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UCHWAŁA NR XLVII/275/2010
RADY POWIATU W KLUCZBORKU
z dnia 27 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i 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. 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 Powiatu w Kluczborku,
uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 2.1. Konsultacje 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 projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
przeprowadza się w oparciu o zasady:
1) pomocniczości;
2) suwerenności stron;
3) partnerstwa;
4) efektywności;
5) uczciwej konkurencji;
6) jawności.
2. Konsultacje z radami działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanymi dalej organizacjami przeprowadza
się z organizacjami działającymi na terenie powiatu
kluczborskiego celem poznania opinii i uwag tych
podmiotów w sprawie aktu poddanego konsultacji.
3. W konsultacjach mogą brać udział organizacje, których działalność statutowa obejmuje dziedzinę, której dotyczy akt prawa miejscowego
poddawany konsultacji.
4. Konsultacje przeprowadza się w przypadku
skierowania pod obrady Rady Powiatu w Klucz-

borku projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.
5. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów powiatu.
6. Konsultacje są uważane za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.
§ 3.1. Konsultacje odbywać się będą poprzez
zamieszczanie projektów aktów prawa miejscowego wraz z informacją o terminie ich przeprowadzenia na stronie internetowej powiatu kluczborskiego
- www.powiatkluczborski.pl oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku.
2. O przeprowadzeniu konsultacji decyduje Zarząd Powiatu w Kluczborku z własnej inicjatywy
lub na wniosek uprawnionego podmiotu.
3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji nie
wiąże Zarząd Powiatu w Kluczborku przy podejmowaniu decyzji o przeprowadzeniu konsultacji.
4. Zarząd Powiatu w Kluczborku przed rozpoczęciem konsultacji określa w uchwale:
1) przedmiot konsultacji;
2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
3) zasięg terytorialny konsultacji;
4) formę przeprowadzenia konsultacji;
5) osobę odpowiedzialną za przygotowanie
i przeprowadzenie konsultacji.
§ 4. Wyniki przeprowadzonych konsultacji
zamieszcza się na stronie internetowej powiatu
kluczborskiego - www.powiatkluczborski.pl oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Mariusz Pieńkowski
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UCHWAŁA NR LI/287/2010
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego,
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i 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.) w związku z art. 5
ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje:
§ 1. Ustala szczegółowy sposób konsultowania
z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej powołania, lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie Gminy Kietrz, lub działających na rzecz mieszkańców Gminy Kietrz, zwanych dalej „organizacjami”, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 2.1. Konsultacje z organizacjami przeprowadzane są przy opracowywaniu aktów określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
zwanej dale „ustawą”:
1) projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach działalności statutowej organizacji
pozarządowych i podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy,
2) programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy.
2. Konsultacje przeprowadzane są w celu poznania opinii organizacji o poddanym konsultacji
akcie.
§ 3.1. Konsultacje w sprawach wskazanych
w § 2 ogłasza i przeprowadza Burmistrz Kietrza.
2. Konsultacje mogą być prowadzone w formie:
1) spotkania z przedstawicielami organizacji
prowadzących na terenie Gminy Kietrz działalność
pożytku publicznego,
2) umieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu.

3. Wraz z ogłoszeniem umieszcza się właściwy
projekt będący przedmiotem konsultacji.
§ 4.1. Decyzję o formie i terminie przeprowadzania konsultacji na zasadach określonych
w uchwale podejmuje Burmistrz Kietrza.
2. Burmistrz Kietrza określa w szczególności:
1) przedmiot konsultacji,
2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
3) zakres konsultacji,
4) formę konsultacji,
5) wzór formularza zgłaszania opinii,
6) sposób ogłoszenia wyników konsultacji.
§ 5.1. Termin wyrażenia opinii przez organizacje w przedmiocie konsultacji nie może być krótszy niż 7 dni.
2. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o formie zawiadomienia o terminie konsultacji, temat konsultacji i wynik konsultacji.
3. Nie przedstawienie opinii we wskazanym
terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji.
5. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące.
6. Wynik z przeprowadzonej konsultacji w danym zakresie niezwłocznie podaje się do publicznej wiadomości nie później niż w terminie 7 dni
od dnia zakończenia konsultacji.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kietrzu
Franciszek Sobczuk
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UCHWAŁA NR LII/678/10
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU
z dnia 1 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi Gminy
Kluczbork i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 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 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146),
oraz 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 2004 r.
Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210,
poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169,
poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz.
2104, z 2006 r. Nr 94 poz. 651, z 2008 r.
Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100,
Nr 22, poz. 120, Nr 19, poz. 100, Nr 157, poz.
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Miejska
w Kluczborku uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób
konsultowania z organizacjami Gminy Kluczbork
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
projektów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanych dalej „konsultacjami”.
§ 2.1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności.
2. Konsultacje przeprowadza się w przypadkach skierowania pod obrady Rady Miejskiej
w Kluczborku projektów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych.
3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy
a ich wyniki nie są wiążące dla organów władz
Gminy Kluczbork.

4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział
w konsultacjach.
§ 3.1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
podejmuje Burmistrz Miasta Kluczborka.
2. Informację o podejmowanych konsultacjach
zamieszcza się na stronie internetowej Gminy
Kluczbork. Informacja powinna określać przedmiot konsultacji, termin konsultacji, formy konsultacji.
3. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym niż 7 dni
przed terminem ich rozpoczęcia.
§ 4.1. Konsultacje mogą być prowadzone
w co najmniej jednej z podanych form:
1) konsultacje pisemne,
2) konferencje,
3) spotkania z przedstawicielami organizacji
pozarządowych,
4) korespondencyjne informowanie o możliwości składania opinii,
5) publikacja tekstu dokumentu na stronie internetowej Gminy Kluczbork
6) przyjmowanie uwag i wniosków w siedzibie
Urzędu,
7) przyjmowanie uwag i wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej,
8) powołanie zespołu opiniodawczo - konsultacyjnego.
2. Dopuszczalne są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach
3. W przypadku konsultacji prowadzonych
w formie spotkań bezpośrednich, w terminie nie
późniejszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą
spotkania wysyła się informację pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Informacja powinna zawierać termin, miejsce oraz przedmiot konsultacji.
Ze spotkania sporządzany jest protokół zawierający informację o przedmiocie konsultacji, przebiegu dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie.
4. Rada Miejska w Kluczborku nie jest zobowiązana do rozpatrywania opinii anonimowych.
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§ 5.1. Po zakończeniu konsultacji sporządzane
jest sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji.
2. Informację o wynikach konsultacji podaje
się do wiadomości na stronie internetowej Urzędu, nie później niż w ciągu 30 dni od ich zakończenia.

Poz. 1246-1247

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kluczborku
Janusz Kędzia

1 2 51
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UCHWAŁA NR XXXII/243/10
RADY GMINY KOMPRACHCICE
z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i 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.
1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.
142 i 146, Nr 106, poz. 675) i w oparciu o 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 2004 r. Nr 64, poz.
593, Nr 116, poz. 1203 i nr 210, poz. 2135,
z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420,
Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r.
Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120
i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego,
zwaną dalej radą lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami”, projektów

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 2.1. Konsultacje z radą lub organizacjami
przeprowadzane są przy opracowywaniu projektów aktów określonych w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej
„ustawą”, a mianowicie:
1) projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
2) programu współpracy z organizacjami.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji o poddanym konsultacji
akcie.
§ 3. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć charakter ogólny, dotyczący
ogółu organizacji działających na terenie Gminy
Komprachcice lub środowiskowy, dotyczący
określonych organizacji działających na terenie
Gminy Komprachcice.
§ 4.1. Konsultacje przeprowadza Wójt lub
osoba przez niego wyznaczona.
2. Konsultacje mogą być prowadzone w następujących formach:
1) ustnej w drodze spotkań z przedstawicielami organizacji prowadzących na terenie Gminy
Komprachcice działalność pożytku publicznego;
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2) pisemnej z wykorzystaniem formularza
zgłaszania opinii, stanowiącego załącznik do
uchwały.
3. Formularz zgłaszania opinii Wójt Gminy
przesyła organizacjom lub umieszcza na stronie
internetowej Urzędu Gminy w Komprachcicach.
§ 5.1. Decyzję o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji na zasadach określonych
w uchwale podejmuje Wójt Gminy Komprachcice.
2. Wójt Gminy Komprachcice określa w szczególności:
1) przedmiot konsultacji oraz cele i skutki projektowanego rozstrzygnięcia;
2) terytorialny zasięg konsultacji;
3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
4) formę konsultacji;
5) zakres konsultacji;
6) wzór formularza zgłaszania opinii;
7) sposób oraz tryb podsumowania zgłoszonych opinii, uwag i propozycji.
3. Informacje o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazane są dane określone w ust. 2, Wójt
Gminy publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Komprachcicach – dalej zwanym BIP, oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Komprachcicach w miejscu przeznaczonym do
umieszczania ogłoszeń oraz przekazuje ją radzie
lub organizacjom. Informacje powyższe Wójt
Gminy może zamieścić w lokalnej prasie.

Poz. 1247

4. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o formie zawiadomienia, o terminie konsultacji, temat konsultacji oraz
wyniki konsultacji.
5. W przypadku konsultacji prowadzonych
w formie spotkania, w protokole umieszcza się
dane osoby będącej przewodniczącym spotkania,
przebieg dyskusji, podjęte ustalenia i opinie,
a także dołącza się listę obecności.
§ 6.1. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy.
2. Wójt Gminy w terminie 5 dni od zakończenia konsultacji podejmuje decyzję co do uwzględnienia lub odrzucenia propozycji zgłoszonych
w ramach konsultacji przez radę lub organizacje,
a o podjętej decyzji informuje w BIP oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Komprachcicach w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń.
3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Antoni Wencel

Załącznik
do Uchwały Nr XXXII/243/10
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 23 września 2010 r.
FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII
-Podmiot zgłaszający
-Osoba upoważniona do reprezentacji
-Telefon
-E-mail lub adres pocztowy
-Element współpracy, którego dotyczy proponowana zmiana,
- opinia z uzasadnieniem.
Uwaga: jedynie propozycje zmian/opinie uzasadnione przez
w procesie konsultacji.
1 2 52

-...........................................................
-...........................................................
-...........................................................
-...........................................................
-...........................................................
podmiot zgłaszający będą uwzględniane
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UCHWAŁA NR XXXVI/194/10
RADY GMINY ŁUBNIANY
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą 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,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Na podstawie 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.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radą 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 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
§ 2.1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami, których terytorialny zakres działania
obejmuje obszar gminy Łubniany.
2. Każdy z podmiotów wskazanych w ust. 1
ma prawo wyrażenia opinii w sposób określony w
uchwale oraz przesłanie jej na wskazany w ogłoszeniu o konsultacji adres i we wskazanej formie.
3. Decyzje w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt Gminy w formie zarządzenia.
4. W zarządzeniu o konsultacjach określa się:
1) przedmiot konsultacji oraz cele i przewidywane skutki projektowanego rozstrzygnięcia,
2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
przy czym okres trwania konsultacji nie może być
krótszy niż 7 dni,
3) terytorialny i podmiotowy zasięg konsultacji,
4) formę konsultacji,
5) komórkę/jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
5. Informację o konsultacjach Wójt opublikuje
co najmniej w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Łubniany, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed
terminem ich rozpoczęcia.

§ 3.1. Konsultacje mogą polegać w szczególności na:
1) wyrażeniu opinii lub uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,
2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie,
3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.
2. Konsultacje mogą mieć formę ankiet, w tym
elektronicznych, bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji, składania pisemnych
opinii lub uwag zainteresowanych organizacji,
drogą pocztową, elektroniczną lub bezpośrednio
w Urzędzie Gminy.
3. Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy i nie jest wiążący. Konsultacje uważa się za
ważne bez względu na ilość uczestniczących
w nich organizacji.
§ 4.1. Z przebiegu konsultacji sporządza się
protokół zawierający informacje o temacie, terminie i wyniku konsultacji. W przypadku spotkania z
przedstawicielami organizacji załącznikiem do protokołu jest lista obecności uczestników spotkania.
2. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.
3. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej
wiadomości w terminie 3 dni od dnia ich zakończenia, poprzez: opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej, a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
4. Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedstawia
Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Łubniany
Henryk Baron
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UCHWAŁA NR XXXVI/228/10
RADY GMINY MURÓW
z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego gminy Murów
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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz. 146 i Nr 40, poz. 230) oraz art. 5 ust. 5
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r.
Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175,
poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94,
poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r.
Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz.
1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Murów uchwala:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
§ 2.1. Konsultacje przeprowadza się w celu
poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach
są wszystkie działające na terenie Gminy Murów
organizacje i podmioty, o których mowa w ust. 1.

3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy
a ich wynik nie jest wiążący dla organów gminy.
4. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu
na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ust. 1.
§ 3. Konsultacje mogą być prowadzone, w co
najmniej jednej z podanych form:
1) pisemnej – poprzez przesłanie projektu aktu
prawa miejscowego do podmiotów, o których
mowa w § 2 ust. 1 w celu wyrażenia pisemnej
opinii w danej kwestii,
2) zamieszczenia projektów aktów prawa
miejscowego na stronie internetowej Urzędu
Gminy Murów w Biuletynie Informacji Publicznej
na okres nie krótszy niż 7 dni,
3) bezpośrednich spotkań z przedstawicielami
organizacji pozarządowych.
§ 4.1. O wyborze formy konsultacji decyduje
Wójt Gminy Murów.
2. Informację o podejmowanych konsultacjach
zamieszcza się na stronie internetowej Gminy.
Informacja powinna określać przedmiot konsultacji, termin konsultacji, formy konsultacji.
3. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o formie konsultacji,
terminie i przedmiocie konsultacji oraz wynikach
konsultacji.
4. W przypadku konsultacji prowadzonych
w formie bezpośrednich spotkań, zawiadomienie
wysyła się drogą pocztową lub elektroniczną
w taki sposób, by dotarła do organizacji w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed terminem
spotkania. Informacja powinna zawierać termin,
miejsce oraz przedmiot konsultacji. Ze spotkania
sporządza się protokół zawierający informacje
o przedmiocie konsultacji, przebiegu dyskusji oraz
podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza
się listę obecności uczestników spotkania.
§ 5. Informację o wynikach konsultacji podaje
się do wiadomości na stronie internetowej Gminy.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.

Poz. 1249-1250

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Sowada
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UCHWAŁA NR LIX/402/10
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE
z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.)1) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008)2), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu,
Rada Miejska w Niemodlinie uchwala Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Niemodlin,
zwany
dalej
Regulaminem,
o następującej treści:
Rozdział 1
Wymagania w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenach nieruchomości
§ 1.1. Właściciele nieruchomości obowiązani
są do utrzymania na ich terenach porządku, czystości oraz należytego stanu higieniczno - sanitarnego w zakresie określonym w ustawie oraz:
1) dokonywania nie rzadziej niż dwukrotnie
w ciągu roku wymiany piasku w ogólnie dostępnych piaskownicach, zabezpieczenia piaskownic
przed dostępem zwierząt,
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, 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 oraz z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r.
Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666,
Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47 poz. 278.

2) usuwania z terenu nieruchomości pozostałości po remontach budynków,
3) uprzątania z chodnika bezpośrednio przylegającego do nieruchomości śniegu, błota i innych
zanieczyszczeń w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych.
2. Dla potrzeb segregacji odpadów komunalnych na terenie całej gminy rozstawia się ogólnodostępne pojemniki do ich segregacji.
3. Odbiór posegregowanych odpadów komunalnych, z poszczególnych nieruchomości będzie
się odbywał w osobnych pojemnikach przeznaczonych do tego celu.
§ 2.1. Mycie pojazdów samochodowych poza
myjniami dozwolone jest wyłącznie w miejscach
utwardzonych i skanalizowanych, gwarantujących odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej, wyposażonej w separator piasku i olejów
lub do zbiornika bezodpływowego.
2. Naprawy samochodów poza warsztatami
mogą odbywać się w sposób nie powodujący
zanieczyszczenia środowiska i uciążliwości dla
sąsiadów, a powstałe odpady należy gromadzić
w szczelnych pojemnikach przeznaczonych do
tego celu.
Rozdział 2
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych urządzeń
i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 3.1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki,
worki lub kontenery do gromadzenia odpadów
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komunalnych w ilości wynikającej z ich pojemności, z ilości osób przebywających na terenie danej
nieruchomości i ustalonej częstotliwości wywozu,
utrzymywać je w dobrym stanie sanitarnym
i technicznym aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i nie powodowało zagrożenia dla środowiska, porządku i zdrowia
użytkowników.
2. Odpady komunalne powstające na terenach
nieruchomości powinny być gromadzone w przeznaczonych do tego celu szczelnych, posiadających zamykane otwory wrzutowe i przystosowanych do opróżniania przez specjalistyczne pojazdy
samochodowe, pojemnikach o pojemnościach:
60 l, 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 5 m3 i 7 m3.
3. Do gromadzenia odpadów komunalnych
dopuszcza się stosowanie:
1) pojemników metalowych lub z tworzyw
sztucznych,
2) specjalistycznych pojemników na odpady
segregowane,
3) worków foliowych przystosowanych do gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych,
4. Nieczystości ciekłe nie odprowadzane do
sieci kanalizacyjnej lub do przydomowych
oczyszczalni ścieków należy gromadzić w zbiornikach bezodpływowych.
5. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych, uwzględniając następujące normy:
1) w budynkach jednorodzinnych, dla gospodarstwa domowego co najmniej 30 l na osobę,
2) w budynkach wielorodzinnych pojemniki
o poj. 1100 l na 12 rodzin,
3) dla szkół 5 l na każde dziecko i pracownika,
4) dla przedszkoli i żłobków 3 l na każde
dziecko i pracownika,
5) dla sklepów 50 l na każde 10 m 2 powierzchni całkowitej,
6) dla lokali gastronomicznych 2 l na jedno
miejsce konsumpcyjne,
7) dla przedsiębiorców 10 l na jedno miejsce
pracy,
8) dla punktów handlowych i punktów gastronomicznych poza lokalami 60 l,
9) kosze do zbierania odpadów przy drogach
publicznych o poj. od 10 do 60 l,
10) dla cmentarzy pojemniki o poj. 1100 l oraz
5 m3,
11) dla pozostałych nieruchomości ogólnodostępnych kosze uliczne oraz pojemniki o poj. od
60 do 120 l,
12) wyjątkowo, przy jednorazowym wzroście
ilości odpadów mogą być stosowane, w porozumieniu z przedsiębiorstwem wywozowym, worki
foliowe.
6. Normy podane w ust. 5 obniża się o 50 %
w przypadku dokonywania segregacji odpadów
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komunalnych na terenie nieruchomości ich wytwórcy.
7. Odpady komunalne segregowane powinny
być gromadzone w:
1) pojemnikach opisanych w ust. 2, dodatkowo oznakowanych,
2) workach foliowych,
3) specjalistycznych oznakowanych pojemnikach,
4) ustala się minimalną pojemność pojemników do ich gromadzenia jak w ust. 5.
8. Urządzenia przeznaczone do zbiórki odpadów komunalnych powinny być ustawione
w obrębie nieruchomości w sposób pozwalający
na utrzymanie otoczenia w należytym porządku
i stanie sanitarnym.
9. Kosze na śmieci ustawione w miejscach
publicznych powinny być trwale zabezpieczone
przed wysypywaniem się odpadów.
10. Ustala się minimalną pojemność zbiorników wybieralnych na nieczystości ciekłe - 1000 l
na 1 osobę dla gospodarstw domowych a w pozostałych przypadkach 100 l na osobę korzystającą.
11. Ustala się minimalną pojemność pojemników na odpady biodegradowalne na 120 l.
12. Ustala się minimalną pojemność pojemników na odpady niebezpieczne wydzielone ze
strumienia odpadów komunalnych na 5 l. Pojemniki należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci.
Rozdział 3
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 4.1. Odpady komunalne powinny być usuwane z nieruchomości tak aby nie dopuścić do
przepełnienia pojemników i gromadzenia odpadów
wokół nich, powodującego zanieczyszczenie otoczenia z częstotliwością, według następujących
norm:
1) odpady komunalne niesegregowane:
a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych
zamieszkałych przez nie więcej niż dwie osoby nie rzadziej niż raz na miesiąc,
b) z budynków mieszkalnych pozostałych - nie
rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
c) obiektów handlowych - nie rzadziej niż raz
na tydzień,
d) z obiektów gastronomicznych - nie rzadziej
niż raz na tydzień,
e) z przenośnych punktów usługowych i handlowych zlokalizowanych poza budynkami - codziennie,
f) z koszy ulicznych nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie wiosenno-letnim i raz na dwa
tygodnie w okresie jesienno-zimowym,
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g) z pozostałych obiektów - nie rzadziej niż raz
na tydzień,
2) odpady komunalne segregowane:
a) odpady opakowaniowe nie rzadziej niż raz
na miesiąc,
b) odpady biodegradowalne gromadzone
w specjalistycznych pojemnikach nie rzadziej niż
raz na tydzień, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,
c) odpady wielkogabarytowe nie rzadziej niż
dwa razy w roku,
d) odpady niebezpieczne, po ich zabezpieczeniu, nie rzadziej niż raz w roku.
2. Odpady biodegradowalne powinny być
w miarę możliwości kompostowane we własnym
zakresie przez właścicieli nieruchomości, a w przypadku braku możliwości zorganizowania kompostownika na nieruchomości należy je gromadzić
w specjalnych pojemnikach, umożliwiających
pierwszy etap biodegradacji, a następnie przekazywać przedsiębiorstwu wywozowemu.
3. Odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych mogą być przekazywane do biodegradacji rolnikom lub innym podmiotom.
4. Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych należy wydzielać ze
strumienia odpadów komunalnych i przekazywać
do punktów ich zbiórki lub składać do specjalistycznych pojemników.
5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
z nieczystości ciekłych powinno być dokonywane
z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie
do ich przepełnienia - jednak nie rzadziej niż raz
na dwa miesiące.
6. Wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych powinien odbywać się w specjalistycznych pojazdach, właściwie zabezpieczonych
przed powodowaniem zanieczyszczenia oraz zagrożenia dla środowiska.
7. Odpady komunalne i nieczystości ciekłe
usuwa się za pośrednictwem przedsiębiorstw
wywozowych.
8. Odpady niebezpieczne zawierające azbest
należy usuwać za pośrednictwem specjalistycznych przedsiębiorstw posiadających odpowiednie
zezwolenia.
§ 5.1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady substancji i materiałów dla których nie zostały one przeznaczone, a w szczególności: gruzu budowlanego, lodu, śniegu, substancji żrących, trujących, wybuchowych, toksycznych, odpadów z działalności gospodarczej, odpadów niebezpiecznych.
2. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na
makulaturę zanieczyszczonych opakowań, foliowanych, a także lakierowanych wydawnictw –
katalogi, prospekty, kalki.
3. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na
opakowania szklane: ceramiki, szkła okiennego
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i zbrojonego, szyb samochodowych, luster, opakowań z zawartością chemikaliów i leków.
4. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na
tworzywa sztuczne opakowań po substancjach
ropopochodnych, środkach ochrony roślin, opakowań po lekach i chemikaliach.
5. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na
odpady biodegradowalne resztek mięsa, kości,
upłynnionych resztek pożywienia, popiołu i tytoniu, opakowań po żywności.
Rozdział 4
Maksymalny poziom odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji dopuszczonych do
składowania na składowiskach odpadów
§ 6. Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, dopuszczonych do
składowania na składowisku odpadów określa się:
1) do końca roku 2010 - do 75 % wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,
2) do końca roku 2013 - do 50 % wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,
3) do końca roku 2020 - do 35 % wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji.
Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z Gminnego Planu
Gospodarki Odpadami
§ 7.1. Zbieranie i unieszkodliwianie zwłok
zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenów
publicznych, jest realizowane przez Gminę.
2. Koszty zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierząt domowych i gospodarskich
ponosi ich właściciel.
Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 8.1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie
może stanowić dla ludzi zagrożenia lub uciążliwości.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
1) utrzymywania zwierząt na terenie swoich
posesji,
2) wyprowadzania psów na smyczy, a agresywnych również w kagańcu,
3) zwolnienie psa ze smyczy może nastąpić
wyłącznie w miejscach odosobnionych z zachowaniem bezpośredniej kontroli nad zwierzęciem,
4) sprzątania zanieczyszczeń pozostawionych
przez psy w miejscach wspólnego użytku,
a zwłaszcza: na klatkach schodowych, piwnicach, itp.
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5) zapobiegania oraz zwalczania chorób i insektów, występujących u zwierząt domowych,
3. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe
zabrania się:
1) pozostawiania zwierząt w miejscach publicznych bez opieki,
2) wpuszczania psów do piaskownic, na place
zabaw oraz na tereny obiektów szkolnych i sportowych,
Rozdział 7
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na
określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach
§ 9. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem drobiu i królików, pod
warunkiem przestrzegania następujących zasad:
1. Prowadzący chów jest obowiązany do:
1) przestrzegania obowiązujących przepisów
sanitarno-epidemiologicznych,
2) utrzymywania drobiu i królików w obiektach
budowlanych lub na terenie ogrodzonym,
3) niezwłocznego usuwania poza teren nieruchomości powstałych w czasie chowu nieczystości,
4) nie powodowania uciążliwości dla terenów
sąsiednich.
2. Zabrania się utrzymywania drobiu i królików
w budynkach mieszkalnych, a także na terenach
zwartej zabudowy wielorodzinnej.
Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji
oraz terminy przeprowadzania deratyzacji na terenie Gminy Niemodlin
§ 10.1. W celu zapobiegania powstawaniu
chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy zobowiązuje się
wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie
Gminy do przeprowadzenia deratyzacji.
2. Właściciele nieruchomości przeprowadzają
deratyzację miejsc oraz pomieszczeń nieruchomości, w szczególności takich jak: węzły ciepłownicze, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, korytarze i inne pomieszczenia piwniczne, strychy,
osłony śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne,
gospodarcze, magazyny itp.
1 2 55
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3. Deratyzację przeprowadza się dwa razy
w roku, w terminach:
1) od 15 marca do 15 kwietnia (akcja wiosenna),
2) od 15 października do 15 listopada (akcja
jesienna).
4. W miarę potrzeby mogą być prowadzone
dodatkowe akcje deratyzacji.
Rozdział 9
Skutki naruszeń postanowień regulaminu
§ 11. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia
postanowień regulaminu określa ustawa z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008 z późn. zm.).
Rozdział 10
Postanowienia końcowe
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.
§ 13. Traci moc uchwała Nr XXXIX/309/06
Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 czerwca
2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin
(Dz. U. Woj. Op. z 2006 r. Nr 53 poz. 1669).
§ 14.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Niemodlin.
Przewodniczący Rady
Jan Oleksa
*/ Uchwała została zaskarżona przez Wojewodę
Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Opolu – skarga Nr NK.III-KK-0914-1-15/2010 z dnia
30 września 2010 r.
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UCHWAŁA NR L/733/10
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia 2 września 2010 r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
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. 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, Dz. U z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241)
oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215,
poz. 1664) po dokonaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Rada
Miejska w Nysie uchwala, co następuje:

2. Celem uznania za pomnik przyrody jest zachowanie jego szczególnego cennego egzemplarza drzewa przed dewastacją oraz jego szczególnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych.
§ 2. W stosunku do pomnika przyrody wymienionego w § 1 wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania
obiektu lub obszaru
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby
3) umieszczania tablic reklamowych.
§ 3. Wykonanie uchwały oraz nadzór nad pomnikiem przyrody, o którym mowa w § 1, powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Nysie.

§ 1.1. Ustanawia się pomnikiem przyrody
drzewo z gatunku dąb szypułkowy o obwodzie
pnia 428 cm, wysokości 24 metrów, rosnące
w Nysie przy ulicy Słowiańskiej 15 na działce
nr 32/1 karta mapy 17 będącej własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Feliks Kamienik
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UCHWAŁA NR L/739/10
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia 2 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie 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 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz.
1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155 poz.
1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462,

Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651,
z 2008 r. Nr 209 poz. 1316, z 2009 r. Nr 19
poz. 100, Nr 22 poz. 120, Nr 175 poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28 poz. 146) Rada Miejska w Nysie
uchwala, co następuje:
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§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowym i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji, zawarty w regulaminie stanowiącym
załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Feliks Kamienik
Załącznik
do Uchwały Nr L/739/10
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 2 września 2010 r.
Regulamin konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji
§ 1.1. Poprzez konsultowanie rozumie się proces przedstawiania przez administrację lokalną
planów dotyczących uchwalenia bądź zmiany
aktów prawa miejscowego, a jednocześnie uzyskiwania opinii, stanowisk, uwag i propozycji
w tym zakresie.
2. Celem konsultowania jest uświadomienie skutków działań podejmowanych przez administrację
oraz włączenie organizacji pozarządowych w tworzenie aktów prawa miejscowego oraz programu
współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.
§ 2. Szczegółowy sposób przeprowadzenia
danej konsultacji, zgodny z niniejszym regulaminem, zostaje określony w zaproszeniu Burmistrza
Nysy do udziału w konsultacjach.
§ 3.1. Zaproszenie do udziału w konsultacjach
określa:
1) przedmiot konsultacji,
2) harmonogram konsultacji,
3) adresatów konsultacji,
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4) formy konsultacji,
5) miejsce konsultacji,
6) jednostkę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
2. Zaproszenie ogłasza się minimum 7 dni
przez terminem rozpoczęcia konsultacji.
3. Zaproszenie publikuje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, przy czym ogłoszenie
w BIP publikuje się zgodnie z terminem, o którym
mowa w ust. 2.
§ 4. Przedmiot konsultacji stanowią:
1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych,
2) projekty programów współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi.
§ 5. Harmonogram konsultacji określa datę ich
rozpoczęcia i zakończenia, od których ustala się
terminy określone w § 3 ust. 2 oraz § 10 ust. 2.
§ 6.1. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Nysa, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej.
2. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa,
adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
§ 7.1. Formy konsultacji:
1) pisemna papierowa (poprzez wypełnienie
i złożenie wskazanego formularza),
2) pisemna elektroniczna (poprzez wypełnienie
i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza),
3) ustna (poprzez udział w spotkaniach konsultacyjnych i wniesienie uwag do protokołu lub
notatki ze spotkania).
2. Konsultacje są przeprowadzane w co najmniej jednej formie wskazanej w ust. 1.
3. Możliwe jest zastosowanie wszystkich form
wskazanych w ust. 1.
4. Możliwe jest wprowadzenie dodatkowej
formy konsultacji w zależności od przedmiotu
konsultacji, mającej umożliwić jak najszerszy dostęp adresatów do udziału w konsultacjach.
§ 8.1. Miejsce konsultacji ustala się odrębnie
dla każdej konsultacji.
2. Przez miejsce konsultacji rozumie się miejsce spotkań konsultacyjnych, miejsce składania
wypełnionych formularzy oraz adres poczty elektronicznej, na który należy przesyłać formularze.
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§ 10.1. Wyniki konsultacji zostają ogłoszone
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.
2. Wyniki konsultacji są publikowane w terminie 14 dni od terminu zakończenia konsultacji,
określonego w zaproszeniu, o którym mowa w § 2
i 3 regulaminu.
3. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie
zgłoszonych uwag, opinii i propozycji ze wskazaniem ich uwzględnienia bądź nieuwzględnienia.
4. Wyniki konsultacji zawierają uzasadnienie
dla uwag, opinii i propozycji, które nie zostały
uwzględnione.
5. Wyniki konsultacji są przedkładane Radzie
Miejskiej w Nysie wraz z projektem uchwały dotyczącej konsultowanego aktu.
6. Wyniki konsultacji stanowią element pomocniczy w tworzeniu projektu uchwały i nie są
wiążące dla ostatecznego jej kształtu.

§ 9.1. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest jednostka wskazana przez Burmistrza Nysy (biuro/wydział Urzędu Miejskiego
w Nysie lub inna gminna jednostka organizacyjna), w kompetencji której leży opracowanie aktu
prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji.
2. Do zadań jednostki odpowiedzialnej za
przeprowadzenie konsultacji należy:
1) przygotowanie zaproszenia do udziału
w konsultacjach, o którym mowa w § 2 i 3 regulaminu,
2) przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji w formie ustnej oraz przygotowanie, udostępnienie, zebranie i przeanalizowanie formularzy,
o których mowa w § 7 regulaminu,
3) sporządzenie protokołu z konsultacji i przedłożenie go do akceptacji Burmistrzowi Nysy,
4) przygotowanie i publikacja wyników konsultacji zaakceptowanych przez Burmistrza Nysy,
5) przygotowanie i przedłożenie Radzie Miejskiej w Nysie wyników konsultacji wraz z projektem uchwały dotyczącej konsultowanego aktu.

§ 11.1. Konsultacje, o których mowa w § 1
uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów uczestniczących w konsultacjach oraz
liczbę zgłoszonych uwag i opinii.
2. W ramach konsultacji nie są uwzględniane
opinie i uwagi składane inaczej niż określa to zaproszenie do udziału w konsultacjach, o którym
mowa w § 2 i 3.
1 2 57
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UCHWAŁA NR L/746/10
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia 2 września 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/528/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 grudnia 2004 r.
w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r. Nr 80 poz.
717, Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, zm. 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) oraz art. 34 ust. 1
pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 7

i ust. 2, art. 70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz.
675), Rada Miejska w Nysie uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXX/528/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie
zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych, zmienionej uchwałą Nr XIX/269/08 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2008r. oraz
uchwałą Nr XXX/448/09 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 11 marca 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:
- w ust. 1 załącznika do uchwały uchyla się
pkt 3 o treści:
„3) Pułaskiego 17;”.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego, w prasie
regionalnej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 oraz na
stronie internetowej Urzędu.

Przewodniczący Rady
Feliks Kamienik
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UCHWAŁA NR XLII/261/2010
RADY GMINY OLSZANKA
z dnia 20 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejsowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy Olszanka uchwala, co nastepuje:
§ 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy
sposób konsultowania z organizacjami porzarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji, zwanych dalej "konsultacjami".
§ 2. Konsultacje przeprowadza się w oparciu
o zasady:
1) pomocniczości i suwerenności,
2) partnerstwa,
3) suwerenności,
4) legalności,
5) jawności.
§ 3.1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1,
w sprawie poddanej konsultacji.

3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Olszanka.
§ 4.1. W przypadku obowiązku przeprowadzenia konsultacji Wójt Gminy Olszanka określa
w szczególności przedmiot, formę i termin przeprowadzenia konsultacji.
2. Informację o podejmowanych konsultacjach
wraz z projektem dokumentu przeznaczonego do
konsultacji publikuje się na stronie internetowej
Gminy Olszanka: www.bip.olszanka.pl
3. Konsultacje mogą mieć formę:
1) bezpośrednich otwartych spotkań,
2) wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,
3) ankiet.
4. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wyrażać swoje opinie w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie
internetowej Gminy Olszanka.
5. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Wójt Gminy Olszanka przedstawia Radzie
Gminy, załączając jednocześnie swoje stanowisko
odnośnie uzyskanych opinii i publikuje je na stronie internetowej Gminy Olszanka.
§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr XLI/254/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projek-
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tów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

Przewodniczący Rady
Walenty Oliwa
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UCHWAŁA NR LXXI/757/10
RADY MIASTA OPOLA
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Opolu.
Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551,
Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r.
Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz.
527, Nr 125, poz. 842) - Rada Miasta Opola
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXII/336/08 Rady Miasta
Opola z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych w Opolu, paragraf 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
"§ 2.1. Podopieczni domów dziennego pobytu
w Opolu w ramach pobytu ponoszą odpłatność za
korzystanie z posiłków w zależności od posiadanego dochodu, zgodnie z kryterium dochodowym
ustalonym w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
o pomocy społecznej:
1) dochód do 150% kryterium dochodowego
– nie ponoszą odpłatności,
2) dochód powyżej 150% do 200% kryterium
dochodowego – odpłatność w wysokości 100%
wsadu,

3) dochód powyżej 200% do 250% kryterium
dochodowego – odpłatność w wysokości 100%
wsadu oraz koszty przygotowania posiłków
w wysokości do 10% wsadu,
4) dochód powyżej 250% do 300% kryterium
dochodowego – odpłatność w wysokości 100%
wsadu oraz koszty przygotowania posiłków
w wysokości od 10% do 30% wsadu,
5) dochód powyżej 300% kryterium dochodowego – odpłatność w wysokości 100% wsadu
oraz koszty przygotowania posiłków w wysokości
od 30% do 100% wsadu.
2. Wysokość wsadu, na który składa się wartość użytych do sporządzenia posiłków artykułów
żywnościowych, ustala kierownik domu dziennego pobytu w zależności od obowiązujących cen
artykułów żywnościowych oraz norm żywieniowych.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Dariusz Smagała
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UCHWAŁA NR LXI/931/2010
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU
z dnia 16 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203,
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.
52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230
Nr 106 poz. 675) oraz 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 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.
1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz.
1298, Nr169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651,
z 2008 r. Nr209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19,
poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Miejska
w Prudniku uchwala, co następuje:
§ 1.1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy
sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zwanymi dalej „Organizacjami”
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami działającymi na terenie Gminy Prudnik.
§ 2.1. Decyzje w sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektów aktów prawa miejscowego,
zwanych dalej „konsultacjami”, podejmuje Burmistrz Prudnika w formie zarządzenia.
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
zamieszczane jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem ich
rozpoczęcia.

1 2 61

3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
powinno określać:
1) cel konsultacji,
2) przedmiot konsultacji,
3) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
4) formę konsultacji,
5) komórkę Urzędu Miejskiego odpowiedzialną
za przeprowadzenie konsultacji.
§ 3.1. Konsultacje są prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:
1) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji,
2) korespondencyjne informowanie o możliwości składania opinii.
2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami
organizacji sporządza się protokół.
3. W przeprowadzanych konsultacjach termin
na wyrażenie opinii przez organizacje nie może
być krótszy niż 7 dni od dnia ich rozpoczęcia.
§ 4.1. Burmistrz Prudnika w terminie do
14 dni od daty zakończenia konsultacji przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji oraz podaje je do publicznej wiadomości na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
2. Wyniki konsultacji Burmistrz przedstawia
Radzie Miejskiej w uzasadnieniu do projektów
uchwał, o których mowa w § 1 uchwały.
§ 5. Konsultacje uznaje się za ważne bez
względu na liczbę organizacji biorących udział
w konsultacjach.
§ 6. Konsultacje mają charakter opiniodawczy
a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy
Prudnik.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Prudniku
Edward Mazur
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UCHWAŁA NR XXXVI/246/10
RADY GMINY WALCE
z dnia 6 lipca 2010 r.
w sprawie przyznawania Nagrody Wójta Gminy Walce za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości
Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.); art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu przyznawania corocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości
artystycznej,
upowszechniania
i ochrony kultury oraz ich wysokości (Dz. U.
z 2000 r. Nr 50 poz. 593) Rada Gminy uchwala
co następuje:
§ 1.1. Ustanawia się Nagrodę Wójta Gminy
Walce za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości
Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury.
2. Nagrodę mogą otrzymać mieszkańcy gminy
Walce oraz podmioty mające siedzibę na terenie
gminy Walce.
§ 2. Zasady, warunki i tryb przyznawania nagród, o których mowa w § 1, rodzaje nagród oraz
wysokość nagród pieniężnych określa Regulamin,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Nossol

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVI/246/10
Rady Gminy Walce
z dnia 6 lipca 2010 r.
Regulamin Przyznawania Nagrody Wójta Gminy Walce Za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości
Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury
Zasady i tryb przyznawania nagrody
1. Nagroda przyznawana jest na podstawie
oceny całokształtu działalności lub osiągnięć
o istotnym znaczeniu.
2. Nagroda może być przyznana:
1) osobom fizycznym,
2) osobom prawnym,
3) innym podmiotom.
3. Nagroda przyznawana jest raz w roku
w formie nagrody finansowej lub pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych.
4. Nagroda za całokształt działalności może
być przyznana tej samej osobie lub grupie tylko
jeden raz.
5. Nagroda finansowa jest ze środków budżetowych gminy, przy czym ilość przyznanych nagród w danym roku uzależniona jest od możliwości finansowych gminy. Wysokość środków finansowych ściśle określona w uchwale budżetowej gminy na dany rok budżetowy, jest wiążąca
dla komisji rozpatrującej wnioski kandydatów.
6. Uroczyste wręczenie nagrody odbywać się
będzie każdorazowo podczas sesji Rady Gminy
Walce w pierwszym kwartale roku kalendarzowego.
Zasady zgłaszania kandydatów
7. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać:
a) Wójt Gminy
b) stowarzyszenia działające na terenie gminy
Walce
c) radni Rady Gminy
8. Wniosek o przyznanie nagrody powinien
zawierać:
1) oznaczenie wnioskodawcy
2) dane osobowe kandydata (kandydatów) do
nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
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3) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana,
4) uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie lokalnego lub regionalnego charakteru działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenie dla kultury.
9. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania
w przypadku:
1) złożenia po terminie,
2) cofnięcia przez wnioskodawcę,
3) braków formalnych,
10. Wnioski o przyznanie nagród składa się do
dnia 31 grudnia każdego roku.
11. Wnioski o przyznanie nagród rozpatrywane
będą do dnia 31 stycznia każdego roku.

Poz. 1257-1258

13. W skład komisji wchodzą:
1) Zastępca Wójta,
2) Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady
Gminy,
3) Kierownik Referatu Promocji, Przetargów,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami.
14. Szczegółowy tryb prac Komisja ustala na
swoim posiedzeniu.
15. Posiedzenie komisji uważa się za ważne, jeśli uczestniczy w nim co najmniej pięciu członków.
16. Decyzje komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością głosów obecnych
na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
17. Protokół z posiedzenia Komisji wraz z listą
laureatów wytypowanych do otrzymania nagrody
oraz z propozycja wysokości nagrody Komisja
przedstawia Wójtowi Gminy.
18. Wójt Gminy podejmuje decyzje w sprawie
zatwierdzenia listy laureatów oraz wysokości
nagród zależnej od wysokości środków finansowych ściśle określonych w uchwale budżetowej
na dany rok budżetowy.

Komisja ds. przyznawania dorocznych nagród
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania, ochrony kultury
12. Skład komisji powoływany jest corocznie
uchwałą Rady Gminy.
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UCHWAŁA NR XXXVII/256/10
RADY GMINY WALCE
z dnia 14 września 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznawania Nagrody Wójta Gminy Walce
za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.); art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu przyznawania corocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości (Dz. U. z 2000 r.
Nr 50 poz. 593) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/246/10 Rady Gminy
Walce z dnia 6 lipca 2010 roku w załączniku stanowiącym Regulamin ust. 18 otrzymuje brzmienie:
"Wysokość przyznanej nagrody nie może przekroczyć minimalnego wynagrodzenia brutto obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania nagrody".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Nossol
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UCHWAŁA NR XXXVII/260/10
RADY GMINY WALCE
z dnia 14 września 2010 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXVII/201/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 2 oraz art. 10 ust. 3
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115,
Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r.
Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101),
Rada Gminy Walce po zasięgnięciu opinii Zarządu
Powiatu Krapkowickiego, uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVII/201/09 z dnia
17 czerwca 2009 r. zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:
„Do kategorii dróg gminnych zalicza się drogę
stanowiącą ulicę Plebiscytową, obejmującą działkę nr ewid. 1172 o powierzchni 0,6614 ha,
część działki nr ewid. 1307/2 o powierzchni
0,1130 ha, część działki nr ewid. 1196/1 o powierzchni 0,0630 ha, działkę nr ewid. 18/28
o powierzchni 0,1015 ha, działkę nr ewid. 18/38
o powierzchni 0,0884 ha, część działki nr ewid.
18/5 o powierzchni 0,2000 ha oraz część działki
nr ewid. 1197/1 o powierzchni 0,0100 ha położone w Straduni”.

§ 2. Przebieg drogi, wymienionej w § 1, oznaczono na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Nossol
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UCHWAŁA NR XLI/332/2010
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi Gminy Wołczyn i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy 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 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146),
oraz 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 2004 r.
Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210,
poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169,
poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz.
2104, z 2006 r. Nr 94 poz. 651, z 2008 r.
Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100,
Nr 22, poz. 120, Nr 19, poz. 100, Nr 157, poz.
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Miejska
w Wołczynie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób
konsultowania z organizacjami pozarządowymi
Gminy Wołczyn i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym
i o wolontariacie projektów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji, zwanych dalej konsultacjami.
§ 2.1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności.
2. Konsultacje przeprowadza się w przypadkach skierowania pod obrady Rady Miejskiej
w Wołczynie projektów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych.
3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy,
a ich wyniki nie są wiążące dla organów władz
Gminy Wołczyn.

4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział
w konsultacjach.
§ 3.1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
podejmuje Burmistrz Wołczyna.
2. Informację o podejmowanych konsultacjach
zamieszcza się na stronie internetowej Gminy
Wołczyn. Informacja powinna określać przedmiot
konsultacji, termin konsultacji, formy konsultacji.
3. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym niż 7 dni
przed terminem ich rozpoczęcia.
§ 4.1. Konsultacje mogą być prowadzone
w co najmniej jednej z podanych form:
1) konsultacje pisemne,
2) konferencje,
3) spotkania z przedstawicielami organizacji
pozarządowych,
4) korespondencyjne informowanie o możliwości składania opinii,
5) publikacja tekstu dokumentu na stronie internetowej Gminy Wołczyn,
6) przyjmowanie uwag i wniosków w siedzibie
Urzędu,
7) przyjmowanie uwag i wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej,
8) powołanie zespołu opiniodawczo - konsultacyjnego.
2. Dopuszczalne są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach.
3. W przypadku konsultacji prowadzonych w
formie spotkań bezpośrednich, w terminie nie
późniejszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą
spotkania wysyła się informację pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Informacja powinna zawierać termin, miejsce oraz przedmiot konsultacji. Ze
spotkania sporządzany jest protokół zawierający
informację o przedmiocie konsultacji, przebiegu
dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie.
§ 5.1. Po zakończeniu konsultacji sporządzane
jest sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji.
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2. Informację o wynikach konsultacji podaje się
do wiadomości na stronie internetowej Urzędu, nie
później niż w ciągu 30 dni od ich zakończenia.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

Przewodniczący Rady
Waldemar Antkowiak
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UCHWAŁA NR LI/402/10
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z dnia 14 września 2010 r.
szczegółowego sposobu konsultowania 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. 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 2004 r. Nr 64, poz. 593,
Nr 116, oz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r.
Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175,
poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94,
poz. 65, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r.
Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz.
1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz 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. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz.
675/ uchwala się co następuje:

i o wolontariacie, mające siedzibę i działające na
terenie gminy Zdzieszowice;
2. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, jeżeli taka Rada w gminie Zdzieszowice
zostanie utworzona.

§ 1. Konsultacjom podlegają projekty aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3.1. Konsultacje prowadzi się poprzez:
1) opublikowanie informacji Burmistrza Zdzieszowic o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazany jest: przedmiot konsultacji, termin i zakres
konsultacji oraz forma konsultacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zdzieszowice
oraz w siedzibie Urzędu Gminy Zdzieszowice
w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń;
2) przekazanie informacji Burmistrza Zdzieszowic o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazany jest: przedmiot konsultacji, termin i zakres
konsultacji oraz forma konsultacji do Gminnej
Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2. Termin konsultacji nie może być krótszy niż
14 dni od dnia opublikowania informacji Burmistrza Zdzieszowic o rozpoczęciu konsultacji
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie
Urzędu Gminy Zdzieszowice w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń oraz od dnia
doręczenia informacji Burmistrza Zdzieszowic
o rozpoczęciu konsultacji Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.
3. Burmistrz Zdzieszowic może zamieścić informację o prowadzonych konsultacjach w lokalnej prasie.

§ 2. W konsultacjach mogą brać udział:
1. organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

§ 4. Konsultacje uznaje się za ważne bez
względu na liczbę podmiotów biorących udział
w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone
w sposób określony w uchwale.
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§ 5.1. Burmistrz Zdzieszowic w terminie
30 dni od dnia zakończenia konsultacji podejmuje
decyzję co do uwzględnienia lub odrzucenia propozycji zgłoszonych w ramach konsultacji przez
podmioty wymienione w § 2.
2. O podjętej decyzji Burmistrz Zdzieszowic informuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Zdzieszowice oraz w siedzibie Urzędu
Gminy Zdzieszowice w miejscu przeznaczonym
do zamieszczania ogłoszeń.

Poz. 1261-1262

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
Monika Wąsik-Kudla
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ANEKS NR 2
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
do Porozumienia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów
klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
pomiędzy
Powiatem Lublinieckim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu w Lublińcu, w imieniu którego
działają:
1. Starosta Lubliniecki - Joachim Smyła
2. Wicestarosta - Tadeusz Konina
zwanym dalej "Powierzającym",
a
Powiatem Kędzierzyńsko – Kozielskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, w imieniu którego działają:
1. Starosta - Józef Gisman,
2. Wicestarosta - Marek Matczak
zwanym dalej "Przyjmującym".
Działając na podstawie uchwały nr 286/
XXXIII/2001 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia
27 grudnia 2001 roku w sprawie porozumienia
z Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim dotyczącego kształcenia uczniów klas wielozawodowych
zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych
przez Powiat Lubliniecki w zakresie teoretycznych
przedmiotów zawodowych oraz uchwały Nr XLII/
234/2002 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawierania porozumień z Powiatami dotyczących finansowania kształcenia
uczniów klas wielozawodowych zasadniczych
szkół zawodowych prowadzonych przez Powiaty
w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w związku z realizacją zadań określonych
w art. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
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Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), strony porozumienia ustalają co następuje:
§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w porozumieniu:
§ 3 ust. 1 porozumienia otrzymuje nowe
brzmienie:
"Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na
czas roku szkolnego 2010/2011.".
§ 2. Pozostałe ustalenia porozumienia nie ulegają zmianie.
§ 3. Aneks do porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
§ 4. Aneks do porozumienia sporządza się
w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po
trzy dla każdej ze stron.
§ 5. Aneks do porozumienia wchodzi w życie
z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia
1 września 2010 r.

POWIERZAJĄCY

PRZYJMUJĄCY

Starosta
Joachim Smyła

Starosta
Józef Gisman

Wicestarosta
Tadeusz Konina

Wicestarosta
Marek Matczak
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INFORMACJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 20 września 2010 r.

W dniu 20 września 2010 r. decyzją Nr WCC/
1014L/3035/W/OWA/2010/RK i Nr PCC/1000K/
3035/W/OWA/2010/RK Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki postanowił zmienić koncesję na wytwarzanie ciepła oraz na jego przesyłanie i dystrybucję Przedsiębiorstwu: EPS Polska Sp. z o.o.

Zarządy ww. województw w terminie 14 dni od
przedłożenia sprawy, opinii takiej nie wydały, co
w myśl art. 23 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne równoznaczne jest z opinią pozytywną.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne Prezes URE może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego.

UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 28 listopada 2001 r. nr WCC/
1014/3035/W/3/2001/BK (z późn. zm.) oraz
nr PCC/1000/3035/W/3/2001/BK (z późn. zm.)
udzielono Koncesjonariuszowi: EPS Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie koncesji na wytwarzanie
ciepła oraz na jego przesyłanie i dystrybucję na
okres do 30 listopada 2011 r.

W związku z poczynionymi ustaleniami, mając
na względzie to, iż spełnione zostały przesłanki
z art. 155 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
postanowił przychylić się do wniosku Koncesjonariusza i zmienić decyzję z dnia 28 listopada 2001 r.
nr WCC/1014/3035/W/3/2001/BK (z późn. zm.)
oraz decyzję z dnia 28 listopada 2001 r. nr PCC/
1000/3035/W/3/2001/BK.

Pismem z dnia 22 czerwca 2010 r. (bez znaku) Koncesjonariusz wystąpił z wnioskiem
o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na
jego przesyłanie i dystrybucję w związku ze
sprzedażą zorganizowanej część przedsiębiorstwa
w Sokółce i Drzewicy innemu przedsiębiorstwu
energetycznemu posiadającemu stosowne koncesje na określony zakres prowadzonej działalności.

Decyzję Przekazano Przedsiębiorstwu.
z up. Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki
Dyrektor Oddziału Centralnego
Urzędu Regulacji Energetyki
Adam Dobrowolski

W toku postępowania zwrócono się o wyrażenie opinii w sprawie zmiany tych koncesji do Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Opolskiego.
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INFORMACJA NR OWR-4210-32(10)/2010/564/VIII-B/MK
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania VIII taryfy dla ciepła ZAK. S.A.
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźle
W dniu 29 września 2010 roku Prezesa URE
decyzją nr OWR-4210-32/2010/564/VIII-B/MK
przedłużył do 31 marca 2011 r. termin obowiązywania VIII taryfy dla ciepła ZAK Sp. z o.o.
z siedzibą w Kędzieżynie - Koźle.

UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 26 lipca 2010 r. ZAK S.A.
wystąpił o przedłużenie do 31 marca 2011 r.
VIII taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 1 września 2009 r. nr OWR4210-41/2009/564/VIII-A/MK z terminem obowiązywania do 30 września 2010 r.
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Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze
zmianami) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.
625 ze zmianami) Prezes URE decyzją z dnia

Poz. 1264

29 września 2010 r. nr OWR-4210-32/2010/564/
VIII-B/MK przedłużył do 31 marca 2011 r. termin
obowiązywania VIII taryfy dla ciepła ZAK S.A.
z up. Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału
Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą we Wrocławiu
Józef Dolata
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