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UCHWAŁA NR XLIII/394/2010
RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873,
z późn. zm.) Rada Powiatu Namysłowskiego
uchwala, co następuje:

2) Konsultacje przeprowadza się w sprawach
projektów aktów prawa miejscowego dotyczących statutowej działalności tych organizacji oraz
projektów programów współpracy z tymi organizacjami.
3) Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 1. Przyjmuje się szczegółowy sposób konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.1) Decyzje w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Starosta Namysłowski w formie
zarządzenia.
2) Konsultacje są prowadzone przez pracowników odpowiedniego wydziału merytorycznego.
3) Starosta w zarządzeniu o przeprowadzeniu
konsultacji określa:
a) przedmiot konsultacji,
b) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
c) formę konsultacji,
d) wzór ankiety do konsultacji.
4) Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać również wskazanie właściwej komórki
organizacyjnej, która będzie odpowiedzialna za
przeprowadzenie konsultacji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu Namysłowskiego
Andrzej Michta
Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIII/394/2010
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 27 października 2010 r.
Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
§ 1.1) Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3.1) Konsultacje mogą być prowadzone
w formie:
a) bezpośrednich, otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji i innych podmiotów pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego,
b) konsultacji pisemnych, poprzez wyrażenie
pisemnej opinii do przedłożonego projektu,
c) zapytania ankietowego.
2) O wyborze formy konsultacji decyduje Starosta Namysłowski.
3) Informację o rozpoczęciu konsultacji należy
opublikować na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego (www.namyslow.pl) wskazując jednocześnie przedmiot konsultacji a także termin,
zakres, formę i tryb konsultacji.
4) Powyższe nie wyklucza innych trybów informowania zainteresowanych o konsultacjach.
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§ 4.1) Informacja o wynikach konsultacji może
być podana do publicznej wiadomości na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego lub
tablicach ogłoszeń Starostwa.
2) Opinie uzyskane podczas konsultacji nie są
wiążące dla organów powiatu, mają jedynie charakter opiniodawczy.

Poz. 1559

3) Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział
w konsultacjach, jeżeli zostały zachowane zasady
ujęte w niniejszym dokumencie.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIII/394/2010
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 27 października 2010 r.
ANKIETA KONSULTACJI
1)
..
..
..

Podmiot, który zgłasza uwagi do projektu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................................
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................................

2) Przedmiot konsultacji:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
..........................................................................
..........................................................................
3) Pozycja (punkt, §) z projektu dokumentu, do którego zgłasza jest uwaga: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................................
.........................................................................

.
.
.
.
.

.
.
.
.

4) Proponowana zmiana (brzmienie punktu, §): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................................................................
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................................................................
5)
..
..
..

Uzasadnienie zmiany:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
........................................................................
............................................... .........................

podpis osoby upoważnionej
1 5 59
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UCHWAŁA NR XXXIV/228/10
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Powiatowi Opolskiemu i jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
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. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób
i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Opolskiemu oraz jednostkom organizacyjnym
powiatu zwane dalej „należnościami” oraz organ
uprawniony do udzielania ww. ulg, wobec osób
fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej dłużnikami jak również warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których udzielona ulga stanowić będzie pomoc
publiczną.
§ 2. Postanowień uchwały nie stosuje się do należności przypadających Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie na raty
określają odrębne przepisy.
§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) udzielonych ulgach – należy przez to rozumieć umarzenie, odroczenie terminu zapłaty lub
rozłożenia na raty należności pieniężnych;
2) dłużniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej;
3) jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Powiatu Opolskiego
w tym Starostwo Powiatowe w Opolu;
4) wierzycielu – należy przez to rozumieć Powiat
Opolski lub jednostkę mu podległą;
5) podmiocie uprawnionym do udzielania ulg –
należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu lub kierownika jednostki podległej Powiatowi Opolskiemu;
6) należności – należy przez to rozumieć przypadającą od dłużnika, według stanu na dzień stosowania ulgi, kwotę należności głównej wraz z odsetkami oraz kosztami jej dochodzenia.

§ 4.1. W przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny,
przypadające Powiatowi Opolskiemu i jego jednostkom podległym, na wniosek zobowiązanego, mogą
być umarzane albo ich spłata może być odraczana
lub rozkładana na raty, na zasadach określonych
w niniejszej uchwale.
2. Umorzenie zaległości w przypadku, gdy oprócz
dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, może
nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.
3. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za
zwłokę za okres od dnia przyznania ulgi, o której
mowa w ust. 1, do upływu terminów zapłaty określonych przez organ przyznający ulgę.
4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo
w pełnej wysokości rat ustalonych przez organ
przyznający ulgę, pozostała do spłaty wierzytelność
staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę od pierwotnego terminu
zapłaty.
§ 5.1. Udzielenie ulg w spłacie należności,
o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, na
wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą może mieć miejsce, jeżeli ulga nie stanowi pomocy publicznej lub stanowi pomoc de
minimis - w zakresie i na zasadach określonych
w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE.L.06. nr 379.5), rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu
WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz.Urz.UE.L.07. 337.35)
i rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia
24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy
w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/
2004 (Dz. Urz. UE. L.07 nr. 193.6) i prawa polskiego.
2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy
de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz
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z wnioskiem wypełnionego formularza informacji
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
de minimis, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku
w sprawie zakresu informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(Dz. U. Nr 53, poz. 311).
3. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał
w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie;
2) oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych
samych kosztów kwalifikujących się do objęcia
pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
3) oświadczenia o nieznajdowaniu się w trudnej
sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9 - 11.
Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz.UE.C.04 244.);
4) informacji dotyczących formy prawnej przedsiębiorstwa oraz numerów REGON i NIP;
5) informacji dotyczących wielkości przedsiębiorcy w oparciu o przepisy Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia
6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu/ ogólne rozporządzenie
w sprawie wyłączeń blokowych/ (Dz. Urz. UE. L.08
214.3);
6) informacji dotyczących identyfikatora gmin,
w której przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania – zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie
szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania
i udostępniania krajowego rejestru urzędowego
podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym
obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157,
poz. 1031 z późniejszymi zmianami);
7) informacji dotyczącej klasy PKD zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późniejszymi zmianami).
§ 6.1. Przepisy § 4 - § 5 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
spłat odsetek od należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Opolskiemu i jego jednostkom podległym oraz
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do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
spłat innych należności ubocznych.
2. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek.
3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności
głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności
podlegają umorzeniu odsetki.
4. Umorzenie części należności może nastąpić
po uregulowaniu pozostałej kwoty.
§ 7.1. Należności pieniężne mające charakter
cywilnoprawny, przypadające Powiatowi Opolskiemu i jego jednostkom podległym, z urzędu mogą
być umarzane w całości, jeżeli:
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego
użytku domowego, których łączna wartość nie
przekracza kwoty 6.000,00 zł;
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku majątku, z którego można by egzekwować
należność, a odpowiedzialność z tytułu należności
nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało
się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.
2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są
zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa
w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy
warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich
zobowiązanych. Jeżeli wśród tych zobowiązanych są
osoby prowadzące działalność gospodarczą, organ
może udzielić określonych w § 7 ust. 1 ulg w spłacie
zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Opolskiemu i jego jednostkom podległym, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej;
2) stanowią pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15
grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L. 06
nr 379.5);
3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie –
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1535/
2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do
pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej
(Dz. Urz. UE. L.07 nr 337.35);
4) stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 875/
2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy
w ramach zasady de minimis dla sektora rybołów-

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 135

– 8617 –

stwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/
2004 (Dz. Urz. UE. L.07 nr 193.6);
3. Przepisy § 7 ust. 1 – ust. 2 stosuje się odpowiednio do umarzania z urzędu odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Opolskiemu
i jego jednostkom podległym oraz do umarzania
z urzędu spłat innych należności ubocznych.

Poz. 1560-1561

§ 9. Zarząd Powiatu Opolskiego przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie roczne o wysokości
i rodzaju ulg udzielonych w trybie niniejszej uchwały, według stanu na 31 grudnia każdego roku,
w terminie do 31 marca roku następnego wraz
z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.

§ 8.1. Do umarzania, odraczania terminów lub
rozkładania na raty spłat należności, o których mowa w niniejszej uchwale uprawnieni są:
1) Starosta Opolski i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych w odniesieniu do należności, których
wartość należności głównej nie przekracza kwoty
5.000 zł;
2) Zarząd Powiatu Opolskiego w odniesieniu do
należności, których wartość przekracza kwotę wymienioną w ust. 1 pkt 1.
2. Udzielenie ulg, o których mowa w niniejszej
uchwale następuje:
1) w formie jednostronnego pisemnego oświadczenia woli podmiotu uprawnionego, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1;
2) w formie uchwały Zarządu Powiatu Opolskiego, w przypadku określonym w § 8 ust. 1, pkt 2.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXXVI/235/06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności przypadających Powiatowi Opolskiemu lub
jednostkom organizacyjnym powiatu, do których nie
stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu Opolskiego
Stefan Warzecha

1 5 60
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UCHWAŁA NR XLII/340/2010
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Dobrodzień
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst - Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613
z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu
uchwala, co następuje:
Dopuszczalna masa całkowita /w tonach/
powyżej 3,5 do 5,5 włącznie
powyżej 5,5 do 9 włącznie
powyżej 9 i poniżej 12

§ 1.1. Roczne stawki podatku od środków
transportowych wynoszą:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki
podatku:

Stawka podatku w złotych
Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator
498,849,1.074,-

Pozostałe
679,1.063,1.187,-
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2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z tym, że
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku:
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita /w tonach/
nie mniej niż
Mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku w złotych
Oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
2.365,2.375,2.386,2.396,Trzy osie
2.399,2.409,2.420,2.431,2.445,2.455,Cztery osie i więcej
2.465,2.488,2.512,2.533,2.601,-

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
2.478,2.488,2.500,2.512,2.513,2.522,2.533,2.546,2.557,2.635,2.579,2.601,2.659,2.775,2.775,-

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej, jego wpływ na środowisko stawki podatku:
Dopuszczalna masa całkowita
/w tonach/
Od 3,5 i poniżej 12

Stawka podatku w złotych
Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator
1 441,-

pozostałe
1 584,-

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
/w tonach/
nie mniej niż
Mniej niż

12
18
25
31
36

18
25
31
36

12
36
40

36
40

Stawka podatku w złotych

Oś jezdna (osie) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Dwie osie
1.923,1.980,2.036,2.048,2.093,Trzy osie
2.048,2.093,2.669,-

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
2.048,2.059,2.070,2.161,2.187,2.048,2.093,2.829,-
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5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego, stawkę podatku:
Dopuszczalna masa całkowita /w tonach/
od 7 i poniżej 12

Stawka podatku w złotych
736,-

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy w tonach
nie mniej niż
Mniej niż

Stawka podatku w złotych
Oś jezdna (osie) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś
12
18
25
36

18
25
36

12
28
33
36
38

28
33
36
38

12
36
38

36
38

1.029,1.040,1.053,1.074,-

1.268,1.289,1.312,1.335,-

1.053,1.528,1.584,1.606,1.867,-

1.312,1.584,1.636,1.653,2.014,-

1.584,1.618,1.923,-

1.635,1.663,2.033,-

Dwie osie

Trzy osie

7) od autobusu z tym, że w zależności od ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko
stawki podatku:
Ilość miejsc do siedzenia

do 15 miejsc
powyżej 15 do 29 miejsc
równej lub wyższej niż 30 miejsc

Stawka podatku w złotych
Spełnia normy czystości spalin EURO
lub posiada katalizator
1.302,1.470,1.753,-

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/250/2009
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada
2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
1 5 61

Pozostałe
1.391,1.584,1.867,-

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Damian Karpinski
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UCHWAŁA NR XLII/341/2010
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień
4) powyżej 8 m2 zajmowanej powierzchni handlowej przy dokonaniu sprzedaży przez jeden podmiot handlujący w stosunku dziennym 60,00 zł.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 19 pkt 1 lit. "a" ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr XXXII/251/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty
targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień.

§ 1. Ustala się stawki opłaty targowej w następującej wysokości:
1) przy sprzedaży odręcznej zajmującej miejsce
do 1 m2 powierzchni włącznie przez jeden podmiot handlujący w stosunku dziennym 7,00 zł;
2) powyżej 1 m2 do 4 m2 włącznie zajmowanej
powierzchni handlowej przy dokonywaniu sprzedaży przez jeden podmiot handlujący w stosunku
dziennym 22,00 zł;
3) powyżej 4 m2 do 8 m2 włącznie zajmowanej
powierzchni handlowej przy dokonywaniu sprzedaży przez jeden podmiot handlujący w stosunku
dziennym 33,00 zł;

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Damian Karpinski

1 5 62
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UCHWAŁA NR XLVIII/454/10
RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz obliczania i przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce.
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 10 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: Regulamin przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
obliczania i przyznawania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Głubczyce.

§ 1.1) Uchwała określa wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół
prowadzonych przez Gminę Głubczyce.
2) Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa bez
bliższego określenia o:
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a) szkole – należy przez to rozumieć: przedszkole, oddział przedszkolny, szkołę podstawową,
gimnazjum, zespół szkół lub placówek prowadzonych przez Gminę Głubczyce;
b) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły;
c) nauczycielach – należy przez to rozumieć
nauczycieli zatrudnionych w szkołach;
d) zakładowych organizacjach związkowych –
należy przez to rozumieć Zarząd Oddziału ZNP
i Komisję Zakładową Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”;
e) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 –
z późn. zm.).
Tytuł I
Dodatek motywacyjny
§ 2.1) Warunkiem przyznania nauczycielowi
dodatku motywacyjnego jest:
a) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne
uczniów;
b) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem
dydaktycznym;
c) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz
właściwych postaw moralnych i społecznych;
d) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom
i uzależnieniom;
e) aktywne i efektywne działania na rzecz
uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem
ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy
z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami
świadczącymi pomoc socjalną;
f) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;
g) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi
w szkole;
h) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
i) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;
j) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;
k) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw
istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym;
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l) przepracowanie w szkole co najmniej 3 miesięcy.
2) Wysokość dodatku motywacyjnego dyrektora szkoły uzależniona jest ponadto od stopnia
spełnienia niżej wymienionych kryteriów:
a) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
szkoły w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt,
organizowanie działalności administracyjnej, gospodarczej, zapewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich warunków bhp i ppoż.;
b) opracowanie i realizacja planu finansowego
szkoły, w tym również pozyskiwanie środków
pozabudżetowych;
c) dbałość o mienie w tym: organizowanie przeglądów technicznych, prace konserwacyjno – remontowe, czystość i estetykę szkoły i jej otoczenia;
d) prowadzenie właściwej polityki kadrowej
w tym: zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych pracowników, dysponowanie funduszem świadczeń socjalnych, dyscyplina
pracy;
e) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym:
realizacja programów nauczania, ocena pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do innowacji i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń i wniosków organów nadzoru
pedagogicznego;
f) współdziałanie z organem prowadzącym
w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja zaleceń i wniosków
organu prowadzącego,
g) współpraca z organami szkoły i związkami
zawodowymi;
h) rozwiązywanie konfliktów oraz tworzenie
właściwej atmosfery pracy.
3) Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela, ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora
szkoły - Burmistrz Głubczyc z tym, że wysokość
dodatku nie może przekroczyć 750 zł miesięcznie.
4) Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy
niż 6 miesięcy.
5) Środki na dodatki motywacyjne tworzy się w
wysokości 5 % planowanych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli oraz 20% planowanych wynagrodzeń zasadniczych dyrektorów i wicedyrektorów.
6) Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
7) Dodatek motywacyjne jest zmniejszany proporcjonalnie za okres pobierania zasiłków i świadczeń rehabilitacyjnych z ubezpieczenia chorobowego oraz ubezpieczenia wypadkowego.
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Tytuł II
Dodatek funkcyjny
§ 3.1) Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły
albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w
statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny
odpowiednio w wysokości:
a) dyrektorowi 20 % - 80 %
b) wicedyrektorowi 15 % - 60 %
c) inne stanowisko kierownicze 5 % - 50 %
otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia
zasadniczego.
2) Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Burmistrz Głubczyc, a dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły, uwzględniając wielkość
szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność
zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,
liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki
pracy szkoły oraz warunki demograficzne i geograficzne, w jakich szkoła funkcjonuje.
3) Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego
dnia.
4) Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo
do dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia
miesiąca - od tego dnia.
5) Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych
przyczyn obowiązków związanych z powierzonym
stanowiskiem, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od
tego dnia.
6) Wicedyrektorowi, w razie nieobecności dyrektora trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej innymi okolicznościami niż urlop wypoczynkowy, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości przewidzianej dla stanowiska dyrektora. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 4.1) Nauczycielowi przysługuje dodatek
funkcyjny z tytułu:
a) wychowawstwa klasy w wysokości od 60 zł
do 120 zł;
b) funkcji opiekuna stażu w wysokości:
- od 75 zł do 120 zł dla opiekuna nauczyciela
stażysty;
- od 30 zł do 75 zł dla opiekuna nauczyciela
kontraktowego.
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2) Środki na dodatki funkcyjne z tytułu wychowawstwa klasy tworzy się w wysokości 100 zł
miesięcznie na 1 oddział.
3) Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora
szkoły - Burmistrz Głubczyc. Przepisy § 3 ust. 3-5
stosuje się odpowiednio.
4) Nauczycielowi, o którym mowa w § 3 ust. 1,
sprawującemu funkcje wymienione w ust. 1,
przysługuje jeden dodatek funkcyjny w wysokości
uwzględniającej zajmowanie stanowiska kierowniczego oraz sprawowanie funkcji.
Tytuł III
Dodatek za warunki pracy
§ 5.1) Nauczycielowi przysługuje dodatek za
warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub
uciążliwych warunkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 Karty
Nauczyciela, w wysokości od 2 % do 5% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
2) Wysokość dodatku za warunki pracy uzależnione jest od:
a) stopnia trudności lub uciążliwości dla zadań
realizowanych prac lub zajęć,
b) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.
3) Wysokość dodatku za warunki pracy
z uwzględnieniem warunków o których mowa
w ust. 2 ustala dyrektor szkoły dla nauczyciela,
a dla dyrektora szkoły Burmistrz Głubczyc.
4) Dodatek za warunki pracy, przysługuje
w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą
dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie
liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
5) Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
Tytuł IV
Dodatek za wysługę lat
§ 6.1) Nauczycielowi przysługuje dodatek za
wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust. 1 oraz przepisach wydanych
na podstawie art. 33 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2) Dodatek za wysługę lat przysługuje:
a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do
dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca.
3) Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za
dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 135

– 8623 –

pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym
członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje
z tego tytułu lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
Tytuł V
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
§ 7.1) W przypadkach określonych w art. 35
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę
ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa
oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli
praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2) Dla nauczycieli realizujących tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42
ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub
uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3) Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego
lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela,
o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc
tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych
godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się
za pełną godzinę.
4) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie
przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
5) Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy
nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy,
oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych
przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar
zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na
1 5 63
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podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla
nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy)
za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności
w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.
Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie
może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
6) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłacane jest
z dołu.
§ 8. Upoważnia się dyrektorów szkół do przyznawania, w indywidualnych przypadkach oraz
w granicach ustalonego planu finansowego szkoły, stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust 5 pkt 1 Karty Nauczyciela lecz nie więcej niż 150% minimalnego
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym.
§ 9. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze ze środków funduszu nagród wyodrębnione z budżetu Gminy określa uchwała nr IX/81/07
Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 04 lipca 2007 r.
w sprawie wysokości i podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Głubczyce.
§ 10. Regulamin uzgodniono z zakładowymi
organizacjami związkowymi.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2012 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kazimierz Naumczyk
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UCHWAŁA NR XLVII/365/2010
RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚL
z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.
142 i 146 i 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz
art. 5 ust. 1, 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620) Rada Miejska
w Gorzowie Śląskim uchwala, co następuje:

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,27 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
z wyjątkiem garaży – 4,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, od garaży – 6,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
3. Od budowli – 2% ich wartości, określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,74 zł od
1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,32 zł od 1 m² powierzchni.
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,64 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 17,30 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śl.
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§ 2. Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc
uchwała Nr XXXV/272/2009 Rady Miejskiej
w Gorzowie Śląskim z dnia 25 listopada 2009
roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady
Roman Neugebauer
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UCHWAŁA NR LVII/338/2010
RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE
z dnia 29 września 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zmian wprowadzenia opłaty od posiadania psów,
zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759,
Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U.
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 18a
ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) Rada
Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVI/100/07
Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 listopada
2007 roku „Wykaz inkasentów opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Korfantów” wprowadza się zmianę: wyrazy „Małgorzata Szklanna”
zastępuje się wyrazami „Janina Miszczak”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Jan Oleksów
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UCHWAŁA NR XXXI/231/2010
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 30 września 2010 r.
zmieniająca uchwałę nr XVIII/161/05 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 15.02.2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy
Lubrza uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XVIII/161/05 Rady Gminy
w Lubrzy z dnia 15.02.2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym wprowadza się następujące zmiany:
1. § 8 otrzymuje brzmienie:
„Świadczenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym przyznaje wójt w drodze decyzji administracyjnej. Wójt może upoważnić imiennie pracow1 5 66

nika gminnej jednostki organizacyjnej do przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Lubrza
Krzysztof Sobstyl
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UCHWAŁA NR XXXII/232/2010
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.)
oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.
2572, z późn. zm.) Rada Gminy Lubrza, uchwala
co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 2. Regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza, zwany dalej „Regulaminem” określa tryb, zasady i formy udzielania
pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.
§ 3.1. ustawie - rozumie się przez to ustawę
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
2) uczniu - rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy,
3) szkole – należy rozumieć przez to szkoły publiczne i niepubliczne, o których mowa w art. 90b
ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy,
4) kolegium – należy rozumieć przez to publiczne
i niepubliczne kolegia, o których mowa w art. 90b
ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy,
5) ośrodku - należy rozumieć przez to publiczne
i niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 90b
ust. 3 pkt 2 ustawy,
6) dyrektorze - należy rozumieć przez to dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, do którego
uczęszcza uczeń,
7) wnioskodawcy - należy rozumieć przez to
podmiot uprawniony do składania wniosku, o którym mowa w art. 90n ust. 2 ustawy.
Rozdział 2
Formy stypendium szkolnego
§ 4.1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane
w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału
w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
w szczególności kosztów nauki języków obcych,
zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności zakup podręczników,
zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka,
stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów,
encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, pokrycie kosztów abonamentu internetowego
i innych uznanych przez dyrektora szkoły za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej,
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, tj. kosztów
zakwaterowania, przejazdu itp.,
4) świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt Gminy Lubrza uzna, że udzielenie stypendium w formach określonych w pkt 1, 2, 3 nie jest możliwe, a w przypadku
słuchaczy kolegiów, nie jest celowe.
2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
§ 5.1. Stypendium udzielone w formach określonych w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3 realizowane jest:
1) przelewem na rachunek bankowy podmiotu
prowadzącego zajęcia edukacyjne,
2) poprzez dostarczenie za pośrednictwem szkół
uczniom książek i pomocy naukowych, które zostały
zgłoszone przez uczniów i zaakceptowane przez szkoły,
3) poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych
wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki,
w formie wypłaty gotówkowej z kasy urzędu lub
przelewu na bankowy rachunek oszczędnościowo –
rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.
§ 6.1. Maksymalna wysokość stypendium
szkolnego (stypendium w pełnej wysokości) nie
może przekraczać 200% miesięcznie kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
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28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).
2. Stypendium szkolne miesięcznie nie może być
niższe niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).
3. Wójt ustala wysokość pomocy materialnej
w granicach określonych w ust. 1 i 2 w każdej
sprawie indywidualnie, kierując się: sytuacją dochodową ucznia i jego rodziny ustaloną zgodnie z § 9
ust. 1 pkt 1 i § 12, wykorzystując opinię komisji
stypendialnej w sprawie propozycji wysokości stypendium.
Rozdział 3
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 7.1. Stypendium szkolne jest przyznawane na
wniosek:
1) rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia,
2) dyrektora szkoły.
2. Stypendium szkolne może być również przyznawane z urzędu.
§ 8.1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera
w szczególności:
1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,
2) miejsce zamieszkania ucznia,
3) rodzaj świadczenia, o jakie ubiega się wnioskodawca (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) oraz
pożądaną formę świadczenia inną niż forma pieniężna.
W przypadku ubiegania się o pokrycie całkowitych lub
częściowych kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych podaje się informacje o tych zajęciach i o podmiocie prowadzącym zajęcia edukacyjne,
4) dane uzasadniające przyznanie świadczenia.
§ 9.1. O stypendium szkolne może ubiegać się
uczeń, jeśli spełnia łącznie poniższe warunki:
1) miesięczna wysokość dochodu na osobę
w rodzinie ucznia nie jest większa niż kwota,
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 z późn.
zm.),
2) zamieszkuje na terenie Gminy Lubrza.
§ 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, stypendium szkolne może być przyznane
uczniom, którzy zostali umieszczeni w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych,
resocjalizacyjnych
i socjalizacyjnych, po wyrażeniu opinii dyrektora
placówki w zakresie potrzeb edukacyjnych ucznia.
§ 11.1. Wniosek o przyznanie stypendium
szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Lubrzy do dnia 15 września danego roku szkol-
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nego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia
15 października danego roku szkolnego.
2. W uzasadnionych przypadkach, wniosek
o przyznanie stypendium szkolnego może być
złożony po upływie terminu, o którym mowa
w ust. 1.
§ 12.1. Do wniosku o przyznanie stypendium
szkolnego powinny zostać załączone:
1) dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, zgodnie
z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 115,
poz. 728 z późn. zm.),
2) w przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości dochodu na osobę w rodzinie.
§ 13.1. Stypendium szkolne jest przyznawane
na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10
miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku
słuchaczy kolegiów - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku
szkolnym.
2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, może być ono realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.
3. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania
stypendium szkolnego podejmuje Wójt Gminy Lubrza.
§ 14.1. Do opiniowania wniosków o udzielenie
pomocy materialnej o charakterze socjalnym wójt
powołuje komisję stypendialną.
2. Skład komisji stypendialnej, tryb jej pracy oraz
szczegółowe zadania ustala wójt w odrębnym zarządzeniu.
Rozdział 4
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 15.1. Zasiłek szkolny jest przyznawany na
wniosek:
1) rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia,
2) dyrektora szkoły.
2. Zasiłek szkolny może być również przyznawany z urzędu.
§ 16.1. Zasiłek szkolny może być przyznany
uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2. Przez zdarzenie losowe rozumieć należy
w szczególności:
1) pożar lub zalanie mieszkania,
2) nagłą chorobę w rodzinie ucznia,
3) śmierć rodzica lub prawnego opiekuna,
4) nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały
uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,
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5) kradzież w mieszkaniu ucznia,
6) nagła, niezawiniona utrata pracy przez rodzica
lub prawnego opiekuna,
7) inne nagłe okoliczności losowe, które mogą
mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej
rodziny.
§ 17.1. O zasiłek szkolny może ubiegać się
uczeń, jeśli spełnia łącznie poniższe warunki:
1) w rodzinie zaistniało zdarzenie, o którym mowa w § 16 ust. 2,
2) zamieszkuje na terenie Gminy Lubrza.
2. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego
powinny zostać załączone dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego (np. odpis
aktu zgonu, zaświadczenie lekarskie potwierdzające
chorobę, wypadek, zaświadczenie wystawione
przez policję (kradzież) lub straż pożarną (pożar),
świadectwo pracy).
§ 18. O zasiłek szkolny można ubiegać się
w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego
zasiłku.
§ 19. Zasiłek szkolny może być przyznany
w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od
otrzymywanego stypendium szkolnego.
§ 20.1. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć
jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992,
z późn. zm.).
2. Przy ustalaniu propozycji wysokości zasiłku
szkolnego komisja stypendialna kieruje się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego, uzasadniającego złożenie wniosku.
§ 21.1. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku szkolnego podejmuje Wójt Gminy
Lubrza.
2. W decyzji o przyznaniu zasiłku szkolnego ustala
się formę jego realizacji oraz sposób płatności.
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Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 22.1. Uczeń traci prawo do otrzymywania
stypendium, jeżeli:
1) przerwał naukę w szkole;
2) został skreślony z listy uczniów;
3) ustały przyczyny, które stanowiły podstawę
przyznania stypendium.
2. O wystąpieniu faktów powodujących zaprzestanie spełniania kryteriów określonych w ust. 1,
rodzic (prawny opiekun), pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły niezwłocznie informuje organ wydający
decyzję.
3. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa
w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły
podstawę przyznania stypendium szkolnego.
4. Należności z tytułu nienależnie pobranego
stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.
5. Wysokość należności podlegającej zwrotowi
oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.
§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubrza.
§ 24. Tracą moc uchwały Nr XVIII/161/05 Rady
Gminy w Lubrzy z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym oraz uchwała Nr XXXI/
231/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 września
2010 r. zmieniającą Uchwałę nr XVIII/161/05 Rady
Gminy w Lubrzy z dnia 15.02.2005 r. w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Lubrza
Krzysztof Sobstyl
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UCHWAŁA NR XXXVII/197/10
RADY GMINY ŁUBNIANY
z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 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 103, 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. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 5
ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:
z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) Rada
Gminy Łubniany uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się roczne wysokości stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0,72 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
- 3,80 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 0,21 zł od 1 m² powierzchni,
d) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako „dr” – drogi za wyjątkiem związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej
- 0,18 zł od 1 m² powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych
- 0,64 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
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b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
- 17,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
- 9,20 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
- 2,15 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
3) od budowli
- 2 % ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc
uchwała Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Łubniany
z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łubniany.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Łubniany
Henryk Baron
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UCHWAŁA NR XLII/395/10
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1.1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami
działającymi na terenie Gminy Namysłów.
§ 2.1. Konsultacje, określone w § 1, mogą być
prowadzone w jednej z podanych form:
1) konsultacje pisemne - poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego, o którym mowa w
§ 1 ust. 1, do organizacji, w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej sprawie;
2) spotkanie konsultacyjne - bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami organizacji;
3) ankieta.
2. Dopuszcza się także inne formy konsultacji
zapewniające szeroki dostęp uczestników.
§ 3.1. Konsultacje, określone w § 1, ogłasza
i przeprowadza Burmistrz Namysłowa.
2. Informacja o ogłoszeniu konsultacji określa
w szczególności:
1) przedmiot konsultacji,
2) formę konsultacji,
3) terminy rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
lub datę spotkania konsultacyjnego.
3. Informację o przeprowadzeniu konsultacji publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed
terminem rozpoczęcia konsultacji.
§ 4. W przypadku konsultacji pisemnych organizacje wypowiadają się w danej sprawie na piśmie,

złożonym w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji, o której mowa w § 3 ust. 2. Pismo składa się
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
bądź przesyła pocztą tradycyjną lub elektroniczną
do Urzędu Miejskiego.
§ 5.1. W przypadku konsultacji prowadzonych
w formie bezpośredniego spotkania, wysyła się pod
adresem organizacji informację o ogłoszeniu konsultacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną w terminie
nie późniejszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą
spotkania.
2. Ze spotkania konsultacyjnego sporządza się
protokół, zawierający w szczególności informację
o przedmiocie konsultacji, przebiegu dyskusji oraz
podjęte ustalenia i opinie. Załącznikiem do protokołu
jest lista obecności uczestników spotkania.
§ 6.1. Z przebiegu konsultacji sporządza się
sprawozdanie zawierające w szczególności:
1) informacje o formie konsultacji,
2) terminie konsultacji,
3) przedmiocie konsultacji,
4) wyniki konsultacji.
2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące.
3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na
liczbę organizacji biorących w nich udział, jeśli zostały
przeprowadzone w sposób określony w niniejszej
uchwale.
§ 7. Informację o wynikach konsultacji przedstawia się Radzie Miejskiej w Namysłowie oraz podaje się do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia konsultacji.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk
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UCHWAŁA NR LII/781/10
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/453/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.
1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.
1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.
1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,
Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111,
Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420,
Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146,
Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) w związku z art. 21
ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266, z 2006 r. Nr 86
poz. 602, Nr 94 poz. 657, Nr 167 poz. 1193,
Nr 249 poz. 1833, z 2007 r. Nr 128 poz. 902,
Nr 173 poz. 1218, z 2010 r. Nr 3 poz. 13) Rada
Miejska w Nysie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/453/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa,
zmienionej uchwałą Nr XXXII/567/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2005 r., uchwałą Nr VII/77/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
30 marca 2007 r., uchwałą Nr XV/192/07 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007 r.
oraz uchwałą Nr XXXIX/621/09 z dnia 27 listopada 2009 r., wprowadza się następującą zmianę:
- zmienia się w całości załącznik nr 2, który
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nysie oraz na
stronie internetowej Urzędu (BIP).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Feliks Kamienik

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 135

– 8632 –

Poz. 1570

Załącznik do uchwały Nr LII/781/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 października 2010 r.

1 5 70

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 135

– 8633 –

Poz. 1571

1571
1 5 71

UCHWAŁA NR LXXIV/796/10
RADY MIASTA OPOLA
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów
sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym
lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
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, zm. 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. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i poz.
146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 31 ust. 3 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
Nr 127, poz. 857) - Rada Miasta Opola uchwala, co
następuje:
§ 1. Na zasadach określonych niniejszą uchwałą
mogą być przyznawane stypendia sportowe zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym finansowane ze środków budżetowych miasta Opola.
§ 2.1. Stypendium sportowe może zostać przyznane zawodnikowi, który spełnia poniższe kryteria:
- reprezentuje kategorie – junior młodszy, junior,
młodzieżowiec.
- jest zrzeszony w klubie sportowym z siedzibą
w Opolu.
- osiąga wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w rozumieniu ust. 2.
- nie pobiera stypendium sportowego pochodzącego ze środków budżetu państwa lub innego samorządu terytorialnego.
- jest zarejestrowany we właściwym związku
sportowym.
2. Przez zawodnika, który osiąga wysokie wyniki
sportowe w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym, rozumie się zawodnika spełniającego przynajmniej jedno z niżej
wymienionych kryteriów:
- posiada minimum I klasę sportową.
- zajął miejsce 1 – 8 na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski Juniorów

Młodszych, Mistrzostwach Polski Juniorów, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski.
- reprezentował Polskę w swojej kategorii wiekowej lub starszej na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy lub Pucharze Europy.
- reprezentował Polskę w swojej kategorii wiekowej lub starszej w grach zespołowych.
§ 3.1. Stypendia sportowe przyznaje, wstrzymuje i pozbawia ich Prezydent Miasta Opola na uzasadniony wniosek złożony nie później niż do 31
stycznia danego roku przez:
- klub sportowy działający na terenie gminy Opole,
- opolski okręgowy związek sportowy,
- zawodnika,
- z własnej inicjatywy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien
zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego
- imię i nazwisko zawodnika
- opis osiągnięć sportowych zawodnika
- dokumenty potwierdzające ww. osiągnięcia
- program szkolenia na planowany czas przyznania stypendium.
3. W razie braków formalnych wnioskodawca
może być wezwany do ich uzupełnienia w terminie
14 dni liczonych od dnia złożenia wniosku.
4. Stypendia mogą zostać przyznane do wysokości środków przewidzianych na ten cel w budżecie miasta Opola.
5. Wysokość stypendium może wynosić miesięcznie od 200 do 600 zł brutto. Wysokość stypendium proponuje komisja, o której mowa w § 4.
6. Stypendium sportowe przyznaje się w danym
roku budżetowym na okres 10 miesięcy.
7. Stypendium sportowe wypłacane jest raz
w miesiącu – z góry do 10 dnia każdego miesiąca,
na konto zawodnika lub w kasie Urzędu Miasta.
8. Obsługę administracyjną związaną z przyznawaniem, wstrzymywaniem i pozbawianiem stypendiów sportowych prowadzi Wydział Kultury, Sportu
i Turystyki Urzędu Miasta Opola.
§ 4.1. Prezydent Miasta Opola powołuje jako organ doradczy w zakresie przyznawania, wstrzymywania lub pozbawiania stypendium sportowego
komisję w składzie:
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- Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Komisji Rady Miasta Opola właściwej do spraw
sportu,
- Naczelnik lub zastępca naczelnika wydziału
Urzędu Miasta Opola właściwego do spraw sportu,
- dwóch przedstawicieli klubów sportowych lub
związków sportowych działających na terenie miasta Opola.
2. Udział w pracach komisji ma charakter społeczny.
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- przestał być zawodnikiem zrzeszonym w klubie
sportowym z siedzibą w Opolu,
- utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego.
§ 7. Tracą moc uchwała nr LXII/696/06 Rady
Miasta Opola z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie
warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania
i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz uchwała nr VII/64/07
Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie
sportowym.

§ 5.1. Stypendium sportowe wstrzymuje się, jeżeli zawodnik:
- zaniedbuje realizację programu szkolenia,
- został zawieszony w prawach zawodnika przez
organ statutowy zgodnie z właściwym regulaminem
sportowym.
2. Wstrzymane stypendium sportowe może być
przywrócone, jeżeli zawodnik:
- podjął realizację programu szkolenia,
- odzyskał prawa zawodnika.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 6. Zawodnika pozbawia się stypendium sportowego, jeżeli:
- uzyskał stypendium sportowe pochodzące ze
środków budżetu państwa lub innego samorządu
terytorialnego,
- osiągnął kategorię seniora,

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Dariusz Smagała
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UCHWAŁA NR LXXIV/797/10
RADY MIASTA OPOLA
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zasad przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe.
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, zm. 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. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.
1111 i Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Dz. U. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz.
675) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) –
Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się regulamin przyznawania nagród przyznawanych w Gminie Opole w dziedzinie sportu, zwany dalej regulaminem.
2. Nagrody stanowią wyraz uznania samorządu lokalnego dla środowiska sportowego za
wkład we współtworzeniu i podnoszeniu poziomu
sportu w Opolu.
3. Regulamin określa wysokość oraz zasady
przyznawania nagród za zdobycie wybitnych osiągnięć sportowych.
§ 2.1. Zawodnik, aby otrzymać nagrodę, powinien posiadać wybitne osiągnięcia sportowe oraz:
a) uprawiać dyscyplinę sportu określoną w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego
do spraw sportu.
b) reprezentować stowarzyszenie kultury fizycznej mające siedzibę na terenie gminy Opole.
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2. Za wybitne osiągnięcia sportowe przyjmuje
się uzyskanie następujących wyników:
a) miejsce 1 – 8 na Igrzyskach Olimpijskich lub
Mistrzostwach Świata Seniorów,
b) miejsce 1 – 6 na Mistrzostwach Europy Seniorów lub Mistrzostwach Świata Juniorów,
c) miejsce 1 – 3 na Mistrzostwach Polski Seniorów lub na Mistrzostwach Europy Juniorów.
3. Nagrody przyznawane są za osiągnięcia indywidualne oraz dla zawodników będących
członkami drużyn w sportach zespołowych.
4. Nagroda może być przyznana, jeżeli w zawodach brało udział co najmniej:
a) 8 zawodników w konkurencjach indywidualnych,
b) 8 drużyn, osad, załóg lub sztafet w dyscyplinach sportu i konkurencjach sportowych zespołowych reprezentujących różne kluby sportowe,
c) 8 państw w przypadku Mistrzostw Świata
lub Mistrzostw Europy.
§ 3.1. Nagrody przyznawane są przez Prezydenta Miasta Opola na wniosek stowarzyszenia
kultury fizycznej, w którym zrzeszony jest zawodnik lub zainteresowanego zawodnika.
2. Wniosek o nagrodę powinien zawierać:
a) dane osobowe zawodnika
b) osiągnięcie zawodnika potwierdzone przez
właściwy związek sportowy
c) oświadczenie podatkowe.
§ 4.1. Nagrody w dyscyplinach sportowych
objętych programem olimpijskim przyznawane są
w formie pieniężnej w następującej wysokości:
- Seniorom, którzy w dyscyplinach indywidualnych lub będąc członkiem drużyny w sportach zespołowych zajęli 1 miejsce na Igrzyskach Olimpijskich lub Mistrzostwach Świata – do 10.000 zł.
- Seniorom, którzy w dyscyplinach indywidualnych lub będąc członkiem drużyny w sportach
zespołowych zajęli 2 miejsce na Igrzyskach Olimpijskich lub Mistrzostwach Świata - do 9.000 zł.
- Seniorom, którzy w dyscyplinach indywidualnych lub będąc członkiem drużyny w sportach
zespołowych zajęli 3 miejsce na Igrzyskach Olimpijskich lub Mistrzostwach Świata – do 8.000 zł.
- Seniorom, którzy w dyscyplinach indywidualnych lub będąc członkiem drużyny w sportach
zespołowych zajęli 4 miejsce na Igrzyskach Olimpijskich lub Mistrzostwach Świata bądź miejsce 1
na Mistrzostwach Europy - do 7.500 zł.
- Seniorom, którzy w dyscyplinach indywidualnych lub będąc członkiem drużyny w sportach
zespołowych zajęli 5 miejsce na Igrzyskach Olimpijskich lub Mistrzostwach Świata bądź 2 miejsce
na Mistrzostwach Europy - do 7.000 zł.
- Seniorom, którzy w dyscyplinach indywidualnych lub będąc członkiem drużyny w sportach
zespołowych zajęli 6 miejsce na Igrzyskach Olim-
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pijskich lub Mistrzostwach Świata bądź 3 miejsce
na Mistrzostwach Europy - do 6.500 zł.
- Seniorom, którzy w dyscyplinach indywidualnych lub będąc członkiem drużyny w sportach
zespołowych zajęli 7 miejsce na Igrzyskach Olimpijskich lub Mistrzostwach Świata bądź 4 miejsce
na Mistrzostwach Europy oraz juniorom, którzy
w dyscyplinach indywidualnych lub będąc członkiem drużyny w sportach zespołowych zajęli
1 miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów do 6.000 zł.
- Seniorom, którzy w dyscyplinach indywidualnych lub będąc członkiem drużyny w sportach
zespołowych zajęli 8 miejsce na Igrzyskach Olimpijskich lub Mistrzostwach Świata bądź 5 miejsce
na Mistrzostwach Europy oraz juniorom, którzy
w dyscyplinach indywidualnych lub będąc członkiem drużyny w sportach zespołowych zajęli
2 miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów do 5.000 zł.
- Seniorom, którzy w dyscyplinach indywidualnych lub będąc członkiem drużyny w sportach
zespołowych zajęli 6 miejsce na Mistrzostwach
Europy oraz juniorom, którzy w dyscyplinach
indywidualnych lub będąc członkiem drużyny
w sportach zespołowych zajęli 3 miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów - do 4.000 zł.
- Seniorom, którzy w dyscyplinach indywidualnych lub będąc członkiem drużyny w sportach
zespołowych zajęli 1 miejsce na Mistrzostwach
Polski oraz juniorom, którzy w dyscyplinach indywidualnych lub będąc członkiem drużyny
w sportach zespołowych zajęli 4 miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów lub 1 miejsce na
Mistrzostwach Europy Juniorów - do 3.000 zł.
- Seniorom, którzy w dyscyplinach indywidualnych lub będąc członkiem drużyny w sportach zespołowych zajęli 2 miejsce na Mistrzostwach Polski
oraz juniorom, którzy w dyscyplinach indywidualnych lub będąc członkiem drużyny w sportach zespołowych zajęli 5 miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów lub 2 miejsce na Mistrzostwach Europy
Juniorów - do 2.500 zł.
- Seniorom, którzy w dyscyplinach indywidualnych lub będąc członkiem drużyny w sportach zespołowych zajęli 3 miejsce na Mistrzostwach Polski
oraz juniorom, którzy w dyscyplinach indywidualnych lub będąc członkiem drużyny w sportach zespołowych zajęli 6 miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów lub 3 miejsce na Mistrzostwach Europy
Juniorów - do 2.000 zł.
2. Nagrody w dyscyplinach sportowych nie objętych programem olimpijskim przyznawane są
w formie pieniężnej do 75% odpowiedniej nagrody
przyznawanej w dyscyplinach objętych programem
olimpijskim.
§ 5. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika
w czasie tych samych zawodów dwóch lub wię-
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cej wysokich wyników sportowych, o których
mowa w § 2 ust. 2, przyznaje się jedną nagrodę
w wysokości 75% sumy nagród za poszczególne
osiągnięcia.
§ 6.1. Nagrody przyznaje się również trenerom
zawodników, o których mowa w § 4, w wysokości ½ nagrody zawodnika.
2. W przypadku osiągnięcia przez tego samego
zawodnika dwóch lub więcej wysokich wyników
sportowych, o których mowa w § 2 ust. 2, lub
osiągnięcie takiego wyniku drużynowo, trenerowi
przysługuje jedna nagroda.
3. Nagrody przyznawane są przez Prezydenta
Miasta Opola na wniosek stowarzyszenia kultury
fizycznej zatrudniającego trenera.
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§ 7. Traci moc uchwała nr XXXII/327/08 Rady
Miasta Opola z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe oraz uchwała nr LXII/645/10
Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad
przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia
sportowe.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Dariusz Smagała
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UCHWAŁA NR LI/480/10
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 25 października 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska
w Ozimku u c h w a l a, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIX/164/08 Rady Miejskiej
w Ozimku z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie
opłat za świadczenia przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek (Dz. Urz. Woj.
Opol. Nr 33, poz. 1161 z późn. zm.) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5.1. Zwalnia się z opłaty na okres do 6 miesięcy:
1) całkowicie – w przypadku gdy miesięczna
wysokość dochodu na osobę w rodzinie dziecka
wynosi nie więcej niż 25% kwoty, o której mowa
w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 175, poz. 1362),
2) częściowo w wysokości 75% opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1, - w przypadku gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie
dziecka zawiera się w granicach od 25,1% do
50% kwoty, o której mowa w punkcie 1,

3) częściowo w wysokości 50% opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1, - w przypadku gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie
dziecka zawiera się w granicach od 50,1% do
100% kwoty, o której mowa w punkcie 1,
4) częściowo w wysokości 25% opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1, - w przypadku gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie
dziecka zawiera się w granicach od 100,1% do
150% kwoty, o której mowa w punkcie 1.
2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę
w rodzinie dziecka, o której mowa w punkcie 1,
jest ustalana na zasadach określonych w art. 90d
ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.).
3. Rodzice dziecka otrzymujący zwolnienie zobowiązani są niezwłocznie powiadomić organ, który
przyznał zwolnienie, o wzroście miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie powodującym
ustanie przyczyn, które stanowiły podstawę udzielenia zwolnienia, lub zmianę wysokości udzielonego
zwolnienia.
4. Organ, który przyznał zwolnienie może,
w uzasadnionych przypadkach, ponownie ustalić,
czy wysokość dochodu na osobę w rodzinie dziecka
spełnia warunki, o których mowa w punkcie 1.
5. W przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę udzielenia zwolnienia zwolnienie
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traci moc, a w przypadku zmiany miesięcznej
wysokości dochodu na osobę w rodzinie dziecka
zmienia się, odpowiednio do kryteriów, o których
mowa w punkcie 1, wysokość udzielonego zwolnienia. Utrata mocy oraz zmiana wysokości zwolnienia następują od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym ustały przyczyny lub nastąpiła zmiana miesięcznej wysokości dochodu na
osobę w rodzinie dziecka.
6. Należności z tytułu nienależnie udzielonego
zwolnienia podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.
7. Wysokość należności podlegającej zwrotowi
oraz termin zwrotu tej należności ustala Burmistrz
w drodze decyzji administracyjnej.
8. Częściowe zwolnienie, o którym mowa
w ust. 1, traci moc począwszy od miesiąca, następującego po upływie trzech miesięcy, w okresie których rodzic lub opiekun prawny dziecka nie
wywiązywał się z obowiązku terminowego wnoszenia opłaty.”.

Poz. 1573-1574

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Joachim Wiesbach
1 5 73

*/ Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–AP–0911–1-92/10 z dnia 12 listopada
2010 r. stwierdzające nieważność części załącznika do
niniejszej uchwały-opublikowane pod poz. 1578.
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UCHWAŁA NR XLIV/326/2010
RADY GMINY POKÓJ
z dnia 6 września 2010 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada
Gminy Pokój uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVIII/189/2009
Rady Gminy Pokój z dnia 30 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jacek Gosławski
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UCHWAŁA NR LXIII/949/2010
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU
z dnia 28 października 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik
Na podstawie art. 90f 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, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, 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, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.

1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz.
33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157,
poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44,
poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857,
Nr 148, poz. 991), Rada Miejska w Prudniku
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXV/386/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za-
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mieszkałych na terenie Gminy Prudnik, zmienionej
uchwałami: Nr XL/458/2005 z dnia 31 sierpnia
2005 r., Nr LIII/664/2006 z dnia 28 września 2006 r.,
Nr XI/97/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.,
Nr XLII/618/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r.,
Nr XLVII/719/2009 z dnia 19 listopada 2009 r.,
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Miesięczną wysokość stypendium ustala
się w następujący sposób:
1) przy dochodach miesięcznych na osobę
w rodzinie ucznia w przedziale powyżej 250 zł do
351 zł w wysokości od 80 % do 100 % kwoty
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.);
2) przy dochodach miesięcznych na osobę
w rodzinie ucznia w przedziale od 0 zł do 250 zł
w wysokości od 100 % do 200% kwoty, o której
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mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)”,
b) uchyla się ust. 3;
2) w § 2:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zakupu odzieży, materiałów i przedmiotów
związanych z procesem edukacyjnym ucznia"
b) uchyla się pkt 4;
3) w §4 uchyla się ust. 1 i ust. 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Szczepański
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UCHWAŁA NR XXXIX/249/10
RADY GMINY TURAWA
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków j.t. (Dz. U.
z 2006 r. Nr 123, poz. 858 zm. z 2007 r. Dz. U.
Nr 147 poz. 1033, z 2009 r. Dz. U. Nr 18 poz.
97, z 2010 r. Dz. U. Nr 47 poz. 278) Rada Gminy
Turawa uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się Regulamin Dostarczania Wody
i Odprowadzania Ścieków na terenie Gminy Turawa
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Turawa
Nr XXXV/326/02 z dnia 10 października 2002 r.
w sprawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odbioru Ścieków.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Franciszek Mykietów

*/ Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III–AP–0911–1-94/10 z dnia 16 listopada
2010 r. stwierdzające nieważność części niniejszej
uchwały-opublikowane pod poz. 1579.

Załącznik
do uchwały Nr XXXIX/249/10
Rady Gminy Turawa
z dnia 15 października 2010 r.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania
ścieków
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Niniejszy regulamin określa wzajemne
prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego działającego na terenie Gminy
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Turawa oraz Odbiorców korzystających na terenie
Gminy Turawa z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków.
§ 2.1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest
o "ustawie", należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).
2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy
przypisywać znaczenie jakie nadają im akty wyższego rzędu, w tym ustawa.
3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Odbiorca - odbiorca usług, o którym mowa
w art. 2 pkt 3 ustawy;
2) Przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2
pkt 4 ustawy;
3) Wnioskodawca - osoba ubiegająca się o podłączenie do sieci o zawarcie umowy;
4) Wniosek o zapewnienie dostawy - wniosek
o wydanie zapewnienia dostawy wody/ odbioru
ścieków oraz warunków technicznych podłączenia do istniejącej sieci;
5) Wniosek o zawarcie umowy - wniosek zawierający dane (dokumenty lub oświadczenia) niezbędne do zawarcia umowy, a dotyczące ubiegającego
się o korzystanie z usług przedsiębiorstwa;
6) Umowa - pisemna umowa o zaopatrzeniu w
wodę i/lub odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy;
7) Podlicznik - wodomierz zainstalowany w celu
opomiarowania wody z ujęcia własnego odbiorcy
dla obliczeń ilości odprowadzanych ścieków;
8) Wodomierz dodatkowy - wodomierz zainstalowany na sieci wewnętrznej za wodomierzem
głównym, służący rozliczeniu wewnętrznemu zużycia wody;
9) Okres obrachunkowy - określony w umowie
okres rozliczeń za usługi dostawy wody i/lub odprowadzanie ścieków;
10) Zezwolenie - zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków wydane na podstawie decyzji administracyjnej Wójta Gminy Turawa.
Rozdział 2
Minimalny poziom usług świadczonych przez
przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne,
jego prawa i obowiązki
§ 3. Przedsiębiorstwo dostarcza wodę zapewniając zdolność posiadanych urządzeń da realizacji
dostaw wody, a w szczególności zobowiązane jest:
1. Dostarczać Odbiorcy wodę z sieci wodociągowej w sposób ciągły i niezawodny;"
2. Zapewnić dostawę wody, o ciśnieniu nie
mniejszym niż 0,05 Mpa (0,5 bara) i nie więk-
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szym niż 0,6 Mpa (6 barów) oraz o parametrach
ustalonych w umowie o zaopatrzenie w wodę
z indywidualnym Odbiorcą, nie niższym niż to,
które wskazano w wydanych warunkach technicznych przyłączenia. Ciśnienie to mierzone jest
przy zaworze za wodomierzem głównym;
3. Zapewnić dostawę wody odpowiadającej jakościowym wymaganiom przewidzianym w przepisach powszechnie obowiązujących lub jakości
przewyższającej minimalne wymagania przewidziane w tych przepisach;
4. Zapewnić spełnianie warunków wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku jej niedoboru na zasadach określonych w zezwoleniu;
5. Finansować, instalować, utrzymywać i legalizować wodomierz główny;
6. Dokonywać na własny koszt niezbędnych
napraw urządzeń wodociągowych i przyłączy
wodociągowych będących w jego posiadaniu;
7. Budować urządzenia wodociągowe w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji;
8. Prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę
jakości dostarczanej wody;
9. Informować o jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi na stronach internetowych Przedsiębiorstwa.
§ 4. W zakresie odbioru ścieków Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania
ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a w szczególności:
1. Przyjmować do systemu kanalizacyjnego
ścieki od Odbiorcy, o stanie i składzie zgodnym
z aktualnie obowiązującymi przepisami, w ilości
określonej w dokumentacji projektowej i zgodnie
z warunkami przyłączenia nieruchomości do sieci;
2. Dokonywać na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń kanalizacyjnych będących w jego
posiadaniu;
3. Budować urządzenia kanalizacyjne w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji;
4. Określać dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a także kontrolować, czy jakość przyjmowanych ścieków jest
zgodna z obowiązującymi przepisami;
5. Unieszkodliwiać przyjęte ścieki na oczyszczalni zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§ 5. W zakresie dostarczania wody Przedsiębiorstwo ma prawo:
1. Kontrolować prawidłowość realizacji prac
związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci
wodociągowej Przedsiębiorstwa pod kątem ich
zgodności z podpisaną umową przyłączeniową;
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2. Wymagać przed ostatecznym uruchomieniem
przyłącza wodociągowego przedstawienia przez
inwestora dokumentów stwierdzających wykonanie
przyłącza zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i sanitarnego oraz zobowiązać inwestora do dostarczenia Przedsiębiorstwu dokumentacji powykonawczej,
3) kontrolować stan techniczny przyłącza wodociągowego w czasie eksploatacji;
3. Kontrolować stan techniczny przyłącza wodociągowego w czasie eksploatacji;
4. Zaprzestać dostarczania wody podmiotom
uchylającym się od zawarcia pisemnej umowy
o dostarczanie wody;
5. Dostosować rozmiar wodomierza głównego
do rzeczywistej wielkości poboru wody.
§ 6. W zakresie odbioru ścieków Przedsiębiorstwo ma prawo:
1. Kontrolować prawidłowość realizacji prac
związanych z podłączeniem nieruchomości do
sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa pod kątem
ich zgodności z warunkami przyłączenia;
2. Wymagać przed ostatecznym uruchomieniem
przyłącza kanalizacyjnego przedstawienia przez
inwestora dokumentów stwierdzających wykonanie
przyłącza zgodnie z przepisami prawa budowlanego
oraz zobowiązać inwestora do dostarczenia Przedsiębiorstwu dokumentacji powykonawczej;
3. Zaprzestać odbioru ścieków od podmiotu
uchylającego się od zawarcia pisemnej umowy
o odbiór ścieków;
4. Kontrolować prawidłowość sposobu odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych
z nieruchomości Odbiorców usług.
5. Kontrolować ilość i jakość odprowadzanych
z nieruchomości Odbiorców usług ścieków, pod
względem ich zgodności z obowiązującymi normami oraz podpisaną umową;
6. Dostosować rozmiar urządzenia pomiarowego
do rzeczywistej wielkości przepływu ścieków.
Rozdział 3
Obowiązki odbiorcy
§ 7. Odbiorca korzysta z zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący
pogorszenia jakości usług świadczonych przez
Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający jego działalności, a w szczególności:
1. Wykorzystuje pobieraną wodę oraz wprowadza ścieki w celach określonych w Umowie
oraz zgodnie z warunkami przyłączenia nieruchomości do sieci;
2. Użytkuje wewnętrzną instalację wodociągową
w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody
w sieci, na skutek cofnięcia się wody w wewnętrz-
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nej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody
lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;
3. Użytkuje wewnętrzną instalację kanalizacyjną w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;
4. Zabezpiecza wodomierz główny przed zamarznięciem i uszkodzeniem, a także chroni przed
dostępem osób nieuprawnionych pomieszczenie,
w którym znajduje się wodomierz główny.
5. Zawiadamia przedsiębiorstwo o wszelkich
stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego, w tym o zerwaniu plomby;
6. Powiadamia przedsiębiorstwo o wszelkich
zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej,
które mogą mieć wpływ na działanie sieci;
7. Umożliwia osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo wstęp na teren nieruchomości i do jej
pomieszczeń w celach określonych przepisami
ustawy oraz niniejszego regulaminu;
8. Udostępnia nieodpłatnie przedsiębiorstwu
miejsca na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości
w celu umieszczenia tabliczek z oznakowaniem
armatury;
9. Udostępnia przedsiębiorstwu dokumentację
techniczną, dane z eksploatacji dotyczące własnych
ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ocenę ich oddziałowywania
na instalacje zasilane z sieci będących w posiadaniu
Przedsiębiorstwa oraz dla ustalania ilości ścieków
odprowadzanych do kanalizacji;
10. Zapewnia Przedsiębiorstwu dostęp do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć,
a także do własnych instalacji połączonych z siecią,
jeżeli zachodzą uzasadnione podejrzenia, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie wpływać na poziom
usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo.
Rozdział 4
Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz
rozwiązywania umów z odbiorcami
§ 8. Postanowienia umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawieranych przez
Przedsiębiorstwo z Odbiorcami nie mogą ograniczać
praw i obowiązków stron wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy,
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
ustawy oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 9.1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 2. niniejszego paragrafu.
2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas
określony:
1) Gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony,
2) Na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.
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§ 10.1. Zmiana warunków umowy następuje
w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej lub poprzez zawarcie nowej umowy.
2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej
zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy.
§ 11.1. Umowa jest zawierana na pisemny
wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która jest przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa.
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1,
osoba której nieruchomość została przyłączona do
sieci jest zobowiązana przedstawić Przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu dokument,
określający aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości
3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania
nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć
dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem
ust. 4.
4. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości Q nieuregulowanym stanie prawnym, po wykazaniu przez nią
faktu korzystania z przyłączanej nieruchomości.
5. W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane zawrzeć z wnioskodawcą umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.
6. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa
o utracie prawa do korzystania z nieruchomości.
§ 12.1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane zawrzeć umowę z osobami korzystającymi z lokali
znajdujących się w budynku wielolokalowym, na
pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku
wielolokalowego lub budynków wielolokalowych,
po spełnieniu wszystkich warunków, wskazanych
w ustawie.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera
również:
1) Wskazanie osób korzystających z lokali,
w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu;
2) Oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach
rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na
rzecz Przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego dodatkowych opłat;
3) Schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji
wszystkich punktów czerpalnych w budynku.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne określa wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1,
który jest zobowiązane udostępnić nieodpłatnie
w swej siedzibie.
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4. W terminie 14 dni od dnia złożenia przez właściciela lub zarządcę nieruchomości kompletnego
wniosku, Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne jest zobowiązane zawrzeć umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobami korzystającymi z lokali.
5. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne
nie jest zobowiązane do instalowania i utrzymywania wodomierzy znajdujących się na wewnętrznej
instalacji wodociągowej Odbiorcy, tak przy punktach czerpalnych wody w lokalach jak i znajdujących się poza nimi.
§ 13.1. Umowa może być rozwiązana przez
każdą stronę umowy, z zachowaniem okresu
wypowiedzenia określonego w umowie.
2. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego oświadczenia listem
poleconym.
3. Przedsiębiorstwo może rozwiązać umowę
wyłącznie w wypadkach, które zgodnie z ustawą,
uprawniają Przedsiębiorstwo do odcięcia dostaw
wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
4. Umowa wygasa w przypadku śmierci odbiorcy będącego osobą fizyczną, upadłości strony
lub utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia.
5. Umowa zawarta z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym, poza przyczynami wskazanymi w punktach 1-4, wygasa również w dacie rozwiązania umowy zawartej przez
Przedsiębiorstwo z właścicielem lub zarządcą
nieruchomości, w której znajduje się lokal.
§ 14.1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.
2. Umowa zawarta na czas określony ulega
rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została
zawarta.
§ 15. Po rozwiązaniu umowy Przedsiębiorstwo
dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego
i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz
główny.
Rozdział 5
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki
opłat ustalone w taryfach
§ 16.1. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone
przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone
w ogłoszonych taryfach oraz ilości dostarczanej
wody i odprowadzonych ścieków.
2. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.
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3. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość
dostarczonej wody ustala się na podstawie wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych, z uwzględnieniem różnic pomiędzy odczytem
wodomierza głównego a sumą odczytanych wodomierzy przy punktach czerpalnych.
4. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się
na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
5. W razie braku urządzeń pomiarowych, ilość
odprowadzanych ścieków ustala się jako równą
ilości dostarczonej wody, a w przypadku korzystania z ujęć własnych na podstawie dodatkowego
wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy.
6. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia
się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie podlicznika zainstalowanego na koszt odbiorcy, zaplombowanego przez przedsiębiorstwo, posiadającego
ważne cechy legalizacji.
§ 17. Długość okresu obrachunkowego wskazuje umowa, przy czym jest to okres nie krótszy
niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy
§ 18.1. Wejście w życie nowych taryf nie powoduje konieczności zmiany umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.
2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo
podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców usług
o ich rodzajach ani wysokości.
§ 19.1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo jest faktura.
2. W przypadku budynku wielolokalowego,
w którym Odbiorcami usług są również osoby
korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę zarządcy lub
właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali
3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż
14 dni od daty dokonania odczytu lub w sytuacji,
kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na
innej podstawie niż wskazania wodomierza lub
urządzenia pomiarowego, nie później niż 14 dni
od końca okresu obrachunkowego.
4. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną
wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym
na fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni
od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.
§ 20. Przedsiębiorstwo jest zobligowane do
sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza
głównego, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Od-
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biorca. Kontrola prawidłowości działania wodomierza głównego winna nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wykonawczych
do ustawy.
Rozdział 6
Warunki przyłączania do sieci
§ 21.1. Przyłączenie nieruchomości do sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na
pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą
się o przyłączenie. Każda nieruchomość jest podłączana do sieci odrębnym przyłączem, tak wodociągowym jak i kanalizacyjnym.
2. Przedsiębiorstwo określa i nieodpłatnie udostępnia w swej siedzibie wzór wniosku, o którym
mowa w ust. 1
3. Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1) Imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy
oraz adres do korespondencji,
2) Adres nieruchomości, która ma być przyłączona,
3) Rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),
4) Planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie, planowaną ilość odprowadzanych ścieków i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków przemysłowych - wskazanie przewidywanej
ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz dane
o przewidywanym sposobie ich podczyszczania.
4. Do wniosku należy dołączyć aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1 : 500 lub 1: 1 000,
określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych
obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu oraz granicą własności tej nieruchomości.
5. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci,
Przedsiębiorstwo w terminie nie dłuższym niż
30 dni od otrzymania wniosku wraz z kompletem
załączników wydaje dokument pod nazwą "Warunki
techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej".
6. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo - w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od otrzymania wniosku, informuje
na piśmie o tym fakcie osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując przyczyny, które uniemożliwiają
przyłączenie.
7. Określone techniczne warunki przyłączenia
nieruchomości są ważne 12 miesięcy od dnia
zawarcia umowy.
8. Dokument, o którym mowa w ust. 5, określać winien w szczególności:
1) Lokalizację przyłączanej nieruchomości;
2) Wskazywać odcinek sieci wodociągowej
i/lub kanalizacyjnej, do której należy zaprojektować przyłączenie nieruchomości do sieci;
3) Miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
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4) Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody, oraz dopuszczalną ilość odprowadzanych
ścieków;
5) Miejsce zainstalowania wodomierza głównego
i miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego,
6) Wymagania dotyczące jakości odprowadzanych ścieków;
7) Zawierać informację o rodzaju i zawartości
dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz o podmiotach, z którymi należy uzgodnić projekt przyłącza;
8) Propozycje rozwiązań projektowych, co do
doboru podstawowych materiałów, urządzeń, lokalizacji studni wodomierzowej, kanalizacyjnych studni rewizyjnych, odpowiadające przyjętym w przedsiębiorstwie zasadom unifikacji;
9) Wynagrodzenie za przygotowanie "Warunków
przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" winno odpowiadać rzeczywiście poniesionym przez Przedsiębiorstwo kosztom.
§ 22. W przypadku gdy plany inwestycyjne właścicieli nieruchomości wyprzedzają lub są różne od
inwestycji ujętych w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, osoby te mogą za zgodą
Przedsiębiorstwa wybudować na własny koszt urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne i następnie
odpłatnie przekazać je Przedsiębiorstwu. W takiej
sytuacji przed wydaniem "Warunków technicznych
przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" osoba ubiegająca się o przyłączenie oraz Przedsiębiorstwo winny zawrzeć umowę odpłatnego przejęcia urządzenia albo przedwstępną umowę odpłatnego przejęcia urządzenia przez przedsiębiorstwo.
Rozdział 7
Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
§ 23. Poziom dostępu do usług wodociągowokanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają
wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia Odbiorcy do sieci wyłącznie jeżeli nie posiada
technicznych możliwości świadczenia usług, w szczególności jeżeli brak jest sieci,. Przedsiębiorstwo nie
posiada tytułu prawnego do dysponowania siecią lub
gdy w wyniku przyłączenia nie zostanie zachowany
minimalny poziom świadczenia usług.
Rozdział 8
Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza
§ 24.1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci
Przedsiębiorstwa jest pisemne uzgodnienie z Przed-
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siębiorstwem dokumentacji technicznej i sposobu
prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów
dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót.
2. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie
14 dni od daty złożenia kompletnej dokumentacji.
3. W ramach prac związanych z odbiorem
przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z "Warunkami
technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej
i /Iub kanalizacyjnej" oraz projektem przyłącza.
4. Odbiór następuje w terminie nie dłuższym
niż trzy dni od zgłoszenia gotowości do odbioru.
5. Odbiory częściowe oraz końcowe przyłączy
są przeprowadzane przy udziale upoważnionych
przedstawicieli stron.
6. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem
przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające
częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające)
należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.
7. Wynik odbioru jest potwierdzany przez
strony w sporządzonym protokole.
8. Wzór protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo, przy czym powinien on zawierać, co
najmniej:
1) Dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia);
2) Uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza;
3) Datę odbioru i podpisy osób dokonujących
odbioru.
9. Załączniki do protokołu, o którym mowa
w ust. 8, stanowią protokół dezynfekcji rurociągów
wodociągowych, pozytywny wynik badania bakteriologicznego, protokół próby ciśnieniowej szczelności, inwentaryzacja geodezyjna oraz protokół odbioru robót zanikowych.
10. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić
przyłączenia do sieci jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.
Rozdział 9
Standardy obsługi odbiorców
§ 25.1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do
udzielania Odbiorcom wszelkich istotnych informacji, w szczególności dotyczących:
1) Prawidłowego sposobu wykonywania przez
Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;
2) Warunków technicznych przyłączenia się do
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
3) Występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług;
4) Występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
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2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych
środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże
w terminie nie dłuższym niż 2 dni.
3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została
przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo udziela
odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni
od otrzymania prośby, chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.
4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń
wymagających okresów dłuższych niż terminy
wskazane w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed
upływem terminów wskazanych w ust 2 i 3, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę
o informację i wskazuje jej ostateczny termin
udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym
wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
złożenia prośby.
§ 26.1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania
reklamacji dotyczących sposobu wykonywania
przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności
ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.
2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej w terminie do 7 dni od wystąpienia zdarzenia
stanowiącego podstawę złożenia reklamacji.
3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie
nie dłuższym jednak niż 14 od dnia złożenia reklamacji w siedzibie Przedsiębiorstwa lub jej doręczenia Przedsiębiorstwu.
§ 27. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być
udostępnione wszystkim zainteresowanym:
1. Aktualnie obowiązujące na terenie Gminy
Turawa taryfy cen i stawek opłat,
2. Tekst jednolity "Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków", obowiązującego
na terenie Gminy Turawa,
3. Wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz
jakości wody,
4. Aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
Rozdział 10
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości lub odpowiednich parametrów
świadczonych usług
§ 28.1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach
lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób
zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej
2-dniowym.
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2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek
poinformować Odbiorców, w sposób zwyczajowo
przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile
czas ich trwania przekracza 12 godzin.
3. W przypadku budynków wielolokalowych,
Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości.
4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy
w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy
punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie
Odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego
punktu poboru wody.
5. W przypadku przerwy trwającej do 12 godzin Przedsiębiorstwo jest zobowiązane, w miarę
swoich możliwości technicznych i organizacyjnych, zapewniać zastępczy punkt poboru wody.
O lokalizacji zastępczego punktu poboru wody
Przedsiębiorstwo poinformuje Odbiorcę.
§ 29. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub
wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych
powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego,
środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, klęskami żywiołowymi a także przyczynami
technicznymi oraz w razie wystąpienia sytuacji,
o których mowa w art. 8 ustawy.
Rozdział 11
Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe
§ 30.1. Woda do celów przeciwpożarowych jest
udostępniana z urządzeń wodociągowych Przedsiębiorstwa, a w szczególności z wyznaczonych hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.
2. Uprawnionymi do poboru wody na cele
przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu
Przedsiębiorstwa są:
1) Ochotnicze jednostki straży pożarnej działające na terenie Gminy Turawa;
2) Państwowa Straż Pożarna.
3) Inne jednostki i osoby wspomagające podmioty określone w pkt 1 i 2.
3. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów jej poboru jest
ustalana na podstawie pisemnych informacji kwartalnych, składanych przez jednostki straży pożarnej
w terminie do 7 dni po upływie kwartału.
4. Jednostki straży pożarnej zobowiązane są
do niezwłocznego zawiadomienia Przedsiębiorstwa o dokonanym poborze z sieci oraz informowania o ilości pobranej wody.
5. Rozliczenia z Gminą Turawa za pobraną
wodę na cele przeciwpożarowe dokonywane są
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na podstawie raportów składanych przez jednostki straży pożarnej.
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Nr XXXV/326/02 Rady Gminy Turawa z dnia
10 października 2002 r. w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Rozdział 12
Postanowienia końcowe

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

§ 31. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały, traci moc obowiązującą uchwała
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ANEKS
zawarty w dniu 15 października 2010 roku
do umowy z dnia 29 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi kędzierzyńsko - kozielskiemu na budowę chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze powiatowej
Nr 1405 O w miejscowości Ostrożnica ul. Pawłowska
pomiędzy:
Gminą Pawłowiczki, w imieniu której działa
Wójt Gminy - Jerzy Treffon
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jadwigi Mroczko
zwanym dalej Dotującym,
a
Powiatem Kędzierzyńsko - Kozielskim, w imieniu którego działa
Zarząd Powiatu, reprezentowany przez:
- Starostę Józefa Gismana
- Wicestarostę- Marka Matczaka
Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu- Wiesławy Trelka
zwanym dalej Dotowanym

samorządu terytorialnego (tekst jednolity – Dz. U.
z 2010 r. Nr 80, poz. 526) oraz uchwały Rady Gminy Pawłowiczki Nr 264/XLVI/ 10 z dnia 14 października 2010 r. Dotujący przekaże Dotowanemu
dotację celową w kwocie 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na
„Budowę chodnika wraz z kanalizacją burzową przy
drodze powiatowej Nr 1405 O w miejscowości
Ostrożnica, ul. Pawłowska”.
§ 2. Pozostałe warunki umowy pozostają bez
zmian.
§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 1. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie:
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm.)
oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.) i art. 47 ust. 2 ustawy
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek

Starosta Powiatu
Kędzierzyńsko - Kozielskiego
Józef Gisman

Wójt Gminy
Jerzy Treffon

Wicestarosta Powiatu
Kędzierzyńsko - Kozielskiego
Marek Matczak

Skarbnik
Gminy Pawłowiczki
Jadwiga Mroczko

Skarbnik Powiatu
Kędzierzyńsko - Kozielskiego
Wiesława Trelka
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.III–AP–0911–1-92/10
WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 12 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), stwierdzam
nieważność części załącznika do uchwały
Nr XXXIX/249/10 Rady Gminy Turawa z dnia
15 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia

Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania
Ścieków tj.:
- § 12 ust. 3 wyraz „nieodpłatnie”,
- § 21 ust. 2 wyraz: „nieodpłatnie”
z powodu istotnego naruszenia prawa.
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Uzasadnienie

Poz. 1578-1579

gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu udzielonego przez ustawę upoważnienia w zakresie tworzenia przepisów wykonawczych, a w tych działaniach nie może tego upoważnienia zawężać i przekraczać. Wydając akty będące źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej
na obszarze danej gminy (art. 87 ust. 2 Konstytucji
RP) musi respektować zakres delegacji zawartej
w aktach prawnych wyższego rzędu, powstrzymując się od wypełnienia ich treści postanowieniami
ustawy (por. wyrok NSA z dnia 28 lutego 2003 r.,
sygn. akt I SA/Lu 882/02).

Na sesji w dniu 15 października 2010 r. Rada
Gminy Turawa uchwałą Nr XXXIX/249/10 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Dostarczania Wody
i Odprowadzania Ścieków, zwaną w dalszej części
rozstrzygnięcia Regulaminem, przyjęła przedmiotowy Regulamin w brzmieniu określonym w załączniku. Kwestionowana uchwała w ww. zakresie narusza prawo w sposób istotny.
W § 12 ust. 3 Regulaminu Rada Gminy postanowiła, że przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne określa wzór wniosku o zawarcie umowy
o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, który jest zobowiązane udostępnić nieodpłatnie w swej siedzibie. Z kolei w § 21 ust. 2
Regulaminu stwierdzono, iż wniosek o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej określa przedsiębiorstwo i nieodpłatnie udostępnia w swej siedzibie. Wskazane
przepisy wykraczają poza zakres delegacji do
stanowienia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wynikającej z art. 19 ust.
2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. z 2006 Nr 123, poz. 858 ze
zm.). Rada Gminy nie posiada na podstawie ww.
przepisu uprawnień do rozstrzygania o kwestiach
odpłatności za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo.
Ustawodawca, kształtując upoważnienie rady do
wydania przedmiotowego regulaminu, precyzyjnie
wskazał, które kwestie pozostawił regulacji jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku aktów
prawa miejscowego przekroczenie delegacji ustawowej stanowi istotne naruszenie prawa. Rada

W związku z przytoczonymi argumentami zasadne jest stwierdzenie nieważności wyrazów:
„nieodpłatnie” w § 12 ust. 3 oraz w § 21 ust. 2
załącznika do uchwały Nr XXXIX/249/10.
Mając na uwadze powyższe, stwierdzam jak
na wstępie.
Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
za pośrednictwem Wojewody Opolskiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.
z up. Wojewody Opolskiego
mgr Barbara Bieluszewska
Dyrektor Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.III–AP–0911–1-94/10
WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 16 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), stwierdzam
nieważność wyrazów: „w drodze decyzji administracyjnej” w § 1 ust. 7 uchwały Nr LI/480/10 Rady
Miejskiej w Ozimku z dnia 25 października 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Ozimek z powodu istotnego naruszenia prawa.

Uzasadnienie
Rada Miejska w Ozimku na sesji w dniu
25 października 2010 r. podjęła uchwałę Nr LI/
480/10, w której nadała nowe brzmienie § 5
uchwały Nr XIX/164/08 z dnia 7 kwietnia 2008 r.
w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek (§ 1
kwestionowanej uchwały). Przyjęta przez Radę
Miejską w Ozimku nowelizacja przewiduje m.in.,
iż wysokość należności za świadczenia przed-
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szkolne podlegającej zwrotowi oraz termin jej
zwrotu ustala Burmistrz w drodze decyzji administracyjnej (§ 1 ust. 7 kwestionowanej uchwały).
Przytoczona powyżej regulacja narusza prawo
w sposób istotny z uwagi na brak jakichkolwiek
podstaw prawnych do wydawania decyzji administracyjnej w ww. sytuacji. Jak wskazuje się
w orzecznictwie (postanowienia Naczelnego Sądu
Administracyjnego: z dnia 18 marca 1996 r.,
sygn. akt SA/Ka 347/96, LEX nr 28712; z dnia
13 maja 2010 r., sygn. akt II OSK 861/10) i literaturze (B. Adamiak, J. Borkowski, Komentarz do
Kodeksu postępowania administracyjnego, Warszawa 2008, s. 474) z konstytucyjnej zasady
działania organów władzy publicznej „na podstawie i w granicach prawa” (art. 7 Konstytucji RP)
i ogólnej zasady ustanowionej w art. 6 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego – zwanej dalej kodeksem
(Dz. U. z 2010 Nr 40, poz. 230 ze zm.) wynika,
że nie można domniemywać stosowania władczej
i jednostronnej formy działania jaką jest decyzja
administracyjna tylko z okoliczności sprawy lub
samego przepisu kodeksu, lecz podstawę do jej
wydania trzeba wyprowadzić z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa materialnego.
Podkreślić przy tym należy, iż w sytuacji, w której
określona sfera działalności należy do spraw
o charakterze cywilnoprawnym, upoważnienie
organu administracji do władczego uregulowania
pewnego elementu tej sfery w drodze decyzji
administracyjnej winno być wyraźne.
Przywołany przez Radę w podstawie prawnej
kwestionowanej uchwały art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr, poz. 2572 ze zm.) stanowi
m.in. o kompetencji organu prowadzącego do usta-
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lenia wysokości opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1
pkt 2 cyt. ustawy, nie przewidując w tym zakresie
uprawnień do wydawania decyzji administracyjnych. Biorąc pod uwagę, iż ustawodawca jednoznacznie nie przewidział takiej kompetencji ani
w ustawie o systemie oświaty ani w innych przepisach szczególnych, a domniemanie kompetencji do
wydania decyzji administracyjnej bez jednoznacznego upoważnienia ustawowego jest niedopuszczalne,
zasadnym jest stwierdzenie nieważności wyrazów:
„w drodze decyzji administracyjnej” w § 1 ust. 7
uchwały Nr LI/480/10 Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 25 października 2010 r.
Mając na uwadze powyższe, stwierdzam jak
na wstępie.
Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)
niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być
zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Wojewody
Opolskiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.
z up. Wojewody Opolskiego
mgr Danuta Sobolewska
radca prawny
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli

1 5 79

795
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.

Wydawca: Wojewoda Opolski
Redakcja i skład: Opolski Urząd Wojewódzki - Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
ul. Piastowska 14, pok. Nr 233, 45-082 Opole, tel. (077) 45-24-260, e-mail: rdu@opole.uw.gov.pl
Druk i rozpowszechnianie: Opolski Urząd Wojewódzki - Dział Wydawnictw Ośrodka Informatyki WBD OUW, pok. Nr 5
ul. Piastowska 15, 45-082 Opole, tel. (077) 45-24-522 w godz. 9.00 - 14.00.

Tłoczono z polecenia Wojewody Opolskiego w Dziale Wydawnictw Ośrodka Informatyki WBD OUW w Opolu
ul. Piastowska 15, 45-082 Opole.

ISSN 0860-6021

Cena 11 zł 40 gr (w tym 7%VAT)

