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UCHWAŁA NR V/43/11
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie powierzania Zarządowi Powiatu Opolskiego uprawnień do określania wysokości cen i opłat
albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Opolskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) Rada
Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego
uprawnienia do określania wysokości cen i opłat
albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz
za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej Powiatu Opolskiego.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.

Poz. 555-557

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu Opolskiego
Stefan Warzecha

1

556
2

UCHWAŁA NR VI-67/11
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zasad waloryzacji kaucji mieszkaniowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz.
1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 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
i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675)
oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 31, poz. 266;
z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193
i Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 902
i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 13)
Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr X-82/03 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 3 grudnia 2003 roku
w sprawie zasad waloryzacji kaucji mieszkaniowych
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2004 roku Nr 3, poz. 38).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krystian Dolipski
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UCHWAŁA NR III.37.2011
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 10 lutego 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego
oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów,
wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów
Na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; zm.:
Nr 96, poz. 620), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109,

poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237,
poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r.
Nr 96, poz. 962), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826;
z 2005 r. Nr 143, poz. 1484, Nr 164, poz. 1365,
Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775,

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 44

– 2370 –

Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730;
z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 Nr 96, poz.
620) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732,
Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz.
1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz.
769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378,
Nr 195, poz. 1414, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r.
Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz.
1109, Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320; z 2009 r.
Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466,
Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168,
poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676;
z 2010 r. Nt 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355,
Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 961, Nr 182, poz.
1228, Nr 197, poz. 1306) Rada Miejska w Białej
uchwala, co następuje:

Poz. 557-558

rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych
w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów,
wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia
terminu płatności dla inkasentów w § 2 ust. 9, ust. 11,
ust. 13, ust. 21, ust. 26 otrzymuje brzmienie:
"9. Stein Barbara
11. Słowińska Joanna
13. Zbigniew Wróblewski
21. Rosenberg Teresa
26. Cziomer Alfred".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Robert Roden

§ 1. Uchwała Nr IV/36/07 Rady Miejskiej
w Białej z dnia 27 luty 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku
3

558
4

UCHWAŁA NR VII/60/11
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie nadania nazwy mostu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm.:
Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.
1568, zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675,
Nr 40, poz. 230) Rada Miejska w Głuchołazach
uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę mostu na terenie wsi Jarnołtówek, na przeprawie łączącej działki drogowe
nr 521 oraz 522, w brzmieniu: Most Zakochanych.
§ 2. Usytuowanie mostu, o którym mowa
w § 1, przedstawia załącznik nr 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mariusz Migała
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Poz. 558
Załącznik
do uchwały nr VII/60/11
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 marca 2011 r.
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UCHWAŁA NR VIII/62/11
RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/11 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych
oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Głubczyce za wysokie wyniki
we współzawodnictwie sportowym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857) Rada Miejska w Głubczycach uchwala, co następuje:

uprawia dyscyplinę sportu, w której funkcjonuje
polski związek sportowy w rozumieniu ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.
§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia.

§ 1. W uchwale Nr VI/42/11 z dnia 16 lutego
2011 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz
nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę
Głubczyce za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zmienia się zapis § 2 ust. 2
lit. a, który otrzymuje brzmienie:
5

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kazimierz Naumczyk

560
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UCHWAŁA NR VII/43/2011
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.1), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.2) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim
uchwala, co następuje:
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558;
Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271;
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.
128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138,
poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111;
Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
124; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106,
poz. 675.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U.
z 2004 r. Nr 64, poz. 593; Nr 116, poz. 1203; Nr 210, poz.
2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298; Nr 169, poz. 1420; Nr 175,
poz. 1462; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651;

§ 1. W Uchwale Nr XLIX/438/2010 Rady
Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września
2010 roku w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów
(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
z dnia 15 października 2010 roku Nr 120, poz.
1324), w § 2 zmienia się ust. 8 i ust. 10, które
odpowiednio przyjmują następujące brzmienie:
1. „§ 2 ust. 8. Spotkanie konsultacyjne nie może odbyć się wcześniej jak 7-dmego dnia po wysłaniu zawiadomień, o których mowa w ust. 1.”,
2. „§ 2 ust. 10. Zawiadomienie, o którym
mowa w ust. 1 wysyła się nie później jak na
z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; z 2009 r. Nr 22, poz. 120; Nr 19,
poz. 100; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28. poz. 146; Nr 28,
poz. 146.
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Poz. 560-561

2 tygodnie przed planowanym terminem sesji
Rady Miejskiej, na której Burmistrz przedkłada
projekt aktu, o którym mowa w ust. 1.”.

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

§ 2. Treść pozostałych zapisów uchwały nie
ulega zmianie.

Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
6
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UCHWAŁA NR VII/44/2011
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz odpłatności za świadczenia udzielane przez te przedszkola
w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz
art. 5c pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14
ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.2) Rada Miejska w Lewinie
Brzeskim uchwala, co następuje:
§ 1. Dla przedszkoli prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski ustala się 5 godzin dziennie na
realizację programów wychowania przedszkolne1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.
558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz.
1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.
327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 124; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146; Nr 40,
poz. 230; Nr 106, poz. 675.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. 2004 r. Nr 109 poz. 1161, Dz. U. 2003 r.
Nr 137, poz. 1304, Dz. U. 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz.
2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U. 2005 r. Nr 17, poz. 141,
Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Dz. U. 2003 r. Nr 137,
poz. 1304, Dz. U. 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788,
Nr 249, poz. 2104, Dz. U. 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 273,
Nr 80, poz. 542, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115,
poz. 791, Nr 80, poz. 542, Nr 181, poz. 1292, Nr 181, 1292,
Nr 180, poz. 1280, Dz. U. 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz.
917, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 145, poz. 917,
Dz. U. 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458,
Nr 56, poz. 458, Dz. U. 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 235, poz.
1618, Dz. U. 2009 r. Nr 56, poz. 458, Nr 56, poz. 458, Nr 219,
poz. 1705, Dz. U. 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320,
Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857, Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz.
1241.

go uwzględniających podstawę programową wychowania przedszkolnego i na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
§ 2. W przedszkolach prowadzonych przez
gminę Lewin Brzeski opłacie podlegają świadczenia obejmujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
prowadzone przez przedszkole i wykraczające
poza czas określony w § 1.
§ 3.1. Ustala się wysokość opłaty za pierwszą
i drugą w danym dniu godzinę świadczeń, o których mowa w § 2, w kwocie stanowiącej 0,13%
minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę,
określonego na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.
1679 z późn. zm.), obowiązującego w dniu
1 września danego roku szkolnego, zwanego dalej
minimalnym wynagrodzeniem.
2. Za kolejne w danym dniu godziny świadczeń udzielanych przez przedszkole opłaty ustala
się w wysokości 0,05% minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę.
3. Opłata pobierana będzie za rzeczywistą
liczbę godzin świadczeń udzielonych dziecku
przez przedszkole w danym miesiącu.
4. Opłata za każdą godzinę świadczeń, o której mowa w ust. 1 podlega zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku zgodnie z zasadami
obowiązującymi w rachunkowości.
5. Miesięczna wysokość opłaty ustalana jest
na podstawie deklarowanej przez rodziców liczby
dni i liczby godzin korzystania przez dziecko ze
świadczeń wykraczających poza czas realizacji
programów wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1.
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6. Dzienną liczbę godzin świadczeń podlegających opłacie i wynikającą z niej wysokość opłaty
za świadczenia, wysokość opłaty miesięcznej,
terminy jej wnoszenia oraz sposób zwrotu opłaty,
gdy dziecko nie korzysta ze świadczeń, określi
umowa cywilnoprawna o świadczeniu usług zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.
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§ 6. W roku szkolnym 2010/2011 wysokość
opłat, o której mowa w § 3 ust. 1, ustala się
w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia
obowiązującego w dniu 1 września 2010 roku.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XIII/111/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 lutego
2004 roku w sprawie ustalenia odpłatności za
świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski.

§ 4.1. Za drugie dziecko z danej rodziny korzystające ze świadczeń udzielanych przez przedszkole będzie pobierana opłata w wysokości 50%
opłaty ustalonej zgodnie z § 3 ust. 1 i 2.
2. Za trzecie dziecko z danej rodziny korzystające ze świadczeń udzielanych przez przedszkole
będzie pobierana opłata w wysokości 25% opłaty
ustalonej zgodnie z § 3 ust. 1 i 2.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Odpłatność, o której mowa w § 3 ponoszona jest przez rodziców lub opiekunów prawnych
dziecka niezależnie od opłat wnoszonych za wyżywienie dziecka w wysokości stawki żywieniowej
ustalanej zgodnie z art. 67 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek
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UCHWAŁA NR VII/49/2011
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy „Akacjowej” w Lewinie Brzeskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.1) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się nazwę ulicy „Akacjowa” w Lewinie Brzeskim na działce geodezyjnej nr 142/3,
ark. mapy 3, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW OP1B/00020834/3.

1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.
558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz.
1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717;
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 124; z 2010 r. Nr 28 poz.
142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 44

– 2375 –

Poz. 562
Załącznik
do uchwały nr VII/49/2011
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 29 marca 2011 r.

8

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 44

– 2376 –

Poz. 563-564

563
9

UCHWAŁA NR VII/50/2011
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie udzielania bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.1) w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651 późn. zm.2) - Rada Miejska w Lewinie
Brzeskim uchwala, co następuje:

§ 2. Wnioski złożone do 30 grudnia 2008 roku
podlegają przepisom obowiązującym w dacie
złożenia wniosku.
§ 3. Bonifikatę o której mowa w niniejszej
uchwale stosuje się również do najemców lokali
mieszkalnych, którzy złożyli wniosek o wykup
lokali przed datą obowiązywania niniejszej uchwały i do tego dnia nie nabyli prawa własności.

§ 1. Wyraża się zgodę na stosowanie przez
Burmistrza Lewina Brzeskiego 95% bonifikaty
przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

§ 4. Warunkiem udzielenia bonifikaty jest brak
zaległości najemcy w należnościach czynszowych
i innych wobec gminy.

1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558;
Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271;
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.
128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138,
poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111;
Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
124; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146; Nr 106, poz. 675.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675; Nr 143, poz.
963.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek
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UCHWAŁA NR V/41/11
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;

z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675/ oraz art. 4
ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz.
770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r.
Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 96, poz. 874,
Nr 199, poz. 1937; z 2008 r. Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101,
Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 106, poz. 675,
Nr 127, poz. 857/ Rada Miejska w Ozimku
uchwala, co następuje:
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§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) gminie - rozumie się przez to Gminę Ozimek;
2) obiektach i urządzeniach - rozumie się przez
to obiekty i urządzenia użyteczności publicznej,
a w szczególności: boiska sportowe, hale sportowe,
sale gimnastyczne, stadiony sportowe, korty tenisowe, kąpieliska, basen kryty, park miejski wraz
z zapleczem socjalnym i sceną, przystanie kajakowe, pomieszczenia do nauki, świetlice samorządowe i inne pomieszczenia użytkowe wraz z urządzeniami i wyposażeniem będące własnością gminy,
wykorzystywane do organizowania imprez lub na
inną pozastatutową działalność;
3) organizatorze - rozumie się przez to osobę
prawną, fizyczną lub jednostkę organizacyjną, która
na mocy umowy dzierżawy, najmu, użyczenia korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń;
4) administratorze obiektu - rozumie się przez to
jednostkę organizacyjną gminy lub inny podmiot,
któremu gmina powierzyła zarządzanie i utrzymanie
obiektów i urządzeń;
5) pozastatutowym korzystaniu z obiektów
i urządzeń - rozumie się przez to korzystanie
z obiektów i urządzeń wykraczające poza zadania
określone jako własne gminy w ustawach oraz
w statutach gminnych jednostek organizacyjnych;
6) imprezie - rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu lub urządzenia przez organizatora na
podstawie umowy, celem zaspokojenia potrzeb
organizatora, w sposób nie sprzeczny z funkcjami
korzystania z obiektów i urządzeń.
§ 2. Ustala się następujące zasady korzystania
z obiektów i urządzeń:
1) obiekty i urządzenia udostępniane są:
a) mieszkańcom gminy i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej, a także innym podmiotom
wspomagającym realizację zadań własnych gminy
oraz promującym gminę - po uzgodnieniu z administratorem obiektu,
b) innym osobom prawnym lub fizycznym albo
jednostkom organizacyjnym nie posiadającym
osobowości prawnej, w tym prowadzącym działalność gospodarczą;
2) korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa
się na podstawie ustalonego dla danego obiektu
lub urządzenia regulaminu lub instrukcji oraz
zgodnie z harmonogramem lub za zgodą administratora obiektu lub urządzenia;
3) pierwszeństwo do korzystania z obiektów
i urządzeń posiadają w następującej kolejności:
a) jednostka organizacyjna gminy, zarządzająca obiektem – na zajęcia własne oraz sportowe
i sportowo - rekreacyjne dzieci i młodzieży,
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b) inne, niż określone w pkt 1, jednostki organizacyjne gminy organizujące imprezy sportowe
i sportowo – rekreacyjne,
c) uczniowie szkół i innych jednostek oświatowych, dla których gmina nie jest organem prowadzącym,
d) stowarzyszenia kultury fizycznej realizujące
zadania własne gminy w ramach umów zawartych z gminą w zakresie prowadzenia zajęć lub
imprez sportowych dla dzieci i młodzieży,
e) stowarzyszenia kultury fizycznej realizujące
zadania własne gminy – na zajęcia lub imprezy
sportowe dla osób dorosłych,
f) stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
działające na terenie gminy,
g) pozostałe podmioty;
4) dzieci i młodzież niepełnoletnia, korzystająca z obiektu może uczestniczyć w zajęciach lub
imprezach odbywających się w obiektach sportowych należących do gminy, wyłącznie pod
nadzorem trenera, instruktora lub innej uprawnionej osoby pełnoletniej;
5) korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa
się w oparciu o zawartą umowę lub bilet wstępu;
6) korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne, a środki finansowe z tego tytułu stanowią
dochód budżetu gminy;
7) z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń
zwalnia się:
a) publiczne przedszkola, szkoły podstawowe
oraz gimnazja, w stosunku do których gmina jest
organem prowadzącym,
b) organizatorów imprez zleconych przez gminę, organizowanych przy współudziale gminy oraz
pod patronatem Burmistrza Ozimka lub administratora obiektu,
c) organizatorów imprez charytatywnych lub patriotycznych uzgodnionych z Burmistrzem Ozimka,
d) organizacje i stowarzyszenia osób niepełnosprawnych i kombatantów;
8) korzystanie z obiektów i urządzeń przez
podmioty, którym gmina udzieliła dotacji na
wspieranie i rozwój sportu na podstawie ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie /Dz. U.
z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późń. zm./ albo na
realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
/Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536/ może odbywać się nieodpłatnie po uzyskaniu zgody Burmistrza Ozimka;
9) Burmistrz Ozimka w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na bezpłatne korzystanie
z obiektów i urządzeń przez inne niż wymienione
w punktach 7 i 8 niniejszego paragrafu podmioty,
stowarzyszenia, grupy społeczne i osoby fizyczne.
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§ 3. Określa się sposób ustalenia cen i opłat
za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń:
1) wysokość cen i opłat ustala zarządzeniem
Burmistrz Ozimka;
2) ustalenie wysokości cen i opłat przez Burmistrza Ozimka, poprzedza przedłożenie w tym
zakresie propozycji ich wysokości przez administratorów obiektów;
3) administratorzy obiektów przedkładają Burmistrzowi Ozimka propozycję wysokości cen i opłat za
korzystanie z obiektów i urządzeń będących w ich
utrzymaniu wraz z kalkulacją uwzględniającą bieżące niezbędne koszty utrzymania danego obiektu lub
urządzenia w stanie nie pogorszonym;
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4) wysokość opłat za korzystanie z obiektów
i urządzeń może przewidywać ulgi.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Joachim Wiesbach
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UCHWAŁA NR V/44/11
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ozimek
w sprawie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim.
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675/ w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
/Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 62, poz. 550;
z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 157, poz. 1241/
Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się przeprowadzenie konsultacji
z mieszkańcami miejscowości na terenie Gminy
Ozimek w sprawie dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim.
§ 2.1. Konsultacje, o których mowa w § 1,
zwane dalej „konsultacjami”, zostaną przeprowadzone we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Ozimek oraz w mieście Ozimek.
2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w I półroczu 2011 roku.

§ 3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy poszczególnych miejscowości.
§ 4.1. Konsultacje przeprowadza się na otwartych zebraniach mieszkańców, zwanych dalej
zebraniami.
2. Konsultacje będą przeprowadzone w formie
pisemnej z wykorzystaniem kart do głosowania.
§ 5. Każdy mieszkaniec biorący udział w konsultacjach podpisuje listę obecności i wyraża swój
głos w głosowaniu tajnym poprzez postawienie
znaku „X” na karcie do głosowania w jednej
z trzech rubryk:
- „jestem za ustaleniem dodatkowej nazwy miejscowości …....... w języku niemieckim w brzmieniu
następującym ...........”,
- „jestem przeciw ustaleniu dodatkowej nazwy
miejscowości …....... w języku niemieckim
w brzmieniu następującym .......”,
- „wstrzymuję się od głosu”.
§ 6.1. Zebranie jest ważne, jeżeli uczestniczy
w nim, co najmniej 1/5 osób uprawnionych do
udziału w zebraniu.
2. W razie braku quorum, drugi termin zebrania odbywa się po upływie 10 dni i jest ono ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim
osób uprawnionych do udziału w zebraniu.

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 44

– 2379 –

§ 7.1. Konsultacje uważa się za dokonane jeżeli zostały przeprowadzone we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Ozimek oraz w mieście Ozimek.
2. Za przyjętą w wyniku konsultacji uważa się
opinię, za którą w głosowaniu opowiedziała się
większość mieszkańców.
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4) umieszczenie w Wiadomościach Ozimskich.

§ 9. Wyniki konsultacji Burmistrz Ozimka
przedstawia Radzie Miejskiej i podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku,
na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8.1. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego wyniki
przeprowadzonych konsultacji w poszczególnych
miejscowościach określi Burmistrz Ozimka w drodze zarządzenia.
2. Ogłoszenie o zebraniu powinno być dokonane, co najmniej na 7 dni przed jego terminem
poprzez:
1) umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek;
2) umieszczenie na tablicach ogłoszeń poszczególnych miejscowości;
3) umieszczenie na stronie internetowej gminy
www.ozimek.pl.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Joachim Wiesbach
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UCHWAŁA NR V/21/2011
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW
z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej
wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz
art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781,
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658,
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,

Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.
1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz.
416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370,
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56,
poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705
oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320,
Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) Rada Gminy
w Polskiej Cerekwi uchwala, co następuje:
§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne prowadzone przez Gminę Polska Cerekiew w zakresie realizacji programu wychowania
przedszkolnego, obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć
dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.
§ 2.1. Świadczenia udzielane przez przedszkola, wykraczające poza realizację podstawy pro-
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gramowej wychowania przedszkolnego, są odpłatne.
2. Opłata za świadczenia wykraczające poza
podstawę programową wychowania przedszkolnego obejmuje koszty zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych wspierających prawidłowy rozwój
dziecka, a w szczególności:
1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniających
mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć
w przedszkolu i poza przedszkolem,
2) przygotowywania miejsca i zapewnienia
dziecku warunków do zabawy, wypoczynku, snu
i spożycia posiłku,
3) nadzór nauczycieli i pracowników obsługi
nad wypoczywającym dzieckiem i w czasie spożywania przez dziecko posiłków,
4) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające
rozwój umysłowy dziecka i rozwijające jego zainteresowania,
5) zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne
i teatralne uzdolnienia dziecka,
6) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,
7) zabawy tematyczne wspierające rozwój
emocjonalny i społeczny dziecka.
3. Za każda rozpoczętą godzinę świadczeń,
o których mowa w § 2 ust. 1, ustala się opłatę
w wysokości:
1) 0,05 % obowiązującej stawki minimalnego
wynagrodzenia, podlegającego ogłoszeniu przez
Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym
RP Monitor Polski,
2) 0,025 % obowiązującej stawki minimalnego
wynagrodzenia, podlegającego ogłoszeniu przez
Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym
RP Monitor Polski, za dziecko z rodziny, która
korzysta ze świadczeń pomocy społecznej na
podstawie art. 36 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362
z późniejszymi zmianami) tj. z zasiłku stałego
i zasiłku okresowego – w czasie ich pobierania.
Podstawą zastosowania tej opłaty jest decyzja
ustalająca uprawnienie rodziny do świadczeń,
wydana przez właściwy organ.
4. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1, ustala się
mnożąc stawkę godzinową określoną w § 2
ust. 3 przez zadeklarowaną przez rodziców (opiekunów prawnych) liczbę godzin pobytu dziecka
w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar
zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
12
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§ 3.1. Opłata wnoszona jest przez rodziców
(opiekunów prawnych) w terminie do ostatniego
dnia roboczego każdego miesiąca, w którym
udzielane były świadczenia przekraczające podstawę programową.
2. Opłata podlega zmniejszeniu proporcjonalnie
do liczby dni powszednich, w których w danym
miesiącu dziecko nie uczęszczało do przedszkola
i nie korzystało ze świadczeń. Nieobecność dziecka jest odnotowywana na podstawie dziennika
zajęć przedszkola.
3. Zwrot opłat następuje w formie odpisu od
należności za następny miesiąc, a w przypadku
braku takiej możliwości, na wniosek rodzica
dziecka – dokonuje się zwrotu tej należności
w formie wypłaty pieniężnej.
§ 4. Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców
przez inne niż przedszkole podmioty.
§ 5. Traci moc Uchwała nr XIV/86/96 Rady
Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 28 czerwca
1996 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych z późniejszymi zmianami.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie od pierwszego
dnia miesiąca kalendarzowego następującego po
miesiącu, w którym upłynęło 14 dni od daty jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jerzy Kołeczko
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UCHWAŁA NR VI/22/2011
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji
kruszywa naturalnego w Przyworach gm. Tarnów Opolski
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. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218),
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41,
Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954,
Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880;
z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227,
Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r.
Nr 24, poz. 124 oraz uchwały Nr XXXVII/263/2009
Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 grudnia
2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego
w Przyworach,
- po stwierdzeniu że nie naruszono studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski, przyjętego
uchwałą Nr XIV/91/99 Rady Gminy w Tarnowie
Opolskim z dnia 30 grudnia 1999 r., uchwala się co
następuje:
DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w Przyworach - zwany dalej
planem.
2. Plan obejmuje obszary zamierzonej eksploatacji i przeróbki kruszywa naturalnego we wschodniej
części wsi Przywory, na pograniczu z wsią Miedziana, w tym część udokumentowanych złóż „Przywory 1” i „Przywory Pole B”.
§ 2. Integralną część niniejszej uchwały stanowią załączniki:
1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali
1:1000;

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania.
§ 3.1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest integracja działań podejmowanych na obszarach planowanego, odkrywkowego
wydobywania i przeróbki kruszywa naturalnego,
zmierzających do:
1) wykonania uprawnień określonych w koncesjach na wydobywanie kopalin ze złóż kruszywa
naturalnego udokumentowanych w obszarze planu
przy zapewnieniu bezpieczeństwa powszechnego;
2) racjonalnej rekultywacji i przekształceń terenów pogórniczych oraz terenów sąsiadujących;
3) ochrony środowiska naturalnego i kulturowego.
2. Ustalenia planu powinny być interpretowane
i realizowane w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i minimalizacji konfliktów przestrzennych.
§ 4. Przedmiotem ustaleń planu są tereny
i obiekty liniowe oznaczone na rysunku i w treści
planu niżej wymienionymi symbolami literowymi:
1) tereny odkrywkowego wydobywania i przeróbki kruszywa naturalnego, przeznaczone docelowo do rekultywacji w kierunku wodnym i leśnym – PG;
2) obrzeża wyrobisk górniczych (pasy ochronne) z zakazem wydobywania kopalin, docelowo
przeznaczone do rekultywacji jako tereny zieleni
niskiej i krzewiastej – ZN;
3) tereny dróg wewnętrznych, dojazdowych – KDW;
4) podziemny wodociąg tranzytowy ø 90 mm – W;
5) kierunki dostępności komunikacyjnej, oznaczone graficznie;
6) usytuowanie punktu poboru wody do celów
przeciwpożarowych, oznaczone graficznie.
§ 5.1. Na terenach o których mowa w § 4,
ustalono w planie:
1) przeznaczenie terenów i linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;
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2) zasady i parametry kształtowania odkrywkowych wyrobisk górniczych oraz kierunki rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;
4) warunki i sposób zagospodarowania mas
ziemnych i skalnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopalin
i ich przerabianiem oraz w związku inwestycjami
realizowanymi na obszarze planu;
5) granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów szczególnych;
6) zasady realizacji systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
7) tymczasowe sposoby zagospodarowania
oraz użytkowania terenów;
8) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
9) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków;
10) stawki procentowe na podstawie których
ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. W planie nie określa się:
1) terenów i zagadnień nie występujących w jego obszarze a wymienionych jako obowiązkowy
przedmiot planu miejscowego w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
terenów rehabilitacji istniejącej zabudowy oraz terenów służących organizacji imprez masowych, zasad
i warunków scalania i podziału nieruchomości;
2) przebiegu sieci rozdzielczych infrastruktury
technicznej i zakładowych dróg wewnętrznych;
3) szczegółowych rozwiązań technicznych z zakresu górnictwa odkrywkowego, zabudowy, komunikacji i infrastruktury.
§ 6.1. Obowiązującymi ustaleniami planu są:
1) treść niniejszej uchwały;
2) oznaczenia na rysunkach planu:
a) granice planu,
b) przeznaczenie terenów określone odpowiednimi symbolami literowymi,
c) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania – ściśle określone,
d) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania – wskaźnikowe, z dopuszczeniem przesunięć w kierunku terenu PG,
e) kierunki dostępności komunikacyjnej i usytuowanie punktu poboru wody do celów przeciwpożarowych.
2. Dopuszczone przesunięcia wskaźnikowych linii rozgraniczających, wyznaczających drogę wewnętrzną KDW oraz rozgraniczenie terenów PG i ZN
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mogą nastąpić wyłącznie w kierunku terenu PG,
w zakresie zgodnym z projektem zagospodarowania
złoża lub projektem rekultywacji, sporządzonymi
i przyjętymi zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa.
3. Dopuszczalne zasięgi odkrywkowego wydobywania kruszywa wyznaczają granice terenów PG;
zasięgi te wymagają potwierdzenia dokumentami
i decyzjami wymienionymi w § 9 ust. 1 pkt 1.
§ 7. W granicach planu przeznacza się na cele
nierolnicze grunty rolne o powierzchni 8,65 ha,
będące w całości gruntami ornymi klasy VI, nie
wymagającymi odrębnej zgody na przeznaczenie
na cele nierolnicze, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 22 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, obowiązującymi w czasie sporządzania planu.
§ 8.1. Określenia i nazwy użyte w planie
oznaczają:
1) przeznaczenie podstawowe albo podstawowa
funkcja terenu - przeważające przeznaczenie terenu,
wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i symbolem literowym lub literowym i liczbowym;
2) drugorzędne przeznaczenie terenu – przeznaczenie terenu możliwe przy zachowaniu funkcji podstawowej terenu;
3) teren górniczy - teren objęty przewidywanymi, szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego;
4) obszar górniczy – przestrzeń w granicach
której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny oraz prowadzenia robót górniczych związanych z wykonywaniem koncesji;
5) złoże kopaliny - naturalne nagromadzenie
minerałów i skał oraz innych substancji stałych,
gazowych i ciekłych, których wydobywanie może
przynieść korzyść gospodarczą;
6) spąg złoża – dolna płaszczyzna kontaktowa
warstwy kopaliny z utworami podścielającymi złoże;
7) roboty górnicze - wykonywanie, zabezpieczanie lub likwidowanie wyrobisk górniczych
w związku z działalnością regulowaną przepisami
ustawy prawo geologiczne i górnicze;
8) zakład górniczy - wyodrębniony technicznie
i organizacyjnie zespół środków służących bezpośrednio do wydobywania kopaliny ze złoża, w tym
wyrobiska górnicze, obiekty budowlane i budowle
oraz związane z nimi technologicznie obiekty i urządzenia służące do przeróbki kopaliny;
9) odkrywkowe wyrobisko górnicze - przestrzeń
w nieruchomości gruntowej, powstała w wyniku
robót górniczych, prowadzonych z powierzchni
terenu;
10) obrzeże wyrobiska - pas terenu przylegający bezpośrednio do odkrywkowego wyrobiska
górniczego, używany do robót górniczych związanych z wydobywaniem kopaliny;
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11) pas ochronny - część obrzeża wyrobiska,
o normowanej minimalnej szerokości, zależnej od
przeznaczenia terenu lub rodzaju obiektu sąsiadującego z wyrobiskiem;
12) filar ochronny - część złoża kopaliny, wyłączona z eksploatacji w celu ochrony oznaczonych obiektów lub terenów;
13) masy ziemne i skalne - materiał skalny
usuwany albo przemieszczany w związku z wydobywaniem kruszywa naturalnego wraz z jego
przerabianiem a także usuwany bądź przemieszczany w związku z realizacją inwestycji w obszarze planu, obejmujący: nadkład złoża wraz z glebą, przerosty skały płonnej w złożu, inne grunty
rodzime oraz frakcje kruszywa wyodrębnione w
procesach jego przeróbki; masy ziemne i skalne
zagospodarowane na warunkach i w sposób
określony w planie - nie podlegają przepisom regulującym postępowanie z odpadami;
14) zwałowanie wewnętrzne mas ziemnych
i skalnych - prace ziemne będące jednym z etapów procesu rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych, polegające na odpowiednim rozmieszczeniu mas ziemnych i skalnych wewnątrz wyrobisk poeksploatacyjnych dla uzyskania właściwego ukształtowania rzeźby rekultywowanego terenu;
15) projekt zagospodarowania złoża - projekt
sporządzony i przyjęty zgodnie z wymaganiami
prawa geologicznego i górniczego;
16) rekultywacja - przywrócenie terenom
przekształconym, w tym odkrywkowym wyrobiskom górniczym, postaci użytecznej przyrodniczo
lub gospodarczo;
17) projekt rekultywacji – projekt sporządzony
i przyjęty zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
18) przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko przedsięwzięcia zaliczone do takiego rodzaju w przepisach ustaw dotyczących ochrony środowiska;
19) budynki i urządzenia towarzyszące – budynki produkcyjne, gospodarcze, magazynowe, administracyjne, socjalne, pomocnicze, garaże, urządzenia
i obiekty techniczno-produkcyjne (naziemne i podziemne), parkingi, wiaty i inne - związane z podstawową lub drugorzędną funkcją terenu albo pełniące
wobec nich służebną rolę;
20) przepisy szczególne - przepisy ustaw wraz
z aktami wykonawczymi i Polskie Normy, aktualne w czasie realizacji ustaleń planu.
2. Innych nazw i określeń użyto w planie w znaczeniu nadanym przez przepisy szczególne z zakresu: planowania i zagospodarowania przestrzennego,
prawa geologicznego i górniczego, prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska,
ochrony gruntów rolnych i leśnych, dróg publicznych, gospodarki nieruchomościami, gospodarki
odpadami.

Poz. 567
DZIAŁ II
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 1
Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania, zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, parametry i wskaźniki kształtowania wyrobisk odkrywkowych i zabudowy oraz
zagospodarowania terenu
Górnictwo odkrywkowe, produkcja, składy
§ 9.1. Tereny oznaczone symbolami PG o przeznaczeniu podstawowym: tereny odkrywkowego
wydobywania kruszywa naturalnego, przeznaczone
docelowo do rekultywacji w kierunku wodnym lub
leśnym - jako zbiorniki wodne o funkcji rekreacyjnej,
hodowlanej i przeciwpożarowej oraz lasy gospodarcze. Przeznaczenie drugorzędne: tereny przeróbki
kruszywa naturalnego. Na terenach tych obowiązują następujące zasady zagospodarowania w zakresie działalności górniczej:
1) realizacja ustaleń planu, dotyczących wykonywania robót górniczych, może nastąpić po spełnieniu odpowiednich wymagań prawa geologicznego i górniczego, w szczególności po udokumentowaniu zasobów kopaliny w odpowiednich granicach
i kategoriach rozpoznania, ustaleniu obszaru górniczego i terenu górniczego, uzyskaniu koncesji na
wydobywanie kopaliny, przyjęciu bez zastrzeżeń
projektu zagospodarowania złoża i planu ruchu zakładu górniczego przez właściwe organy;
2) sposób, kolejność i głębokość eksploatacji
złóż dostosować do ustaleń koncesji na wydobywanie kopalin i projektu zagospodarowania złoża,
z uwzględnieniem pasów ochronnych z zakazem
wydobywania kopaliny, o których mowa w ust. 4;
3) zakazuje się wywozu poza granice wsi Przywory i Miedziana mas ziemnych i skalnych pochodzących z nadkładu złoża kruszywa w obszarze
planu (w tym gleby) - ze względu na duże zapotrzebowanie mas ziemnych i skalnych, niezbędnych dla
przeprowadzenia efektywnej rekultywacji terenów
pogórniczych, wynikające ze szczególnych warunków wodnych w tym obszarze (znaczne deniwelacje spągu złoża, poziom wód gruntowych występujący miejscami na głębokości równej lub bliskiej
spągowi złoża);
4) glebę z nadkładu miejscowych złóż kruszywa
należy zwałować selektywnie na tymczasowych
zwałowiskach zewnętrznych - do czasu wykorzystania jej do rekultywacji wierzchowin zwałowisk
wewnętrznych i obrzeży wyrobisk; w miarę możliwości glebę należy zdejmować i zwałować poza
okresem lęgowym ptaków i innych drobnych zwierząt bytujących w obszarze planu, trwającym od
kwietnia do września;
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5) masy ziemne i skalne powstające w związku z eksploatacją i przeróbką kruszywa naturalnego należy wykorzystywać do kształtowania
powierzchni terenów pogórniczych w ramach ich
rekultywacji, według zasad i kierunków określonych w rozdz. 2; szczegółowe warunki i sposób
wykorzystania mas ziemnych i skalnych do rekultywacji określone zostaną w projekcie zagospodarowania złoża i w projekcie rekultywacji;
6) w przypadku zawodnienia złóż kruszywa
naturalnego występujących w obszarze planu,
wydobywanie kopaliny należy prowadzić spod
lustra wody w basenach eksploatacyj-nych, bez
stosowania stałego, znaczącego obniżania naturalnego poziomu wody;
7) nachylenie skarp końcowych wyrobisk odkrywkowych powinno zapewnić odporność na
osuwiska, nie powinno jednak być większe niż
1:1,5 (ok. 35°);
8) wysokość budynków i innych obiektów kubaturowych nie powinna być większa niż 6,0 m,
zaś wysokość urządzeń wydobywczych i produkcyjnych – nie większa niż 12,0 m, chyba że uzasadnione względy technologiczne wymagają
większej wysokości;
9) dopuszcza się:
a) wykorzystywanie wód kopalnianych, pochodzących z basenów eksploatacyjnych do celów produkcyjnych i socjalnych, w sposób zgodny z przepisami prawa wodnego,
b) czasowe obniżenie lustra wody w basenach
eksploatacyjnych przez częściowe wypompowanie wody, jeżeli wymaga tego przyjęta technologia robót wydobywczych,
c) lokalizację budynków i urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej i drugorzędnej terenu, pod warunkiem ich likwidacji po zakończeniu
eksploatacji złoża – w zakresie ustalonym w projekcie rekultywacji,
d) lokalizację tymczasowych, zwałowisk wewnętrznych i zewnętrznych (nadpoziomowych)
gleby i innych mas ziemnych z nadkładu miejscowych złóż kruszywa, pod warunkiem ich likwidacji
po zakończeniu eksploatacji złoża, w zakresie ustalonym w projekcie rekultywacji;
10) w zakresie rekultywacji i zagospodarowania terenów PG po zakończeniu działalności górniczej obowiązują odpowiednio kierunki i zasady
określone w rozdz. 2.
2. Tereny oznaczone symbolem ZN, o przeznaczeniu podstawowym: obrzeża odkrywkowych
wyrobisk górniczych (pasy ochronne) z zakazem
wydobywania kopalin, docelowo przeznaczone do
rekultywacji jako tereny przejściowej (ekotonowej)
zieleni niskiej i krzewiastej. Na terenach tych ustala
się następujące zasady zagospodarowania:
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1) szerokość obrzeży wyrobisk nie powinna
być mniejsza niż minimalna szerokość pasów
ochronnych wyrobisk odkrywkowych, określona
w przepisie szczególnym:
a) od użytków rolnych – 6,0 m,
b) od podziemnego wodociągu tranzytowego
(W) - równa podwójnej głębokości posadowienia
plus 6,0 m (razem 8,0 m),
c) od publicznych dróg kołowych – 10,0 m;
2) dopuszcza się na terenach ZN:
a) zdejmowanie i przemieszczanie gleby w całym okresie działalności górniczej,
b) zwałowanie zewnętrzne mas ziemnych i skalnych oraz gleby na nadpoziomowych zwałowiskach
tymczasowych – w okresie prowadzenia działalności górniczej, do czasu wykorzystania tych mas do
rekultywacji,
c) lokalizację dróg transportu technologicznego
oraz urządzeń związanych z działalnością zakładu
górniczego i przeróbki kruszywa.
3) ustalenia ustępu 1 pkt 3, 4, 5, 7, 8, dotyczące terenów PG stosuje się odpowiednio;
4) w zakresie rekultywacji i zagospodarowania
terenów ZN po zakończeniu działalności górniczej
obowiązują odpowiednio kierunki i zasady określone w rozdz. 2.
Rozdział 2
Tereny wymagające przekształceń i rekultywacji
§ 10. Ustala się kierunki i zasady rekultywacji
terenów przekształconych odkrywkowym wydobywaniem i przeróbką kruszywa naturalnego,
w tym także - warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych i skalnych pochodzących
z działalności górniczej i przeróbki kruszywa,
prowadzonej na obszarze planu:
1. Warunki w zakresie rekultywacji projektowanych terenów odkrywkowego wydobywania
kopalin i związanych z tym robót górniczych,
oznaczonych symbolami PG:
1) kierunek rekultywacji zawodnionych wyrobisk
– wodny, planowana funkcja zbiornika wodnego lub
kilku odrębnych zbiorników: retencyjna, krajobrazowa, przyrodnicza (zwiększenie bioróżnorodności),
rekreacyjna, przeciwpożarowa (punkty czerpania
wody), hodowlana w zakresie ograniczonym do
zarybień gatunkami rodzimymi dla odłowów wędkarskich lub innej formy gospodarki rybackiej, możliwej do zrealizowania w stawach niespuszczalnych;
2) kierunek rekultywacji wyrobisk niezawodnionych – leśny, preferowane lasy gospodarcze
o dodatkowej funkcji ochronnej (wodochronnej);
3) nachylenie skarp docelowych wyrobisk pogórniczych, także poniżej linii wodnej, powinno
zapewniać ich trwałą stabilność i odporność na
powstawanie osuwisk, jednak nie powinno być
większe niż 1:1,5 (ok. 35º);
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4) część skarp podwodnych przyszłego zbiornika ukształtować z małym spadkiem, dla umożliwienia rozwoju roślinności przybrzeżnej i powstania tarlisk ryb;
5) dno wyrobisk niezawodnionych, przeznaczonych do rekultywacji leśnej powinno być wyniesione nie mniej niż 0,5 m ponad poziom wody
w sąsiadujących zbiornikach;
6) wzdłuż brzegów zbiorników wodnych, na
wysokości 0,5 – 1,0 m powyżej linii wodnej
ukształtować ścieżkę gruntową, zapewniającą
spełnienie warunków bezpieczeństwa i dostępności akwenu w celach rekreacyjno - wypoczynkowych i wędkarskich;
7) skład gatunkowy planowanych zalesień powinien odpowiadać warunkom siedliskowym oraz powinien uwzględniać roślinność potencjalną terenu;
8) użytkowanie terenów zrekultywowanych
w kierunku leśnym powinno być zgodne z zasadami hodowli lasu i realizowane według planu
urządzenia lasu;
9) dopuszcza się:
a) ukształtowanie urozmaiconej linii brzegowej
planowanych docelowo zbiorników wodnych,
także pozostawienie wysp i półwyspów,
b) drugorzędne zagospodarowanie części wyrobisk niezawodnionych w kierunku rekreacyjnowypoczynkowym – jako kąpieliska z plażą, urządzeniami i otoczeniem rekreacyjno - wypoczynkowym, jednokondygnacyjnymi budynkami, parkingiem i odpowiednim dojazdem; w takim przypadku
skarpy podwodne graniczące z plażą na terenie
zagospodarowania rekreacyjnego należy ukształtować ze spadkami odpowiednimi dla kąpieliska.
2. Warunki w zakresie rekultywacji projektowanych obrzeży odkrywkowych wyrobisk górniczych, oznaczonych symbolem ZN:
1) kierunek rekultywacji po odtworzeniu warstwy zdjętej gleby – zieleń niska i krzewiasta,
przejściowa (ekotonowa) pomiędzy otaczającymi
terenami rolniczymi a lasami i zbiornikami wodnymi w wyrobiskach pogórniczych;
2) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić:
a) zieleń niską i krzewiastą, dostosowaną do
warunków siedliskowych, za wyjątkiem gatunków obcych,
b) ścieżki pieszo-rowerowe lub wewnętrzne
drogi gruntowe,
c) w miejscu oznaczonym na rysunku planu,
położonym przy drodze gminnej KDW należy
urządzić punkt czerpania wody do celów przeciwpożarowych z odpowiednim podjazdem dla
samochodów pożarniczych.
§ 11.1. Rekultywację terenów pogórniczych
w obszarze planu należy zakończyć nie później niż
w okresie 3 lat od zakończenia działalności górniczej.
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2. Na terenach zrekultywowanych dopuszcza
się prowadzenie sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej wraz z towarzyszącymi urządzeniami.
Rozdział 3
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemu komunikacji
§ 12.1. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru planu drogą gminną, oznaczoną w planie
symbolem KDW, poprzez:
1) zjazdy bezpośrednie;
2) drogi zakładowe, dojazdowe do obiektów
zakładu górniczego, realizowane według bieżących potrzeb.
2. Parametry techniczne gminnej drogi wewnętrznej KDW, o szerokości w istniejących liniach
rozgraniczających 4,0 – 6,0 m, oraz jej odległość od
skarp wyrobisk górniczych na terenie PG, należy
dostosować do pojazdów, których przejazd będzie
konieczny; dopuszcza się poszerzenie pasa drogi
KDW, w takim przypadku należy zachować minimalną szerokość pasa ochronnego wyrobisk odkrywkowych, określoną w § 9 ust. 2.
§ 13.1. W liniach rozgraniczających dróg należy realizować, stosownie do lokalnych potrzeb
oraz ustalonej klasy drogi:
1) ruch kołowy, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie dróg pożarowych, zgodnie z wymaganiami
przepisów o ochronie przeciwpożarowej;
2) ruch rowerowy (ścieżki rowerowe i ich
oznaczenia);
3) infrastrukturę techniczną liniową, nie związaną bezpośrednio z komunikacją drogową;
4) urządzenia odwodnieniowe (rowy przydrożne, przepusty);
5) znaki drogowe i zieleń przydrożną.
2. Infrastrukturę techniczną liniową, nie związaną z drogą należy prowadzić w układach podziemnych, przewody sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej - jako podziemne lub napowietrzne, na
warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi.
Rozdział 4
Zasady budowy, rozbudowy i modernizacji
systemów infrastruktury technicznej
§ 14. Ustala się zasady zaopatrzenia obszaru
planu w wodę:
1) dla celów produkcyjnych – z wydzielonych
basenów eksploatacyjnych kruszywa (osadników
pulpy mineralnej) w obiegu zamkniętym;
2) dla celów socjalnych i przeciwpożarowych z planowanych, zawodnionych basenów eksploatacyjnych kruszywa, w razie potrzeby po odpowiednim uzdatnieniu;
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3) dla celów przeciwpożarowych po zakończeniu eksploatacji kruszywa - z planowanych,
zawodnionych
basenów
poeksploatacyjnych;
usytuowanie punktu poboru wody wskazano przy
drodze KDW na rysunku planu;
4) zaopatrzenie w wodę dla celów pitnych –
przyłączem z gminnego wodociągu tranzytowego
Ø 90 mm Miedziana – Przywory (W) lub z zakładowego ujęcia wód podziemnych (studni wierconej), spełniającego wymagania przepisów ustawy
- prawo wodne.
§ 15. W zakresie gospodarki ściekowej ustala
się:
1) objęcie obszaru planu planowaną gminną
siecią grawitacyjno-tłoczną kanalizacji komunalnej
z istniejącą już oczyszczalnią ścieków w Kosorowicach;
2) do czasu zrealizowania kanalizacji komunalnej dopuszcza się:
a) odprowadzenie ścieków bytowo - gospodarczych z zakładu górniczego i przeróbczego kruszywa oraz z obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych
na zrekultywowanym terenie PG - do szczelnego,
bezodpływowego zbiornika ścieków, okresowo
opróżnianego, pod warunkiem zapewnienia ich odbioru i oczyszczania,
b) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni narażonych na zanieczyszczenie substancjami szkodliwymi - wewnętrzną
siecią kanalizacji deszczowo-przemysłowej do
szczelnego, bezodpływowego zbiornika wybieralnego ścieków pod warunkiem zapewnienia ich
odbioru i oczyszczania, lub do urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe do wymaganych parametrów (osadniki zawiesin, separatory
substancji ropopochodnych i.t.p.) przed zrzutem
do wód lub ziemi;
3) odprowadzenie niezanieczyszczonych wód
opadowych i roztopowych z dachów i otwartych
powierzchni utwardzonych – do gruntu i wód na
terenie własnym, w sposób nie powodujący zalewania sąsiednich nieruchomości.
§ 16. Ustala się zasady zaopatrzenia obszaru
planu w energię elektryczną:
1) w zakresie średnich napięć – elektroenergetyczną linią kablową lub napowietrzną E15kV
o napięciu znamionowym 15kV, doprowadzoną
na obszar planu jako odgałęzienie linii 15 kV zasilającej pobliski zakład górniczy „Miedziana”;
2) w zakresie niskich napięć - linią napowietrzną lub kablową z istniejącej słupowej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV na terenie zakładu
górniczego „Miedziana”;
3) dopuszcza się realizację w granicach planu
odrębnej stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
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§ 17. W zakresie zaopatrzenia obszaru planu
w energię cieplną - przewiduje się wykorzystanie
do ogrzewania obiektów socjalnych i administracyjnych własnych, bezemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła, zasilanych energią elektryczną lub paliwami ekologicznymi.
§ 18.1. Przewody podziemne sieci infrastrukturalnych oraz urządzenia i obiekty towarzyszące
tym sieciom - należy sytuować w pasach rozgraniczenia dróg na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi.
2. W przypadkach uzasadnionych warunkami
lokalnymi dopuszcza się przeprowadzenie przewodów o których mowa w ust. 1 wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi przez nieruchomości gruntowe poza pasami rozgraniczenia
dróg, w uzgodnieniu z właścicielami tych nieruchomości.
§ 19.1. W zakresie gospodarki odpadami stałymi ustala się:
1) gromadzenie odpadów komunalnych w kontenerach i zorganizowany system wywozu na
wysypisko obsługujące gminę;
2) odpady zaliczone do niebezpiecznych należy
przechowywać w wyznaczonych i odpowiednio
zabezpieczonych miejscach;
3) postępowanie z wytwarzanymi odpadami
niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, oraz
odpadami komunalnymi nie przeznaczonymi do
wywozu na wysypisko obsługujące gminę - według decyzji i uzgodnień właściwych organów,
wydanych na podstawie przepisów szczególnych.
2. Do dnia 1 maja 2012 r. nie mają zastosowania przepisy ustawy o odpadach i ustawy o odpadach wydobywczych w odniesieniu do mas ziemnych i skalnych usuwanych lub przemieszczanych
w związku z wydobywaniem i przeróbką kruszywa
na obszarze planu oraz zagospodarowanych zgodnie z ustaleniami planu.
Rozdział 5
Zasady ochrony środowiska i przyrody
§ 20.1. Ze względu na położenie obszaru planu:
- w bardzo wrażliwym na zanieczyszczenie obszarze „Łąk Groszowickich” (zlewnia rzeki Strugi,
dopływu Odry), z płytkim występowaniem wód
gruntowych pozbawionych naturalnej izolacji od
powierzchni terenu,
- w obszarze 25 - letniego spływu wód do
wielostudniowego ujęcia wody dla m. Opola
„Grotowice – Utrata”;
- w granicach obszaru najwyższej ochrony
głównego zbiornika wód podziemnych: GZWP
333 „Opole – Zawadzkie” (zbiornik gromadzący
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wody w środkowotriasowych utworach szczelinowo-porowych),
- w granicach GZWP 335 „Krapkowice – Strzelce Opolskie” (zbiornik gromadzący wody w dolnotriasowych utworach szczelinowo-porowych),
określono w nim, oprócz ustaleń ściśle adresowanych, szczególne zasady ochrony środowiska wód podziemnych i powierzchniowych.
2. W związku z uwarunkowaniami wymienionymi w ust. 1 ustala się na obszarze planu:
1) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych
ścieków do ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych z zastrzeżeniem ustaleń rozdz. 4, dotyczących odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni niezanieczyszczanych;
2) nakaz uszczelnienia powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi i innymi substancjami szkodliwymi, mogącymi przenikać do gruntu i wód podziemnych
oraz zabezpieczenia tych powierzchni przed spływem zanieczyszczeń na tereny przyległe;
3) nakaz ujmowania wód opadowych i roztopowych z zanieczyszczanych twardych powierzchni
komunikacyjnych i przemysłowych w system kanalizacyjny i podczyszczania w odstojnikach zawiesin
oraz separatorach substancji ropopochodnych przed
ich odprowadzeniem do wód;
4) nakaz monitorowania stopnia zanieczyszczenia wód w basenach eksploatacyjnych kruszywa.
§ 21. W obszarze planu mogą być lokalizowanie przedsięwzięcia mogące zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod
warunkiem zgodności rodzaju i zakresu przedsięwzięcia z ustalonym w planie przeznaczeniem
terenu, szczegółowymi warunkami jego zagospodarowania oraz z ustalonymi w planie zakazami,
nakazami i ograniczeniami.
§ 22. W miejscach dostępnych dla ludzi należy
zapewnić dotrzymanie dopuszczalnych poziomów
natężenia pól elektromagnetycznych, zgodnie
z wymaganiami odpowiednich przepisów szczególnych.
§ 23.1. W przypadku ustanowienia w obszarze
planu terenów i obiektów objętych prawnymi formami ochrony przyrody, należy stosować sposoby
ich ochrony określone w odpowiednich przepisach
odrębnych i decyzjach.
2. W razie odkrycia kopalnych szczątków roślin
lub zwierząt należy powiadomić o tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu a jeżeli
nie jest to możliwe - Wójta Gminy Tarnów Opolski.
3. W okresie lęgowym większości gatunków
zwierząt t.j. w miesiącach od kwietnia do września należy ograniczyć do niezbędnego minimum
prace przygotowawcze nowych terenów pod
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eksploatację kruszywa, w szczególności nie należy w tym okresie usuwać i zwałować gleby.
§ 24.1. W okresie prowadzenia działalności górniczej i przeróbki kruszywa na obszarze planu nie
wystąpią kategorie terenów dla których w przepisach dotyczących ochrony środowiska ustalono
dopuszczalne poziomy hałasu.
2. Po zrealizowaniu planowanej rekultywacji
terenów pogórniczych, na terenie PG mogą wystąpić tereny rekreacyjno-wypoczynkowe na których będą obowiązywały odpowiednie ograniczenia dopuszczalnych poziomów hałasu.
Rozdział 6
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
§ 25.1. W razie ujawnienia w czasie robót wydobywczych i innych robót ziemnych przedmiotów,
co do których może istnieć przypuszczenie że są
one zabytkiem, należy niezwłocznie zawiadomić
Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu a jeżeli nie jest to możliwe - Urząd
Gminy w Tarnowie Opolskim oraz zabezpieczyć
znalezisko i wstrzymać roboty mogące je uszkodzić
- do czasu wydania odpowiednich zarządzeń.
2. Ze względu na lokalizację prawnie chronionego stanowiska archeologicznego nr 1 w Miedzianej
(pradziejowy ślad osadniczy) w bezpośrednim otoczeniu terenu planowanej eksploatacji odkrywkowej
kruszywa, ustala się obowiązek uzgadniania z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków robót ziemnych związanych ze zdejmowaniem nadkładu i wydobywaniem kopaliny do głębokości
1,0 m p.p.t. w pasie terenu o szerokości 50 m na
północ od drogi KDW; roboty te powinny być prowadzone pod nadzorem archeologicznym.
DZIAŁ III
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
Rozdział 1
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i zagospodarowania terenów
§ 26. Do czasu zrealizowania ustaleń planu,
tereny nim objęte należy użytkować w dotychczasowy sposób, pod warunkiem że użytkowanie
to nie jest sprzeczne z przepisami odrębnymi.
Rozdział 2
Stawki procentowe wzrostu wartości nieruchomości
§ 27. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
ustala się stawki procentowe dla naliczenia jedno-
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razowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o których mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy:
1) tereny odkrywkowego wydobywania i przeróbki kruszywa naturalnego, przeznaczone docelowo
do rekultywacji w kierunku wodnym – PG: 30%;
2) obrzeża wyrobisk górniczych (pasy ochronne) z zakazem wydobywania kopalin, docelowo
przeznaczone do rekultywacji jako zieleń niska
i krzewiasta – ZN: 10%;
3) tereny dróg wewnętrznych, dojazdowych
- KDW: 10 %.
Rozdział 3
Postanowienia końcowe
§ 28.1. W obszarze planu nie występują ustalone inwestycje celu publicznego, zaliczane do
zadań własnych gminy Tarnów Opolski.
2. Prawne i finansowe skutki realizacji ustaleń
planu w zakresie działalności górniczej i przeróbki
kruszywa naturalnego ponoszą podmioty prowadzące tą działalność, do czasu przekazania terenów zrekultywowanych innym podmiotom.
§ 29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory, przyjęty uchwałą
Nr VI/32/03 Rady Gminy w Tarnowie Opolskim
z dnia 27 marca 2003 r. traci moc w obszarze
objętym niniejszą uchwałą.
§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.
§ 31. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na
stronach internetowych Gminy Tarnów Opolski.
§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Rudolf Urban

Poz. 567
Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/22/2011
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 21 marca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w Przyworach w okresie wyłożenia do publicznego wglądu
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.), Rada Gminy w Tarnowie Opolskim, wobec braku uwag – odstępuje od rozstrzygnięcia w zakresie, o którym mowa w art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Załącznik nr 3
do uchwały nr VI/22/2011
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 21 marca 2011 r.
Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania własne gminy Tarnów Opolski, oraz
zasad ich finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z art. 7 ust. 1
pkt 2, 3 i 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) – Rada Gminy
Tarnów Opolski, przyjmuje następujące rozstrzygnięcie w sprawie realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, stanowiących zadania
własne gminy Tarnów Opolski:
1. W obszarze objętym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w Przyworach,
nie występują inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej, stanowiące zadania własne gminy
Tarnów Opolski.
2. Rada Gminy w Tarnowie Opolskim,
uwzględniając powyższe - odstępuje od rozstrzygnięcia o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/22/2011
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 21 marca 2011 r.
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UCHWAŁA NR V/28/11
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM
z dnia 28 lutego 2010 r.
w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011-2015
oraz wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 2 pkt 3 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r.
Dz. U. 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. 1475, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 21
ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266,
Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 626, z 2006 r.
Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249,
poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173,
poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13), Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Zawadzkie na
lata 2011-2015 oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, stanowiące załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego, a także
podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem oraz opublikowanie w lokalnej prasie.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/198/05 Rady
Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 08.09.2005 r.
w sprawie uchwalenia programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy na lata 20052010 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
Andrzej Pietrusiak

*/ Uchwała została zaskarżona przez Wojewodę
Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu – skarga Nr NK.III.4131.6.4.2011.AP
z dnia 22 kwietnia 2011 r.
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UCHWAŁA NR VI/32/11
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Zawadzkie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Miejska
w Zawadzkiem uchwala, co następuje:

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawadzkie
[Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003 r. Nr 49, poz.
1035 i Nr 85, poz. 1652 oraz z 2006 r. Nr 78,
poz. 2368] wprowadza się następującą zmianę:
1. § 16 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie
"Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
Andrzej Pietrusiak

§ 1. W Statucie Gminy Zawadzkie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr III/31/2003 Rady
Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 lutego 2003 r.
15
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Powiatu Opolskiego
Na podstawie art. 182 i 183 w związku
z art. 194 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172)
Komisarz Wyborczy w Opolu I podaje do publicznej
wiadomości, iż:
1. Uchwałą nr IV/25/11 z dnia 25 lutego 2011 r.
Rada Powiatu Opolskiego stwierdziła wygaśnięcie
mandatu radnej Pani Barbary Ewy KAMIŃSKIEJ
w okręgu wyborczym nr 6 z listy nr 4 - KOMITET
WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP,
wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu. Na
16

wakujące miejsce, na podstawie uchwały Rady
Powiatu Opolskiego nr V/33/11 z dnia 31 marca
2011 r. wstąpił kandydat z tej samej listy Pan Roman Antoni RESPONDEK, który w wyborach powszechnych przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Komisarz Wyborczy
Jarosław Benedyk
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ANEKS NR 2
z dnia 5 kwietnia 2011 r.
do Porozumienia Nr 8/2006 w sprawie współpracy Powiatu Nowotomyskiego z Powiatem Kluczborskim
w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych
w zasadniczych szkołach zawodowych prowadzonych przez koordynatora wojewódzkiego - Wojewódzki
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku w ośrodkach dokształcania
zawodowego działających na terenie województwa opolskiego oraz innych województw
pomiędzy
Zarządem Powiatu w Kluczborku, reprezentowanym przez:
1. Przewodniczącego Zarządu - Piotra Pośpiecha
2. Członka Zarządu, wicestarostę
- Mieczysława Czaplińskiego
przy kontrasygnacie skarbnika - Wandy Słabosz
a
Zarządem Powiatu w Nowym Tomyślu, reprezentowanym przez:
1. Przewodniczącego Zarządu
- Andrzeja Wilkońskiego
2. Członka Zarządu, wicestarostę - Józefa Asta
przy kontrasygnacie skarbnika
- Janusza Daszkiewicza

"1) odpłatność na rok szkolny 2010/2011, za
udział młodocianych w turnusach dokształcających w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, wynosi 300,00 zł.".
§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie w roku szkolnym
2010/2011.
§ 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
§ 4. Aneks sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron i dwa dla celów ogłoszenia w dziennikach
urzędowych województw.

§ 1. W § 4 Porozumienia nr 8/2006 w sprawie
współpracy Powiatu Nowotomyskiego z Powiatem
Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych uczęszczających do oddziałów
wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych, prowadzonego przez koordynatora wojewódzkiego - Wojewódzki Ośrodek Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku
w ośrodkach dokształcania zawodowego działających na terenie województwa opolskiego oraz innych województw, zawartym w dniu 20 grudnia
2006 r. pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Przewodniczący Zarządu
Piotr Pośpiech

Przewodniczący Zarządu
Andrzej Wilkoński

Wicestarosta Kluczborski
Mieczysław Czapliński

Wicestarosta Nowotomyski
Józef Ast

Skarbnik
Powiatu Kluczborskiego
Wanda Słabosz

Skarbnik
Powiatu Nowotomyskiego
Janusz Daszkiewicz
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POROZUMIENIE NR 12/2011
z dnia 11 kwietnia 2011 r.
w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r.
pomiędzy
Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim
a
Powiatem Strzeleckim, w którego imieniu działa
Zarząd Powiatu reprezentowany przez:
1. Waldemara Gaidę - Wicestarostę Strzeleckiego
2. Waldemara Bednarka - Członka Zarządu

Na podstawie art. 20 ustawy z 23 stycznia
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze
zmianą) i art. 5 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), w związku
z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospo-
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litej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416
ze zmianami) oraz na podstawie uchwały
Nr VI/67/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia
30 marca 2011 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej
dotyczących przygotowania i przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej strony zawierają Porozumienie następującej treści:
§ 1. Wojewoda Opolski powierza, a Powiat
Strzelecki przyjmuje do wykonania niżej wymienione zadania:
1) wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy
powiatowej komisji lekarskiej;
2) przekazanie zakładom opieki zdrowotnej
środków rekompensujących zarobki utracone
przez lekarzy i średni personel medyczny obsługujących powiatową komisję lekarską;
3) zawieranie umów z dyrektorami zakładów
opieki zdrowotnej (bądź lekarzami prowadzącymi
indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie
lub grupowe praktyki lekarskie oraz przez psychologów) na przeprowadzanie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji
szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji
wojskowej;
4) pokrywanie kosztów wykonania: badań
specjalistycznych i obserwacji szpitalnej osób
stawiających się do kwalifikacji wojskowej, zgodnie z cennikiem usług medycznych, obowiązującym w placówce opieki zdrowotnej, do którego
osoba została skierowana.
§ 2.1. Na wykonanie zadań wymienionych
w § 1 pkt 1, 2 i 4 Porozumienia, przeznacza się
z budżetu Wojewody Opolskiego dotację celową
w kwocie 21 000 zł (dział 750 – administracja
publiczna, rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa, § 2120 – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane
przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej). Dotacja celowa zostanie przekazana na rachunek Powiatu Strzeleckiego
w trzech transzach, kolejno w terminach do:
8 kwietnia 2011 r., 6 maja 2011 r. oraz 10 czerwca 2011 r.
2. W przypadku, gdy dotacja celowa wymieniona w § 2 ust. 1 nie pokryje wydatków związanych
z realizacją zadań określonych w § 1 pkt 1, 2 i 4,
Powiat Strzelecki może ubiegać się o dodatkowe
środki na pokrycie faktycznie poniesionych kosztów. Przyznanie dodatkowych środków wymaga
uprzedniego podpisania i ogłoszenia porozumienia
zmieniającego niniejsze Porozumienie.
3. W przypadku, gdy dotacja zostanie wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana
nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega
zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na rachu-

Poz. 572

nek Wojewody Opolskiego nr: 22 1010 1401
0006 3922 3100 0000 prowadzony w Narodowym Banku Polskim O/Okręgowy Opole, tytułem
„zwrot dotacji ...”; należy podać przyczynę oraz
wskazać dział, rozdział i paragraf zwracanych
środków.
4. W przypadku wykorzystania na realizację
zadania tylko części przekazanej dotacji, część
niewykorzystana podlega zwrotowi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2011 r. na
rachunek bankowy Wojewody Opolskiego nr: 72
1010 1401 0006 9322 3000 0000 prowadzony
w Narodowym Banku Polskim O/Okręgowy Opole, tytułem „zwrot niewykorzystanej dotacji
dz. 750 rozdz. 75045 §2120”.
5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie
określonym w ust. 4 będą naliczane odsetki
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia 15 września 2011 r.
6. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja
została przekazana.
§ 3. Powiat Strzelecki zobowiązuje się do
prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
środków otrzymanych z dotacji celowej oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
§ 4. 1. Powiat Strzelecki zobowiązuje się do
składania Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego miesięcznych sprawozdań z wykorzystania dotacji celowej, przekazanej z budżetu
Wojewody Opolskiego na zadania określone
w § 1 pkt 1, 2 i 4, w nieprzekraczalnym terminie
do 10 – tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni wraz z kserokopią faktur i rachunków
oraz innych dokumentów potwierdzających zasadność poniesionych wydatków, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
2. Rozliczenie całości dotacji z § 2120 otrzymanej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
należy przedłożyć Dyrektorowi Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2011 r.
Podstawę rozliczenia stanowią faktury i rachunki
oraz inne dokumenty potwierdzające zasadność
poniesionych wydatków.
§ 5.1. Czynności związane z badaniem prawidłowej realizacji zadań objętych Porozumieniem
w imieniu Wojewody Opolskiego sprawuje Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który
w szczególności:
1) organizuje i przeprowadza kontrole;
2) przygotowuje zalecenia pokontrolne;
3) wydaje wytyczne w zakresie realizacji powierzonych zadań.
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2. Powiat Strzelecki zobowiązuje się do zapewnienia warunków umożliwiających przeprowadzanie kontroli realizacji zadań objętych Porozumieniem, jak też do przestrzegania otrzymanych wytycznych i zaleceń pokontrolnych.
3. Kontrola wykonania zadania realizowana jest
również poprzez zatwierdzenie rozliczenia dotacji
w zakresie rzeczowym i finansowym, o którym
mowa w § 4 ust. 2, w terminie 30 dni od jego
przedstawienia.

Poz. 572-573

§ 8. Do spraw nieuregulowanych niniejszym
porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).
§ 9. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; w tym dwa dla
Wojewody Opolskiego, a jeden dla Powiatu Strzeleckiego.
§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 6. Powiat Strzelecki odpowiada za – zgodną
z obowiązującym prawem – realizację wymienionych w Porozumieniu zadań.

Wicestarosta
Waldemar Gaida

§ 7.1. Zadania ujęte w § 1 pkt 1, 2 i 4 będą
realizowane od 4 kwietnia do 31 sierpnia 2011 r.
2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu całości
dotacji z § 2120.
3. Wypowiedzenie Porozumienia może nastąpić
z zachowaniem jednomiesięcznego terminu i wymaga formy pisemnej.

Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński

Członek Zarządu
Powiatu Strzeleckiego
Waldemar Bednarek

18

573
19

POROZUMIENIE NR ORG.031.1.2011
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie
dodatkowych służb prewencyjnych, w czasie ponadnormatywnym,
finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Wilków
zawarte w dniu 13 kwietnia 2011 r. w Wilkowie
pomiędzy:
Gminą Wilków reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – Pana mgr Bogdana Zdyba,
a
Komendą Powiatową Policji w Namysłowie,
reprezentowaną przez:
Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie – nadkom. Wojciecha Augustynka

w Namysłowie, w wymiarze ponadnormatywnym.
2. Przyjmuje się, że służba będzie pełniona na
obszarze Gminy Wilków, w patrolach pieszych
i zmotoryzowanych, w rejonach najbardziej zagrożonych, zidentyfikowanych na podstawie analizy bezpieczeństwa oraz w oparciu o wskazania
władz samorządowych i oczekiwania społeczne.
3. Ustala się termin pełnienia służb w okresie
od 01.06.2011 r. do 30.09.2011 r.

§ 1. Gmina Wilków przekaże na Fundusz
Wsparcia Policji środki finansowe w wysokości
5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych
00/100) zgodnie z klasyfikacją budżetową: dział
754, rozdział 75404 paragraf 3000 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie.

§ 3. Za organizację służb w czasie ponadnormatywnym odpowiada Komendant Powiatowy
Policji w Namysłowie, który opracuje szczegółowy regulamin pełnienia i ewidencjonowania dodatkowych służ prewencyjnych.

§ 2.1. Komendant Powiatowej Policji w Namysłowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i porządku publicznego, zobowiązuje się do zorganizowania służby Policjantów ze stanu KPP

§ 4.1. Środki, o których mowa w § 1 zostaną
przekazane na konto bankowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w NBP O/O Opole
nr 121010 1401 0010 0718 9810 0000 do dnia
22 kwietnia 2011 r.
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2. Niewykorzystane środki należy zwrócić na
rachunek Gminy Wilków, nr 13 8890 1037 0012
0333 2002 0008, w terminie do 31 grudnia
2011 r.
§ 5.1. Wójt Gminy Wilków zastrzega sobie
prawo kontroli w zakresie niniejszego porozumienia.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1,
upoważnieni pracownicy Wójta Gminy Wilków
mogą badać dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości realizacji przedmiotu porozumienia.
3. W przypadku stwierdzenia, że przekazana
dotacja została wykorzystana w części lub całości
na inne cele niż określone w porozumieniu, podlega w tej części lub w całości zwrotowi na rachunek budżetu Gminy wraz z odsetkami ustawowymi.

Poz. 573

2. Sprawozdanie z wydatkowania przeznaczonych niniejszym porozumieniem środków finansowych należy przedłożyć w terminie do 15.01.2012 r.
§ 7.1. Porozumienie obowiązuje do 31.12.2011 r.
2. Wszelkie zmiany porozumienia mogą nastąpić wyłącznie w formie jego wprowadzenia.
§ 8. W kwestiach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla
każdej ze stron.
Komendant Powiatowy
Policji w Namysłowie
nadkom. Wojciech Augustynek

Wójt
Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb

§ 6.1. Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie za pomocą służb finansowych Komendy
Wojewódzkiej Policji w Opolu zobowiązuje się do
wydatkowania przeznaczonych niniejszym porozumieniem środków finansowych do końca 2011
roku, oraz do dokonania rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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