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UCHWAŁA Nr XXVII/289/2008
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego

Na podstawie art.18 pkt 19 f i 20 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z
dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.),
Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w
Opolu im. prof. T. Koszarowskiego, polegającego na
utworzeniu apteki szpitalnej oraz rozszerzeniu zakresu
badań laboratorynych z zakresu hematologii i biochemii.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1, zostały pozytywnie zaopiniowane uchwałą Nr 9/2008 z dnia 20
października 2008 r. przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Opolskiego.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w
życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Sejmiku
Bogusław Wierdak
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UCHWAŁA Nr XXVII/291/2008
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu
Neuropsychiatrycznego im. Św. Jadwigi w Opolu

Na podstawie art.18 pkt 19 f i 20 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art.
36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z
późn. zm.), Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 2. Przekształcenie, o którym mowa w § 1 zostało pozytywnie zaopiniowane uchwałą Nr 15/2008 z
dnia 6 listopada 2008 r. przez Radę Społeczną Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. Św. Jadwigi w Opolu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Opolskiego.

§ 1. Dokonuje się przekształcenia poprzez rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego
Zespołu Neuropsychiatrycznego im. Św. Jadwigi w
Opolu, polegającego na rozszerzeniu działalności medycznej o świadczenia w zakresie Dziennego Oddziału
Rehabilitacji Neurologicznej oraz Poradni Logopedycznej.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w
życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Sejmiku
Bogusław Wierdak
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UCHWAŁA Nr XXIV/186/2008
RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM
z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania, zbywania udziałów i akcji spółek kapitałowych
przez Burmistrza Gorzowa Śląskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz art.
40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568 oraz 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, i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 82, poz. 560,
Nr 88, poz. 567, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.
984 i z 2008 r. Nr 180, poz.1111), Rada Miejska w
Gorzowie Śląskim uchwala, co następuje:

§ 1.1. Gmina Gorzów Śląski uczestniczy w spółce
kapitałowej, gdy leży to w interesie wspólnoty lokalnej zgodnie z wymogami szczególnej staranności w
gospodarowaniu mieniem Gminy.
2. Uczestnictwo Gminy w spółce kapitałowej, która realizuje cele użyteczności publicznej, powinno zapewnić bezpieczeństwo wykonywanych zadań publicznych, w szczególności ciągłość i poziom świadczonych usług.
3. Przed objęciem lub nabyciem udziałów lub akcji
spółki, a także nie rzadziej niż raz w roku w odniesieniu do każdej ze spółek, w której Gmina ma udziały
lub akcje, Burmistrz analizuje, czy spełnione są lub
trwają przesłanki uczestnictwa i analizę przedkłada
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Radzie Miejskiej w Gorzowie Śląskim w ramach corocznej informacji o stanie mienia komunalnego.

Poz. 56-57
4. Zbywanie, udostępnianie udziałów i akcji następuje z zastosowaniem jednego z następujących
trybów:
1) oferty ogłoszonej publicznie;
2) przetargu publicznego;
3) rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia pod warunkiem, że żaden z
tych trybów nie jest sprzeczny z ustawą z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
5. Zbycie, w trybie przewidzianym w ust. 4, następuje na podstawie regulaminu ustalonego przez
Burmistrza Gorzowa Śląskiego i zaopiniowanego
przez właściwą merytorycznie komisję Rady Miejskiej
w Gorzowie Śląskim.

§ 2. Przed odpłatnym objęciem lub nabyciem
udziałów lub akcji w spółce kapitałowej, Burmistrz
jest obowiązany pozyskać pozytywne opinie właściwych merytorycznie komisji Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim odnośnie przedmiotu działalności spółki.
§ 3.1. Przed zaoferowaniem do zbycia, objęcia całości lub części udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych należących do Gminy Gorzów Śląski dokonuje
się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej
majątku spółki, stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki i oszacowania wartości przedsiębiorstwa spółki.
2. Zbycie udziałów lub akcji, objęcie udziałów lub
akcji w podwyższonym kapitale zakładowym w spółkach kapitałowych należących do Gminy Gorzów Śląski może nastąpić w taki sposób, aby Gmina Gorzów
Śląski nie utraciła prawa kontroli i wpływu na kierunki
rozwoju spółki oraz na ceny świadczonych usług.
3. Postanowienia § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Roman Neugebauer
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UCHWAŁA Nr XXXIII/409//08
RADY MIASTA KĘDZIERZYN - KOŹLE
z dnia 27 listopada 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, z 2003 r. Nr 113, poz. 1069, z 2004 r.
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z
2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr167,
poz. 1193, Nr 86, poz. 602, z 2007 r. 249, poz.
1833, Nr 128, poz. 902, z 2008 r. Nr 173, poz.
1218) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr 80
poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz.
1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327,

Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), Rada Miasta
Kędzierzyn - Koźle uchwala, co następuje:
§ 1. W § 8 uchwały Nr XXIV/294/04 Rady Miasta
Kędzierzyn - Koźle z dnia 26 sierpnia 2004 r. w
sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (j.t.
Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. Nr 82, poz.
2020), wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Na pisemny wniosek osoby, która pozostała w
lokalu opuszczonym przez najemcę, który rozwiązał
umowę najmu i zrzekł się tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu nabycia tytułu
prawnego do innego lokalu spoza mieszkaniowego
zasobu Gminy Kędzierzyn - Koźle, nawiązuje się
umowę najmu, jeżeli osoba ta jest osobą bliską najemcy w rozumieniu art. 691 Kodeksu cywilnego, o
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ile nie posiada ona i jej małżonek tytułu prawnego do
innego lokalu mieszkalnego oraz spełnia określone
w uchwale warunki do wynajęcia lokalu mieszkalnego”;
2) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Na pisemny wniosek osoby, zamieszkałej w
lokalu, którego najemca zmarł, a która nie wstąpiła w
stosunek najmu z mocy prawa, nawiązuje się umowę
najmu tego lokalu, jeżeli osoba ta jest rodzicem albo
pełnoletnim bratem, siostrą lub wnukiem zmarłego
najemcy, nie posiada ona lub jej małżonek tytułu
prawnego do innego lokalu mieszkalnego, zamieszkiwała z najemcą do chwili jego śmierci przez co najmniej 10 lat oraz spełnia określone w uchwale warunki do wynajęcia lokalu mieszkalnego.
6. Osoby inne niż wymienione w ust. 4 i 5 zobowiązane są w terminie wskazanym przez jednostkę

Poz. 57-58
administrującą opróżnić lokal, który został opuszczony przez najemcę lub którego najemca zmarł.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i w prasie lokalnej.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn - Koźle
Grzegorz Chudomięt
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UCHWAŁA Nr XXXII/404/08
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 stycznia 2007 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbioru odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących
na terenie Gminy Kluczbork

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1586, z 2004 r. Nr 102,
poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz.128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr
180, poz. 1111) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z
2006 r. Nr 144, poz.1042), Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/35/07 Rady Miejskiej w
Kluczborku z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Kluczbork wprowadza się
następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W zakresie odbierania odpadów komunalnych
z pojemników służących do ich gromadzenia:
Rodzaj pojemnika
(pojemność)
110 l
120 l
240 l
1100 l

Górna stawka opłaty
(netto)
12,01
12,51
25,03
84,90

2. § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. W przypadku, gdy odpady komunalne są
zbierane i odbierane w sposób selektywny, stosuje
się stawki opłat za usługi obniżone o 20% w stosunku do stawek o których mowa w § 1 ust. 1:
Rodzaj pojemnika
(pojemność)
110 l
120 l
240 l
1100 l

Górna stawka opłaty
(netto)
9,60
10,00
20,02
67,90
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

Poz. 58-59
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kluczborku
Janusz Kędzia
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UCHWAŁA Nr XVIII/142/08
RADY GMINY KOMPRACHCICE
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i
Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 6 ust. 2 oraz
ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r.
Nr 236 poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042),
Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie:
1) odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych, w wysokości netto:
a) 14,64 zł - za pojemnik 80 l,
b) 19,64 zł - za pojemnik 110 l,
c) 20,13 zł - za pojemnik 120 l,
d) 35,99 zł - za pojemnik 240 l,
e) 54,99 zł - za pojemnik 1100 l;
2) odbierania odpadów komunalnych zbieranych w
sposób selektywny, w wysokości netto:
a) 9,36 zł - za pojemnik 80 l,

b) 12,81 zł - za pojemnik 110 l,
c) 14,03 zł - za pojemnik 120 l,
d) 26,11 zł - za pojemnik 240 l,
e) 51,24 zł - za pojemnik 1100 l;
3) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości netto
- 25,00 zł /m3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Komprachcice.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/87/08 Rady Gminy
Komprachcice z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie
określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Antoni Wencel

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 4
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UCHWAŁA Nr XVIII/211/2008
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie tablicy pamiątkowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek
firmy PHU”SKA-BUD” s.c. w Krapkowicach Rada
Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się treść i formę tablicy upamiętniającej tragiczne okoliczności śmierci ks. Huberta Demczaka i sióstr zakonnych w styczniu 1945 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tablica, o której mowa w § 1, zostanie
umieszczona na kamieniu z krzyżem ustawionym na
posesji wnioskodawców.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Kulpa

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVIII/211/08
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 17 grudnia 2008 r.
„Gdy gaśnie pamięć ludzka
dalej mówią kamienie”

Pamięci ofiar stycznia 1945 roku
ks. Huberta Demczaka i sióstr zakonnych
A.D. 2008

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 4
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Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 4
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UCHWAŁA Nr XXX/202/08
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką w roku 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1) oraz art. 6
ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z
późn. zm.2), po zasięgnięciu opinii Powiatowego
Rzecznika Konsumentów Starostwa Powiatowego w
Opolu, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.
§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2009 r.
Przewodniczący Rady
Jan Oleksa

§ 1. Określa się na rok 2009 liczbę przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówką - liczba ta wynosi 5.

1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 , poz.
128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192,
poz. 1381, Nr 99 poz. 661.
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UCHWAŁA Nr XXVIII/406/08
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia regulaminu dodatku za wysługę lat dla nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 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 i Nr 173, poz.1218) oraz art. 30
ust. 6 pkt 1 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz.
U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 zm.: Nr 170, poz.
1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95,
Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689 Nr 158, poz.
1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr
247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917), Rada
Miejska w Nysie po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, uchwala regulamin dodatku za wysługę lat przysługującego nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 4
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Nysa na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia
2009 r.:

Poz. 62-63
2. Dodatek przysługuje za dni nieobecności w pracy z powodów niezdolności do pracy wskutek choroby, bądź konieczności osobistego sprawowania opieki
nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z
ubezpieczenia społecznego.

§ 1. Ilekroć w dalszej części niniejszej uchwały
jest mowa bez bliższego określenia o:
a) dodatku - należy przez to rozumieć dodatek za
wysługę lat,
b) nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli wszystkich szczebli awansu zawodowego.

§ 4. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej
stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło pierwszego dnia
miesiąca.
§ 3.1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, również za okres urlopu dla poratowania zdrowia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Feliks Kamienik
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UCHWAŁA Nr XXVIII/407/08
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr, 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 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) oraz art. 54
ust. 7 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z
2006 r. Nr 97, poz. 674 zm.: Nr 170, poz. 1218, Nr
220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80,
poz. 542 i Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr
176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz.
1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917), Rada Miejska w
Nysie, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi
zrzeszającymi nauczycieli, uchwala regulamin nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego przysługującego nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach,
szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych

przez Gminę Nysa na okres od 1 stycznia 2009 r. do
31 grudnia 2009 r.:
§ 1. Ilekroć w dalszej części niniejszej uchwały
jest mowa bez bliższego określenia o:
a) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole,
szkołę podstawową i gimnazjum prowadzone przez
Gminę Nysa,
b) dodatku - należy przez to rozumieć nauczycielski dodatek mieszkaniowy,
c) nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli wszystkich szczebli awansu zawodowego.
§ 2. Dodatek przysługuje nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze co najmniej
połowy obowiązującego wymiaru zajęć w szkole, położonej na terenie wiejskim.
§ 3. Wysokość dodatku, w zależności od liczby
osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi
miesięcznie:

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 4
1) przy jednej osobie w rodzinie
- 3 %;
2) przy dwóch osobach w rodzinie
- 4 %;
3) przy trzech osobach w rodzinie
- 5 %;
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie
-6%
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego
na podstawie odrębnych przepisów.
§ 4. Do członków rodziny, o których mowa w § 3,
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkującego współmałżonka oraz dzieci uczące się i pozostające na jego wyłącznym utrzymaniu.
§ 5.1. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości
określonej w § 3.
2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał dodatek.
§ 6. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela,
a w przypadku nauczycieli, o których mowa w § 5, na
ich wspólny wniosek.
§ 7.1. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
szkoły.
2. Dyrektorowi dodatek przyznaje Burmistrz Nysy.
§ 8. Dodatek przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego;
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego
przyznanie.
§ 9. Dodatek przysługuje nauczycielowi w okresie
wykonywania pracy, a także:
1) za okres nieświadczenia pracy, za który przysługuje wynagrodzenie,
2) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej.
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Poz. 63
W przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym
do służby wojskowej zawarta była umowa na czas
określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa była zawarta;
3) za okres korzystania z urlopu wychowawczego.
§ 10. Prawo do dodatku wygasa z ostatnim dniem
miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem.
§ 11. Nauczyciel, któremu dodatek jest wypłacany, obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie pracodawcę o okolicznościach powodujących utratę prawa
do części lub całości zasiłku lub zawieszenie jego
wypłacania.
§ 12.1. Wypłata przysługującego dodatku ulega
zawieszeniu w okresie urlopu bezpłatnego nauczyciela, dłuższego niż miesiąc kalendarzowy.
2. Wysokość dodatku ulega zmniejszeniu w przypadku:
a) umieszczenia dziecka w domu dziecka lub innej
placówce oświatowo - wychowawczej,
b) zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem.
3. Wznowienie wypłaty dodatku następuje po złożeniu przez nauczyciela pisemnego oświadczenia o
ustaniu przyczyn zawieszenia lub zmniejszenia dodatku.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Feliks Kamienik

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 4
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UCHWAŁA Nr XXVIII/408/08
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia regulaminu dodatku za warunki pracy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 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 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 30
ust. 6 pkt 1 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz.
U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm.: Nr 170, poz.
1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95,
Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.
1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr
247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917), Rada
Miejska w Nysie, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, uchwala regulamin dodatku za warunki pracy przysługującego nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach
podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez
Gminę Nysa na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31
grudnia 2009 r.:

§ 3. Za pracę w trudnych warunkach uznaje się
prowadzenie przez nauczycieli:
1) zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu
głębokim;
2) nauczania indywidualnego dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego;
3) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych;
4) zajęć dydaktycznych w szkołach (klasach) przysposabiających do pracy zawodowej.

§ 1. Ilekroć w dalszej części niniejszej uchwały
jest mowa bez bliższego określenia o:
a) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole,
szkołę podstawową oraz gimnazjum prowadzone
przez Gminę Nysa,
b) Regulaminie - należy przez to rozumieć regulamin dodatku za warunki pracy,
c) nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli wszystkich szczebli awansu zawodowego.

§ 7. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

§ 2. Regulamin określa wysokość dodatku za warunki pracy oraz szczegółowe zasady przyznawania
tego dodatku nauczycielom zatrudnionym w szkołach.

§ 4. Nauczycielowi przysługuje dodatek za pracę
w trudnych warunkach w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie lub stawki za godzinę ponadwymiarową.
§ 5. Wysokość dodatku, o którym mowa w § 4,
uzależniona jest od wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w § 3.
§ 6. Dodatek za warunki pracy nauczycielowi
przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Burmistrz
Nysy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Feliks Kamienik

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 4
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UCHWAŁA Nr XXVIII/409/08
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe
oraz za godziny doraźnych zastępstw

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm:. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 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 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 30
ust. 6 pkt 2 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz.
U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm.: Nr 170, poz.
1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95,
Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.
1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr
247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917), Rada
Miejska w Nysie, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala regulamin
wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw przysługującego nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Nysa na okres od 1 stycznia
2009 r. do 31 grudnia 2009 r.:
§ 1. Ilekroć w dalszej części niniejszej uchwały
jest mowa bez bliższego określenia o:
a) Regulaminie - należy przez to rozumieć regulamin wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
b) nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli wszystkich szczebli awansu zawodowego,
c) 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.).
§ 2. Regulamin określa wysokość stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę ponadwymiarową oraz godzinę doraźnych zastępstw.
§ 3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w

tej godzinie została zrealizowana w warunkach
uprawniających do dodatku, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regulaminem) przez miesięczną
liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w
ramach godzin ponadwymiarowych.
§ 4. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego
zastępstwa ustala się, z zastrzeżeniem § 5, w sposób
określony w § 3.
§ 5. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalonych na postawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach,
o których mowa w § 4, ustala się, dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w
tej godzinie została zrealizowana w warunkach
uprawniających do dodatku zgodnie z obowiązującym
w tym zakresie regulaminem) przez miesięczną liczbę
godzin realizowanego wymiaru godzin.
§ 6. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której
mowa w § 3 i 5, uzyskuje się mnożąc odpowiedni
wymiar godzin 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.
§ 7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Feliks Kamienik

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 4
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UCHWAŁA Nr XXVIII/410/08
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia regulaminu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 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 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 30
ust. 6 pkt 1 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz.
U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm.: Nr 170, poz.
1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95,
Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.
1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr
247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917), Rada
Miejska w Nysie, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, uchwala regulamin dodatku motywacyjnego przysługującego nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach
podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez
Gminę Nysa na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31
grudnia 2009 r.:
§ 1. Ilekroć w dalszej części niniejszej uchwały
jest mowa bez bliższego określenia o:
a) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole,
szkołę podstawową oraz gimnazjum prowadzone
przez Gminę Nysa,
b) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Nysa,
c) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,
d) rodzicach - należy rozumieć przez to także
prawnych opiekunów dziecka,
e) Regulaminie - należy przez to rozumieć regulamin dodatku motywacyjnego,
f) nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli wszystkich szczebli awansu zawodowego.
§ 2. Regulamin określa wysokość stawek dodatku
motywacyjnego oraz szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku nauczycielom zatrudnionym w
szkołach prowadzonych przez Gminę.

§ 3. Dodatek motywacyjny może być przyznany
nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w zatrudniającej go
szkole, jeżeli nauczyciel w okresie poprzedzającym
przyznanie tego dodatku wyróżnił się znaczącymi
osiągnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi, a w
szczególności:
1) prowadził i organizował dodatkowe zajęcia z
uczniami;
2) przygotowywał uczniów do udziału w olimpiadach przedmiotowych, konkursach lub innych formach prezentowania szkoły;
3) stosował własne programy autorskie i innowacje pedagogiczne;
4) organizował imprezy szkolne: akademie, rozgrywki sportowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pokazy artystyczne dla dzieci i młodzieży itp.;
5) prowadził zajęcia, szkolenia, lekcje otwarte;
6) pełnił funkcję lidera w realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nysa;
7) pełnił funkcje lidera wewnątrzszkolnego zespołu
przedmiotowego;
8) diagnozował i analizował efekty własnej pracy
(w tym zajęć dydaktycznych), a wyniki uwzględniał
we własnym planie rozwoju;
9) podnosił swoje kwalifikacje zawodowe;
10) współpracował z rodzicami i środowiskiem;
11) cechował się szczególnie życzliwym stosunkiem do dzieci i młodzieży;
12) podejmował efektywne działania na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki.
§ 4.1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli szkół
wynosi średnio 4 % osobistej stawki wynagrodzenia
zasadniczego miesięcznie.
2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli szkół
może wynosić do 15 % osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.
§ 5.1. Dodatek motywacyjny przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoły, a dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora Burmistrz Nysy, na
okres od 2 do 4 miesięcy w danym roku budżetowym.

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 4
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2. Odpis pisma o przyznaniu dodatku motywacyjnego i jego wysokości przechowywany jest w aktach
osobowych nauczyciela.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

Przewodniczący Rady
Feliks Kamienik
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UCHWAŁA Nr XXVIII/411/08
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia regulaminu dodatku funkcyjnego dla nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 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 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 30
ust. 6 pkt 1 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz.
U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm.: Nr 170, poz.
1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95,
Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.
1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr
247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917), Rada
Miejska w Nysie, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, uchwala regulamin dodatku funkcyjnego przysługującego nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę
Nysa na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia
2009 r.:
§ 1. Ilekroć w dalszej części niniejszej uchwały
jest mowa bez bliższego określenia o:
a) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole,
szkołę podstawową oraz gimnazjum prowadzone
przez Gminę Nysa,
b) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,
c) dodatku - należy przez to rozumieć dodatek
funkcyjny,

d) zespole - należy przez to rozumieć zespół szkół i
zespół szkolno - przedszkolny,
e) nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli wszystkich szczebli awansu zawodowego.
§ 2.1. Dyrektorowi przedszkola jednooddziałowego lub dwuoddziałowego przysługuje dodatek w wysokości 10 % osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.
2. Dyrektorowi przedszkola liczącego od 3 do 5
oddziałów przysługuje dodatek w wysokości 20 %
osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.
3. Dyrektorowi przedszkola liczącego od 6 do 8
oddziałów przysługuje dodatek w wysokości 30 %
osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.
4. Dyrektorowi przedszkola liczącego od 9 oddziałów przysługuje dodatek w wysokości 40 % osobistej
stawki wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.
§ 3.1. Dyrektorowi szkoły podstawowej liczącej do
6 oddziałów przysługuje dodatek w wysokości 30 %
osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.
2. Dyrektorowi szkoły podstawowej liczącej od 7
do 12 oddziałów przysługuje dodatek w wysokości
40 % osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego
miesięcznie.
3. Dyrektorowi szkoły podstawowej liczącej od 13
do 18 oddziałów przysługuje dodatek w wysokości
50 % osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego
miesięcznie.
4. Dyrektorowi szkoły podstawowej liczącej od 19
do 24 oddziałów przysługuje dodatek w wysokości

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 4
60 % osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego
miesięcznie.
5. Dyrektorowi szkoły podstawowej liczącej od 25
oddziałów przysługuje dodatek w wysokości 70 %
osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.
§ 4.1. Dyrektorowi gimnazjum i zespołu liczącego do
6 oddziałów przysługuje dodatek w wysokości 35 %
osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.
2. Dyrektorowi gimnazjum i zespołu liczącego od
7 do 12 oddziałów przysługuje dodatek w wysokości
45 % osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego
miesięcznie.
3. Dyrektorowi gimnazjum i zespołu liczącego od
13 do 18 oddziałów przysługuje dodatek w wysokości 55 % osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.
4. Dyrektorowi gimnazjum i zespołu liczącego od
19 do 24 oddziałów przysługuje dodatek w wysokości 65 % osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.
5. Dyrektorowi gimnazjum i zespołu liczącego od
25 oddziałów przysługuje dodatek w wysokości
75 % osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego
miesięcznie.
§ 5. Wicedyrektorowi szkoły przysługuje dodatek
w wysokości 60 % dodatku dyrektora.
§ 6. Nauczycielowi, któremu powierzono inne niż
dyrektor lub wicedyrektor stanowisko kierownicze
przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek
w wysokości do 20 % osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.
§ 7. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję
nauczyciela - konsultanta ds. sportu przysługuje dodatek w wysokości do 10% osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.
§ 8.1. Dodatek określony w § 2, 3, 4 i 7 przyznaje Burmistrz Nysy.
2. Dodatek określony w § 5 - 6 przyznaje dyrektor
szkoły.
3. Odpis pisma o przyznaniu dodatku i jego wysokości umieszczany jest w aktach osobowych nauczyciela.
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§ 9.1. Nauczycielowi sprawującemu funkcję opiekuna stażu nad nauczycielem stażystą lub nauczycielem kontraktowym przysługuje, w okresie pełnienia
opieki, dodatek w wysokości 2 % osobistej stawki
wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w okresie przerwy w odbywaniu staży przez nauczyciela, nad którym pełniono opiekę. Prawo do dodatku przysługuje na nowo z dniem rozpoczęcia kontynuacji stażu przez nauczyciela podlegającego opiece.
§ 10. Dodatek, określony w § 9, przyznaje dyrektor szkoły.
§ 11. Nauczycielowi szkoły, bez względu na stopień awansu zawodowego nauczyciela, przysługuje z
tytułu powierzenia mu wychowawstwa klasy dodatek
w wysokości 3,50 zł za jednego ucznia miesięcznie.
§ 12. Dodatek, określony w § 11, przyznaje:
1) dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły - Burmistrz Nysy;
2) dla pozostałych nauczycieli - dyrektor szkoły, w
której nauczyciel jest zatrudniony.
§ 13. Dodatek przysługujący z tytułu sprawowania funkcji opiekuna stażu wypłacany jest z dołu w
ostatnim dniu miesiąca w kwocie wynikającej z
przemnożenia 1/30 stawki określonej w § 9 przez liczbę dni sprawowania tej funkcji w przypadku jej pełnienia przez niepełny miesiąc.
§ 14. Dodatek nie przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych
z powierzonym stanowiskiem lub funkcją, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Feliks Kamienik

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 4
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UCHWAŁA NR XXVIII/235/08
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie miesięcznych opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 58 ust. 1 oraz
art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) i § 1 ust. 2 uchwały Nr XLIII/383/06 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie zasad ustalania i uiszczania opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych, Rada
Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje:

2) 111 zł – za świadczenia realizowane na rzecz
dzieci korzystających z pełnego wyżywienia w przedszkolu (pobyt dziewięciogodzinny);
3) 140 zł – za świadczenia realizowane na rzecz
dzieci korzystających z pełnego wyżywienia w przedszkolu (Oddział Dzieci do lat 3 – pobyt dziesięciogodzinny).
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/117/07 Rady
Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada
2007 r. w sprawie miesięcznych opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. Nr 2, poz.
57).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 1. Ustala się, że opłata za świadczenia prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie przedszkoli
publicznych, wykraczające poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego, wynosi:
1) 57 zł – za świadczenia realizowane na rzecz
dzieci korzystających z niepełnego wyżywienia w
przedszkolu (pobyt pięciogodzinny);

Przewodnicząca Rady
Teresa Smoleń
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UCHWAŁA Nr XXVIII/237/08
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania oraz pozbawiania
stypendiów sportowych w Gminie Strzelce Opolskie

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.1) oraz art. 2 ust. 2 i
art. 35 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm. 2),

Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się zasady i tryb przyznawania,
wstrzymywania oraz pozbawiania stypendiów spor-

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 4
towych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki
sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
§ 2.1. Stypendium może otrzymać zawodnik, który:
1) zajął jedno z następujących miejsc:
a) od I do VII w Mistrzostwach Świata,
b) od I do V w Mistrzostwach Europy,
c) od I do III w Mistrzostwach Polski Seniorów,
Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach
Polski Juniorów, Mistrzostwach Polski Juniorów
Młodszych;
2) jest członkiem kadry narodowej.
2. Zawodnik, o którym mowa w ust. 1, musi dodatkowo spełniać łącznie następujące warunki:
1) jest członkiem stowarzyszenia lub klubu sportowego działającego na terenie Gminy Strzelce Opolskie oraz posiada kartę zgłoszenia, licencję bądź inny
dokument uprawniający do udziału w zawodach i nie
ukończy 25 lat w roku przyznawania stypendium;
2) uprawia dyscyplinę olimpijską lub dyscyplinę
objętą systemem współzawodnictwa młodzieży
uzdolnionej sportowo, prowadzonym przez ministerstwo właściwe dla kultury fizycznej i sportu;
3) cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną.
3. Stypendium może być przyznane w danym roku
budżetowym tylko jeden raz tej samej osobie.
§ 3.1. Wnioski o przyznanie stypendium składane
są przez kluby sportowe lub stowarzyszenia kultury
fizycznej, w których zawodnicy są zrzeszeni.
2. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich,
właściwym dla kultury fizycznej i sportu referacie,
w terminie do 30 września każdego roku poprzedzającego rok przyznawania stypendium.
3. Po zakończonym naborze wniosków, kierownik
właściwego referatu dla kultury fizycznej i sportu, o
którym mowa w ust. 2, dokonuje ich weryfikacji pod
względem formalnym i przekazuje je niezwłocznie
komisji, o której mowa w § 5.
§ 4.1. Wniosek o przyznanie stypendium powinien
zawierać:
1) dane wnioskodawcy (m.in.: nazwa klubu, stowarzyszenia, adres, telefon);
2) dane osobowe kandydata do stypendium (m.in.
imię, nazwisko, adres zamieszkania, imiona rodziców,
NIP, PESEL, nr dowodu osobistego, adres właściwego Urzędu Skarbowego, nazwa banku i numer bankowego, tel. kontaktowy);
3) informację dotyczącą osiągnięć o kandydacie;
4) uzasadnienie wniosku;
5) opinię zarządu klubu lub stowarzyszenia kultury
fizycznej, w którym kandydat jest zrzeszony w danej
dyscyplinie, z uwzględnieniem § 2 ust. 2 pkt 3.
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2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
3. Do wniosku załącza się:
1) kopię dokumentów potwierdzających spełnienie
przez zawodnika warunków określonych w § 2 ust. 2
pkt 1,
2) opinię i potwierdzenie przez właściwy klub
sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej,
w których zawodnicy są zrzeszeni, wymaganego wyniku sportowego;
3) aktualny wyciąg z KRS lub ewidencji stowarzyszeń wnioskodawcy.
4. Wniosek podpisują osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli w imieniu władz klubu,
stowarzyszenia, a także kandydat do stypendium.
5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.
§ 5.1. Komisja do spraw stypendiów, zwana dalej
Komisją, rozpatruje i opiniuje wnioski o przyznanie
stypendiów.
2. Burmistrz Strzelec Opolskich w drodze zarządzenia powołuje Komisję, określa jej skład osobowy
oraz tryb działania.
§ 6.1. Komisja przedkłada Burmistrzowi rozpatrzone, zaopiniowane wnioski.
2. Decyzję o przyznaniu, wstrzymaniu i pozbawieniu stypendium podejmuje Burmistrz Strzelec Opolskich.
§ 7.1. Stypendium przyznawane jest na okres od
1 stycznia do 31 grudnia w danym roku kalendarzowym, w oparciu o warunki wymienione w § 2 i wyniki sportowe uzyskane przez zawodnika w roku poprzedzającym rok przyznania.
2. Wysokość przyznanego stypendium z budżetu
gminy może wynosić od 200 zł do 500 zł brutto miesięcznie, przy czym jego wysokość uzależniona jest
od: klasy sportowej, osiągniętych wyników sportowych, zakwalifikowania do kadry narodowej oraz
kosztów związanych z uprawianą dyscypliną sportu.
§ 8.1. Wypłata stypendium następuje co miesiąc
do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zapadła decyzja o przyznaniu stypendium.
2. Wraz z pierwszą wypłatą stypendium, wypłacane jest wyrównanie za miesiące od 1 stycznia danego roku.
3. Stypendia sportowe wypłacane są w ramach
środków przewidzianych na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok w dziale 926 Kultura Fizyczna i
Sport.
§ 9.1. Podmioty, określone w § 3 ust. 1, mogą
składać Komisji wnioski o wstrzymanie lub pozbawienie zawodnika stypendium.
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2. Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku, o którym
mowa w ust. 1, może wstrzymać lub pozbawić zawodnika stypendium.

2. Pozbawienie stypendium następuje od dnia następnego po dniu zaistnienia przyczyn wymienionych
w ust. 1.

§ 10.1. Wypłata stypendium może zostać
wstrzymana w przypadku:
1) zaniedbywania przez zawodnika obowiązków
prawidłowej realizacji procesu szkolenia;
2) nałożenia kary dyscyplinarnej przez polski związek sportowy, okręgowy związek sportowy lub stowarzyszenie, którego jest członkiem.
2. Ponowna wypłata, bez wyrównania za okres
wstrzymania, nastąpi po ustaniu przyczyn wymienionych w ust. 1.

§ 12. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny
do uprawiania sportu, a niezdolność ta została potwierdzona orzeczeniem lekarskim wydanym przez
uprawnionego lekarza specjalistę w zakresie medycyny sportowej, może być wypłacane stypendium przez
okres niezdolności, nie dużej jednak niż przez trzy
miesiące, a w szczególnych przypadkach przez okres
sześciu miesięcy.

§ 11.1. Stypendium zostaje pozbawiony zawodnik, który:
1) zaprzestał uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu został dożywotnio zdyskwalifikowany;
2) przestał być członkiem klubu sportowego lub
stowarzyszenia kultury fizycznej mającego siedzibę i
działającego na terenie Gminy Strzelce Opolskie;
3) swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem,
sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub
ogólnie przyjętymi obyczajami naraził na szwank dobre imię Gminy lub klubu sportowego.

1

§ 13.1. W roku 2008 wnioski o przyznanie stypendium można składać do dnia 20 grudnia.
2. Do wniosków o przyznanie stypendium złożonych przed dniem wejścia w życie uchwały, stosuje
się przepisy niniejszej uchwały.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodnicząca Rady
Teresa Smoleń

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 171, poz. 1208.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 64, poz. 448, Nr 136 poz. 970 i z 2007 r. Nr 34,
poz. 206, Nr 171, poz. 1208.
2
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Załącznik
do uchwały Nr XXVIII/237/08
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 26 listopada 2008 r.

WNIOSEK
o przyznanie stypendium sportowego przez …………… za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

……………………………………………….……………………………………………………………………………………
(nazwa instytucji zgłaszającej wniosek)

zgłasza wniosek o przyznanie stypendium sportowego przez ……………………….. za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
……………………………………………….………………………………………………………………………………… (nazwisko i imiona)
……………………………………………….…………………………………………………………………………………… (imiona rodziców)

Urodzonemu/urodzonej………………………………….………………………………………………………… (data i miejsce urodzenia)
………………………………… ….……………………………
(PESEL) (NIP)

zamieszkałemu/łej ……………………………….………………………………………………………………………
(adres, telefon kontaktowy)
……………………………………………….………………………………………………………………………………

Uczącego/cej się w ……………………………….……………………………………………………………………
(nazwa szkoły/uczelni)

reprezentującego/cej……………………………….………………………………………………………………….
(nazwa klubu sportowego, telefon kontaktowy)
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Osiągnięcia sportowe zawodnika w …………… r.

Opinie i uwagi.

…………..………………………………
(podpis i pieczęć wnioskodawcy)
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UCHWAŁA Nr XXIV/197/08
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 6 ust. 2 w związku z art. 2 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z
2005 r. Nr 236, poz. 2008, zm.: z 2006 r. Nr 144,
poz. 1042, z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) oraz art. 7
ust.1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr
23, poz. 220, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z
2002 r. Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2005 r. Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327), Rada Miejska w Zawadzkiem
uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 stycznia 2009 r. ustala się górne
stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
na terenie Gminy Zawadzkie:

1) za opróżnienie 1 m3 bezodpływowego zbiornika i
transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości,
którzy nie zużywają wody do prowadzonej działalności
produkcyjnej – w kwocie 20,00 zł +VAT;
2) za opróżnienie 1 m3 bezodpływowego zbiornika
i transport nieczystości ciekłych od właścicieli
nieruchomości, którzy zużywają wodę do prowadzonej
działalności produkcyjnej – w kwocie 23,02 zł +VAT.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
Zbigniew Sworeń
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DECYZJA Nr OWR-4210-49/2008/88/VIII-A/DB
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 8 stycznia 2009 r.

Na podstawie art. 47 ust. 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 3
lit. b w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r.
Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz.
1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz.
124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130,
poz. 905 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) oraz
w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49,
poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz.
1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz.
682 i Nr 181, poz. 1524), po rozpatrzeniu wniosku
złożonego w dniu 22 sierpnia 2008 r. uzupełnionego
pismami z dnia dnia 2 i 30 września, 7 listopada, 23
grudnia 2008 r. oraz 6 stycznia 2009 r. w sprawie
zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki
Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Namysłowie zwanej
w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem, postanawiam zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez
wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik
do niniejszej decyzji, na okres do 28 lutego 2010 r.
Uzasadnienie
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, na wniosek
Przedsiębiorstwa z dnia 22 sierpnia 2008 r., posiadającego koncesje z dnia 14 listopada 2008 r. na wytwarzanie ciepła nr WCC/1189/88/W/OWR/2008/BH,
na przesyłanie i dystrybucję nr PCC/1163/88/W/
OWR/2008/BH w dniu 3 września 2008 r., po usunięciu braków formalnych, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające
koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii,
które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE,
oraz proponują okres ich obowiązywania.
W trakcie postępowania administracyjnego, na
podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że

Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z
2006 r. Nr 193, poz. 1423).
Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących
podstawę obliczania jednostkowych kosztów oraz
ustalania cen i stawek opłat, dokonano na podstawie
porównania jednostkowych kosztów planowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w 2007 r.
Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła,
o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy Prawo energetyczne został przyjęty na poziomie zapewniającym
ochronę interesów odbiorców.
Okres obowiązywania taryfy został ustalony przez
Prezesa URE do dnia 28 lutego 2010 r.
Decyzja może obowiązywać nie wcześniej niż od
1 lutego 2009 r.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w
rozstrzygnięciu.
Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do
Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i
art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w
całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
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Odwołanie należy przesłać na adres Południowo Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4957, 50-032 Wrocław.
3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3
pkt 2 ustawy Prawo energetyczne, taryfa zostanie
skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo
energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do
stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie
później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w
Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Z upoważnienia Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
Zastępca Dyrektora
Południowo – Zachodniego
Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą we Wrocławiu
Monika Gawlik
Załącznik
do decyzji Prezesa URE
z dnia 8 stycznia 2009 r.
nr OWR 4210-49/2008/88/VIII-A/DB

I. Objaśnienia pojęć używanych w taryfie
ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.
625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,
poz.1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz.
343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905 oraz z
2008 r. Nr 180, poz. 1112),
rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w
sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),
rozporządzenie o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych – rozporządzenie Ministra Gospodarki z
dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych
(Dz. U. 2007 r. Nr 16, poz. 92),
przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca –
Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła,
taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków
ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo
energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla
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określonych w nim odbiorców w trybie określonym
ustawą,
odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje służące do wytwarzania ciepła,
sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do przesyłania i dystrybucji
ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz
regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w
obiekcie,
zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny z
instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym obiektach, w którym zainstalowany jest grupowy węzeł
cieplny,
obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
układ pomiarowo rozliczeniowy – dopuszczony
do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią
podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z
którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych
samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,
zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci
ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym
obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która
zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej
wody w punktach czerpalnych,
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III. Podział odbiorców ciepła na grupy taryfowe

cji,
warunki obliczeniowe:
d) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której
zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane
ciepło,
e) normatywna temperatura ciepłej wody,
nielegalne pobieranie ciepła - pobieranie ciepła
bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym
pominięciem układu pomiarowo rozliczeniowego lub
poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ
pomiarowo - rozliczeniowy.
II. Zakres działalności gospodarczej związanej z
zaopatrzeniem w ciepło
Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania
oraz przesyłania i dystrybucji ciepła na terenie Gminy
Namysłów.
Działalność prowadzona jest na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
koncesji z dnia 14 listopada 2008 r. na:
na wytwarzanie ciepła nr WCC/1189/88
/W/OWR/2008/BH,
na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/
1163/88/W/OWR/2008/BH.

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego,
wyodrębniono następujące grupy taryfowe:
Grupa A – odbiorcy, którym ciepło dostarczane
jest bezpośrednio z kotłowni gazowej przy
ul. Staromiejskiej,
Grupa B – odbiorcy, którym ciepło dostarczane
jest z kotłowni przy ul. Łączańskiej za pośrednictwem
sieci ciepłowniczej sprzedawcy,
Grupa C1 – odbiorcy, którym ciepło dostarczane
jest z kotłowni przy ul. Reymonta za pośrednictwem
sieci ciepłowniczej sprzedawcy,
Grupa C2 – odbiorcy, którym ciepło dostarczane
jest z kotłowni przy ul. Reymonta za pośrednictwem
sieci ciepłowniczej i węzłów sprzedawcy,
Grupa C3 – odbiorcy, którym ciepło dostarczane
jest z kotłowni przy ul. Reymonta za pośrednictwem
sieci ciepłowniczej, grupowych węzłów cieplnych
oraz zewnętrznych instalacji odbiorczych sprzedawcy,
Grupa D – odbiorcy, którym ciepło dostarczane
jest z kotłowni przy ul. Pułaskiego za pośrednictwem
zewnętrznych instalacji odbiorczych sprzedawcy,
Grupa E – odbiorcy, którym ciepło dostarczane
jest bezpośrednio z kotłowni gazowej przy ul. 1 Maja
tylko na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
1.Ceny i stawki opłat za ciepło
Grupa A
Wyszczególnienie
Stawka opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

Jednostki
zł/MW/miesiąc
zł/GJ

Wysokość
stawek opłat netto

Wysokość stawek
opłat brutto *

4 145,75

5 057,82

47,47

57,91

Wysokość
cen i stawek
opłat netto
83 618,73
6 968,23
28,75
10,23
7 626,43
635,54

Wysokość
cen i stawek
opłat brutto *
102 014,85
8 501,24
35,08
12,48
9 304,24
775,36

2,64

3,22

Grupa B
Wyszczególnienie
Cena za zamówioną moc cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej
za usługi przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe

Jednostki
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ
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Grupa C1
Wyszczególnienie
Cena za zamówioną moc cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej
za usługi przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe

Jednostki
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ

Wysokość
cen i stawek
opłat netto
66 929,17
5 577,43
24,79
9,45
6 615,94
551,33

Wysokość
cen i stawek
opłat brutto *
81 653,59
6 804,46
30,24
11,53
8 071,45
672,62

2,34

2,85

Wysokość
cen i stawek
opłat netto
66 929,17
5 577,43
24,79
9,45
19 269,52
1 605,79

Wysokość
cen i stawek
opłat brutto *
81 653,59
6 804,46
30,24
11,53
23 508,81
1 959,06

6,84

8,34

Grupa C2
Wyszczególnienie
Cena za zamówioną moc cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe

Jednostki
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ

Grupa C3
Wyszczególnienie

Cena za zamówioną moc cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe

Jednostki

zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ

Wysokość
cen i stawek
opłat netto

Wysokość
cen i stawek
opłat brutto *

66 929,17
5 577,43
24,79
9,45
22 889,40
1 907,45

81 653,59
6 804,46
30,24
11,53
27 925,07
2 327,09

8,46

10,32

Grupa D
Wyszczególnienie

Jednostki

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW/miesiąc

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

Wysokość
Wysokość
stawek opłat stawek opłat
netto
brutto *
6 786,82

8 279,92

33,08

40,36
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Grupa E

Wyszczególnienie

Wysokość
stawek opłat
netto

Jednostki

Stawka opłaty miesięcznej
za zamówioną moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

zł/MW/miesiąc

Wysokość
stawek opłat
brutto *

7 757,29

9 463,89

41,80

51,00

zł/GJ

* - Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.

2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
W przypadku przyłączenia odbiorców ciepła do sieci ciepłowniczej stosowane będą następujące stawki opłat za
przyłączenie do sieci:

Rodzaj przyłącza
2xDn
mm
32
40
50
65
80
100
125
150

Technologia preizolowana
stawki opłat
netto
brutto
zł/mb
zł/mb
139,70
170,43
150,70
183,85
165,00
201,30
177,10
216,06
191,40
233,51
209,00
254,98
231,00
281,82
253,00
308,66

Stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%.
V. Sposób obliczania opłat
Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną
– pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej.
Opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiąc, w
którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości
dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego
zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub
zewnętrznych instalacji odbiorczych albo w innych
miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz ceny ciepła lub
stawki opłaty za ciepło dla danej grupy taryfowej.
Opłata za nośnik ciepła – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi
iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełniania ubytków wody w instalacjach
odbiorczych, ustalonej na podstawie wskazań układu
pomiarowo - rozliczeniowego zainstalowanego w
węźle cieplnym, oraz ceny nośnika ciepła dla danej
grupy taryfowej.

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe
– pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.
Opłata zmienna za usługi przesyłowe – pobierana
za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła,
stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej
na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu do
węzła cieplnego lub zewnętrznych instalacji odbiorczych albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.
Opłata za przyłączenie – obliczona jako iloczyn
długości przyłącza i stawki opłaty za przyłączenie,
ustalonej w taryfie dla danego rodzaju przyłącza.
VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat obowiązują
przy zachowaniu standardów jakościowych nośnika
ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców,
które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia
o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych.
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W przypadkach:
- niedotrzymania przez strony warunków umowy
sprzedaży ciepła,
- niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych
wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,
- udzielania i naliczania bonifikat przysługujących
odbiorcy,
- nielegalnego pobierania ciepła,
stosuje się odpowiednio postanowienia określone
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
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VII. Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat
Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później
niż do 45 dnia od daty jej opublikowania.
Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie o
wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat
z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.
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