnienia do za-

rządzania i korzystania ze składników mienia ko-

munalnego. 

 

§ 33.1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finan-

sową w ramach budżetu Gminy Kluczbork. 

2. W budżecie Gminy środki do dyspozycji So-

łectwa wyodrębnia się na zasadach Statutu Gmi-

nu i przepisów odrębnych.  

3. Uprawnienia Sołectwa do prowadzenia go-

spodarki finansowej w ramach budżetu Gminy 

określa Statut Gminy Kluczbork i przepisy odrębne. 

 

§ 34.1. Obsługę finansowo - księgową Sołec-

twa zapewnia Burmistrz. 

2. W przypadku przekazania Sołectwu dodat-

kowych zadań, z którymi wiążą się wydatki nie-

uwzględnione w rocznym planie wydatków Sołec-

twa, otrzymuje ono środki finansowe, niezbędne 

do wykonania tych zadań. 

3. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada Sołtys i Rada Sołecka.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Kluczborka. 

 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2010 r.  

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia 

 

 

170 4 

 

1706 

 
170 5 

UCHWAŁA NR XLI/539/09 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 30 września 2009 r. 

  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Gotartów 

 

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. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 113 – 9136 – Poz. 1706-1707 

 

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 

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

z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada 

Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/353/05 Rady Miej-

skiej w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2005 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Sołectwa 

Gotartów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 r.  

Nr 21, poz. 544) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 24 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) na pisemny wniosek 15 pełnoletnich 

mieszkańców sołectwa;”; 

2) Rozdział 5 Mienie i finanse otrzymuje 

brzmienie: 

„Rozdział 5  

Mienie i finanse 

 

§ 32. 1. Sołectwo zarządza i korzysta ze 

składników mienia komunalnego. 

2. Statut Gminy i uchwały Rady określają za-

kres uprawnień Sołectwa w stosunku do mienia 

określonego w ust. 1 oraz określa zakres czynno-

ści dokonywanych samodzielnie przez Sołectwo 

w odniesieniu do przysługującego mu mienia. 

3. W przypadku niewłaściwego gospodarowa-

nia mieniem komunalnym Rada Miejska na wnio-

sek Burmistrza może cofnąć uprawnienia do za-

rządzania i korzystania ze składników mienia ko-

munalnego. 

§ 33.1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finan-

sową w ramach budżetu Gminy Kluczbork. 

2. W budżecie Gminy środki do dyspozycji So-

łectwa wyodrębnia się na zasadach Statutu Gmi-

nu i przepisów odrębnych.  

3. Uprawnienia Sołectwa do prowadzenia go-

spodarki finansowej w ramach budżetu Gminy 

określa Statut Gminy Kluczbork i przepisy odrębne. 

 

§ 34.1. Obsługę finansowo - księgową Sołec-

twa zapewnia Burmistrz. 

2. W przypadku przekazania Sołectwu dodat-

kowych zadań, z którymi wiążą się wydatki nie-

uwzględnione w rocznym planie wydatków Sołec-

twa, otrzymuje ono środki finansowe, niezbędne 

do wykonania tych zadań. 

3. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada Sołtys i Rada Sołecka.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Kluczborka. 

 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2010 r.  

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia 

 

170 5 

 

1707 

 
170 6 

UCHWAŁA NR XLI/540/09 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 30 września 2009 r. 

  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Krzywizna 

 

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, Nr 214, poz. 1806;  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 

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

z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada 

Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/354/05 Rady Miej-

skiej w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2005 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Sołectwa 

Krzywizna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 r.  

Nr 21, poz. 545) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 24 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) na pisemny wniosek 15 pełnoletnich 

mieszkańców sołectwa;”; 

2) Rozdział 5 Mienie i finanse otrzymuje 

brzmienie: 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 113 – 9137 – Poz. 1707-1708 

 

„Rozdział 5  

Mienie i finanse 

 

§ 32. 1. Sołectwo zarządza i korzysta ze skład-

ników mienia komunalnego. 

2. Statut Gminy i uchwały Rady określają za-

kres uprawnień Sołectwa w stosunku do mienia 

określonego w ust. 1 oraz określa zakres czynno-

ści dokonywanych samodzielnie przez Sołectwo 

w odniesieniu do przysługującego mu mienia. 

3. W przypadku niewłaściwego gospodarowa-

nia mieniem komunalnym Rada Miejska na wnio-

sek Burmistrza może cofnąć uprawnienia do za-

rządzania i korzystania ze składników mienia ko-

munalnego. 

 

§ 33.1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finan-

sową w ramach budżetu Gminy Kluczbork. 

2. W budżecie Gminy środki do dyspozycji So-

łectwa wyodrębnia się na zasadach Statutu Gmi-

nu i przepisów odrębnych.  

3. Uprawnienia Sołectwa do prowadzenia go-

spodarki finansowej w ramach budżetu Gminy 

określa Statut Gminy Kluczbork i przepisy odrębne. 

 

§ 34.1. Obsługę finansowo - księgową Sołec-

twa zapewnia Burmistrz. 

2. W przypadku przekazania Sołectwu dodat-

kowych zadań, z którymi wiążą się wydatki nie-

uwzględnione w rocznym planie wydatków Sołec-

twa, otrzymuje ono środki finansowe, niezbędne 

do wykonania tych zadań. 

3. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada Sołtys i Rada Sołecka.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Kluczborka. 

 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2010 r.  

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia 

 

170 6 

 

1708 

 
170 7 

UCHWAŁA NR XLI/541/09 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 30 września 2009 r. 

  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kujakowice Górne 

 

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, Nr 214, poz. 1806;  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 

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

z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada 

Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/355/05 Rady Miej-

skiej w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2005 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Sołectwa 

Kujakowice Górne (Dz. Urz. Woj. Opolskiego  

z 2005 r. Nr 21, poz. 546) wprowadza się nastę-

pujące zmiany: 

1) § 24 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) na pisemny wniosek 15 pełnoletnich 

mieszkańców sołectwa;”; 

2) Rozdział 5 Mienie i finanse otrzymuje 

brzmienie: 

„Rozdział 5  

Mienie i finanse 

 

§ 32. 1. Sołectwo zarządza i korzysta ze skład-

ników mienia komunalnego. 

2. Statut Gminy i uchwały Rady określają za-

kres uprawnień Sołectwa w stosunku do mienia 

określonego w ust. 1 oraz określa zakres czynno-

ści dokonywanych samodzielnie przez Sołectwo 

w odniesieniu do przysługującego mu mienia. 

3. W przypadku niewłaściwego gospodarowa-

nia mieniem komunalnym Rada Miejska na wnio-

sek Burmistrza może cofnąć uprawnienia do za-

rządzania i korzystania ze składników mienia ko-

munalnego. 

 

§ 33.1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finan-

sową w ramach budżetu Gminy Kluczbork. 

2. W budżecie Gminy środki do dyspozycji So-

łectwa wyodrębnia się na zasadach Statutu Gmi-

nu i przepisów odrębnych.  

3. Uprawnienia Sołectwa do prowadzenia go-

spodarki finansowej w ramach budżetu Gminy 

określa Statut Gminy Kluczbork i przepisy odrębne. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 113 – 9138 – Poz. 1708-1709 

 

§ 34.1. Obsługę finansowo - księgową Sołec-

twa zapewnia Burmistrz. 

2. W przypadku przekazania Sołectwu dodat-

kowych zadań, z którymi wiążą się wydatki nie-

uwzględnione w rocznym planie wydatków Sołec-

twa, otrzymuje ono środki finansowe, niezbędne 

do wykonania tych zadań. 

3. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada Sołtys i Rada Sołecka.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Kluczborka. 

 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2010 r.  

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia 
170 7 

 

1709 

 
170 8 

UCHWAŁA NR XLI/542/09 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 30 września 2009 r. 

  

w sprawie zmiany Statutu Ligota Dolna  

 

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, Nr 214, poz. 1806;  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 

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

z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada 

Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/356/05 Rady Miej-

skiej w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2005 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Sołectwa 

Ligota Dolna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 r. 

Nr 21, poz. 547) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 24 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) na pisemny wniosek 15 pełnoletnich 

mieszkańców sołectwa;”; 

2) Rozdział 5 Mienie i finanse otrzymuje 

brzmienie: 

„Rozdział 5  

Mienie i finanse 

 

§ 32. 1. Sołectwo zarządza i korzysta ze 

składników mienia komunalnego. 

2. Statut Gminy i uchwały Rady określają za-

kres uprawnień Sołectwa w stosunku do mienia 

określonego w ust. 1 oraz określa zakres czynno-

ści dokonywanych samodzielnie przez Sołectwo 

w odniesieniu do przysługującego mu mienia. 

3. W przypadku niewłaściwego gospodarowa-

nia mieniem komunalnym Rada Miejska na wnio-

sek Burmistrza może cofnąć uprawnienia do za-

rządzania i korzystania ze składników mienia ko-

munalnego. 

 

§ 33.1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finan-

sową w ramach budżetu Gminy Kluczbork. 

2. W budżecie Gminy środki do dyspozycji So-

łectwa wyodrębnia się na zasadach Statutu Gmi-

nu i przepisów odrębnych.  

3. Uprawnienia Sołectwa do prowadzenia go-

spodarki finansowej w ramach budżetu Gminy 

określa Statut Gminy Kluczbork i przepisy odrębne. 

 

§ 34.1. Obsługę finansowo - księgową Sołec-

twa zapewnia Burmistrz. 

2. W przypadku przekazania Sołectwu dodat-

kowych zadań, z którymi wiążą się wydatki nie-

uwzględnione w rocznym planie wydatków Sołec-

twa, otrzymuje ono środki finansowe, niezbędne 

do wykonania tych zadań. 

3. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada Sołtys i Rada Sołecka.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Kluczborka. 

 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2010 r.  

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia 
170 8 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 113 – 9139 – Poz. 1710-1711 

 

1710 

 
170 9 

UCHWAŁA NR XLI/543/09 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 30 września 2009 r. 

  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łowkowice 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 

Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218;  

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

z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada Miejska  

w Kluczborku, po przeprowadzeniu konsultacji  

z mieszkańcami uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/357/05 Rady Miej-

skiej w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2005 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Sołectwa 

Łowkowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 r. 

Nr 21, poz. 548) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 24 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) na pisemny wniosek 15 pełnoletnich 

mieszkańców sołectwa;”; 

2) Rozdział 5 Mienie i finanse otrzymuje 

brzmienie: 

„Rozdział 5  

Mienie i finanse 

 

§ 32.1. Sołectwo zarządza i korzysta ze 

składników mienia komunalnego. 

2. Statut Gminy i uchwały Rady określają za-

kres uprawnień Sołectwa w stosunku do mienia 

określonego w ust. 1 oraz określa zakres czynno-

ści dokonywanych samodzielnie przez Sołectwo 

w odniesieniu do przysługującego mu mienia. 

3. W przypadku niewłaściwego gospodarowa-

nia mieniem komunalnym Rada Miejska na wnio-

sek Burmistrza może cofnąć uprawnienia do za-

rządzania i korzystania ze składników mienia ko-

munalnego. 

 

§ 33.1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finan-

sową w ramach budżetu Gminy Kluczbork. 

2. W budżecie Gminy środki do dyspozycji So-

łectwa wyodrębnia się na zasadach Statutu Gmi-

nu i przepisów odrębnych. 

3. Uprawnienia Sołectwa do prowadzenia go-

spodarki finansowej w ramach budżetu Gminy 

określa Statut Gminy Kluczbork i przepisy odrębne. 

 

§ 34.1. Obsługę finansowo - księgową Sołec-

twa zapewnia Burmistrz. 

2. W przypadku przekazania Sołectwu dodat-

kowych zadań, z którymi wiążą się wydatki nie-

uwzględnione w rocznym planie wydatków Sołec-

twa, otrzymuje ono środki finansowe, niezbędne 

do wykonania tych zadań. 

3. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada Sołtys i Rada Sołecka.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Kluczborka. 

 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2010 r.  

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia 
170 9 

 

1711 

 
1710  

UCHWAŁA NR XLI/544/09 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 30 września 2009 r. 

  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Smardy Górne 

 

Na podstawie art. 35 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,  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 113 – 9140 – Poz. 1711-1712 

 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 

Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218;  

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

z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada Miejska  

w Kluczborku, po przeprowadzeniu konsultacji  

z mieszkańcami uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/358/05 Rady Miej-

skiej w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2005 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Sołectwa 

Smardy Górne (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 r. 

Nr 21, poz. 549) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 24 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) na pisemny wniosek 15 pełnoletnich 

mieszkańców sołectwa;”; 

2) Rozdział 5 Mienie i finanse otrzymuje 

brzmienie: 

„Rozdział 5  

Mienie i finanse 

 

§ 32.1. Sołectwo zarządza i korzysta ze 

składników mienia komunalnego. 

2. Statut Gminy i uchwały Rady określają za-

kres uprawnień Sołectwa w stosunku do mienia 

określonego w ust. 1 oraz określa zakres czynno-

ści dokonywanych samodzielnie przez Sołectwo 

w odniesieniu do przysługującego mu mienia. 

3. W przypadku niewłaściwego gospodarowa-

nia mieniem komunalnym Rada Miejska na wnio-

sek Burmistrza może cofnąć uprawnienia do za-

rządzania i korzystania ze składników mienia ko-

munalnego. 

 

§ 33.1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finan-

sową w ramach budżetu Gminy Kluczbork. 

2. W budżecie Gminy środki do dyspozycji So-

łectwa wyodrębnia się na zasadach Statutu Gmi-

nu i przepisów odrębnych. 

3. Uprawnienia Sołectwa do prowadzenia go-

spodarki finansowej w ramach budżetu Gminy 

określa Statut Gminy Kluczbork i przepisy odrębne. 

 

§ 34.1. Obsługę finansowo - księgową Sołec-

twa zapewnia Burmistrz. 

2. W przypadku przekazania Sołectwu dodat-

kowych zadań, z którymi wiążą się wydatki nie-

uwzględnione w rocznym planie wydatków Sołec-

twa, otrzymuje ono środki finansowe, niezbędne 

do wykonania tych zadań. 

3. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada Sołtys i Rada Sołecka.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Kluczborka. 

 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2010 r.  

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia 

 
1710  

 

1712 

 
1711  

UCHWAŁA NR XLI/545/09 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 30 września 2009 r. 

  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Żabiniec 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 

Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218;  

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

z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada Miejska  

w Kluczborku, po przeprowadzeniu konsultacji  

z mieszkańcami uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/359/05 Rady Miej-

skiej w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2005 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Sołectwa 

Żabiniec (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 r.  

Nr 21, poz. 550) wprowadza się następujące 

zmiany: 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 113 – 9141 – Poz. 1712-1713 

 

1) § 24 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) na pisemny wniosek 15 pełnoletnich 

mieszkańców sołectwa;”; 

2) Rozdział 5 Mienie i finanse otrzymuje 

brzmienie: 

„Rozdział 5  

Mienie i finanse 

 

§ 32.1. Sołectwo zarządza i korzysta ze 

składników mienia komunalnego. 

2. Statut Gminy i uchwały Rady określają za-

kres uprawnień Sołectwa w stosunku do mienia 

określonego w ust. 1 oraz określa zakres czynno-

ści dokonywanych samodzielnie przez Sołectwo 

w odniesieniu do przysługującego mu mienia. 

3. W przypadku niewłaściwego gospodarowa-

nia mieniem komunalnym Rada Miejska na wnio-

sek Burmistrza może cofnąć uprawnienia do za-

rządzania i korzystania ze składników mienia ko-

munalnego. 

 

§ 33.1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finan-

sową w ramach budżetu Gminy Kluczbork. 

2. W budżecie Gminy środki do dyspozycji So-

łectwa wyodrębnia się na zasadach Statutu Gmi-

nu i przepisów odrębnych. 

3. Uprawnienia Sołectwa do prowadzenia go-

spodarki finansowej w ramach budżetu Gminy 

określa Statut Gminy Kluczbork i przepisy odrębne. 

 

§ 34.1. Obsługę finansowo - księgową Sołec-

twa zapewnia Burmistrz. 

2. W przypadku przekazania Sołectwu dodat-

kowych zadań, z którymi wiążą się wydatki nie-

uwzględnione w rocznym planie wydatków Sołec-

twa, otrzymuje ono środki finansowe, niezbędne 

do wykonania tych zadań. 

3. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada Sołtys i Rada Sołecka.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Kluczborka. 

 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2010 r.  

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia 

1711  

1713 

 
1712  

UCHWAŁA NR XLI/546/09 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 30 września 2009 r. 

  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bąków 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 

Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218;  

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

z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada Miejska  

w Kluczborku, po przeprowadzeniu konsultacji  

z mieszkańcami uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/360/05 Rady Miej-

skiej w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2005 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Sołectwa 

Bąków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 r.  

Nr 21, poz. 551) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 24 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) na pisemny wniosek 15 pełnoletnich 

mieszkańców sołectwa;”; 

2) Rozdział 5 Mienie i finanse otrzymuje 

brzmienie: 

„Rozdział 5  

Mienie i finanse 

 

§ 32.1. Sołectwo zarządza i korzysta ze 

składników mienia komunalnego. 

2. Statut Gminy i uchwały Rady określają za-

kres uprawnień Sołectwa w stosunku do mienia 

określonego w ust. 1 oraz określa zakres czynno-

ści dokonywanych samodzielnie przez Sołectwo 

w odniesieniu do przysługującego mu mienia. 

3. W przypadku niewłaściwego gospodarowa-

nia mieniem komunalnym Rada Miejska na wnio-

sek Burmistrza może cofnąć uprawnienia do za-

rządzania i korzystania ze składników mienia ko-

munalnego. 

 

§ 33.1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finan-

sową w ramach budżetu Gminy Kluczbork. 

2. W budżecie Gminy środki do dyspozycji So-

łectwa wyodrębnia się na zasadach Statutu Gmi-

nu i przepisów odrębnych. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 113 – 9142 – Poz. 1713-1714 

 

3. Uprawnienia Sołectwa do prowadzenia go-

spodarki finansowej w ramach budżetu Gminy 

określa Statut Gminy Kluczbork i przepisy odrębne. 

 

§ 34.1. Obsługę finansowo - księgową Sołec-

twa zapewnia Burmistrz. 

2. W przypadku przekazania Sołectwu dodat-

kowych zadań, z którymi wiążą się wydatki nie-

uwzględnione w rocznym planie wydatków Sołec-

twa, otrzymuje ono środki finansowe, niezbędne 

do wykonania tych zadań. 

3. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada Sołtys i Rada Sołecka.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Kluczborka. 

 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2010 r.  

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia 

1712  

1714 

 
1713  

UCHWAŁA NR XLI/547/09 

 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 30 września 2009 r. 

  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bogdańczowice 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 

Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218;  

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

z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada Miejska  

w Kluczborku, po przeprowadzeniu konsultacji  

z mieszkańcami uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/361/05 Rady Miej-

skiej w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2005 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Sołectwa 

Bogdańczowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 r. 

Nr 21, poz. 552) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 24 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) na pisemny wniosek 15 pełnoletnich 

mieszkańców sołectwa;”; 

2) Rozdział 5 Mienie i finanse otrzymuje 

brzmienie: 

„Rozdział 5  

Mienie i finanse 

 

§ 32.1. Sołectwo zarządza i korzysta ze 

składników mienia komunalnego. 

2. Statut Gminy i uchwały Rady określają za-

kres uprawnień Sołectwa w stosunku do mienia 

określonego w ust. 1 oraz określa zakres czynno-

ści dokonywanych samodzielnie przez Sołectwo 

w odniesieniu do przysługującego mu mienia. 

3. W przypadku niewłaściwego gospodarowa-

nia mieniem komunalnym Rada Miejska na wnio-

sek Burmistrza może cofnąć uprawnienia do za-

rządzania i korzystania ze składników mienia ko-

munalnego. 

 

§ 33.1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finan-

sową w ramach budżetu Gminy Kluczbork. 

2. W budżecie Gminy środki do dyspozycji So-

łectwa wyodrębnia się na zasadach Statutu Gmi-

nu i przepisów odrębnych. 

3. Uprawnienia Sołectwa do prowadzenia go-

spodarki finansowej w ramach budżetu Gminy 

określa Statut Gminy Kluczbork i przepisy odrębne. 

 

§ 34.1. Obsługę finansowo - księgową Sołec-

twa zapewnia Burmistrz. 

2. W przypadku przekazania Sołectwu dodat-

kowych zadań, z którymi wiążą się wydatki nie-

uwzględnione w rocznym planie wydatków Sołec-

twa, otrzymuje ono środki finansowe, niezbędne 

do wykonania tych zadań. 

3. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada Sołtys i Rada Sołecka.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Kluczborka. 

 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2010 r.  

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia 
1713  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 113 – 9143 – Poz. 1715-1716 

 

1715 

 
1714  

UCHWAŁA NR XLI/548/09 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 30 września 2009 r. 

  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czaple Stare  

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 

Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218;  

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

z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada Miejska  

w Kluczborku, po przeprowadzeniu konsultacji  

z mieszkańcami uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/362/05 Rady Miej-

skiej w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2005 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Sołectwa 

Czaple Stare (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 r. 

Nr 21, poz. 553) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 24 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) na pisemny wniosek 15 pełnoletnich 

mieszkańców sołectwa;”; 

2) Rozdział 5 Mienie i finanse otrzymuje 

brzmienie: 

„Rozdział 5  

Mienie i finanse 

 

§ 32.1. Sołectwo zarządza i korzysta ze 

składników mienia komunalnego. 

2. Statut Gminy i uchwały Rady określają za-

kres uprawnień Sołectwa w stosunku do mienia 

określonego w ust. 1 oraz określa zakres czynno-

ści dokonywanych samodzielnie przez Sołectwo 

w odniesieniu do przysługującego mu mienia. 

3. W przypadku niewłaściwego gospodarowa-

nia mieniem komunalnym Rada Miejska na wnio-

sek Burmistrza może cofnąć uprawnienia do za-

rządzania i korzystania ze składników mienia ko-

munalnego. 

 

§ 33.1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finan-

sową w ramach budżetu Gminy Kluczbork. 

2. W budżecie Gminy środki do dyspozycji So-

łectwa wyodrębnia się na zasadach Statutu Gmi-

nu i przepisów odrębnych. 

3. Uprawnienia Sołectwa do prowadzenia go-

spodarki finansowej w ramach budżetu Gminy 

określa Statut Gminy Kluczbork i przepisy odrębne. 

 

§ 34.1. Obsługę finansowo - księgową Sołec-

twa zapewnia Burmistrz. 

2. W przypadku przekazania Sołectwu dodat-

kowych zadań, z którymi wiążą się wydatki nie-

uwzględnione w rocznym planie wydatków Sołec-

twa, otrzymuje ono środki finansowe, niezbędne 

do wykonania tych zadań. 

3. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada Sołtys i Rada Sołecka.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Kluczborka. 

 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2010 r.  

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia 
1714  

 

1716 

 
1715  

UCHWAŁA NR XLI/549/09 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 30 września 2009 r. 

  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Krasków 

 

Na podstawie art. 35 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,  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 113 – 9144 – Poz. 1716-1717 

 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 

Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218;  

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

z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada Miejska  

w Kluczborku, po przeprowadzeniu konsultacji  

z mieszkańcami uchwala, co następuje: 

 

§ 1.W uchwale Nr XXXIV/363/05 Rady Miej-

skiej w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2005 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Sołectwa 

Krasków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 r.  

Nr 21, poz. 554) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 24 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) na pisemny wniosek 15 pełnoletnich 

mieszkańców sołectwa;”; 

2) Rozdział 5 Mienie i finanse otrzymuje 

brzmienie: 

„Rozdział 5  

Mienie i finanse 

 

§ 32.1. Sołectwo zarządza i korzysta ze 

składników mienia komunalnego. 

2. Statut Gminy i uchwały Rady określają za-

kres uprawnień Sołectwa w stosunku do mienia 

określonego w ust. 1 oraz określa zakres czynno-

ści dokonywanych samodzielnie przez Sołectwo 

w odniesieniu do przysługującego mu mienia. 

3. W przypadku niewłaściwego gospodarowa-

nia mieniem komunalnym Rada Miejska na wnio-

sek Burmistrza może cofnąć uprawnienia do za-

rządzania i korzystania ze składników mienia ko-

munalnego. 

 

§ 33.1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finan-

sową w ramach budżetu Gminy Kluczbork. 

2. W budżecie Gminy środki do dyspozycji So-

łectwa wyodrębnia się na zasadach Statutu Gmi-

nu i przepisów odrębnych. 

3. Uprawnienia Sołectwa do prowadzenia go-

spodarki finansowej w ramach budżetu Gminy 

określa Statut Gminy Kluczbork i przepisy odrębne. 

 

§ 34.1. Obsługę finansowo - księgową Sołec-

twa zapewnia Burmistrz. 

2. W przypadku przekazania Sołectwu dodat-

kowych zadań, z którymi wiążą się wydatki nie-

uwzględnione w rocznym planie wydatków Sołec-

twa, otrzymuje ono środki finansowe, niezbędne 

do wykonania tych zadań. 

3. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada Sołtys i Rada Sołecka.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Kluczborka. 

 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2010 r.  

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia 

1715  

 

1717 

 
1716  

UCHWAŁA NR XLI/550/09 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 30 września 2009 r. 

  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kujakowice Dolne 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 

Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218;  

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

z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada Miejska  

w Kluczborku, po przeprowadzeniu konsultacji  

z mieszkańcami uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/364/05 Rady Miej-

skiej w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2005 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Sołectwa 

Kujakowice Dolne (Dz. Urz. Woj. Opolskiego  

z 2005 r. Nr 21, poz. 555) wprowadza się nastę-

pujące zmiany: 

1) § 24 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) na pisemny wniosek 15 pełnoletnich 

mieszkańców sołectwa;”; 

2) Rozdział 5 Mienie i finanse otrzymuje 

brzmienie: 

„Rozdział 5  

Mienie i finanse 



Dziennik Urzędowy 
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§ 32.1. Sołectwo zarządza i korzysta ze 

składników mienia komunalnego. 

2. Statut Gminy i uchwały Rady określają za-

kres uprawnień Sołectwa w stosunku do mienia 

określonego w ust. 1 oraz określa zakres czynno-

ści dokonywanych samodzielnie przez Sołectwo 

w odniesieniu do przysługującego mu mienia. 

3. W przypadku niewłaściwego gospodarowa-

nia mieniem komunalnym Rada Miejska na wnio-

sek Burmistrza może cofnąć uprawnienia do za-

rządzania i korzystania ze składników mienia ko-

munalnego. 

 

§ 33.1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finan-

sową w ramach budżetu Gminy Kluczbork. 

2. W budżecie Gminy środki do dyspozycji So-

łectwa wyodrębnia się na zasadach Statutu Gmi-

nu i przepisów odrębnych. 

3. Uprawnienia Sołectwa do prowadzenia go-

spodarki finansowej w ramach budżetu Gminy 

określa Statut Gminy Kluczbork i przepisy odrębne. 

 

§ 34.1. Obsługę finansowo - księgową Sołec-

twa zapewnia Burmistrz. 

2. W przypadku przekazania Sołectwu dodat-

kowych zadań, z którymi wiążą się wydatki nie-

uwzględnione w rocznym planie wydatków Sołec-

twa, otrzymuje ono środki finansowe, niezbędne 

do wykonania tych zadań. 

3. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada Sołtys i Rada Sołecka.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Kluczborka. 

 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2010 r.  

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia 

1716  

 

1718 

 
1717  

UCHWAŁA NR XLI/551/09 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 30 września 2009 r. 

  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kuniów 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 

Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218;  

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

z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada Miejska  

w Kluczborku, po przeprowadzeniu konsultacji  

z mieszkańcami uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/365/05 Rady Miej-

skiej w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2005 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Sołectwa 

Kuniów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 r. Nr 21, 

poz. 556) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 24 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) na pisemny wniosek 15 pełnoletnich 

mieszkańców sołectwa;”; 

2) Rozdział 5 Mienie i finanse otrzymuje 

brzmienie: 

„Rozdział 5 

Mienie i finanse 

§ 32.1. Sołectwo zarządza i korzysta ze 

składników mienia komunalnego. 

2. Statut Gminy i uchwały Rady określają za-

kres uprawnień Sołectwa w stosunku do mienia 

określonego w ust. 1 oraz określa zakres czynno-

ści dokonywanych samodzielnie przez Sołectwo 

w odniesieniu do przysługującego mu mienia. 

3. W przypadku niewłaściwego gospodarowa-

nia mieniem komunalnym Rada Miejska na wnio-

sek Burmistrza może cofnąć uprawnienia do za-

rządzania i korzystania ze składników mienia ko-

munalnego. 

 

§ 33.1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finan-

sową w ramach budżetu Gminy Kluczbork. 

2. W budżecie Gminy środki do dyspozycji So-

łectwa wyodrębnia się na zasadach Statutu Gmi-

nu i przepisów odrębnych. 

3. Uprawnienia Sołectwa do prowadzenia go-

spodarki finansowej w ramach budżetu Gminy 

określa Statut Gminy Kluczbork i przepisy odrębne. 

 

§ 34.1. Obsługę finansowo - księgową Sołec-

twa zapewnia Burmistrz. 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 113 – 9146 – Poz. 1718-1719 

 

2. W przypadku przekazania Sołectwu dodat-

kowych zadań, z którymi wiążą się wydatki nie-

uwzględnione w rocznym planie wydatków Sołec-

twa, otrzymuje ono środki finansowe, niezbędne 

do wykonania tych zadań. 

3. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada Sołtys i Rada Sołecka.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Kluczborka. 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2010 r.  

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia 

 

1717  

 

 

1719 

 
1718  

UCHWAŁA NR XLI/552/09 

 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 30 września 2009 r. 

  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ligota Górna i Zamecka  

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 

Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218;  

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

z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada Miejska  

w Kluczborku, po przeprowadzeniu konsultacji  

z mieszkańcami uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/366/05 Rady Miej-

skiej w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2005 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Sołectwa 

Ligota Górna i Zamecka (Dz. Urz. Woj. Opolskie-

go z 2005 r. Nr 21, poz. 557) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 24 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) na pisemny wniosek 15 pełnoletnich 

mieszkańców sołectwa;”; 

2) Rozdział 5 Mienie i finanse otrzymuje 

brzmienie: 

„Rozdział 5  

Mienie i finanse 

 

§ 32.1. Sołectwo zarządza i korzysta ze 

składników mienia komunalnego. 

2. Statut Gminy i uchwały Rady określają za-

kres uprawnień Sołectwa w stosunku do mienia 

określonego w ust. 1 oraz określa zakres czynno-

ści dokonywanych samodzielnie przez Sołectwo 

w odniesieniu do przysługującego mu mienia. 

 

3. W przypadku niewłaściwego gospodarowa-

nia mieniem komunalnym Rada Miejska na wnio-

sek Burmistrza może cofnąć uprawnienia do za-

rządzania i korzystania ze składników mienia ko-

munalnego. 

 

§ 33.1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finan-

sową w ramach budżetu Gminy Kluczbork. 

2. W budżecie Gminy środki do dyspozycji So-

łectwa wyodrębnia się na zasadach Statutu Gmi-

nu i przepisów odrębnych. 

3. Uprawnienia Sołectwa do prowadzenia go-

spodarki finansowej w ramach budżetu Gminy 

określa Statut Gminy Kluczbork i przepisy odrębne. 

 

§ 34.1. Obsługę finansowo - księgową Sołec-

twa zapewnia Burmistrz. 

2. W przypadku przekazania Sołectwu dodat-

kowych zadań, z którymi wiążą się wydatki nie-

uwzględnione w rocznym planie wydatków Sołec-

twa, otrzymuje ono środki finansowe, niezbędne 

do wykonania tych zadań. 

3. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada Sołtys i Rada Sołecka.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Kluczborka. 

 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2010 r.  

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia 
1718  
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1720 

 
1719  

UCHWAŁA NR XLI/553/09 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 30 września 2009 r. 

  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Maciejów  

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 

Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218;  

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

z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada Miejska  

w Kluczborku, po przeprowadzeniu konsultacji  

z mieszkańcami uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/367/05 Rady Miej-

skiej w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2005 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Sołectwa 

Maciejów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 r.  

Nr 21, poz. 558) wprowadza się następujące zmia-

ny: 

1) § 24 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) na pisemny wniosek 15 pełnoletnich 

mieszkańców sołectwa;”; 

2) Rozdział 5 Mienie i finanse otrzymuje 

brzmienie: 

„Rozdział 5  

Mienie i finanse 

 

§ 32.1. Sołectwo zarządza i korzysta ze 

składników mienia komunalnego. 

2. Statut Gminy i uchwały Rady określają za-

kres uprawnień Sołectwa w stosunku do mienia 

określonego w ust. 1 oraz określa zakres czynno-

ści dokonywanych samodzielnie przez Sołectwo 

w odniesieniu do przysługującego mu mienia. 

3. W przypadku niewłaściwego gospodarowa-

nia mieniem komunalnym Rada Miejska na wnio-

sek Burmistrza może cofnąć uprawnienia do za-

rządzania i korzystania ze składników mienia ko-

munalnego. 

§ 33.1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finan-

sową w ramach budżetu Gminy Kluczbork. 

2. W budżecie Gminy środki do dyspozycji So-

łectwa wyodrębnia się na zasadach Statutu Gmi-

nu i przepisów odrębnych. 

3. Uprawnienia Sołectwa do prowadzenia go-

spodarki finansowej w ramach budżetu Gminy 

określa Statut Gminy Kluczbork i przepisy odrębne. 

 

§ 34.1. Obsługę finansowo - księgową Sołec-

twa zapewnia Burmistrz. 

2. W przypadku przekazania Sołectwu dodat-

kowych zadań, z którymi wiążą się wydatki nie-

uwzględnione w rocznym planie wydatków Sołec-

twa, otrzymuje ono środki finansowe, niezbędne 

do wykonania tych zadań. 

3. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada Sołtys i Rada Sołecka.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Kluczborka. 

 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2010 r.  

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia 

 

1719  

 

 



Dziennik Urzędowy 
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1721 

 
172 0 

UCHWAŁA NR XLI/554/09 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 30 września 2009 r. 

  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Smardy Dolne  

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 

Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218;  

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

z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada Miejska  

w Kluczborku, po przeprowadzeniu konsultacji  

z mieszkańcami uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/368/05 Rady Miej-

skiej w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2005 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Sołectwa 

Smardy Dolne (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 r. 

Nr 21, poz. 559) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 24 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) na pisemny wniosek 15 pełnoletnich 

mieszkańców sołectwa;”; 

2) Rozdział 5 Mienie i finanse otrzymuje 

brzmienie: 

„Rozdział 5 

Mienie i finanse 

 

§ 32.1. Sołectwo zarządza i korzysta ze 

składników mienia komunalnego. 

2. Statut Gminy i uchwały Rady określają za-

kres uprawnień Sołectwa w stosunku do mienia 

określonego w ust. 1 oraz określa zakres czynno-

ści dokonywanych samodzielnie przez Sołectwo 

w odniesieniu do przysługującego mu mienia. 

3. W przypadku niewłaściwego gospodarowa-

nia mieniem komunalnym Rada Miejska na wnio-

sek Burmistrza może cofnąć uprawnienia do za-

rządzania i korzystania ze składników mienia ko-

munalnego. 

§ 33.1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finan-

sową w ramach budżetu Gminy Kluczbork. 

2. W budżecie Gminy środki do dyspozycji So-

łectwa wyodrębnia się na zasadach Statutu Gmi-

nu i przepisów odrębnych. 

3. Uprawnienia Sołectwa do prowadzenia go-

spodarki finansowej w ramach budżetu Gminy 

określa Statut Gminy Kluczbork i przepisy odrębne. 

 

§ 34.1. Obsługę finansowo - księgową Sołec-

twa zapewnia Burmistrz. 

2. W przypadku przekazania Sołectwu dodat-

kowych zadań, z którymi wiążą się wydatki nie-

uwzględnione w rocznym planie wydatków Sołec-

twa, otrzymuje ono środki finansowe, niezbędne 

do wykonania tych zadań. 

3. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada Sołtys i Rada Sołecka.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Kluczborka. 

 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2010 r.  

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia 

 

172 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 113 – 9149 – Poz. 1722-1723 

 

1722 

 
172 1 

UCHWAŁA NR XLI/555/09 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 30 września 2009 r. 

  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Unieszów  

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 

Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218;  

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

z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada Miejska  

w Kluczborku, po przeprowadzeniu konsultacji  

z mieszkańcami uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/369/05 Rady Miej-

skiej w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2005 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Sołectwa 

Unieszów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 r.  

Nr 21, poz. 559) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 24 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) na pisemny wniosek 15 pełnoletnich 

mieszkańców sołectwa;”; 

2) Rozdział 5 Mienie i finanse otrzymuje 

brzmienie: 

„Rozdział 5  

Mienie i finanse 

 

§ 32.1. Sołectwo zarządza i korzysta ze 

składników mienia komunalnego. 

2. Statut Gminy i uchwały Rady określają za-

kres uprawnień Sołectwa w stosunku do mienia 

określonego w ust. 1 oraz określa zakres czynno-

ści dokonywanych samodzielnie przez Sołectwo 

w odniesieniu do przysługującego mu mienia. 

3. W przypadku niewłaściwego gospodarowa-

nia mieniem komunalnym Rada Miejska na wnio-

sek Burmistrza może cofnąć uprawnienia do za-

rządzania i korzystania ze składników mienia ko-

munalnego. 

 

§ 33.1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finan-

sową w ramach budżetu Gminy Kluczbork. 

2. W budżecie Gminy środki do dyspozycji So-

łectwa wyodrębnia się na zasadach Statutu Gmi-

nu i przepisów odrębnych. 

3. Uprawnienia Sołectwa do prowadzenia go-

spodarki finansowej w ramach budżetu Gminy 

określa Statut Gminy Kluczbork i przepisy odrębne. 

 

§ 34.1. Obsługę finansowo - księgową Sołec-

twa zapewnia Burmistrz. 

2. W przypadku przekazania Sołectwu dodat-

kowych zadań, z którymi wiążą się wydatki nie-

uwzględnione w rocznym planie wydatków Sołec-

twa, otrzymuje ono środki finansowe, niezbędne 

do wykonania tych zadań. 

3. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada Sołtys i Rada Sołecka.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Kluczborka. 

 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2010 r.  

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia 
172 1 

 

1723 

 
172 2 

UCHWAŁA NR XLI/556/09 

 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 30 września 2009 r. 

  

w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nowa Bogacica  

 

Na podstawie art. 35 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,  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 113 – 9150 – Poz. 1723-1724 

 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 

Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218;  

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

z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada Miejska  

w Kluczborku, po przeprowadzeniu konsultacji  

z mieszkańcami uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/370/05 Rady Miej-

skiej w Kluczborku z dnia 28 stycznia 2005 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Sołectwa 

Nowa Bogacica (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 r. 

Nr 21, poz. 561) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 24 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) na pisemny wniosek 15 pełnoletnich 

mieszkańców sołectwa;”; 

2) Rozdział 5 Mienie i finanse otrzymuje 

brzmienie: 

„Rozdział 5  

Mienie i finanse 

 

§ 32.1. Sołectwo zarządza i korzysta ze 

składników mienia komunalnego. 

2. Statut Gminy i uchwały Rady określają za-

kres uprawnień Sołectwa w stosunku do mienia 

określonego w ust. 1 oraz określa zakres czynno-

ści dokonywanych samodzielnie przez Sołectwo 

w odniesieniu do przysługującego mu mienia. 

3. W przypadku niewłaściwego gospodarowa-

nia mieniem komunalnym Rada Miejska na wnio-

sek Burmistrza może cofnąć uprawnienia do za-

rządzania i korzystania ze składników mienia ko-

munalnego. 

 

§ 33.1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finan-

sową w ramach budżetu Gminy Kluczbork. 

2. W budżecie Gminy środki do dyspozycji So-

łectwa wyodrębnia się na zasadach Statutu Gmi-

nu i przepisów odrębnych. 

3. Uprawnienia Sołectwa do prowadzenia go-

spodarki finansowej w ramach budżetu Gminy 

określa Statut Gminy Kluczbork i przepisy odrębne. 

 

§ 34.1. Obsługę finansowo - księgową Sołec-

twa zapewnia Burmistrz. 

2. W przypadku przekazania Sołectwu dodat-

kowych zadań, z którymi wiążą się wydatki nie-

uwzględnione w rocznym planie wydatków Sołec-

twa, otrzymuje ono środki finansowe, niezbędne 

do wykonania tych zadań. 

3. Za prawidłową gospodarkę finansową od-

powiada Sołtys i Rada Sołecka.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Kluczborka. 

 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2010 r.  

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia 
172 2 

 

1724 

 
172 3 

UCHWAŁA NR XXXIII-238/09 

 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE 

 

 z dnia 11 grudnia 2009 r. 

  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII-223/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2009 r.  

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.:  

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) 

art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.  

z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm.: Nr 220, poz. 

1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,  

Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. 

Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 

1463; z 2009 r. Nr 56, poz. 458), Rada Gminy 

Lasowice Wielkie uchwala, co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 113 – 9151 – Poz. 1724-1725 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXII-223/09 Rady Gminy 

Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2009 r. w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych wprowadza się zmianę 

w § 1 pkt 11, który otrzymuje brzmienie jak niżej: 

 

 

11. Ciągnik siodłowy lub balastowy 12 ton i powyżej  

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + 

naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa 

/w tonach/ 

Stawka podatku w złotych 

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

inne systemy zawie-

szenia osi jezdnych 

Dwie osie                                        

12 18 1814 1892 

18 25 1982 2004 

25 31 2004 2024 

31  2024 2134 

Trzy osie                                          

12 40 2004 2059 

40  2113 2580 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Lasowice Wielkie. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni z mocą obowiązującą 

od 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Jerzy Bawej 
172 3 

1725 

 
172 3 

UCHWAŁA NR XXXVIII/276/09 

 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE 

 

 z dnia 29 października 2009 r. 

  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

obejmującego działkę nr ewd. 469/2, położoną w Paczkowie  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1951; ze zm.:  

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 

poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 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, Nr 173, poz. 1218; 

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

z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz na podstawie  

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

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; ze zm.:  

z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492;  

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

z 2006 r. Nr 45, poz. 319; z 2007 r. Nr 225, 

poz. 1635, Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, 

poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 

1413), oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń 

planu ze „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Pacz-

ków” uchwalonym uchwałą Nr XXVII/225/2001 

Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 31 maja  

2001 r., Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co 

następuje: 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 113 – 9152 – Poz. 1725 

 

Rozdział I  

Ustalenia ogólne 

 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego obejmujący działkę  

nr ewd. 469/2, położoną w Paczkowie. 

 

§ 2. Przedmiot ustaleń miejscowego planu 

obejmuje zakres zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

§ 3. Integralną częścią niniejszej uchwały są 

następujące załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Rysunek planu w skali 1:1000. 

2. Załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu. 

3. Załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

 

§ 4.1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały 

jest mowa o: 

1) planie - należy przez to rozumieć niniejsza 

uchwałę; 

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć 

graficzny zapis ustaleń planu na mapie sytuacyj-

no-wysokościowej w skali 1:1000, stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) granicach planu - należy przez to rozumieć 

obszar objęty niniejszym planem przedstawiony 

na rysunku planu; 

4) linii rozgraniczającej – należy przez to rozu-

mieć linię rozdzielającą tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnym sposobie zagospodarowania; 

5) terenie – należy przez to rozumieć prze-

strzeń wyznaczoną na rysunku planu liniami roz-

graniczającymi o określonym rodzaju przeznacze-

nia podstawowego oraz oznaczony liczbą i sym-

bolem literowym; 

6) przeznaczeniu podstawowym terenu – nale-

ży przez to rozumieć przeznaczenie terenu, które 

dominuje na danym terenie wyznaczonym liniami 

rozgraniczającymi i jest opisane w postaci symbo-

lu literowego znajdującego się po liczbie; 

7) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nale-

ży przez to rozumieć linie, określające maksymal-

ny zasięg usytuowania na terenie wszelkich do-

puszczonych w planie nadziemnych części bu-

dynków i budowli przy budowie nowych obiek-

tów oraz rozbudowie budynków istniejących; 

nieprzekraczalne linie zabudowy nie ograniczają 

lokalizacji takich obiektów jak drogi, dojścia, do-

jazdy, parkingi terenowe, liniowe elementy i urzą-

dzenia sieci technicznych i uzbrojenia terenu, 

obiekty małej architektury; 

8) przepisach szczególnych - należy przez to 

rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-

nawczymi. 

2. Sformułowania niezdefiniowane w ustępie 

poprzedzającym należy rozumieć zgodnie z prze-

pisami szczególnymi. 

 

§ 5. Na rysunku planu stanowiącym załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały wprowadza się nastę-

pujące oznaczenia graficzne: 

1. Oznaczenia graficzne będące obowiązują-

cymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) symbole przeznaczenia terenów; 

3) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

5) granica obszaru bezpośredniego zagrożenia 

powodzią; 

6) obszar wymagający ochrony przed zalaniem; 

7) strefa lokalizacji wału przeciwpowodziowego. 

2. Oznaczenia graficzne mające charakter in-

formacyjny. 

1) granica obrębu; 

2) droga publiczna przyległa do obszaru obję-

tego planem, oznaczona literami KDd; 

3) wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Pacz-

ków, skala 1:10 000; 

4) określenie skali rysunku w formie liczbowej 

i liniowej. 

 

Rozdział II 

Ustalenia szczegółowe 

 

§ 6. Ustala się następujące przeznaczenia 

podstawowe terenów: 

1. Tereny infrastruktury technicznej – wodo-

ciągi oznaczone symbolami 1W, 2W. 

2. Teren lasów oznaczony symbolem 3ZL. 

 

§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego: 

1. Ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania poszczególnych terenów z za-

chowaniem ładu przestrzennego zawarte są w § 14. 

 

§ 8. Ustala się następujące warunki zagospo-

darowania terenów, wynikające z potrzeb ochro-

ny środowiska przyrodniczego, prawidłowego 

gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony 

gruntów rolnych i leśnych: 

1. Obszar znajduje się w granicach Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych –„Subzbiornik nr 338 

Paczków – Niemodlin”, stanowiącego obszar wy-

sokiej ochrony wód podziemnych. 

2. Obszar znajduje się na terenie ochrony wód 

powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej. 

3. Obszar znajduje się na terenie, dla którego 

zostało opracowane „Studium ochrony przed 

powodzią zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej poniżej wo-

dowskazu Bardo”. 
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4. Zgodnie z wyżej wymienionym opracowa-

niem część obszaru, o granicach przedstawionych 

na rysunku planu jest bezpośrednio zagrożona 

powodzią p = 1%, a część obszaru, o lokalizacji 

przedstawionej na rysunku planu wymaga ochro-

ny przed zalaniem z uwagi na jego zagospodaro-

wanie i wartość gospodarczą. 

5. Na całym obszarze położonych w granicach 

planu dopuszcza się budowę urządzeń i obiektów 

związanych z ochroną przeciwpowodziową. 

6. Wykonywanie wykopów głębszych niż 1 m 

wymaga uzgodnienia z RZGW we Wrocławiu. 

7. Przy realizacji obiektów budowlanych i zago-

spodarowaniu terenu należy ograniczyć prace ni-

welacyjne terenu do niezbędnego minimum, by 

zachować naturalne jego ukształtowanie. 

8. Każdy teren, na którym może dojść do za-

nieczyszczenia produktami chemicznymi i ropo-

pochodnymi, powinien być utwardzony, a zanie-

czyszczenia przed odprowadzeniem ich do kanali-

zacji powinny być podczyszczone w stopniu za-

pewniającym spełnienie wymogów przepisów 

szczególnych i odrębnych. 

9. Część obszaru stanowi las, będący terenem 

o dużych wartościach przyrodniczych. 

10. Nie określa się dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku, zgodnie z wymogami prze-

pisów szczególnych i odrębnych. 

 

§ 9. Ustala się następujące zasady ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

oraz granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów podlegających ochronie, ustalonych na pod-

stawie odrębnych przepisów.  

1.  Obszar jest zlokalizowany jest w Otmuchow-

sko - Nyskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. 

Ze względu na położenie w tym obszarze obowią-

zują wymogi zawarte w przepisach odrębnych. 

2. Obszar jest zlokalizowany w strefie ochrony 

pośredniej ujęcia wody dla miasta Wrocławia. Ze 

względu na położenie w tej strefie obowiązują 

wymogi zawarte w przepisach odrębnych, w tym 

ograniczenia dotyczące lokalizacji zakładów prze-

mysłowych i stosowania środków chemicznych  

w gospodarce rolnej i leśnej. 

3. Na obszarze znajdują się tereny ujęć wody 

wraz ze strefami ochrony bezpośredniej ustalone 

Decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Opolu nr OŚ-

III/6210/227/97/ig z dnia 29 grudnia 1997 r. 

4. Na obszarze nie występują tereny zagrożone 

osuwaniem się mas ziemnych, ani tereny górnicze. 

5. Na obszarze nie występują tereny ani obiek-

ty wpisane do rejestru zabytków. 

 

§ 10. Ustala się następujące zasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków:  

1. Na obszarze nie występują tereny ani obiek-

ty znajdujące się w wojewódzkiej i gminnej ewi-

dencji zabytków. 

2. Na obszarze nie wyznacza się dóbr kultury 

współczesnej. 

3. W przypadku odkryć archeologicznych pod-

czas prowadzenia robót budowlanych, roboty 

należy wstrzymać i powiadomić konserwatora 

zabytków. 

 

§ 11. Na obszarze nie wyznacza się terenów 

przestrzeni publicznych. 

 

§ 12. Ustala się następujący sposób i termin 

tymczasowego zagospodarowania, urządzania  

i użytkowania terenów:  

Do czasu realizacji planu obowiązuje dotych-

czasowy sposób użytkowania terenu. 

 

§ 13. Ustala się następujące ogólne zasady 

modernizacji, budowy i rozbudowy systemów 

komunikacji i systemów infrastruktury technicznej. 

1. Ustala się dostępność komunikacyjną ob-

szaru od drogi publicznej, przyległej do obszaru 

objętego planem, oznaczonej symbolem KDd. 

2. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru 

drogami wewnętrznymi o parametrach dostoso-

wanych do rodzaju ruchu i spełniających warunki 

dla dróg przeciwpożarowych. 

3. Na obszarze dopuszcza się utrzymanie  

i modernizację istniejących obiektów i urządzeń 

oraz ich przebudowę i rozbudowę. 

4. Na obszarze dopuszcza się lokalizowanie 

niezbędnych urządzeń i sieci infrastruktury tech-

nicznej zgodnie z przepisami szczególnymi  

i odrębnymi, z wykluczeniem lokalizacji stacji 

bazowych telefonii komórkowej. 

5. Ustala się następujące zasady modernizacji, 

budowy i rozbudowy systemów infrastruktury 

technicznej:  

1) zaopatrzenie w wodę do celów bytowo-go-

spodarczych i przeciwpożarowych z komunalnej 

sieci wodociągowej; 

2) zasady gromadzenia i usuwania ścieków: 

a) ustala się odprowadzanie ścieków byto-

wych i komunalnych poprzez sieć kanalizacji sani-

tarnej do komunalnej oczyszczalni ścieków, 

b) ustala się odprowadzanie wód opadowych 

poprzez sieć kanalizacji deszczowej do komunal-

nej oczyszczalni ścieków, 

c) ustala się odprowadzanie wód popłucznych, 

po uprzednim podczyszczeniu, do Młynówki; po-

bliskiego cieku wodnego, który wpływa do rzeki 

Nysa Kłodzka; 

3) gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów 

komunalnych będzie odbywać się zgodnie  

z odpowiednią uchwałą Rady Miejskiej w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czy-

stości i porządku na terenie gminy; 

4) ustala się zaopatrzenie w ciepło z lokalnych 

źródeł ciepła, spełniających wymogi przepisów 

odrębnych; 
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5) zaopatrzenie w energię elektryczną: 

a) ustala się zaopatrzenie terenu w energię 

elektryczną z sieci elektroenergetycznych, 

b) dopuszcza się budowę nowych linii  

i urządzeń elektroenergetycznych w tym stacji 

transformatorowej. 

 

§ 14. Wprowadza się następujące ustalenia 

dla terenów wyodrębnionych liniami rozgranicza-

jącymi i oznaczonych odpowiednio symbolami na 

rysunku planu: 

1. Teren oznaczony symbolem 1W 

1) podstawowe przeznaczenie terenu – teren 

infrastruktury technicznej – wodociągi - teren 

stacji uzdatniania wody oraz ujęć wody wraz  

z ich strefami ochrony bezpośredniej; 

2) nie dopuszcza się innego przeznaczenia te-

renu; 

3) ustala się zasady kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu 

a) dopuszcza się remont i modernizację istnie-

jących obiektów i urządzeń oraz ich przebudowę  

i rozbudowę oraz budowę nowych obiektów po-

trzebnych dla potrzeb realizacji przeznaczenia 

terenu, 

b) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 

w odległości 10 m od granicy obszaru i drogi 

gminnej, przebieg linii zabudowy przedstawia się 

na rysunku planu, 

c) wysokość obiektów i urządzeń nie może 

przekraczać 10 m, 

d) ustala się wymóg zachowania w maksymal-

nym stopniu istniejącej zieleni, 

e) ustala się minimalną szerokość dróg we-

wnętrznych na 8 m, 

f) ustala się minimalny wskaźnik ilości stałych 

miejsc postojowych samochodów osobowych  

w wysokości 1 miejsce postojowe na 3 zatru-

dnionych, 

g) ustala się obowiązek zapewnienia niezbęd-

nej ilości miejsc postojowych dla innych pojaz-

dów oraz placów manewrowych, 

h) część terenu, zgodnie z rysunkiem planu, 

jest położona na obszarze wymagającym ochrony 

przed zalaniem. 

2. Teren oznaczony symbolem 2W 

1) podstawowe przeznaczenie terenu – teren 

infrastruktury technicznej – wodociągi - teren 

ujęcia wody - studnia nr 6z wraz ze strefą ochro-

ny bezpośredniej; 

2) nie dopuszcza się innego przeznaczenia te-

renu; 

3) ustala się zasady kształtowania zabudowy  

i zagospodarowania terenu 

a) zabrania się użytkowania gruntów do celów 

niezwiązanych z eksploatacją wody,  

b) wody opadowe należy odprowadzać w taki 

sposób, aby nie mogły przedostawać się do urzą-

dzeń służących do poboru wody, 

c) teren należy zagospodarować zielenią, 

d) teren jest położony na obszarze wymagają-

cym ochrony przed zalaniem. 

3. Teren oznaczony symbolem 3ZL 

1) podstawowe przeznaczenie terenu – lasy; 

2) ustala się zagospodarowanie i prowadzenie 

gospodarki leśnej zgodnie z przepisami szczegól-

nymi i odrębnymi; 

3) część terenu, zgodnie z rysunkiem planu 

jest położona na obszarze bezpośredniego zagro-

żenia powodzią, dla którego obowiązują wymogi 

zawarte w przepisach szczególnych i odrębnych; 

4) część terenu, zgodnie z rysunkiem planu, 

jest położona na obszarze wymagającym ochrony 

przed zalaniem; 

5) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń 

infrastruktury technicznej i komunikacji; 

6) nie dopuszcza się lokalizacji zabudowy ku-

baturowej, z zastrzeżeniem punktu 4 niniejszego 

ustępu; 

7) planuje się budowę urządzeń i obiektów 

związanych z ochroną przeciwpowodziową; 

8) strefę lokalizacji wału przeciwpowodzio-

wego przedstawia się na rysunku planu; 

9) ustala się prowadzenie zabiegów biotech-

nicznych utrwalających skarpy. 

 

Rozdział III  

Ustalenia końcowe 

 

§ 15. Ustala się jednorazową opłatę z tytułu 

wzrostu wartości terenu, określoną w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym w wysokości 0,1%, jak dla terenów 

inwestycji publicznych. 

 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Paczkowa. 

 

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Wacław Ćwik 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXXVIII/276/09 

Rady Miejskiej w Paczkowie  

z dnia 29 października 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

zgłoszonych do projektu planu 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

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

poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska w Paczko-

wie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W ustawowym terminie, to jest do dnia  

2 października 2009 r. nie wpłynęły żadne uwagi 

do miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego obejmującego działkę nr ewd. 469/2, 

położoną w Paczkowie. 

 

§ 2. Ze względu na brak uwag nie rozstrzyga 

się w sprawie ich rozpatrzenia. 

 

 

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXXVIII/276/09 

Rady Miejskiej w Paczkowie 

z dnia 29 października 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Paczkowie  

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 

ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-

sach publicznych 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

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

poz. 717 ze zm.) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 111 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, 

poz. 148), Rada Miejska w Paczkowie rozstrzyga, 

co następuje: 

 

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego ustala przeznaczenie części obszaru 

na tereny infrastruktury – wodociągi – ujęcia 

wody oraz stację uzdatniania wody. 

Wyżej wymienione przeznaczenie terenów 

wymaga budowy inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy. 

 

§ 2. Powyższe inwestycje z zakresu infra-

struktury technicznej zostaną wykonane zgodnie 

z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy 

Paczków na lata 2007 – 2013. 

 

§ 3. Finansowanie inwestycji będzie zgodne  

z przepisami o finansach publicznych, środki na 

realizację inwestycji będą pochodzić z budżetu 

gminy oraz dotacji. 

 

 
172 3 
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UCHWAŁA NR 289/XXXIV/2009 

RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

 

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(j.t. Dz. U. z 2001 r. 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. 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) 

oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. 

z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, 

Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.1775,  

Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. 

Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730,  

Nr 223, poz. 1463; z 2009 r. Nr 56, poz. 458), 

Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Podatek od środków transportowych 

wynosi: 

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczal-

nej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie:         

        600 zł, 

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie:  

        800 zł, 

c) powyżej 9 t i poniżej 12 t:  

               1.000 zł. 

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczal-

nej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t, 

stawki podatku określone są w poniższej tabeli: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 

Stawka podatku w złotych 

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie 

jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uzna-

nym za równoważne 

inne systemy za-

wieszenia osi jezdnych 

1 2 3 4 

DWIE OSIE 

12 13 1000 1100 

13 14 1100 1150 

14 15 1200 1250 

15  1300 1500 

TRZY OSIE 

12 17 1100 1150 

17 19 1200 1250 

19 21 1300 1350 

21 23 1400 1450 

23 25 1500 1850 

25  1600 2000 

CZTERY OSIE I WIĘCEJ 

12 25 1200 1260 

25 27 1300 1580 

27 29 1400 1960 

29 31 1900 2740 

31  2100 2760 

 

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego 

przystosowanego do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 

zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 t do 8 t i poniżej 12 t:         920 zł. 

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego 

przystosowanego do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 

zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t, 

stawki podatku określone są w poniższej tabeli: 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 113 – 9158 – Poz. 1726 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + na-

czepa, ciągnik balastowy + przyczepa             

(w tonach) 

 

Stawka podatku w złotych 

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezd-

ne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

inne systemy za-

wieszenia osi jezdnych 

1 2 3 4 

DWIE OSIE 

12 18 1000 1100 

18 25 1100 1200 

25 31 1600 2000 

31  1800 2100 

TRZY OSIE 

12 36 1700 2100 

36 40 2000 2600 

40  2100 2700 

 

5. Od przyczep lub naczep, które łącznie z po-

jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem zwią-

zanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-

dzoną przez podatnika podatku rolnego:     900 zł. 

6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z po-

jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą równą lub wyższą niż 12 t z wyjątkiem 

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-

wadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki 

podatkowe określone są w poniższej tabeli: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + 

pojazd silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezd-

ne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

inne systemy zawie-

szenia 

osi jezdnych 

1 2 3 4 

JEDNA OŚ 

12 18 700 800 

18 25 800 900 

25  900 1000 

DWIE OSIE 

12 28 1000 1100 

28 33 1100 1200 

33 36 1300 1600 

36  1400 2000 

TRZY OSIE I WIĘCEJ 

12 36 1200 1400 

36  1300 1500 

 

7. Od autobusów o liczbie miejsc: 

a) mniejszej niż 30 miejsc:    1.000 zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc: 1.700 zł.  

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr 279/XXXIII/2009 

Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 

2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Burmi-

strzowi Praszki. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 

stycznia 2010 r. 

Przewodniczący Rady 

Bogusław Łazik 
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OBWIESZCZENIE 

 RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 5 listopada 2009 r. 

  

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego  

 

1. Na podstawie art. 16 ust. 1, 3 i 4 ustawy  

z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów nor-

matywnych i niektórych innych aktów prawnych 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449; z 2009 r.  

Nr 31, poz. 206) ogłasza się w załączniku do 

niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały 

Nr XXXI/257/2002 Rady Powiatu Opolskiego  

z dnia 5 września 2002 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Powiatu Opolskiego (Dz. Urz. Wojewódz-

twa Opolskiego z 2002 r. Nr 107, poz. 1393)  

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą Nr XXIII/157/09 Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniają-

ca uchwałę Nr XXXI/257/2002 Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie 

uchwalenia statutu Powiatu Opolskiego (Dz. Urz. 

Woj. Opolskiego Nr 76, poz. 1146); 

2) uchwałą Nr XXIV/161/09 Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 3 września 2009 r. zmieniająca 

uchwałę Nr XXXI/257/2002 Rady Powiatu Opol-

skiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie 

uchwalenia statutu Powiatu Opolskiego zmienio-

ną uchwałą Nr XXIII/157/09 Rady Powiatu Opol-

skiego z dnia 25 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego Nr 76, poz. 1147), w brzmieniu za-

łącznika do obwieszczenia. 

2. Podany w załączniku do niniejszego ob-

wieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1) § 2, § 3, § 4, § 5 uchwały Nr XXXI/257/ 

2002 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 

2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 107, 

poz. 1393), które stanowią: 

„§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego i na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiato-

wego w Opolu. 

§ 3. Tracą moc: 

- uchwała Rady Powiatu Opolskiego Nr III/11/ 

98 z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie uchwale-

nia Statutu Powiatu Opolskiego (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z 1999 r. Nr 3, poz. 5) zmieniona 

uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXII/191/ 

2001 z dnia 20 września 2001 r. w sprawie zmia-

ny uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powia-

tu Opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 100, 

poz. 833), z wyjątkiem przepisów: § 9 ust. 4;  

§ 13 ust. 1, 3, 4 i 5; § 41 ust. 2; § 42 ust. 2;  

§ 43 ust. 2; § 44 ust. 2; § 49 ust. 4 statutu oraz 

załącznika nr 2 do statutu, które obowiązują do 

ostatniego dnia kadencji w czasie której uchwała 

została podjęta, 

- uchwała Rady Powiatu Opolskiego Nr XV/ 

131/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie 

herbu i flagi powiatu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego  

z 2001 r. Nr 40, poz. 267). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu Opolskiego. 

§ 5. Uchwala wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego, z tym że przepi-

sy: § 9 ust. 4; § 13 ust. 1, 3, 4 i 5; § 42 ust. 2; 

§ 43 ust. 2; § 44 ust. 2; § 45 ust. 2; § 50  

ust. 4; § 61 ust. 1, 2 i 5 statutu oraz załącznik  

nr 5 do statutu stosuje się od pierwszego dnia 

kadencji następującej po kadencji w czasie której 

uchwała została podjęta.”; 

2) § 2, § 3 uchwały Nr XXIII/157/09 Rady Po-

wiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. zmie-

niająca uchwałę Nr XXXI/257/2002 Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego (Dz. Urz. 

Woj. Opolskiego Nr 76, poz. 1146), które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu Opolskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego.”; 

3) § 2, § 3 uchwały Nr XXIV/161/09 Rady Po-

wiatu Opolskiego z dnia 3 września 2009 r. zmie-

niająca uchwałę Nr XXXI/257/02 Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie 

uchwalenia statutu Powiatu Opolskiego zmieniona 

uchwałą Nr XXIII/157/09 Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 25 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskie-

go Nr 76, poz. 1147), które stanowią:  

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu Opolskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego.”. 

 

Przewodniczący Rady 

Powiatu Opolskiego 

Stefan Warzecha 
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Załącznik do obwieszczenia 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 5 listopada 2009 r. 

przyjętego uchwałą Nr XXVI/172/09 

 

 

Uchwała Nr XXXI/257/2002 

Rady Powiatu Opolskiego 

 

z dnia 5 września 2002 r. 

 

w sprawie uchwalenia  

Statutu Powiatu Opolskiego 

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powia-

towym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592  

z późn. zm.), Rada Powiatu Opolskiego uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się Statut Powiatu Opolskiego  

w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2 - § 5 pominięte. 

 

Załącznik  

do uchwały Nr XXXI/257/02 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 5 września 2002 r. 

 

STATUT POWIATU OPOLSKIEGO 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Powiat Opolski zwany dalej „powiatem”, 

stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzo-

ną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium 

obejmujące gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Do-

brzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Murów, 

Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów 

Opolski, Tułowice, Turawa. 

 

§ 2. Powiat obejmuje obszar o powierzchni 

1587 km², a jego granice określone są na mapie 

stanowiącej załącznik nr 1 do statutu. 

 

§ 3. Siedzibą władz powiatu jest miasto Opole. 

 

§ 41. Uchylony. 

 

§ 5.1. Ustanawia się herb, flagę i flagę urzę-

dową Powiatu Opolskiego.  

2. Herbem powiatu jest złoty orzeł zwrócony 

heraldycznie w lewo, z dziobem zamkniętym,  

z końcami skrzydeł zawiniętymi ku górze i na 

skrzydłach czterema piórami z końcami lekko 

zakręconymi na zewnątrz, umieszczony na tarczy 

gotyckiej wzór z II połowy XIII wieku w kolorze 

błękitnym. Tors orła upierzony, łapy upierzone 

zakończone szponami. Ogon z opaską trapezową 

na wysokości pomiędzy szponami a upierzeniem, 

z pięcioma piórami. 

Wzór herbu powiatu określa załącznik nr 2 do 

statutu. 

3. Flaga powiatu to dwa błękitne pasy po 1/5 

z góry i z dołu, w środku w 3/5 złoty pas.  

Wzór flagi powiatu załącznik nr 3 do statutu. 

4. Urzędowa flaga powiatu to dwa błękitne pa-

sy po 1/5 z góry i z dołu, w środku w 3/5 złoty 

pas a na nim centralnie umieszczony herb powiatu. 

Wzór flagi urzędowej powiatu określa załącz-

nik nr 4 do statutu. 

5. Użyte barwy herbu i flagi powiatu to we-

dług systemu CMYK: błękit – 100%; złoto – 

M15%, Y-100%. 

 

§ 62. Jednostki organizacyjne Powiatu Opol-

skiego utworzone w celu wykonywania zadań 

powiatu ujęte są w wykazie prowadzonym przez 

Starostwo Powiatowe w Opolu. 

 

§ 73. Uchylony. 

 

Rozdział II 

Organizacja wewnętrzna Rady Powiatu Opol-

skiego4 

 

 § 85. Uchylony. 

 

§ 96. W skład Rady Powiatu Opolskiego zwanej 

dalej Radą Powiatu lub Radą wchodzi 25 radnych. 

 

§ 107. Uchylony. 

 

§ 11. Rada jako jeden z organów władzy po-

wiatu działa na sesjach oraz za pośrednictwem 

przewodniczącego, komisji stałych i doraźnych. 

 

§ 128. Uchylony. 

 

§ 139. Rada Powiatu na pierwszej sesji po 

wyborach wybiera ze swego grona przewodni-

czącego i jednego wiceprzewodniczącego. 

 

§ 1410. Uchylony. 

 

§ 15.1. Sesje przygotowuje przewodniczący 

rady. 

2. W toku przygotowania sesji przewodniczą-

cy rady zapewnia w szczególności: 

1) udział właściwych organów i jednostek, 

komisji stałych i innych w zależności od przed-

miotu obrad sesji; 

2) terminowe dostarczenie materiałów sesyj-

nych, w tym projektów uchwał. 
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3. Przewodniczący rady przygotowuje porzą-

dek obrad sesji i po zasięgnięciu opinii starosty, 

ustala listę gości zaproszonych na sesję. 

4. Przewodniczący rady zapewnia podanie do 

publicznej wiadomości informacji o jawności sesji 

i przedmiocie obrad przez ogłoszenie informacji na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiato-

wego w Opolu. 

511. Zarząd Powiatu przy pomocy starostwa 

obowiązany jest udzielić wszelkiej pomocy w 

przygotowaniu i obsłudze sesji Rady Powiatu. 

 

§ 1612,13.1. O zwołaniu sesji zwyczajnej prze-

wodniczący rady powiadamia radnych co naj-

mniej 7 dni przed terminem obrad. W przypadku 

sesji nadzwyczajnej termin ten może być krótszy. 

2. Zawiadomienie podpisuje przewodniczący 

rady, a w razie jego nieobecności wiceprzewodni-

czący rady. 

3. W zawiadomieniu należy podać termin, miej-

sce, godzinę rozpoczęcia oraz porządek obrad. 

4. Do zawiadomienia dołącza się projekty 

uchwał i niezbędne materiały, jeżeli nie zostały 

radnym doręczone wcześniej.  

 

§ 17. Rada Powiatu rozpatruje na sesjach  

i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy 

należące do jej kompetencji określone w ustawie 

o samorządzie powiatowym oraz w innych usta-

wach, a także w przepisach wydanych na pod-

stawie ustaw. 

Rada Powiatu, w formie uchwał, wyraża opinie  

i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z 

realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych. 

Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może 

nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały z za-

chowaniem obowiązującej procedury przewidzianej 

dla podjęcia uchwał.  

 

§ 1814. W sprawach organizacyjnych w szcze-

gólności: stwierdzenia quorum, porządku obrad 

sesji, wniosków formalnych i proceduralnych, za-

twierdzenia protokołu z poprzedniej sesji, zamknię-

cia listy kandydatów, powołania komisji skrutacyj-

nej, powołania komisji uchwał i wniosków oraz 

przyjęcia informacji, ocen i analiz (m.in. z wykona-

nia uchwał Rady, jednostek organizacyjnych powia-

tu i in.), zajęcia stanowiska w określonej sprawie,  

a także wniosków i wytycznych Rady, zaleceń po-

kontrolnych oraz wyznaczenia przedstawicieli rady 

do komisji i zespołów, jeżeli ustawa wyraźnie nie 

wymaga podjęcia uchwały Rady, można nie sporzą-

dzać uchwały w trybie ustalonym w paragrafach 

poprzedzających, a tylko stosowny zapis w proto-

kole zawierający wynik głosowania. 

 

§ 19. W głosowaniu biorą udział tylko radni 

obecni na sesji. 

 

§ 20. W sesjach Rady Powiatu uczestniczą  

z głosem doradczym: 

1) starosta i pozostali członkowie zarządu nie 

będący członkami rady powiatu; 

2) sekretarz i skarbnik powiatu, kierownicy 

jednostek organizacyjnych, pracownicy starostwa 

oraz pracownicy służb, inspekcji i straży – wy-

znaczeni przez zarząd powiatu do referowania 

spraw i udzielania wyjaśnień; 

3) zaproszeni przedstawiciele instytucji, urzę-

dów i organizacji, których dotyczą sprawy sta-

nowiące przedmiot obrad sesji. 

 

§ 2115.1. Wszelkich informacji dotyczących 

działania organów Powiatu udziela Biuro Rady.  

Biuro Rady udostępnia również do wglądu pro-

tokoły posiedzeń Zarządu Powiatu i komisji Rady 

Powiatu. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w § 16 

ust. 1, umieszcza się na tablicy ogłoszeń staro-

stwa najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji.  

 

§ 22.1. Sesje Rady powiatu są jawne. 

2. Porządek obrad sesji Rady Powiatu powi-

nien zostać wyczerpany w zasadzie na jednym 

posiedzeniu. Na wniosek przewodniczącego rady 

lub radnego, rada powiatu może postanowić  

o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym 

terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. 

3. O przerwaniu obrad zgodnie z ust. 2 Rada 

Powiatu może postanowić w szczególności ze 

względu na niemożliwość wyczerpania porządku 

obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę 

dostarczenia dodatkowych materiałów lub inne 

nie przewidziane przeszkody uniemożliwiające 

Radzie Powiatu podejmowanie uchwał. 

4. W protokole z obrad rady odnotowuje się 

przerwanie obrad, o którym mowa w ust. 2, 

imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz rad-

nych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obra-

dy przed ich zakończeniem. 

 

§ 23.1. Rada Powiatu rozpoczyna obrady  

w obecności co najmniej połowy ustawowego skła-

du rady. 

2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych 

na sesji zmniejszy się poniżej połowy ustawowe-

go składu rady, przewodniczący rady nie przery-

wa obrad, niemożliwe jest jednak wówczas po-

dejmowanie uchwał. 

3. Przewodniczący Rady Powiatu otwiera, 

prowadzi i zamyka sesje rady. 

4. Otwarcie sesji rady powiatu następuje wraz 

z wypowiedzeniem przez przewodniczącego rady 

formuły: „Otwieram obrady sesji Rady Powiatu”. 

5. Po otwarciu sesji przewodniczący rady: 

1) stwierdza na podstawie listy obecności 

prawomocność obrad; 

2) przedstawia porządek obrad. 
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616. Uchylony. 

7. Porządek obrad każdej sesji powinien obej-

mować w szczególności: 

1) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji; 

2) sprawozdanie starosty z pracy zarządu w 

okresie międzysesyjnym; 

3) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podję-

cie uchwał; 

4) interpelacje i zapytania radnych; 

5) wnioski i oświadczenia radnych. 

 

§ 24.1. Interpelacje i zapytania radnych kieruje 

się odpowiednio do zarządu powiatu albo do komisji 

rady, za pośrednictwem przewodniczącego rady. 

2. Interpelację składa się w sprawach zasadni-

czych dla powiatu. 

3. Radni mogą składać interpelacje na sesji lub 

w okresie między sesjami. 

4. Odpowiedź na interpelację jest udzielana 

ustnie na sesji lub pisemnie, w ciągu 14 dni od 

dnia jej złożenia. 

 

§ 25.1. Zapytania składa się w sprawach doty-

czących bieżących problemów powiatu, w szcze-

gólności w celu uzyskania informacji o określonym 

stanie faktycznym. 

2. Do odpowiedzi na zapytania radnych stosu-

je się przepisy § 24 ust. 3 i 4. 

 

§ 26.1. Przewodniczący Rady Powiatu prowa-

dzi obrady zgodnie z porządkiem obrad, otwiera-

jąc i zamykając dyskusję nad każdym z punktów. 

2. Radny nie może zabierać głosu bez zezwo-

lenia przewodniczącego rady. 

3. Przewodniczący rady może zabierać głos w 

każdej chwili obrad. 

4. Przewodniczący rady może udzielić głosu 

osobom zaproszonym na sesję rady. 

 

§ 27.1. Przewodniczący Rady Powiatu czuwa 

nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza  

w odniesieniu do wystąpień radnych i innych 

osób uczestniczących w sesji. 

2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo za-

chowanie radnego zakłóca porządek obrad albo 

powagę sesji, przewodniczący rady, po zwróce-

niu uwagi, może odebrać mu głos. Fakt ten odno-

towuje się w protokole sesji. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do 

osób uczestniczących w sesji rady. 

4. Przewodniczący rady, po uprzednim zwró-

ceniu uwagi, może nakazać opuszczenie sali ob-

rad rady osobom będącym publicznością, które 

swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad 

lub naruszają powagę sesji. 

 

§ 28.1. Poszczególne tematy obrad sesji reali-

zuje się w następującym porządku: 

1) wystąpienie sprawozdawcy lub wnioskodawcy; 

2) przedstawienie opinii komisji rady; 

3) zapytania do sprawozdawcy (wnioskodawcy); 

4) ustosunkowanie się do zapytań radnych  

i opinii komisji; 

5) dyskusja radnych; 

6) podjęcie uchwały. 

2. Sprawozdania, opinie lub wnioski komisji 

przedstawia przewodniczący komisji lub wyzna-

czony przez komisję radny sprawozdawca. 

 

§ 29.1. Przewodniczący Rady Powiatu udziela 

głosu w kolejności zgłoszeń. 

2. Przewodniczący Rady Powiatu udziela głosu 

poza kolejnością w sprawie wniosków o charak-

terze formalnym, w szczególności dotyczących: 

1) sprawdzenia quorum; 

2) zmiany lub uzupełnienia porządku obrad; 

3) ograniczenia czasu wystąpienia mówców; 

4) zakończenia wystąpień; 

5) zakończenia dyskusji; 

6) zarządzenia przerwy; 

7) odesłania projektu uchwały do komisji; 

8) przeliczenia głosów; 

9) przestrzegania regulaminu obrad. 

 

§ 30.1. Przewodniczący rady zamyka dyskusję 

po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby 

przewodniczący może zarządzić przerwę w celu 

umożliwienia właściwej komisji lub Zarządowi Po-

wiatu zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wnio-

sków albo przygotowania poprawek w rozpatrywa-

nym projekcie uchwały lub innym dokumencie. 

2. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący ra-

dy rozpoczyna procedurę głosowania. Przed za-

rządzeniem głosowania można zabrać głos tylko 

w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formal-

nego o sposobie lub porządku głosowania. 

 

§ 31.1. Z inicjatywą podjęcia określonej 

uchwały mogą wystąpić: 

1) co najmniej pięciu radnych; 

2) przewodniczący rady; 

3) klub radnych; 

4) komisja rady; 

5) Zarząd Powiatu. 

2. Wniosek o podjęcie uchwały kieruje się do 

przewodniczącego Rady Powiatu, który nadaje 

mu dalszy bieg. 

317. Projekty uchwał powinny być zaopiniowa-

ne przez właściwe komisje rady za wyjątkiem 

projektów uchwał dot. składów osobowych. 

4. Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty 

wymienione w ust. 1 pkt 1 - 4 wymagają zaopi-

niowania przez zarząd powiatu. 

5. Przewodniczący rady przekazuje projekty 

uchwał właściwym komisjom i zarządowi powiatu. 

 

§ 32.1. Projekt uchwały będący przedmiotem 

obrad sesji, powinien zawierać: 
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1) tytuł uchwały; 

2) podstawę prawną; 

3) przepisy regulujące sprawy będące przed-

miotem uchwały; 

4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wy-

konanie uchwały; 

5) określenie terminu wejścia w życie uchwały. 

2. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnie-

nie, podpisane przez wnioskodawcę, zawierające 

w szczególności: wskazanie potrzeby podjęcia 

uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki 

finansowe uchwały i źródło ich pokrycia. 

3. Ponadto projekt uchwały powinien zawierać 

opinię radcy prawnego starostwa, a w przypadku 

gdy podjęcie uchwały wywołuje skutki finanso-

we, także opinię skarbnika powiatu. 

418. W przypadku podejmowania uchwał o tym 

samym przedmiocie dot. kilku podmiotów wy-

starczy jedno uzasadnienie do pierwszej uchwały. 

 

§ 33.1. Uchwały rady powiatu podpisuje 

przewodniczący rady. 

2. W przypadku nieobecności przewodniczą-

cego Rady Powiatu, uchwały podpisuje wice-

przewodniczący rady prowadzący sesję. 

319. Podjęte przez Radę Powiatu uchwały mogą 

być uchylone bądź zmienione w drodze odrębnej 

uchwały przy zachowaniu przyjętych procedur, za 

wyjątkiem oczywistych błędów pisarskich. 

 

§ 34.1. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne 

numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, 

cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podję-

cia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedze-

nia na którym została przyjęta. 

220. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze 

uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady 

Powiatu. Rejestr uchwał prowadzi Biuro Rady.  

321. Uchylony. 

422. Uchylony. 

  

§ 35.1. Powiatowe przepisy porządkowe ogła-

sza się przez rozplakatowanie obwieszczeń, wy-

wieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa powia-

towego, oraz przez ich publikację w środkach 

masowego przekazu.  

2. Powiatowe przepisy porządkowe podlegają 

także ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Opolskiego.  

323. Uchylony. 

 

§ 36.1. Starostwo powiatowe gromadzi i udo-

stępnia w swojej siedzibie zbiór aktów prawa 

miejscowego ustanowionych przez powiat. 

224. Podjęte akty prawa miejscowego umiesz-

cza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa 

oraz udostępnia do wglądu w Biurze Rady. 

325. Zbiór aktów prawa miejscowego prowadzi 

Biuro Rady. 

426. Uchylony. 

 

§ 37.1. W głosowaniu jawnym radni głosują 

przez podniesienie ręki. 

2. Głosowanie jawne przeprowadza i oblicza 

wszystkie głosy przewodniczący Rady Powiatu. 

3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza prze-

wodniczący Rady Powiatu. 

4. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się 

w protokole sesji. 

 

§ 38.1. W głosowaniu tajnym radni głosują na 

kartach opatrzonych pieczęcią Rady Powiatu. 

2. Głosowanie tajne przeprowadza komisja 

skrutacyjna wybrana przez Radę Powiatu spośród 

radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodni-

czącego komisji. 

3. Kart do głosowania nie może być więcej niż 

radnych obecnych na sesji.  

4. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogła-

sza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po 

ich ustaleniu. 

5. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna 

sporządza protokół, który stanowi załącznik do 

protokołu sesji. 

 

§ 39.1. Głosowanie zwykłą większością gło-

sów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który 

uzyskał największą ilość głosów. Głosów nieważ-

nych i wstrzymujących się, nie dolicza się do 

żadnej z grup głosujących. 

2. Głosowanie bezwzględną większością głosów 

oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał 

co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozosta-

łych ważnie oddanych głosów – to znaczy przeciw-

nych i wstrzymujących się. W razie parzystej liczby 

ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość 

stanowi 50% ważnie oddanych głosów plus 1 

ważnie oddany. W razie nieparzystej liczby ważnie 

oddanych głosów, bezwzględną większość głosów 

stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca 

połowę ważnie oddanych głosów. 

  

§ 40.1. Z przebiegu sesji Rady Powiatu spo-

rządza się protokół. 

2. Protokół z sesji rady powinien w szczegól-

ności zawierać: 

1) określenie numeru, daty i miejsca odbywa-

nia sesji, godziny jej rozpoczęcia i zakończenia, 

imiona i nazwiska przewodniczącego rady i osoby 

sporządzającej protokół; 

2) stwierdzenie prawomocności obrad; 

3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzed-

niej sesji; 

4) uchwalony porządek obrad; 

5) przebieg obrad, a w szczególności: treść lub 

streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i 

uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia 

pisemnych wystąpień; 
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6) przebieg głosowania i jego wyniki; 

7) podpis przewodniczącego rady i osoby spo-

rządzającej protokół. 

3. Do protokołu dołącza się: listę obecności 

radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał 

przyjętych przez radę, protokoły głosowań taj-

nych, zgłoszone na piśmie wnioski niewygłoszone 

przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobec-

nych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na 

ręce przewodniczącego rady. 

4. Protokół z sesji Rady Powiatu wykłada się 

do publicznego wglądu na 3 dni przed terminem 

kolejnej sesji. 

5. Protokół z poprzedniej sesji Rady Powiatu 

jest przyjmowany na następnej sesji. Poprawki  

i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszo-

ne przez radnych nie później niż do rozpoczęcia 

sesji rady, na której następuje przyjęcie protokołu. 

 

§ 41.1. Warunki techniczne niezbędne dla 

prawidłowego przebiegu sesji zapewnia starosta. 

227. Obsługę Rady Powiatu i jej komisji prowa-

dzi Biuro Rady. 

 

§ 4228. W celu kontroli działalności Zarządu 

oraz powiatowych jednostek organizacyjnych 

Rada Powiatu powołuje Komisję Rewizyjną. 

 

§ 4329.1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 

przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz 

pozostali członkowie komisji rewizyjnej w liczbie 3. 

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie 

rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez 

Radę Powiatu. 

3. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Po-

wiatu projekt planu, o którym mowa w ust. 2, do 

dnia 1 grudnia roku poprzedzającego rok, którego 

dotyczy ten plan. 

4. Na wniosek rady lub przewodniczącego Ra-

dy, Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kon-

trolę w zakresie i terminie nie przewidzianym w 

rocznym planie kontroli. 

 

§ 44.1. Komisja Rewizyjna rozpatruje i roz-

strzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą więk-

szością głosów w obecności co najmniej połowy 

składu komisji. W przypadku równej liczby gło-

sów, decyduje głos przewodniczącego komisji. 

2. Z posiedzenia komisji sporządza się proto-

kół, który podlega przyjęciu na następnym posie-

dzeniu komisji. 

3. Komisja Rewizyjna może zapraszać na swo-

je posiedzenia kierowników jednostek organiza-

cyjnych, pracowników starostwa powiatowego 

oraz inne osoby. 

4. Komisja Rewizyjna, za zgodą rady powiatu, 

może powoływać rzeczoznawców, ekspertów  

i biegłych. 

 

§ 45.1. Komisja Rewizyjna kontroluje działal-

ność zarządu powiatu i powiatowych jednostek 

organizacyjnych biorąc pod uwagę kryteria: zgod-

ności z prawem, celowości, rzetelności, gospo-

darności i sprawności organizacyjnej. 

2. W celu przeprowadzenia czynności kontrol-

nych, przewodniczący komisji rewizyjnej wyzna-

cza zespół kontrolny składający się z 3 członków 

komisji. Przewodniczący komisji udziela członkom 

zespołu pisemnego upoważnienia do przeprowa-

dzenia kontroli określając w nim zakres kontroli. 

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, co naj-

mniej na 7 dni przed przeprowadzeniem kontroli za-

wiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej jed-

nostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli. 

4. Członkowie zespołu kontrolnego przed przy-

stąpieniem do czynności kontrolnych, są obowią-

zani okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki 

upoważnienie, o którym mowa w ust. 2. 

 

§ 46.1. Członek Komisji Rewizyjnej podlega 

wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot 

kontroli może dotyczyć praw i obowiązków jego 

albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych. 

230. Członek komisji powinien również być wy-

łączony z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą oko-

liczności mogące wywołać wątpliwość co do jego 

bezstronności. 

3. O wyłączeniu członka komisji z udziału  

w kontroli rozstrzyga Komisja Rewizyjna. 

 

§ 47.1. Kierownicy kontrolowanych jednostek 

organizacyjnych są obowiązani do zapewnienia 

warunków przeprowadzenia kontroli, w szczegól-

ności udostępnienia potrzebnych dokumentów 

oraz udzielania informacji i wyjaśnień. 

2. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne 

w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki. 

3. Wykonywanie czynności kontrolnych nie 

może naruszać porządku pracy obowiązującego  

w kontrolowanej jednostce. 

 

§ 48.1. Zespół kontrolny, w terminie 3 dni od 

zakończenia kontroli, sporządza protokół kontroli, 

który podpisują członkowie zespołu oraz kierownik 

kontrolowanej jednostki, który może wnieść za-

strzeżenia do protokołu. Zespół niezwłocznie przed-

stawia podpisany protokół Komisji Rewizyjnej. 

2. Komisja Rewizyjna, na podstawie protokołu 

kontroli, sporządza i kieruje do kierownika kontro-

lowanej jednostki oraz do zarządu powiatu, wy-

stąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zale-

cenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości 

w określonym terminie. 

3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do któ-

rej zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, 

jest obowiązany zawiadomić Komisję Rewizyjną  

o sposobie realizacji wniosków i zaleceń w wy-

znaczonym terminie, z zastrzeżeniem ust. 4. 
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431. Kierownik kontrolowanej jednostki,  

w terminie 7 dni od otrzymania wystąpienia po-

kontrolnego, może odwołać się do Rady Powiatu. 

Rozstrzygnięcie Rady Powiatu jest ostateczne. 

5. Komisja Rewizyjna przedstawia radzie po-

wiatu sprawozdanie z wyników kontroli zleco-

nych przez radę, wyników kontroli wykonania 

budżetu oraz realizacji rocznego planu kontroli. 

6. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych 

przez radę przedstawia się niezwłocznie po za-

kończeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu 

kontroli jeden raz w roku. 

 

§ 49. Członkowie Komisji Rewizyjnej są obo-

wiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy, sanitarnych oraz dotyczących 

ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, obo-

wiązujących w kontrolowanej jednostce. 

 

§ 50.1. Do pomocy w wykonywaniu swoich za-

dań rada powiatu powołuje komisje stałe i doraźne. 

2. Przewodniczących komisji, ich zastępców 

oraz pozostałych członków komisji powołuje rada 

powiatu ze swego grona w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów. 

332. Uchylony. 

4. Komisje działają w składach osobowych nie 

większych niż 5 osób powołanych przez radę 

powiatu. 

5. W zakresie działalności merytorycznej 

wszystkim członkom komisji przysługują te same 

uprawnienia. 

633. Uchylony. 

7. Propozycje składu osobowego komisji oraz 

zmian w tym składzie przedstawia przewodniczą-

cy rady powiatu – na wniosek zainteresowanych 

radnych, klubu radnych lub komisji. 

 

§ 51.1. Do zadań komisji stałych należy: 

1) przygotowywanie i opiniowanie projektów 

uchwał rady powiatu; 

2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą; 

3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał 

rady; 

4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekaza-

nych komisji przez radę, zarząd lub inne komisje; 

5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wnio-

sków mieszkańców powiatu, dotyczących dzia-

łalności rady i zarządu. 

2. Komisja stała działa zgodnie z planem pracy 

zatwierdzonym przez radę. Rada może dokony-

wać zmian w zatwierdzonym planie. 

334. Uchylony. 

 

§ 52.1. Komisja obraduje w obecności co 

najmniej połowy swojego składu. 

2. W posiedzeniach komisji, oprócz jej człon-

ków, mogą także uczestniczyć: przewodniczący 

rady, radni nie będący członkami komisji oraz 

członkowie Zarządu Powiatu. 

3. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej 

posiedzenie inne osoby, których obecność jest 

uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywa-

nej sprawy. 

 

§ 53.1. Przewodniczący komisji kieruje jej pra-

cami, a w szczególności: 

1) ustala terminy i porządek posiedzeń; 

2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie 

członkom komisji niezbędnych materiałów; 

3) zwołuje posiedzenia komisji; 

4) kieruje obradami komisji. 

2. Przewodniczący komisji jest obowiązany 

zwołać posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 

1/3 członków komisji lub przewodniczącego rady. 

3. W przypadku nieobecności przewodniczą-

cego komisji, jego obowiązki wykonuje zastępca 

przewodniczącego komisji. 

 

§ 54.1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej 

połowy jej składu, w głosowaniu jawnym.  

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 

2. Wnioski odrzucone przez komisję umieszcza 

się, na żądanie wnioskodawcy, w sprawozdaniu 

komisji jako wnioski mniejszości, w szczególności 

w sprawach dotyczących projektów uchwał rady. 

3. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji 

rady przewodniczący komisji lub wyznaczony 

przez komisję radny sprawozdawca. 

 

§ 55.1. Do komisji doraźnej stosuje się odpo-

wiednio przepisy dotyczące komisji stałej. 

2. Uchwała o powołaniu komisji doraźnej określa 

zakres jej działania oraz skład liczebny i osobowy. 

 

§ 56. Wykaz komisji stałych i ich zakres działa-

nia określa załącznik nr 5 do niniejszego statutu. 

 

§ 5735 Uchylony. 

 

§ 5836.1. Klub radnych może utworzyć co 

najmniej 5 radnych. 

2. Przynależność radnych do klubów jest do-

browolna. 

 

§ 59.1. Utworzenie klubu radnych należy 

zgłosić przewodniczącemu rady powiatu w ciągu 

5 dni od dnia zebrania założycielskiego. 

2. Zgłoszenie utworzenia klubu radnych po-

winno zawierać: 

1)  imię i nazwisko przewodniczącego klubu; 

2)  listę członków klubu z określeniem funkcji 

wykonywanych w klubie; 

3)  nazwę klubu – jeżeli klub ją posiada. 
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3. Działalność klubów radnych nie może być 

finansowana z budżetu powiatu. 

4. Kluby radnych działają zgodnie z uchwalo-

nym przez siebie regulaminem. Regulamin klubu 

nie może być sprzeczny ze statutem powiatu. 

5. Przewodniczący klubów radnych są obowią-

zani przedłożyć przewodniczącemu rady regulaminy 

klubów w terminie pięciu dni od ich uchwalenia. 

6. Przedstawiciele klubów mogą przedstawiać 

stanowiska klubów we wszystkich sprawach 

będących przedmiotem obrad rady. 

 

Zarząd Powiatu 

 

§ 60. Zarząd Powiatu Opolskiego, zwany  

w treści niniejszego statutu Zarządem Powiatu 

jest organem wykonawczym powiatu. 

 

§ 6137.1. Zarząd Powiatu Opolskiego liczy  

5 osób. 

2. W skład Zarządu Powiatu wchodzą: Staro-

sta Powiatu jako jego przewodniczący, Wicesta-

rosta Powiatu i 3 członków. 

3. Starosta i Wicestarosta wykonują swe 

funkcje w ramach stosunku pracy, a pozostali 

członkowie zarządu pełnią swe funkcje społecznie 

i jako radni otrzymują diety na zasadach określo-

nych w odrębnej uchwale. 

4. Rada Powiatu może postanowić o zatrud-

nieniu poszczególnych członków zarządu również  

w ramach stosunku pracy. 

 

§ 6238 Uchylony. 

§ 6339 Uchylony. 

§ 6440 Uchylony. 

§ 6541 Uchylony. 

 

§ 66. Do zadań starosty w zakresie organizowa-

nia pracy zarządu powiatu należy w szczególności: 

1) przygotowanie projektu porządku obrad za-

rządu; 

2) określanie czasu i miejsca posiedzenia zarządu; 

3) przygotowywania materiałów do projekto-

wanego porządku obrad; 

4) zapewnienie obsługi posiedzenia zarządu. 

 

§ 67.1. Członkowie zarządu są obowiązani 

brać czynny udział w jego pracach. 

2. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia 

na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. 

3. W razie potrzeby, starosta może zwołać za-

rząd w innym terminie, a także rozszerzyć porzą-

dek obrad. 

4. Starosta jest obowiązany zwołać posiedze-

nie zarządu na pisemny wniosek co najmniej 

dwóch członków zarządu, w terminie 7 dni od 

złożenia wniosku. 

§ 68.1. Posiedzenia zarządu zwołuje oraz 

przewodniczy im starosta lub wicestarosta. 

2. W posiedzeniach zarządu uczestniczą człon-

kowie zarządu – z głosem stanowiącym, a sekre-

tarz i skarbnik powiatu – z głosem doradczym. 

3. Do udziału w posiedzeniach zarządu starosta 

może zobowiązać pracowników starostwa powia-

towego, kierowników powiatowych służb, inspekcji 

i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, 

właściwych ze względu na przedmiot obrad. 

4. Do udziału w posiedzeniu zarządu mogą zo-

stać zaproszone inne osoby, w szczególności radni. 

 

§ 69.1. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał 

wszystkie sprawy należące do jego kompetencji 

wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych 

do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych. 

2. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, 

zarząd może podejmować inne uchwały, w szcze-

gólności zawierające opinie i stanowiska zarządu. 

3. Uchwały zarządu podpisują wszyscy członko-

wie zarządu uczestniczący w posiedzeniu zarządu. 

4. Uchwały zarządu będące decyzjami  

w sprawach z zakresu administracji publicznej 

podpisuje starosta. W decyzjach wymienia się 

imiona i nazwiska członków zarządu, którzy brali 

udział w podjęciu decyzji. 

5. Uchwały zarządu powiatu są podejmowane 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy ustawowego składu zarządu w głosowaniu 

jawnym, chyba że przepisy stanowią inaczej. 

 

§ 70.1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje 

członkom zarządu oraz sekretarzowi i skarbnikowi 

powiatu. 

2. Zarząd rozstrzyga o sposobie wykonania 

uchwał rady powiatu, chyba, że rada określi za-

sady wykonywania swojej uchwały. 

 

§ 71.1. Z posiedzenia zarządu sporządza się 

protokół. 

2. W protokole podaje się imiona i nazwiska 

członków zarządu uczestniczących w posiedzeniu, a 

w przypadku, gdy w posiedzeniu zarządu uczestni-

czyły również inne osoby, w protokole podaje się 

ich imiona i nazwiska oraz wskazuje w jakim cha-

rakterze te osoby uczestniczyły w posiedzeniu. 

3. Protokół z posiedzenia zarządu powinien 

dokładnie odzwierciedlać przebieg posiedzenia,  

a zwłaszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygnię-

ciami podejmowanymi przez zarząd. 

4. Protokół z posiedzenia zarządu podpisują 

wszyscy członkowie zarządu uczestniczący  

w posiedzeniu. 

5. Członkowie zarządu oraz inni uczestnicy 

posiedzenia mogą zgłosić do protokołu wniosek  

o jego sprostowanie lub uzupełnienie. 
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6. Zarząd przyjmuje protokół z posiedzenia, na 

posiedzeniu następnym. W razie zgłoszenia wnio-

sków, o których mowa w ust. 5, o ich uwzględ-

nieniu rozstrzyga zarząd. 

7. Zarząd udostępnia protokoły ze swoich po-

siedzeń do publicznego wglądu, o ile nie narusza 

to przepisów o ochronie tajemnicy państwowej  

i służbowej albo ochronie danych osobowych. 

8. Organy kontrolujące działalność zarządu 

mają prawo wglądu do protokołów posiedzeń  

i uchwał zarządu. 

 

§ 72. Starosta składa radzie powiatu na każdej 

sesji sprawozdanie z działalności zarządu w okre-

sie od poprzedniej sesji. 

 

§ 7342 Uchylony. 

 

§ 7443 Uchylony. 

 

§ 7544 Uchylony. 

 

§ 7645 Uchylony. 

 

§ 7746 Uchylony. 

§ 7847 Uchylony. 

 

§ 7948 Uchylony. 

 

Rozdział III49 Uchylony 

 

Rozdział IV50 Uchylony 

 

Rozdział V51 Uchylony 

 

Rozdział VI 

Przepisy końcowe 

 

§ 9152. W sprawach nieuregulowanych w ni-

niejszym statucie mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

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

1592 z późn. zm.). 

 

§ 92. Zmian statutu dokonuje Rada Powiatu  

w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

 

§ 93. Statut powiatu podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 
1uchylony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXIII/157/09 Rady 

Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniający 

uchwałę Nr XXXI/257/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia  

5 września 2002 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu 

Opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 76, poz. 1146). 
2 Zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XXIII/157/09 Ra-

dy Powiatu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniający 

uchwałę Nr XXXI/257/2002 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 

5 września 2002 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu 

Opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 76, poz. 1146)  
3 uchylony przez § 1 pkt 3 uchwały wymienionej w przy-

pisie 1 
4 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały wymienionej w przy-

pisie 1 
5 uchylony przez § 1 pkt 5 uchwały wymienionej w przy-

pisie 1 
6 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały wymienionej w przy-

pisie 1 
7 uchylony przez § 1 pkt 7 uchwały wymienionej w przy-

pisie 1 
8 uchylony przez § 1 pkt 8 uchwały wymienionej w przy-

pisie 1 
9 zmieniony przez § 1 pkt 9 uchwały wymienionej w przy-

pisie 1 
10 uchylony przez § 1 pkt 10 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
11 zmieniony przez § 1 pkt 11 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
12 zmieniony przez § 1 pkt 12 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
13 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXIV/161/09 Rady 

Powiatu Opolskiego z dnia 3 września 2009 r. zmieniająca 

uchwałę Nr XXXI/257/2002 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 

5 września 2002 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu 

Opolskiego zmieniona uchwałą Nr XXIII/157/09 Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Opol-

skiego Nr 76, poz. 1147),  
14 zmieniony przez § 1 pkt 13 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
15 zmieniony przez § 1 pkt 14 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 

16 uchylony przez § 1 pkt 15 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
17 zmieniony przez § 1 pkt 16 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
18 dodany przez § 1 pkt 17 uchwały wymienionej w przy-

pisie 1 
19 zmieniony przez § 1 pkt 18 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
20 zmieniony przez § 1 pkt 19a uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
21 uchylony przez § 1 pkt 19b uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
22 uchylony przez § 1 pkt 19b uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
23 uchylony przez § 1 pkt 20 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
24 zmieniony przez § 1 pkt 21a uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
25  zmieniony przez § 1 pkt 21a uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
26 uchylony przez § 1 pkt 21b uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
27 uchylony przez § 1 pkt 22 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
28 zmieniony przez § 1 pkt 23 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
29 zmieniony przez § 1 pkt 24 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
30 zmieniony przez § 1 pkt 25 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
31 zmieniony przez § 1 pkt 26 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
32 uchylony przez § 1 pkt 27 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
33 uchylony przez § 1 pkt 27 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
34 uchylony przez § 1 pkt 28 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
35 uchylony przez § 1 pkt 29 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
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36 zmieniony przez § 1 pkt 30 uchwały wymienionej  

w przypisie 1  
37 zmieniony przez § 1 pkt 31 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
38 uchylony przez § 1 pkt 32 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
39 uchylony przez § 1 pkt 33 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
40 uchylony przez § 1 pkt 34 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
41 uchylony przez § 1 pkt 35 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
42 uchylony przez § 1 pkt 36 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
43 uchylony przez § 1 pkt 37 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
44 uchylony przez § 1 pkt 38 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 

45 uchylony przez § 1 pkt 39 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
46 uchylony przez § 1 pkt 40 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
47 uchylony przez § 1 pkt 41 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
48 uchylony przez § 1 pkt 42 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
49 uchylony przez § 1 pkt 43 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
50 uchylony przez § 1 pkt 44 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
51 uchylony przez § 1 pkt 45 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 
52 zmieniony przez § 1 pkt 46 uchwały wymienionej  

w przypisie 1 

  

Załącznik nr 1 

do Statutu Powiatu 

Opolskiego 
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       Załącznik Nr 2 

           do Statutu Powiatu                            

Opolskiego 

 

 

Wzór herbu 
Powiatu Opolskiego 

 

 

 

 
 

  

Załącznik nr 2 

do Statutu Powiatu 

Opolskiego 
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Załącznik nr 3 

do Statutu Powiatu Opolskiego 
 

Załącznik nr 3 

               do Statutu Powiatu 

                  Opolskiego 

 
 
 
 

Wzór flagi 
Powiatu Opolskiego 

 

 

 
Załącznik nr 4 

do Statutu Powiatu Opolskiego 
 

 

Załącznik nr 4 

do Statutu Powiatu 

Opolskiego 

 
 
 
 

Wzór flagi urzędowej  
Powiatu Opolskiego 
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                                                                                                               Załącznik nr 5 do Statutu  

                                                                                                                                     Powiatu Opolskiego 

 

             WYKAZ KOMISJI  STAŁYCH  
            powołanych przez Radę Powiatu Opolskiego i zakres   ich działania 

 

1. Komisja Rewizyjna,       

                przedmiotem działania komisji jest: 

1)  Opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do Rady Powiatu  

          w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi 

2) Kontrolowanie działalności Zarządu oraz powiatowych jednostek  

         organizacyjnych 

3) Przeprowadzanie postępowań wyjaśniających na zlecenie Rady, w tym w   

         sprawach skarg. 

 

2. Komisja Budżetu,   
                przedmiotem działania komisji są  zagadnienia związane z budżetem Powiatu   

                Opolskiego oraz opiniowanie spraw powodujących skutki finansowe, w tym  

                m.in.:  

1) Opiniowanie budżetu powiatu, jego zmian oraz planów funduszy celowych, 

2)    Opiniowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach   

       określonych    ustawami, 

           3)   Opiniowanie uchwał w sprawach dotyczących wydatków budżetu, w tym w  

                  sprawach    majątkowych. 

 

     3.   Komisja Polityki Społecznej,   

           przedmiotem działania komisji jest: 

1) Opiniowanie projektów uchwał rady powiatu oraz wyrażanie opinii dotyczących  

                  w szczególności spraw w zakresie edukacji publicznej i funkcjonowania  

                  powiatowych placówek oświatowych, spraw w zakresie kultury i ochrony dóbr  

                  kultury, spraw w   zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz zdrowia, 

2) Promowanie i wspieranie instytucji, organizacji oraz stowarzyszeń działających  

                  na terenie powiatu, wykonujących zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i  

                  turystyki  oraz zdrowia, 

3) Tworzenie warunków do efektywnego wdrożenia nowych kierunków kształcenia  

                  z   uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy, 

4)  Inicjowanie działań zmierzających do poprawy porządku publicznego i  

                   bezpieczeństwa obywateli w powiecie – w szkole, pracy, miejscu publicznym  

                   i domu. Wspieranie służb, inspekcji i straży na rzecz bezpieczeństwa obywateli  

                   oraz opiniowanie zamierzeń i sprawozdań z realizacji zadań przez służby,  

                   inspekcje i straże za miniony rok, 

5) Opiniowanie projektów uchwał rady powiatu oraz spraw w zakresie polityki  

 prorodzinnej, pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych,  

 przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz  

 sprawowania kontroli nad  wykonaniem uchwał i wyrażanie opinii w sprawach  

 programów operacyjnych i strategicznych  w tym zakresie, jak również   

 współpraca z podmiotami działającymi na rzecz  rodziny, osób  

 niepełnosprawnych i aktywizacji zawodowej, w tym z Powiatowym  Urzędem  

 Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i organizacjami    

 pozarządowymi, 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 113 – 9172 – Poz. 1727 

 

 
 
172  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego:  

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: 

 Ośrodek Informatyki WBD OUW - Dział Wydawnictw, ul. Piastowska 15, 45-082 Opole, tel. (077) 45 24 522, 45 24 605. 

Zbiory Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego wraz ze skorowidzami dostępne są  

w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim - Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli 

ul. Piastowska 14, pok. nr 233, 45-082 Opole, tel. (077) 45-24-260 w godz. 7.30 - 15.30. 
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