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1

UCHWAŁA NR XLVII/305/10
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 1 października 2010 r.
w sprawie wykonania przepisów o pożytku publicznym
Na podstawie art. 5 ust. 5, art. 19c ust. 1
oraz art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn.
zm.1) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) szczegółowy sposób konsultowania z Powiatową 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 (Dz. U. z 2003 r.
Nr 96, poz. 873, z późn. zm.1)):
a) projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów,
b) rocznych lub wieloletnich programów
współpracy z tymi organizacjami i podmiotami,
c) zamiaru utworzenia jednostki organizacyjnej, której celem jest działalność na rzecz tych
organizacji i podmiotów, w zakresie określonym
w art. 4 ust. 1 tej ustawy;
2) tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej;
3) warunki potrzebne do wprowadzenia przepisów o trybie powoływania członków oraz
o organizacji i trybie działania Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego.
Rozdział 1
Konsultacje
§ 2. Konsultacje, o których mowa w § 1
pkt 1, zwane dalej „konsultacjami”, mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą Rady ani
Zarządu Powiatu Brzeskiego.
§ 3.1. Konsultacje prowadzi się z organizacjami i podmiotami, o których mowa w § 1 pkt 1,
z zastrzeżeniem ust. 2.
1
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
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 i Nr 127, poz. 857.

2. Konsultacje prowadzi się z Powiatową Radą
Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Brzeskiego w przypadku jej utworzenia przez Zarząd
Powiatu Brzeskiego na wniosek organizacji lub
podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, po
określeniu przez Radę Powiatu Brzeskiego trybu
powoływania jej członków oraz jej organizacji
i trybu działania, co może nastąpić w szczególności w niniejszej uchwale po jej zmianie.
§ 4.1. Przeprowadzenie konsultacji zarządza
w formie uchwały Zarząd Powiatu Brzeskiego.
2. Uchwała określa w szczególności:
1) krótki opis przedmiotu konsultacji, a w załączniku projekt aktu, programu lub decyzji,
o których mowa w § 1 pkt 1;
2) dzień rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
3) wybrane formy konsultacji, w tym w razie
potrzeby ich czas i miejsce;
4) komórki organizacyjne starostwa lub jednostki organizacyjne powiatu, które przygotowały
projekt oraz są odpowiedzialne za wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem poszczególnych etapów konsultacji.
§ 5. Uchwałę Zarządu Powiatu Brzeskiego
w sprawie konsultacji ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej, przez
czas nie krótszy niż do zakończenia konsultacji.
§ 6. Opinie organizacji i podmiotów, o których
mowa w § 1 pkt 1, przyjmowane są w formach
określonych w uchwale Zarządu Powiatu Brzeskiego w sprawie konsultacji:
1) w ramach spotkań indywidualnych lub
wspólnych konferencji albo telefonicznie;
2) za pomocą formularzy internetowych, forum
dyskusyjnego, systemu komentarzy lub innego
podobnego mechanizmu na stronie internetowej;
3) za pomocą poczty elektronicznej; lub
4) pisemnie.
§ 7. Konsultacje nie mogą trwać krócej niż
5 dni roboczych. Jeżeli organizowane są w formie
spotkań lub konferencji, dzień ostatniego spotkania lub konferencji nie może przypadać szybciej
niż po upływie 5 dni od dnia ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w § 5.
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§ 8.1. Uczestnicy konsultacji składający opinie
zobowiązani są do przekazania wraz ze zgłaszaną
opinią swojego imienia, nazwiska, adresu lub
innej formy kontaktu zwrotnego, a w przypadku
opinii grupowej — również nazwy i adresu reprezentowanej grupy.
2. Opinie anonimowe nie podlegają rozpatrzeniu.
§ 9. Po zakończeniu konsultacji wyznaczona
komórka lub jednostka, o której mowa w § 4
ust. 2 pkt 4, sporządza zestawienie wszystkich
opinii, wraz z uwagami i wnioskami, celem ich
rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu Brzeskiego,
który może zmienić swój projekt.
§ 10. Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza
sprawozdanie z przebiegu i wyniku konsultacji
w terminie 2 tygodni od daty zakończenia konsultacji. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio.
§ 11. Konsultacje uznaje się za ważne bez
względu na liczbę osób i reprezentowanych organizacji lub podmiotów, o których mowa w § 1
pkt 1, które wzięły udział w konsultacjach.
§ 12. Koszty przygotowania i przeprowadzenia
konsultacji pokrywane są ze środków jednostki,
o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 4, lub z budżetu
powiatu.
§ 13. Do konsultacji nie stosuje się przepisów
uchwały Rady Powiatu Brzeskiego Nr XL/397/
2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu brzeskiego (Dz. Urz. Woj. Op.
z 2006 r. Nr 18, poz. 648). Przepis niniejszy nie
wyklucza możliwości zarządzenia odrębnych konsultacji z mieszkańcami w trybie określonym
w tej uchwale.
Rozdział 2
Inicjatywa lokalna
§ 14.1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej można składać
w każdym czasie, przy czym możliwość i termin
jego realizacji zależą od bieżących możliwości
finansowych budżetu powiatu.
2. Wnioski złożone do 30 września a planowane do realizacji w kolejnym roku, w razie ich
uwzględnienia, bierze się pod uwagę już w trakcie
przygotowywania projektu uchwały budżetowej
na kolejny rok. Wnioski złożone w innym czasie,
w razie ich uwzględnienia, stanowią podstawę do
odpowiedniej zmiany wcześniej podjętej uchwały
budżetowej.
§ 15. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

Poz. 1291

1) nazwę i cel inicjatywy;
2) termin i miejsce realizacji inicjatywy;
3) szczegółowy opis inicjatywy, w tym:
a) proponowany zakres rzeczowy zadania,
b) wstępny harmonogram realizacji,
c) dotychczas wykonane prace,
d) opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania;
4) określenie liczby osób, którym służyć będzie
inicjatywa;
5) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy, w tym:
a) całkowity koszt,
b) wnioskowaną wysokość dofinansowania
oraz planowany sposób jej wydatkowania,
c) oświadczenie o zgromadzonych środkach
własnych,
d) informacje o ewentualnych innych źródłach
finansowania;
6) przewidywany roczny koszt eksploatacji
przedmiotu inicjatywy oraz źródło finansowania
eksploatacji;
7) podpisy wnioskodawców oraz czytelne
imiona i nazwiska lub nazwy oraz adresy wnioskodawców, w tym wskazanie wspólnego adresu
do korespondencji.
§ 16. Do wniosku można dołączyć w szczególności kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania.
§ 17. Oceny wniosku dokonuje się biorąc pod
uwagę następujące kryteria szczegółowe:
1) zgodność inicjatywy z potrzebami społeczności lokalnej;
2) udział finansowy wnioskodawcy w łącznych
szacunkowych kosztach realizacji inicjatywy;
3) wkład rzeczowy wnioskodawcy w realizację
inicjatywy, taki jak: dokumentacja projektowa,
kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe,
materiały niezbędne do realizacji inicjatywy;
4) wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy;
5) zaawansowanie przygotowań do realizacji
inicjatywy;
6) wysokość środków z budżetu powiatu potrzebnych do realizacji inicjatywy;
7) koszty eksploatacji inicjatywy, ponoszone
przez powiat po jej zrealizowaniu.
§ 18.1. Wniosek wnosi się do Zarządu Powiatu Brzeskiego, przy czym zanim będzie rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu, przekazuje się go
właściwej merytorycznie co do treści wniosku
komórce organizacyjnej starostwa lub jednostce
organizacyjnej powiatu, która proponuje Zarządowi uwzględnienie lub odrzucenie wniosku, biorąc pod uwagę szczegółowe kryteria oceny oraz
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jego celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej, w sposób umożliwiający zachowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące terminu załatwiania
wniosków.
2. Jeżeli z uwagi na zakres wniosku, przygotowanie propozycji w trybie określonym w ust. 1
przekracza możliwości właściwej komórki lub
jednostki, Starosta Powiatu Brzeskiego może
powołać komisję (zespół) do przygotowania propozycji dla Zarządu Powiatu Brzeskiego.

towej Rady Działalności Pożytku Publicznego —
w przypadku zamiaru jej utworzenia przez Zarząd
na wniosek organizacji i podmiotów, o których
mowa w § 1 pkt 1, prowadzących działalność na
terenie powiatu brzeskiego.
2. Wniosek o utworzenie Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego podlega rozpatrzeniu w terminie dwóch miesięcy od jego
otrzymania przez Zarząd Powiatu Brzeskiego.
Rozdział 4
Przepisy przejściowe i końcowe

Rozdział 3
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego
§ 19.1. Zarząd Powiatu
Radzie Powiatu Brzeskiego
przepisy niniejszej uchwały
członków oraz organizację i
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§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Brzeskiego przedłoży
projekt uzupełniający
o tryb powoływania
tryb działania Powia-

Przewodniczący
Rady Powiatu Brzeskiego
Henryk Mazurkiewicz

1

1292
2

UCHWAŁA NR XLVI/272/2010
RADY POWIATU W KLUCZBORKU
z dnia 16 września 2010 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXX/174/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie zasad udzielania obniżek oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.
674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 5 Uchwały Nr XXX/174/2009 Rady
Powiatu w Kluczborku w sprawie zasad udzielania obniżek oraz przyznawania zwolnienia od
obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, z dnia 12 marca
2009 r. skreśla się pkt 2).
2

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Mariusz Pieńkowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 119

– 7634 –

Poz. 1293

1293
3

UCHWAŁA NR XXXV/396/10
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie Biała i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu do tego uprawnionego
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, 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) oraz art. 59 ust. 1 - 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz.
146) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób
i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie
Białą i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje
się organ uprawniony do udzielania tych ulg.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należnościach pieniężnych – rozumie się
przez to kwotę główną zobowiązań mających
charakter cywilnoprawny, odsetki za zwłokę,
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego,
według stanu na dzień złożenia wniosku,
2) dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
3) wierzycielu – rozumie się przez to Gminę
Biała oraz jej jednostki podległe, w tym Urząd
Miejski w Białej,
4) przedsiębiorcy – rozumie się przez to
wszystkie kategorie podmiotów zaangażowanych
w działalność gospodarczą, niezależnie od formy
prawnej tych podmiotów i źródeł ich finansowania,
5) uldze – rozumie się przez to umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności pienięż-

nych przypadających Gminie Białą i jej jednostkom podległym.
§ 3.1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji
(WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu
do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28.12.
2006 r.).
2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie
może przekroczyć równowartości dopuszczalnej
wartości pomocy, o której stanowi rozporządzenie wymienione w ust. 1.
3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezależnie od organu, który tej
pomocy udzielił.
4. W celu uzyskania pomocy, o której mowa
w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest do
przedstawienia organowi udzielającemu pomocy:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,
albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) pozostałych informacji, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(Dz. U. Nr 53, poz. 311) oraz rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie informacji składanych przez podmioty
ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie
lub rybołóstwie (Dz .U. Nr 121, poz. 810).
§ 4. Należność pieniężna może być umorzona
w całości lub części, jeżeli wystąpiła jedna z następujących przesłanek:
1) dłużnik – osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku,
2) dłużnik – osoba prawna została wykreślona
z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytu-
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łu należności nie przechodzi z mocy prawa na
osoby trzecie,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne
okazało się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej uległa likwidacji,
5) nie można ustalić osoby dłużnika, jego miejsce zamieszkania bądź siedziby,
6) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
7) należność główna jest mniejsza lub równa
podwójnej kwocie najniższego wpisu sądowego
do pozwu,
8) odsetki pozostałe do zapłaty po uregulowaniu należności głównej – nie przekraczają kwoty
kosztów ich dochodzenia,
9) dłużnik – osoba fizyczna nie jest w stanie
uiścić należności pieniężnej ze względu na wysokość dochodów oraz zagrożenie dla egzystencji
dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu
wywołane: ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą
dłużnika lub członka jego rodziny, sieroctwem,
potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietnością, alkoholizmem, narkomanią, gdy w rodzinie są małoletnie dzieci, klęską żywiołową, zdarzeniem losowym lub sytuacją kryzysową,
10) dłużnik – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
znalazła się w przejściowej, trudnej sytuacji ekonomicznej.
§ 5.1. Należności pieniężne mogą być umorzone z urzędu w całości lub w części w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w § 4
pkt 1 - 8 uchwały.
2. Przesłanki umorzenia należności pieniężnych, o których mowa w ust. 1 powinny być
udokumentowane przez organ upoważniony do
umorzenia w szczególności:
1) aktem zgonu osoby fizycznej lub zaświadczeniem o wykreśleniu osoby prawnej z właściwego rejestru osób prawnych, wydanym przez
organ prowadzący rejestr,
2) postanowieniem sądu o:
a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości,
gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
upadłościowego,
b) umorzeniu postępowania upadłościowego,
gdy zachodzi okoliczność wymieniona w lit. „a”,
c) zakończeniu postępowania upadłościowego
obejmującego likwidację majątku upadłego.
3) postanowieniem organu egzekucyjnego
o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, jeżeli
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jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.
§ 6.1. Należności pieniężne wymienione w § 4
pkt 9 i 10 uchwały mogą być na wniosek dłużnika w całości lub części umarzane, ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty.
2. Podstawą umorzenia odsetek na wniosek
dłużnika jest uprzednia zapłaty należności głównej.
3. Udzielanie bądź odmowa udzielenia ulg,
o których mowa w ust. 1 następuje w formie
jednostronnego oświadczenia woli złożonego
przez organ, o którym mowa w § 11.
§ 7.1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa
wierzycielowi.
2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 4 pkt 9 i 10 uchwały,
opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wszelkie
inne okoliczności uzasadniające składany wniosek.
3. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.
4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia
ulgi, organ wymieniony w § 11 wzywa dłużnika
do ich uzupełnienia.
5. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika
w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienia go bez rozpatrzenia.
6. Złożenie przez dłużnika wniosku o udzielenie ulgi wraz z uzasadnieniem, wstrzymuje naliczanie odsetek za zwłokę przez czas od wpłynięcia wniosku do organu uprawnionego do rozpatrzenia ulgi do dnia jego rozpatrzenia.
§ 8. Umorzenie należności pieniężnych, za które odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić w przypadku, gdy warunki umorzenia są
spełnione wobec wszystkich dłużników.
§ 9. W przypadku sytuacji gospodarczo, społecznie uzasadnionych lub zasługujących z innych
przyczyn na uwzględnienie, organ uprawniony do
umarzania należności może na wniosek dłużnika
umorzyć, odroczyć termin zapłaty należności lub
rozłożyć należność na raty, biorąc pod uwagę
możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony
interes wierzyciela.
§ 10.1. Spłata tej samej należności lub chociażby jej części może być odroczona lub rozłożona na raty nie więcej niż dwa razy.
2. Okres odroczenia lub rozłożenia na raty należności pieniężnej nie może być dłuższy niż
12 miesięcy, a w przypadku ponownego udziele-
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nia ulgi na tą samą należność łączny okres nie
może być dłuższy niż 18 miesięcy.
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2. W przypadku, gdy dłużnik nie spłacił którejkolwiek z rat – niespłacona należność pieniężna
staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami od pierwotnego terminu wymagalności do
dnia zapłaty.

§ 11.1. Do udzielania ulg uprawniony jest:
1) Burmistrz Białej, jeżeli kwota należności
pieniężnej nie przekracza 2.000 zł,
2) Burmistrz Białej, po zaciągnięciu opinii Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Białej, jeżeli
kwota należności pieniężnych wynosi 2.001 zł
do 5.000 zł,
3) Burmistrz Białej, po uzyskaniu zgody Rady
Miejskiej w Białej, jeżeli kwota należności pieniężnych przekracza 5.000 zł.
2. Kwoty należności pieniężnych tego samego
dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają
kumulacji.

§ 13. Traci moc Uchwała Nr XXIX/298/06 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 kwietnia 2006 r.
W sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności
pieniężnych Gminy Biała oraz jednostek organizacyjnych gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 12.1. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od
pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty, w przypadku, gdy zostanie ustalone, że:
1) dowody, na podstawie których organ udzielił ulgi, okazały się fałszywe,
2) dłużnik wprowadził organ w błąd co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi,
3) dłużnik nie spłacił należności pieniężnej
w odroczonym terminie.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Joachim Kosz
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UCHWAŁA NR XXXV/397/10
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 19 poz. 115, Nr 23 poz. 136,
Nr 192 poz. 1381, z 2008 r. Nr 54 poz. 326,
Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r.
Nr 19, poz. 100, Nr 19 poz. 101, Nr 86 poz.
720, Nr 168 poz. 1323) Rada Miejska w Białej
uchwala co następuje:
§ 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej następujące drogi położone na terenie gminy Biała:
1) 106525 O Radostynia - Solec
2) 106526 O Radostynia – do DW 414
3) 06519 O Żabnik – Łącznik na odcinku od
skrzyżowania z DW 414 do miejscowości Łącznik.
4

§ 2. Drogi wymienione w § 1 zalicza się do
dróg wewnętrznych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie 14 dni po ogłoszeniu, z mocą od dnia
1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Joachim Kosz
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UCHWAŁA NR XXXV/401/10
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/133/07 z dnia 26 października 2007 roku
w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych
oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a 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 2005r. 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) Rada Miejska
w Białej uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/133/07 Rady Miejskiej
w Białej z dnia 26 października 2007 roku
w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
skreśla się w całości treść § 8 ust. 2 oraz § 13
ust. 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Joachim Kosz

5
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UCHWAŁA NR XL/297/2010
RADY GMINY CHRZĄSTOWICE
z dnia 28 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. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
o z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U.
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.
1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162
poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz. U.
z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.
1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 947, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.
Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U.

z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241,
Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, poz. 146) oraz
art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, zm. Dz. U. z 2004 r.
Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz.
2135, Dz. U. z 2005 r. Nr 155 poz. 1298,
Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249
poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 94 poz. 651,
Dz. U. z 2008 r. Nr 209 poz. 1316, Dz. U.
z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 22 poz. 120,
Nr 157 poz. 1241, Dz. U. 2010 Nr 28 poz. 146)
Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje:
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§ 1. Przyjmuje się „Regulamin konsultacji 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”.
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załącznikiem jest lista obecności uczestników
spotkania.
3. Termin na wyrażanie opinii przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 7 dni
od dnia doręczenia bądź ogłoszenia projektu.
§ 6.1. Zgłoszone w czasie konsultacji opinie
i uwagi organizacji pozarządowych kierowane są
przez Wójta Gminy Chrząstowice do właściwego
Referatu lub jednostki organizacyjnej, w zależności od przedmiotu konsultacji.
2. Wyznaczony przez Wójta Gminy Referat lub
jednostka organizacyjna rozpatruje uwagi i opinie,
a następnie przekazuje propozycję stanowiska
w tej sprawie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.
3. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem
Wójta Gminy są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
Urzędu Gminy Chrząstowice, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 2. Przedmiotem Konsultacji są:
a) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych
dalej organizacjami pozarządowymi,
b) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi.
§ 3. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie
gminy Chrząstowice, w zakresie określonym
w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie za pośrednictwem ich przedstawicieli.

§ 7. Konsultacje uznaje się za ważne bez
względu na liczbę podmiotów biorących udział
w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone
w sposób określony w regulaminie.

§ 4. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 2
regulaminu, w sprawie poddanej konsultacji.

§ 8. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy Chrząstowice.

§ 5.1. W zależności od potrzeb, konsultacje
mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej wymienionych form:
a) spotkanie z przedstawicielami organizacji
pozarządowych,
b) pisemne lub elektroniczne zapytanie o uwagi i opinie,
c) publikacja projektu w Biuletynie Informacji
Publicznej.
2. Ze spotkania z przedstawicielami organizacji
pozarządowych sporządzą się protokół, którego

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Bartek
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UCHWAŁA NR XLVII/438/10
RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Głubczyce celem
przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia
16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw

(tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 176, poz.
1190) na wniosek Burmistrza Głubczyc, Rada
Miejska w Głubczycach uchwala co następuje:
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§ 1. Tworzy się odrębne obwody głosowania
na terenie miasta i gminy Głubczyce, celem przeprowadzenia w 2010 roku wyborów do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw:
Nr
obwodu
19

20

21

Granica
obwodu
Szpital
Powiatowy
w Głubczycach
Dom Pomocy
Społecznej
w Klisinie
Zakład Karny
w Głubczycach

Poz. 1297-1298

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych, na
tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie lokalnej.

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
Szpital Powiatowy,
ul. Skłodowskiej 28,
Głubczyce
Świetlica Domu
Pomocy Społecznej,
Klisino 100, Klisino
Świetlica Zakładu Karnego,
ul. Kochanowskiego 3,
Głubczyce

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kazimierz Naumczyk
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UCHWAŁA NR XLVII/439/10
RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie 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 prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) 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 późniejszymi zmianami) Rada Miejska
w Głubczycach uchwala, co następuje:
§ 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, zwanych dalej „konsultacjami”.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
2) organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

3) gminie – rozumie się przez to Gminę Głubczyce
4) radzie miejskiej – rozumie się przez to Radę
Miejską w Głubczycach
5) burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Głubczyc
6) urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miejski w Głubczycach.
§ 3.1) Konsultacje przeprowadza się w sprawach projektów:
a) aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy,
b) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.
2) Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji o poddanej konsultacji
uchwale.
3) Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji.
§ 4.1) Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji
podejmuje Burmistrz w formie zarządzenia.
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2) W wydanym zarządzeniu Burmistrz określa:
a) przedmiot konsultacji
b) formę konsultacji
c) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
3) Wszelkie zadania związane z przygotowaniem projektów prawa miejscowego i przeprowadzeniem poszczególnych konsultacji wykonuje
pracownik właściwego merytorycznie wydziału
Urzędu.

§ 7.1) Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół zawierający:
a) określenie przedmiotu konsultacji
b) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
c) ilość otrzymanych opinii oraz nazwy organizacji opiniujących
d) uzasadnienie opinii nieuwzględnionych
2) Protokół wraz z dołączonymi opiniami przekazanymi przez organizacje otrzymuje Burmistrz.

§ 5. Konsultacje mają charakter opiniodawczy
a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy
chyba, że ustawa stanowi inaczej.

§ 8. Wyniki konsultacji Burmistrz przedstawia
Radzie Miejskiej w uzasadnieniu do projektów aktów prawa miejscowego, o których mowa w § 1.

§ 6.1) Konsultacje mogą być prowadzone
w formie:
a) umieszczenia projektu uchwały na stronie
internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej wraz z informacją o terminie rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
b) przyjmowania uwag w siedzibie Urzędu
2) Uczestnicy konsultacji składają opinie osobiście w siedzibie Urzędu lub drogą pocztową
w formie pisemnej.
3) Opinie anonimowe nie będą podlegały rozpatrzeniu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kazimierz Naumczyk
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UCHWAŁA NR L/421/2010
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE
z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Gogolin
na lata 2010-2014.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
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 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675) oraz
art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266,
z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657,
Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r.

Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2010 r.
Nr 3, poz. 13) Rada Miejska w Gogolinie uchwala
co następuje:
§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Gogolin
na lata 2010 – 2014, w brzmieniu określonym
w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie
Franciszek Holeczek
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Załącznik
do Uchwały Nr L/421/2010
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 23 września 2010 r.
WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY GOGOLIN
NA LATA 2010 - 2014
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Głównym celem Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Gogolin na lata 2010-2014 zwanego dalej
„Programem”, jest dążenie do racjonalnego i efektywnego gospodarowania posiadanym i planowanym do wytworzenia zasobem mieszkaniowym.
2. Działania dotyczące mieszkalnictwa mają za
zadanie:
1) utrzymanie zasobu na dobrym poziomie
technicznym;
2) zaspokojenie niezbędnych potrzeb mieszkaniowych przez Gminę Gogolin;
3) tworzenie warunków do poprawy sytuacji
mieszkaniowej mieszkańców.
§ 2.1. Program ustala się na lata 2010-2014.
Objęte programem zagadnienia to:
1) prognoza dotycząca wielkości oraz stanu
technicznego zasobu mieszkaniowego gminy
w poszczególnych latach, z podziałem na lokale
socjalne i pozostałe lokale mieszkalne;
2) analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata;
3) planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach 2010 – 2014;
4) zasady polityki czynszowej oraz warunki
obniżania czynszu;
5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach;
6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;
7) wysokość wydatków w latach 2010 –
2014 z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji,
koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali
i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina jest jednym ze
współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne;
8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.

Poz. 1299

Rozdział II
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu
technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy
w latach 2010-2014, z podziałem na lokale
socjalne i pozostałe lokale mieszkalne
§ 1.1. Mieszkaniowy zasób Gminy Gogolin
według stanu na 31 grudnia 2009 r. obejmuje
41 budynków mieszkalnych z 209 lokalami mieszkalnymi o powierzchni 12 161,56 m², w tym
49 lokali socjalnych o powierzchni 2.685,26 m².
2. Prognozowaną wielkość lokali mieszkalnych
z podziałem na lokale socjalne oraz pozostałe lokale mieszkalne przedstawia poniżej tabela Nr 1:
Rok
Liczba pozostałych lokali
mieszkalnych
Liczba lokali
socjalnych
Ogółem

Tabela Nr 1
2013 2014
159
158

2010
160

2011
160

2012
160

59

61

63

65

67

219

221

223

224

225

3. Zwiększenie zasobu lokali socjalnych
w 2010 r. o 10 mieszkań, nastąpi po oddaniu do
użytku nowowybudowanego budynku mieszkalnego, natomiast w poszczególnych latach zwiększenie następować będzie średnio o 2 mieszkania
rocznie poprzez adaptację przejętych przez Gminę
nieruchomości oraz podział lokali większych na
lokale mniejsze, a także w drodze przekształcania
lokali mieszkalnych o obniżonym standardzie.
Na zmniejszenie wielkości lokali komunalnych
będzie miała wpływ sprzedaż lokali ich najemcom.
4. W zakresie lokali socjalnych potrzeby Gminy Gogolin wyrażają się następująco:
1) liczba niezrealizowanych wyroków sądowych z przyznanym lokalem socjalnym - 3;
2) średnioroczna liczba wyroków kierowanych
do Gminy - 2;
3) liczba lokali socjalnych niezbędna do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych – 46.
5. Możliwości Gminy Gogolin w zakresie lokali
socjalnych:
1) liczba lokali obecnie wynajmowanych jako
lokale socjalne - 49;
2) liczba wolnych lokali socjalnych remontowanych - 2;
3) liczba nowych lokali socjalnych do uzyskania - 10;
4) szacunkowa liczba lokali zwalnianych rocznie z tzw. ruchu ludności – 1.
6. Możliwości Gminy Gogolin w zakresie lokali
komunalnych:
1) liczba lokali obecnie wynajmowanych jako
lokale komunalne - 160;
2) liczba wolnych lokali komunalnych remontowanych -1;
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3) liczba nowych lokali komunalnych do uzyskania - 2;
4) szacunkowa liczba lokali zwalnianych rocznie z tzw. ruchu ludności – 1.
7. Systematyczne określanie stopnia zużycia
budynku jest jednym z podstawowych elementów
zarządzania substancją mieszkaniową. Rozeznanie
w tym temacie pozwala na racjonalne planowanie
remontów bieżących i kapitalnych.
8. Czynnikami mającymi istotny wpływ na
stan techniczny budynku są między i wiek budynku, rodzaj zabudowy, rodzaj pokrycia dachowego, sposób podpiwniczenia, warunki gruntowe, sposób utrzymania budynków oraz sposób
użytkowania przez mieszkańców.
9. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu
Gminy Gogolin na dzień 1 stycznia 2010 r. przedstawiają tabele Nr 2 i Nr 3:
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Tabela Nr 2
Rok
Budowy

Ilość nieruchomości

Przed 1918 r.
1918 r. – 1944 r.
1945 r. – 1970 r.
1971 r. – 1980 r.
Po 1980 r.
Razem

2
15
18
1
5
41

Ocena
stanu technicznego
zły
średni
dobry
2
5
7
3
9
9
1
1
4
5
18
18

Zły stan - istnieje pilna potrzeba wykonania
remontu (wymiany) w bieżącym roku co najmniej
jednego z elementów budynku, np. konstrukcji
pokrycia dachowego, instalacji, stolarki, itp.
Średni stan - w najbliższym czasie (do 2 lat)
należy dokonać remontu (wymiany) co najmniej
jednego z elementów instalacyjnych bądź budowlanych
Dobry stan - nie zachodzi potrzeba remontu
budynku do następnego przeglądu technicznego
Tabela Nr 3

piece
węglowe
15

Sposób ogrzewania
Indywimiedualne
szane
gazowe
4
6

Lokalna
kotłownia
16

WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW (łącznie 41 sztuk)
Instalacje wewnętrzne
elekwo
Gaz
kanalidomoelektryczda
ziem
zacja
fon
tryczność
ność
ny
41
41
26
41
17
41

Sieci zewnętrzne
wo
kanaliszam
da
zacja
bo
41

32

9

Gaz
ziem
ny
27

Prognozę stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach z podziałem na
budynki socjalne i pozostałe budynki mieszkalne przedstawia tabela Nr 4.
Tabela Nr 4
Ocena stanu
technicznego

zły
średni
dobry

2010
socjalne pozostałe
5
0
6
12
4
14

Prognoza stanu technicznego budynków w poszczególnych latach
w szt.
2011
2012
2013
socjalne pozostałe socjalne pozostałe socjalne pozostałe
4
0
4
0
3
0
6
11
6
10
5
2
5
15
5
16
7
24

2014
socjalne pozostałe
1
0
5
1
9
25

Prognozę wyposażenia budynków w instalacje techniczne z podziałem na budynki socjalne i pozostałe
budynki mieszkalne w latach 2010-2014 przedstawia tabela Nr 5.
Tabela Nr 5
Wyposażenie
budynków
Z wyposażeniem
w instalacje:
c.o., gaz, wodkan., c.w.u.
Z wyposażeniem
w instalacje:
c.o., c.w.u.,
wod-kan.
Z wyposażeniem w instalacje: c.o., gaz,
wod-kan.
Z wyposażeniem w instalację wod-kan
Z wyposażeniem
w instalację
wodociągową
Z wyposażeniem
w instalacje;
wod-kan. i gaz

2010
socjalne pozostałe

Ilość budynków w poszczególnych latach
2011
2012
2013
socjalne pozostałe socjalne pozostałe socjalne pozostałe

2014
socjalne pozostałe

1

26

2

26

3

26

5

26

7

26

1

26

2

26

3

26

5

26

7

26

1

26

2

26

3

26

5

26

7

26

12

26

13

26

12

26

12

26

12

26

15

26

15

26

15

26

15

26

15

26

11

26

12

26

12

26

12

26

12

26
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Rozdział III
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji, wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata
§ 1. Stan techniczny budynków mieszkalnych
wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego
Gminy jest zróżnicowany i zależy od wieku budynków, ich konstrukcji oraz wyposażenia w instalacje.
Generalnie zasób mieszkaniowy wymaga bardzo dużych nakładów, co potwierdzają m.in. wyniki przeglądów okresowych poszczególnych budynków. Rzeczywiste potrzeby remontowe nie są
jednoznaczne z planowanymi wydatkami Gminy,
gdyż ich skala musi być uzależniona od realnych
możliwości finansowych Gminy. Znaczny stopień
dekapitalizacji zasobów mieszkaniowych wskazuje na potrzebę przeznaczenia na remonty poważnych środków finansowych. Zabezpieczenie
w budżecie Gminy przyjętych w programie środków finansowych na remonty i modernizacje istniejącego zasobu mieszkaniowego, pozwoli na
podniesienie standardu budynków i lokali, między
innymi w zakresie wyposażenia w instalacje
i urządzenia techniczne.
Priorytetowym celem planowanych remontów
jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.
W pierwszej kolejności winny być realizowane
zadania mające na celu wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji budynków, przemurowanie
i uszczelnienie przewodów kominowych, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania instalacji
i urządzeń wyposażenia budynków.
W zakresie standardu lokali realizowane będą
przede wszystkim zadania mające na celu wyposażenie lokali w podstawowe instalacje i urządzenia, zapewnienie ich sprawnego działania oraz
sukcesywna wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Czynności te pozwolą utrzymać substancję
mieszkaniową w niepogorszonym stanie technicznym i wpłyną na poprawę warunków mieszkaniowych najemców.
Podejmowane będą również działania termomodernizacyjne budynków, polegające na ocieplaniu przegród zewnętrznych oraz modernizacje
systemów grzewczych, które poprawią komfort
zamieszkiwania.
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§ 2. Standardy, jakie powinien spełniać mieszkaniowy zasób Gminy Gogolin:
1) Standard budynków:
a) instalacja gazowa o potwierdzonej szczelności,
b) sprawna instalacja odgromowa (badania
kontrolne co 3 lata),
c) elementy konstrukcji budynków bez zagrożeń,
d) elewacja bez ubytków tynku odnawiana nie
rzadziej niż co 10 lat,
e) sprawna instalacja elektryczna, przystosowana do aktualnych zwiększonych obciążeń
sprzętem gospodarstwa domowego,
f) sprawne przewody dymowe, spalinowe
i wentylacyjne (badania kontrolne co roku),
g) malowanie klatki schodowej wraz ze stolarką okienną i drzwiową nie rzadziej niż co 5 lat,
h) kompletne i zakonserwowane obróbki blacharskie i elementy odwodnienia dachów
i) sprawne zamki i domofony w wejściu głównym;
2) Standard lokalu mieszkalnego:
a) sprawne i odpowiednie do kubatury lokalu
źródła ciepła,
b) sprawna wentylacja w kuchni i w łazience,
c) sprawna stolarka okienna i drzwiowa,
d) sprawne instalacje gazowe i elektryczne,
e) wyposażenie lokalu w pomieszczenie sanitarne.
Analiza potrzeb remontów i modernizacji budynków oraz lokali zasobu mieszkaniowego sporządzona została na podstawie dokonanych przeglądów. Protokoły z kontroli okresowych oraz
opinie dotyczące stanu technicznego obiektu stanowią podstawę do sporządzenia zestawienia
potrzeb remontowych i konserwacyjnych budynków.
Zestawienie rzeczywistych potrzeb z uwzględnieniem rodzaju remontów i ilości budynków nim
objętych oraz niezbędnych na ten cel nakładów
finansowych przedstawia poniżej tabela Nr 6:
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Tabela Nr 6

Planowane wydatki na remonty bieżące ze
środków pochodzących z bieżących wpływów
czynszowych i dodatkowych środków pochodzących z budżetu Gminy w tys. złotych przedstawia
poniżej tabela Nr 7:
Tabela Nr 7
Rok
Planowane wydatki
z wpływów czynszowych
w tys. zł
Planowane wydatki
z środków dodatkowych
w tys. zł
Razem

2010
360

2011
371

2012
382

2013
394

2014
406

670

455

410

386

373

1.030

826

792

780

779

Rozdział IV
Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach
2010 – 2014
§ 1.1. Celem sprzedaży lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Gogolin jest:
1) racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym
zasobem Gminy Gogolin;
2) prywatyzacja zasobu mieszkaniowego;
3) pozyskiwanie środków na rzecz mieszkalnictwa.
2. Pierwszeństwo nabycia lokali mieszkalnych
od Gminy Gogolin będą mieli najemcy zajmujący
lokale na podstawie najmu nawiązanego na czas
nieoznaczony.
3. Celowa jest sprzedaż lokali znajdujących się
na peryferiach Gminy ze względu na wysokie
koszty ich utrzymania dla zarządcy.

4. Nie planuje się sprzedaży:
1) pojedynczych lokali przeznaczonych do remontu ze względu na zagrożenia potwierdzone
decyzją nadzoru budowlanego;
2) lokali przeznaczonych do wyburzenia;
3) lokali, w których przewidywana jest zmiana
funkcji lub przeznaczenia wynikająca z planów
zagospodarowania przestrzennego Gminy;
4) lokali, gdzie w tworzących się wspólnotach
mieszkaniowych Gmina pozostanie jako mniejszościowy współwłaściciel;
5) lokali wynajętych na czynsz wolny;
6) lokali mieszkalnych, położonych w budynkach przeznaczonych do realizacji zadań użyteczności publicznej, a w szczególności dla placówek
opiekuńczo - wychowawczych, oświatowych,
administracyjnych, kulturalnych i służby zdrowia;
7) lokali położonych w budynkach wybudowanych, nabytych lub, w których przeprowadzono
remont, polegający na odtworzeniu w całości
substancji budynku ze środków Gminy po dniu
1 stycznia 1990 r.
Prognozę sprzedaży lokali mieszkalnych w kolejnych latach 2010 -2014 przedstawia tabela Nr 8:
Tabela Nr 8
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Rok

Ilość lokali
2010
2011
2012
2013
2014

1
1
1
1
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Rozdział V
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu
§ 1.1. Działania podejmowane w zakresie polityki czynszowej będą zmierzać do utrzymania
zasobu mieszkaniowego Gminy na zadawalającym poziomie technicznym i estetycznym oraz
dostosowania stawek czynszowych do możliwości finansowych lokatorów i osób ubiegających
się o mieszkanie.
2. Stawki czynszu dla zasobu mieszkaniowego
Gminy za 1 m² powierzchni użytkowej lokali
mieszkalnych, ustala Burmistrz Gogolina w drodze
zarządzenia na podstawie postanowień niniejszego programu, nie częściej niż jeden raz w roku.
Czynniki podwyższające
stawkę bazową za wyposażenie mieszkania
Czynniki obniżające
stawkę bazową
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3. Zmiana wysokości czynszu najmu, nawiązanego na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustalonego w wysokości 3% wartości odtworzeniowej, następować będzie corocznie
począwszy od 1 października danego roku.
4. Ustala się następujące rodzaje czynszów:
1) za lokale mieszkalne;
2) za lokale socjalne.
5. W lokalach mieszkalnych ustala się stawkę
bazową czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej
lokalu z uwzględnieniem czynników obniżających
i podwyższających wartość użytkową ustalonych
poniżej w tabeli Nr 9:

Tabela Nr 9
Korzystne usytuowanie budynku- centrum(bliskość komunikacji)
+10%
Stan techniczny budynku- ponad przeciętny(budynek zadbany o wysokim stan+20%
dardzie pierwotnym)
Usytuowanie mieszkania w budynku korzystne (mieszkanie na I, II i III piętrze)
+10%
Brak C.O. w mieszkaniu
-10%
Brak gazu sieci zewnętrznej
-10%
Brak łazienki w mieszkaniu
-10%
Brak WC w mieszkaniu
-10%
Brak instalacji wodno-kanalizacyjnej
-10%
Niekorzystne usytuowanie budynku ( strefa peryferyjna miejska, wieś, występu-10%
jący łącznie niekorzystny wpływ sąsiedztwa komunikacji kolejowej i drogowej)
Stan techniczny budynku poniżej przeciętnej (budynki zaniedbane, o dużym
-20%
stopniu zniszczenia)
Usytuowanie mieszkania w budynku niekorzystne (parter, mieszkanie ciemne,
-10%
ślepa kuchnia)

6. W czasie trwania najmu wynajmujący może
podwyższyć stawkę czynszu, jeżeli dokonał
w lokalu ulepszeń podnoszących standard lokalu,
mających wpływ na wysokość czynszu.
7. W przypadku uszczuplenia wyposażenia
technicznego w lokalu z przyczyn leżących po
stronie wynajmującego, czynsz najmu obniża się
zgodnie z tabelą Nr 6.
8. Osoby, które utraciły tytuł prawny do lokalu
z uwagi na zaległości, mogą ubiegać się o rozłożenie zaległości na raty zawierając odpowiednie
porozumienie, a w przypadku niewywiązania się
z porozumienia, najemca zobowiązany będzie do
zapłacenia odszkodowania w wysokości 3% wartości odtworzeniowej lokalu.
9. W przypadku wynajmowania lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony pobierane są kaucje.
10. Kaucję ustala się w wysokości dziesięciokrotnego miesięcznego czynszu za dany lokal,
obliczonego według stawek obowiązujących
w dniu zawarcia umowy najmu.
11. Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody
Opolskiego z dnia 25. 03. 2010 r. wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni
użytkowej budynków mieszkalnych w województwie opolskim w okresie od dnia 01 kwietnia

2010 r. do dnia 30 września 2010 r. wynosi
4 228 zł, a zatem 3% w skali roku wynosi
126, 84 zł/m² (10,57 zł/m² miesięcznie. Przy
założeniu wzrostu stawek czynszowych w poszczególnych latach o 3% oraz przyjęciu stałego
wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia
1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych na poszczególne lata, prognozowane maksymalne stawki bazowe czynszu na lata 20102014 przedstawia tabela Nr 10. Jednakże każdego roku, przed wydaniem zarządzenia dotyczącego zmiany stawek czynszowych, aktualne stawki
wyliczane będą zgodnie z ogłoszonym przez Wojewodę Opolskiego wskaźnikiem przeliczeniowego
kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych.
Tabela Nr 10
Rok
Prognozowana
bazowa stawka
czynszu
(zł/m²/mies.)
Wskaźnik przeliczeniowy kosztu
odtworzenia
1 m² powierzchni
użytkowej (zł)

2010

2011

2012

2013

2014

2,70

2,78

2,86

2,95

3,04

4.228

4.228

4.228

4.228

4.228
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10,57

10,57

10,57

10,57

10,57

0,26

0,26

0,27

0,28

0,29

12. Stawka czynszu za lokal socjalny wyniesie
30% bazowej stawki czynszu za dany rok.
Rozdział VI
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami, wchodzącymi w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy w kolejnych latach 2010-2014
§ 1. Zarządzanie lokalami i budynkami, wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,
powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Gogolinie realizującemu następujące zadania statutowe:
1) odbiór nieczystości stałych;
2) odbiór i oczyszczanie ścieków;
3) eksploatacja składowisk odpadów komunalnych;
4) likwidacja składowania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych;
5) konserwacja komunalnych terenów zielonych, parków i urządzeń rekreacyjnych;
6) oczyszczanie i odśnieżanie dróg i terenów
gminnych;
7) usługi w zakresie ochrony środowiska;
8) budowa i eksploatacja kanalizacji i urządzeń
wodno-ściekowych;
9) produkcja i dostawa wody;
10) administrowanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi;
11) usługi sprzętowe i transportowe;
12) wykonywanie prac remontowo - budowlanych, ślusarskich, stolarskich, dekarskich oraz
instalacyjnych.
Zarządzający jest zobowiązany w szczególności do:
1) prawidłowego używania lokali i budynków
przekazanych do zarządzania zgodnie z przeznaczeniem;
2) utrzymania lokali i budynków w stanie nie
pogorszonym przy uwzględnieniu stopnia normalnego użycia, a w szczególności do dokonywania
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niezbędnych napraw, remontów i konserwacji,
wynikających z bieżącej eksploatacji przedmiotu,
z uwzględnieniem normalnego korzystania;
3) przestrzegania zasad gospodarowania
mieszkaniowym i użytkowym zasobem Gminy;
4) ubezpieczania zarządzanego zasobu;
5) ponoszenia odpowiedzialności za szkody
powstałe z jego winy;
6) współpracy z właściwymi wydziałami Urzędu Miejskiego.
Nie przewiduje się zmian w sposobie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy.
Rozdział VII
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej
w kolejnych latach 2010 – 2014
§ 1.1. Podstawowym źródłem finansowania
gospodarki mieszkaniowej w latach 2010-2014
jest budżet Gminy Gogolin.
2. Dodatkowymi źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej będą:
1) wpływy z czynszów za lokale mieszkalne,
socjalne i lokale użytkowe;
2) dotacje;
3) opłaty za reklamy;
4) kredyty i pożyczki.
Rozdział VIII
Wysokość wydatków w kolejnych latach,
z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali
i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina jest jednym ze
współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne
§ 1.1. Wydatki na budynki wchodzące
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gogolin
obejmują:
1) koszty eksploatacji bieżącej budynków i lokali;
2) koszty remontów i konserwacji (w tym
usuwania awarii i usterek po przeprowadzonych
przeglądach technicznych);
3) koszty modernizacji budynków i lokali.
2. Zestawienie planowanych wydatków w zasobach mieszkaniowych Gminy Gogolin w latach
2010-2014 przedstawia poniżej tabela Nr 11:

Lp.

Rodzaj kosztów

1.
2.
3.

Eksploatacja bieżąca
Remonty i modernizacja zasobów gminy realizowane z bieżących wpływów
Remonty i inwestycje realizowane z dodatkowych środków budżetowych
Ogółem

Planowane koszty
2010 2011 2012
50
55
60
360
371
382
620
400
350
1.030
826
792

Tabela Nr 11
w tys. zł
2013 2014
66
73
394
406
320
300
780
779
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3. Zadania remontowe i inwestycyjne, realizowane z dodatkowych środków budżetu Gminy Gogolin na
lata 2010-2014 przedstawia poniżej tabela Nr 12:
Lp.

Rok

Adres

Zakres robót

1.

2010

2.

2011

3.

2012

Zasoby mieszkaniowe wszystkie
Zasoby mieszkaniowe wszystkie
Istniejące

4.

2013

5.

2014

Dofinansowanie remontów budynków i lokali mieszkaniowych stanowiących własność gminy
Dofinansowanie remontów budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy
Dofinansowanie remontów budynków i lokali mieszkaniowych
Powiększenie zasobu lokali mieszkaniowych i socjalnych
Dofinansowanie remontów budynków i lokali mieszkalnych
Powiększanie zasobu lokali mieszkaniowych i socjalnych
Dofinansowanie remontów budynków i lokali mieszkalnych
Powiększanie zasobu lokali mieszkaniowych i socjalnych

nowe
Istniejące
Nowe
Istniejące
nowe

Rozdział IX
Opis innych działań mających na celu poprawę
wykorzystania i racjonalizację gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy

Planowane
nakłady
(w tys. zł)
670

Tabela Nr 12
Razem
nakłady
(w tys. zł)
670

350

350

300

350

50
250
70
200
100

320
300

4) bieżąca analiza potrzeb lokalowych w celu
systematycznego zwiększania zasobu lokali socjalnych – Gmina podejmować będzie działania
umożliwiające pozyskiwanie lokali socjalnych do
mieszkaniowego zasobu poprzez nabywanie budynków i ich adaptację na mieszkania socjalne
oraz przeznaczać tereny pod budownictwo
mieszkaniowe socjalne;
5) skuteczna windykacja zadłużeń w opłatach
za najem lokali – maksymalne egzekwowanie
należności z tytułu czynszu oraz opłat, związanych z eksploatacją lokali mieszkalnych (wzywanie dłużników do dobrowolnej zapłaty zaległych
należności, zawieranie porozumień o ich spłacie,
a w przypadku braku skutków ww. działań kierowanie roszczeń Gminy z tytułu najmu na drogę
postępowania egzekucyjnego).

W celu racjonalnego gospodarowania zasobem
mieszkaniowym Gmina Gogolin podejmować będzie następujące działania:
1) prowadzenie remontów zdekapitalizowanej
substancji mieszkaniowej;
2) adaptacja lokali niemieszkalnych na mieszkalne;
3) zintensyfikowanie zamiany lokali o dużych
powierzchniach, zajmowanych przez rodziny,
które nie są w stanie uregulować opłat związanych z najmem tych lokali (prowadzony jest rejestr lokatorów, którzy zgłosili chęć zamiany dotychczas zajmowanego lokalu na inny pod względem standardów, powierzchni i opłat);
9

1300
10

UCHWAŁA NR LIII/718/10
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
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,
Nr 106, poz. 675), art. 59 ust. 1 – 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28,
poz. 146, Nr 123, poz. 835) Rada Miejska
w Kluczborku uchwala, co następuje:
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§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady,
sposób i tryb umarzania, odraczania terminów
zapłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kluczbork oraz jej jednostkom podległym, od osób fizycznych, osób prawnych, a także
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania
organów uprawnionych do udzielania ulg.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. należnościach – rozumie się przez to należność pieniężną główną wraz z odsetkami za
zwłokę i innymi należnościami ubocznymi, mającą
charakter cywilnoprawny, przypadającą Gminie
Kluczbork lub jej jednostkom podległym,
2. uprawnionym organie – rozumie się przez to
Burmistrza Miasta Kluczborka lub kierownika jednostki podległej,
3. uldze – rozumie się przez to umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty należności,
4. ustawie – rozumie się przez to ustawę
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
§ 3.1. Na wniosek dłużnika, w przypadkach
uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub
interesem publicznym:
1) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności,
2) płatność całości lub części należności może
zostać rozłożona na raty,
3) należności mogą zostać umorzone w całości
lub w części.
2. Umorzenie należności głównej powoduje
również umorzenie odsetek za zwłokę w całości
lub w takiej części, w jakiej została umorzona ta
należność.
3. Jeżeli ulgą ma być objęta część należności,
udzielenie ulgi może nastąpić dopiero po zapłaceniu przez dłużnika pozostałej części tej należności.
4. Ulgą mogą być objęte odsetki za zwłokę
w zapłacie należności lub inne należności uboczne.
§ 4. W razie niedotrzymania terminu płatności
odroczonej należności bądź terminu płatności
którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona
należność, pozostała do zapłaty należność staje
się natychmiast wymagalna wraz z należnymi
odsetkami liczonymi od dnia następnego po
upływie terminu płatności obowiązującego przed
odroczeniem terminu płatności lub rozłożeniem na
raty spłaty należności.
§ 5.1. Należności, mogą być umarzane, jeżeli:
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie-
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podlegający egzekucji na podstawie odrębnych
przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość
nie przekracza kwoty 6.000 zł,
2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu
należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby
trzecie,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne
okazało się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej uległa likwidacji,
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes
publiczny.
2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego
są zobowiązane inne osoby, należności, o których
mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko
wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 6. Przed udzieleniem ulgi uprawniony organ
lub osoba przez niego upoważniona przeprowadza
postępowanie wyjaśniające, w celu dokładnego
wyjaśnienia wszystkich okoliczności faktycznych,
a zwłaszcza ustalenia podstawy do zastosowania
ulgi.
§ 7.1. Jeżeli wniosek dłużnika zawiera braki
formalne, w szczególności w zakresie nieudokumentowania wskazanej we wniosku podstawy do
zastosowania ulgi, uprawniony organ lub osoba
wzywa dłużnika do usunięcia braków w terminie
7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez
rozpatrzenia.
2. Uprawniony organ lub osoba przez niego
upoważniona zawiadamia dłużnika w formie pisemnej o pozostawieniu jego wniosku bez rozpatrzenia.
§ 8. Do umorzeń należności, uprawnieni są:
1. Burmistrz Miasta Kluczborka - w odniesieniu
do należności przypadających Gminie Kluczbork
lub jej jednostkom podległym jeżeli ich wartość
nie przekracza kwoty 10.000 zł.
2. Kierownicy jednostek:
a) Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych
i Ośrodka Pomocy Społecznej – w odniesieniu do
należności przypadających jednostce podległej,
jeżeli ich wartość nie przekracza kwoty 10.000 zł,
b) Kierownicy pozostałych jednostek podległych – w odniesieniu do należności przypadających jednostce podległej, jeżeli ich wartość nie
przekracza kwoty 1.000 zł.
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3. Pozostałe należności pieniężne mogą być
umarzane uchwałą Rady Miejskiej w Kluczborku.
§ 9. Do udzielania pozostałych ulg, uprawnieni
są:
1. Burmistrz Miasta Kluczborka - w odniesieniu
do należności przypadających Gminie Kluczbork
lub jej jednostkom podległym.
2. Kierownicy jednostek:
a) Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych
i Ośrodka Pomocy Społecznej – w odniesieniu do
należności przypadających jednostce podległej,
jeżeli ich wartość nie przekracza kwoty 10.000 zł,
b) Kierownicy pozostałych jednostek podległych – w odniesieniu do należności przypadających jednostce podległej, jeżeli ich wartość nie
przekracza kwoty 2.000 zł.
§ 10. Kwoty należności tego samego dłużnika
wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.
§ 11. W przypadkach wystąpienia okoliczności
wymienionych w § 5 ust. 1 ulgi można stosować
z urzędu.
§ 12. Tracą moc uchwały:
1. Nr LV/588/06 Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych
do których nie stosuje się przepisów ustawy –
Ordynacja podatkowa,
2. Nr IX/113/07 Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały.
§ 13.1. Organ uprawniony przedłoży Radzie
Miejskiej sprawozdanie z udzielonych umorzeń za
każde półrocze w terminie 30 dni po zakończeniu
półrocza.
2. Wzór sprawozdania stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 14.1. W przypadku gdy pomoc udzielana na
podstawie § 3 ust. 1 oraz § 5 ust. 1 pkt 5 niniejszej uchwały stanowi pomoc publiczną jest ona
pomocą de minimis, a jej udzielanie następuje
zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379
z 28.12.2006 r.).
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2. Do wniosku przedsiębiorca winien dołączyć:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,
albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy
de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do
tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2
udziela się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów wydanego na podstawie art. 37 ust. 2a
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kluczborku
Janusz Kędzia
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UCHWAŁA NR XXXII/369/2010
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego obwodu głosowania
Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.:
Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219; Nr 102, poz.
1055; Nr 167, poz. 1760; Dz. U. z 2005 r.
Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.

128; Nr 146, poz. 1055; Nr 159, poz. 1127;
Nr 218, poz. 1592; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz.
327; Nr 112, poz. 766; Dz. U. z 2008 r. Nr 96,
poz. 607; Nr 180, poz. 1111; Dz. U. z 2009 r.
Nr 213, poz. 1651; Nr 213, poz. 1652; Dz. U.
z 2010 r. Nr 57, poz. 356) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:
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§ 1. Tworzy się na terenie Gminy Krapkowice
odrębny obwód głosowania i ustala się jego numer, granicę oraz siedzibę obwodowej komisji
wyborczej w wyborach do Rady Miejskiej w Krapkowicach, zarządzonych na dzień 21 listopada
2010 r. w sposób określony poniżej:
Nr
obwodu
18

Granice
obwodu
Szpital
Powiatowy
w Krapkowicach-Otmęcie

Poz. 1301-1302

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego oraz zostanie podana
do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń.

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
Szpital Powiatowy
w Krapkowicach-Otmęcie,
Osiedle XXX-lecia 21,
Krapkowice

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Szczepan Bryś

11

1302
12

UCHWAŁA NR XXXI/219/2010
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności pożytku publicznego
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 157, poz. 1241,
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Lubrza, uchwala co następuje:

nymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Konsultacje prowadzi 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 Lubrza.

§ 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy
sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji, zwanych dalej „konsultacjami”.

§ 5.1. Wójt Gminy Lubrza określa w szczególności, formę, przedmiot i termin konsultacji oraz
właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Gminy
w Lubrzy odpowiedzialną za przeprowadzenie
konsultacji.
2. Informację o podejmowanych konsultacjach
w tym o przedmiocie konsultacji publikuje się na
stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubrzy
www.lubrza.opole.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubrza.opole.pl oraz na tablicy
ogłoszeń urzędu.
3. Konsultacje mogą być przeprowadzone
w następującej formie:
1) ustnie – podczas spotkań organizowanych
przez Wójta Gminy Lubrza z przedstawicielami
organizacji pozarządowych i innych podmiotów,
2) pisemnie – w wersji papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w oparciu
o zasady:
1) pomocniczości,
2) partnerstwa,
3) suwerenności,
4) efektywności,
5) uczciwej konkurencji,
6) jawności.
§ 3.1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienio-

§ 4. Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawnego pod obrady Rady
Gminy Lubrza.
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§ 6. Konsultacje uważa się za ważne bez
względu na liczbę organizacji i innych podmiotów
biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą.
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3. Zestawienie wszystkich uwag i wniosków
sporządza Sekretarz Gminy celem ich rozpatrzenia
przez Wójta i Radę Gminy Lubrza.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 7.1. Z przeprowadzonych konsultacji Wójt
Gminy Lubrza sporządza sprawozdanie.
2. Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie
z przeprowadzonych konsultacji Radzie Gminy
Lubrza wraz z projektem aktu prawnego będącego przedmiotem konsultacji w terminie 14 dni od
daty zakończenia konsultacji.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Lubrza
Krzysztof Sobstyl
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UCHWAŁA NR LIII/355/2010
RADY GMINY LUBSZA
z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Lubsza na lata 20010 - 2015.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U.
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106,
poz. 675) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r.
Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626; z 2006 r.
Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249,
poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173,
poz. 1218; Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz. 13), Rada
Gminy Lubsza uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy LUBSZA na lata 2010 - 2015 określony w załączniku
do niniejszej uchwały.

§ 2. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
określa odrębna uchwała Rady Gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy Lubsza
mgr inż. Dariusz Bandrowski

Załącznik
do Uchwały Nr LIII/355/2010
Rady Gminy Lubsza
z dnia 23 września 2010 r.
Wieloletni Program Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lubsza
na lata 2010 - 2015
Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej (mieszkańców gminy) należy do zadań własnych gminy,
która do tych celów wykorzystuje w szczególności
swój zasób mieszkaniowy. O kształcie lokalnej
polityki mieszkaniowej decydują wszelkie działania
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i decyzje oraz plany przyszłych przedsięwzięć
zmierzające do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej przy
uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań społeczno
– gospodarczych, a w szczególności finansowych,
demograficznych, urbanistycznych, infrastrukturalnych i techniczno – organizacyjnych.
Rozdział 1
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu
technicznego zasobu mieszkaniowego gminy
w poszczególnych latach z podziałem na lokale
mieszkalne i lokale socjalne
§ 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Lubsza obejmuje lokale mieszkalne stanowiące własność
Gminy, położone w niżej wymienionych miejscowościach:
LOKALE MIESZKALNE:
a) Pisarzowice ul. Opolska nr 53 – budynek
mieszkalny wolnostojący - 10 lokali mieszkalnych
o łącznej powierzchni użytkowej 571,78 m2. Stan
techniczny budynku średni. Ogrzewanie mieszkań
tradycyjne piece kaflowe oraz c.o. etażowe. Woda zimna z sieci wodociągowej, ścieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej. Mieszkania częściowo wyposażone w łazienki z w.c. oraz częściowo w.c. w części wspólnej na korytarzu,
b) Kościerzyce nr 122 - budynek mieszkalny
wolnostojący - 5 lokali mieszkalnych o łącznej
powierzchni użytkowej 239 m2. Stan techniczny
budynku dobry. Ogrzewanie mieszkań tradycyjne
piece kaflowe oraz c.o. etażowe. Woda zimna
z sieci wodociągowej, ścieki odprowadzane do
sieci kanalizacyjnej. Mieszkania wyposażone
w łazienki z w.c.,
c) Rogalice-Smolarnik nr 5 - budynek mieszkalny wolnostojący –posiadający 2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 139.22 m2.
Stan techniczny budynku zły. Ogrzewanie mieszkań: 1 lokal c.o. etażowe, 1 lokal – ogrzewanie
piecowe-kaflowe. Woda zimna z sieci kanalizacyjnej, odprowadzanie ścieków do zbiornika okresowo wybieralnego. W lokalach brak łazienek
(w.c. na zewnątrz budynku),
d) Tarnowiec nr 43 – budynek mieszkalno –
usługowy (gabinet lekarski) – 2 lokale mieszkalne
łącznej powierzchni użytkowej 133 m 2. Stan
techniczny budynku dobry. Ogrzewanie mieszkań
- centralne z kotłowni usytuowanej w piwnicy
budynku. Woda zimna z sieci wodociągowej,
ścieki odprowadzane do zbiornika okresowo wybieralnego. Lokale wyposażone w łazienki z w.c.,
e) Tarnowiec nr 61 – budynek mieszkalny
wolnostojący – 8 lokali mieszkalnych o łącznej
pow. użytkowej 487 m2 Stan techniczny budynku
dobry. Ogrzewanie mieszkań – c.o. etażowe
w każdym lokalu. Woda zimna z sieci wodocią-
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gowej, odprowadzanie ścieków do zbiornika
okresowo-wybieralnego.
Lokale
wyposażone
w łazienki z w.c.,
f) Śmiechowice nr 20 – budynek mieszkalny
wolnostojący - 2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 121 m2. Stan techniczny
budynku dobry. Ogrzewanie mieszkań c.o. etażowe w każdym lokalu. Woda z sieci wodociągowej, odprowadzanie ścieków do zbiornika
okresowo wybieralnego. Lokale wyposażone
w łazienki z w.c.,
g) Mąkoszyce ul. Kolejowa nr 2 – budynek
wolnostojący usługowo –mieszkalny (budynek
przedszkola) posiadający jeden lokal mieszkalny
o powierzchni użytkowej 41 m2. Stan techniczny
budynku i lokalu – dobry. Ogrzewanie lokalu ze
wspólnej kotłowni w budynku. Dostawa wody
z sieci wodociągowej, odprowadzanie ścieków do
sieci kanalizacyjnej. Lokal wyposażony w łazienkę
z w.c.,
h) Dobrzyń nr 35a - budynek usługowo –
mieszkalny (budynek szkoły) posiadający dwa
lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 92 m2.
Stan techniczny budynku i lokali dobry. Woda
zimna z sieci wodociągowej, odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej. Ogrzewanie lokali
c.o. etażowe dla każdego lokalu oddzielne. Lokale
wyposażone w łazienki z w.c.,
i) Piastowice nr 26 – budynek wolnostojący
usługowo – mieszkalny (świetlica wiejska) posiadający jeden lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 46 m2. Stan techniczny lokalu dobry.
Ogrzewanie lokalu ze wspólnej kotłowni. Dostawa wody z sieci wodociągowej, odprowadzanie
ścieków do zbiornika okresowo wybieralnego.
Lokal wyposażony w łazienkę z w.c.,
j) Lubsza ul. Brzeska 27 – jeden lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 14 m2 w wolnostojącym budynku mieszkalnym. Stan techniczny
lokalu średni. Dostawa wody z sieci wodociągowej, odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej. Ogrzewanie lokalu c.o. etażowe, lokal wyposażony w łazienkę z w.c.,
k) Bąkowice ul. Słoneczna 11 - budynek
mieszkalny wielorodzinny – 18 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 995 m2.
Stan techniczny budynku dobry. Dostawa wody
z sieci wodociągowej, odprowadzanie ścieków do
zbiornika okresowo wybieralnego. Ogrzewanie
lokali – centralne ze wspólnej kotłowni. Lokale
wyposażone w łazienki z w.c.,
l) Budynek mieszkalno-gospodarczy z jednym
lokalem mieszkalny – pustostan. Stan techniczny
budynku zły.
LOKALE SOCJALNE:
a) Lubsza ul. Szkolna 1a - wolnostojący budynek mieszkalno - biurowy (Ośrodek Pomocy Społecznej) posiadający 3 lokale socjalne o łącznej
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powierzchni użytkowej 120,1 m2. Stan techniczny lokali dobry. Ogrzewanie lokali – centralne
ogrzewanie etażowe oddzielne dla każdego lokalu. Dostawa wody z sieci wodociągowej, odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej. Lokale
wyposażone w łazienkę z w.c.,
b) Myśliborzyce nr 18 – wolnostojący budynek
usługowo – mieszkalny (świetlica wiejska) posiadający dwa lokale socjalne o pow. użytkowej
177,23 m2. Stan techniczny budynku dobry.
Ogrzewanie lokali – centralne ogrzewanie etażowe oddzielnie dla każdego lokalu. Dostawa wody
z sieci wodociągowej, odprowadzanie ścieków do
sieci kanalizacyjnej. Lokale wyposażone w łazienkę z w.c.
§ 2. Nie przewiduje się powiększenia mieszkaniowego zasobu poprzez budowę nowych mieszkań.
§ 3. Ewentualne pozyskiwanie lokali socjalnych będzie następowało poprzez adaptację
i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń
o innym przeznaczeniu niż mieszkalne – będące
własnością Gminy.
§ 4.1. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy:
a) Stopień wyposażenia mieszkań w podstawowe instalacje i urządzenia:
- instalacja wodociągowa - 100 %
- instalacja centralnego ogrzewania - 83 %
- łazienka i w.c. - 91 %
- odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej - 44 %
- odprowadzanie ścieków do szamba - 56 %
b) struktura wiekowa budynków:
- wybudowanych do 1945 r. - 64 %
- wybudowanych w latach 1945 – 2010 - 36 %
2. Prognoza stanu technicznego:
LOKALE MIESZKALNE
Lata
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Ilość
53
52
45
42
42
42

Stan techniczny
Dobry
średni
39
11
39
11
39
6
41
1
41
1
42
-

zły
3
2
-

LOKALE SOCJALNE
Lata
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Ilość
5
5
5
5
5
5

Stan techniczny
Dobry
średni
5
5
5
5
5
5
-

zły
-

Poz. 1303

Prognozę oparto na następujących założeniach: zainteresowanie w ostatnich latach wykupem najmowanych lokali jest małe. Po zakończeniu remontu więźby i pokrycia dachowego w wielorodzinnym budynku mieszkalnym w Pisarzowicach ul. Opolska 53, planuje się w przyszłości
sprzedaż części lokali na rzecz najemców.
Rozdział 2
Analiza potrzeb oraz planów remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali
§ 1. Podstawę określenia potrzeb remontowych i modernizacyjnych stanowić będą przeglądy techniczne budynków. Jako priorytetowe
uznaje się remonty wynikające z wymogów bezpieczeństwa i zagrożenia życia. W pierwszej kolejności realizowane będą remonty konstrukcyjnych elementów budynków, tj. dachy, stropy,
schody. Sukcesywnie prowadzona będzie wymiana lub remont wewnętrznych instalacji elektrycznych, wymiana pieców węglowych (kaflowych)
oraz wykonywanie remontów bieżących Realizacja prac remontowych przewiduje utrzymanie
zasobu mieszkaniowego w stanie co najmniej
niepogarszającym się, a przy ich systematycznej
realizacji doprowadza do poprawy stanu technicznego zasobu mieszkaniowego. Corocznie będzie
ustalany szczegółowy plan koniecznych remontów
uwzględniający realne możliwości Gminy. W latach
2010 – 2015 dochody z czynszów stanowić będą
główne źródła finansowania kosztów utrzymania
i poprawy stanu technicznego budynków i poszczególnych lokali mieszkalnych.
§ 2. Zestawienie potrzeb remontowych i modernizacyjnych budynków i lokali:
Zakres
remontów
Remont instalacji elektrycznych wewnętrznych
Remont
pokrycia
dachowego
Remont instalacji wodnokanalizacyjnej
Wymiana
i remont stolarki okiennej
i drzwiowej
Pozostałe
remonty
Ogółem:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

%
3

%
20

%
10

%
2

%
2

%
2

25

35

3

5

2

2

15

10

20

5

2

2

2

8

15

5

2

20

55

27

52

83

92

74

100

100

100

100

100

100
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§ 3. Planowany koszt remontów i modernizacji oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem budynków i lokali:
Rok 2010
zł
120 000,00

Rok 2011
zł
50 000,00

Rok 2012
zł
43 000,00

Kwoty powyższe zostały wyliczone na podstawie aktualnych potrzeb remontowych przy
uwzględnieniu corocznego wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych.
Rozdział 3
Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych
§ 1. Sprzedaż lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy odbywa się
w oparciu o ustawę o własności lokali i stosowną
uchwałę Rady Gminy Lubsza w sprawie zasad
sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów mienia
komunalnego. Zgodnie z przyjętymi zasadami
w latach 2011 – 2015 planuje się sprzedaż
11 lokali mieszkalnych.
§ 2. Prognoza sprzedaży mieszkań komunalnych przedstawia się następująco:
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.

rok
2011
2012
2013
2014
2015

Przewidywana sprzedaż lokali/szt
1
7
3
-

W latach 2010 – 2015 nie planuje się sprzedaży lokali socjalnych.

Rok 2013
zł
45 000,00

Rok 2014
zł
47 000,00

Rok 2015
zł
50 000,00

b) Czynniki podwyższające stawkę czynszu:
- korzystne usytuowanie budynku (dobre połączenie komunikacyjne, bliskość szkoły, przedszkola) +10 %
- dobry stan techniczny budynku +10 %
- korzystne usytuowanie mieszkania w budynku (mieszkanie odpowiednio naświetlone, nie
zawilgocone – suche) +10 %
2. Dla lokali socjalnych nie stosuje się kryteriów zwiększających lub zmniejszających stawkę.
§ 3. Stawki czynszu miesięcznego za 1 m2
powierzchni użytkowej mieszkania z uwzględnieniem czynników obniżających lub podwyższających o których mowa w § 2 ustala Wójt Gminy
Lubsza w drodze zarządzenia.
§ 4. Przyjmuje się jako zasadę, że podwyżki
stawek czynszu będą obowiązywać przez okres
co najmniej 12 miesięcy.
§ 5. Podstawę wyliczenia stawki bazowej
czynszu będzie stanowił wskaźnik przeliczeniowy
kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych ogłaszany przez Wojewodę Opolskiego w drodze obwieszczenia, który
dla Gminy Lubsza wynosi 1,5 %.

Rozdział 4
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

§ 6. Czynsz za najem lokalu mieszkalnego
wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy płatny jest z góry do dnia 20-go każdego
miesiąca przelewem na konto Wynajmującego.

§ 1. Najemca uiszcza czynsz za najem lokalu
wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy.

§ 7. Wynajmujący lokal może podwyższyć
czynsz wypowiadając dotychczasową jego wysokość na trzy miesiące naprzód.

§ 2.1. Ustala się do stawki podstawowej
czynszu czynniki obniżające lub podwyższające
wartość użytkową z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) Czynniki obniżające stawkę czynszu:
- za brak instalacji c.o. -20 %
- za brak łazienki i WC -20 %
- niekorzystne usytuowanie budynku (oddalenie
od komunikacji, od szkoły, od przedszkola) -10 %
- zły stan techniczny budynku (o dużym stopniu zniszczenia, nie remontowany) -10 %
- niekorzystne usytuowanie lokalu w budynku
(nieodpowiednio naświetlone, zawilgocone, przekroczone normy hałasu z zewnątrz) -10 %

§ 8. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
§ 9. Czynsz nie obejmuje opłat związanych
z eksploatacją mieszkania niezależnych od właściciela, tj. opłat za energię elektryczną, wodę,
odbiór nieczystości płynnych i stałych.
§ 10. Zarządzenie Wójta Gminy ustalające
podwyższoną stawkę czynszu podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na
tablicy ogłoszeń Urzędu.
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Rozdział 5
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubsza oraz przewidywane zmiany
w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem
Gminy w kolejnych latach

§ 3. Gmina nie przewiduje zmian w zakresie
zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy
w kolejnych latach.
Rozdział 6
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej
w roku 2010 i kolejnych latach

§ 1. Mieszkaniowym zasobem Gminy zarządza
Wójt Gminy Lubsza zgodnie z przepisami ustawy
o samorządzie gminnym i ustawy o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są dochody z czynszów za lokale mieszkalne
i środki budżetu Gminy.
Rozdział 7
Wysokość wydatków w kolejnych latach,
z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali
i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi których gmina jest jednym ze
współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne

§ 2. Zarządzanie budynkami, w których wyodrębniono własność lokali, wykonywane jest najczęściej przez Zarząd Wspólnot zgodnie z uchwałami właścicieli i przy pomocy administratorów
i licencjonowanych zarządców.

Koszt

2010

Koszty bieżącej eksploatacji
Koszty remontów i modernizacji
Koszty zarządu nieruchomością wspólną
R a z e m:
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zł
15 000,00
120 000,00

2011
zł
16 000,00
50 000,00

2012
zł
10 000,00
43 000,00

2013
zł
8 000,00
45 000,00

2014
zł
6 000,00
47 000,00

2015
zł
7 000,00
50 000,00

2 000,00

3000,00

6 000,00

8 000,00

6 000,00

5 000,00

137 000,00

69 000,00

59 000,00

61 000,00

59 000,00

62 000,00

Rozdział 8
Opis innych działań mających na celu poprawę
wykorzystania i racjonalizację gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy

niowych lokalnej społeczności o najniższych dochodach Gmina planuje w przyszłości zdecydowane zwiększenie liczby lokali socjalnych poprzez
adaptacje istniejących nieruchomości nie będących
dotychczas w zasobie mieszkaniowym gminy.

W ramach działań mających na celu poprawę
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Lubsza, jak również zaspokajania potrzeb mieszka13
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UCHWAŁA NR LVI/387/10
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE
z dnia 14 września 2010 r.
w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Kucoby – letnisko
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 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203,
z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,

Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r.
Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 Dz. U. z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146) Rada Miejska w Oleśnie uchwala:
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§ 1.1. Nadać nazwy ulicom zlokalizowanym
w miejscowości Kucoby – letnisko na działkach
oznaczonych numerami geodezyjnymi:
a) k.m. 1 dz. 613/51, 704/54, 199/61,
460/59 – ulica Klonowa
b) k.m. 1 dz. 530/102 i 661/99 – ulica Spacerowa.

Poz. 1304-1305

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Oleśnie
Piotr Antkowiak

§ 2. Położenie i przebieg ulic określa szkic graficzny stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
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UCHWAŁA NR XLII/264/2010
RADY GMINY OLSZANKA
z dnia 20 września 2010 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę Olszanka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. tekst jedn. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm), oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia

7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada
Gminy Olszanka uchwala co następuje:
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§ 1.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolach publicznych, należy przez to rozumieć przedszkola publiczne i odziały przedszkolne działające
w ramach Publicznych Zespołów Szkolno - Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Olszanka.
2. Usługi świadczone przez przedszkola publiczne w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17) realizowane są bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin
dziennie, przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statutach przedszkoli.

Poz. 1305-1306

§ 3.1. Opłata, o której mowa w § 2, wnoszona jest przez rodziców (prawnych opiekunów)
z góry w terminie do 20 dnia danego miesiąca.
2. Opłata, o której mowa w § 2 podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni powszednich,
w których w danym miesiącu dziecko nie uczęszczało do przedszkola i nie korzystało ze świadczenia. Nieobecność dziecka jest odnotowywana na
podstawie dziennika zajęć przedszkola.
3. Zwrot opłat następuje w formie odpisu od
należności za następny miesiąc, a w przypadku
braku takiej możliwości, na wniosek rodzica
(prawnego opiekuna) dziecka dokonuje się wypłaty tej należności.
§ 4. Wprowadza się następujące ulgi w wysokości opłat podanych w § 2:
1) za uczęszczanie do przedszkola z jednej rodziny drugiego dziecka 25%,
2) za uczęszczanie do przedszkola z jednej rodziny trzeciego dziecka 50%,
3) za uczęszczanie do przedszkola z jednej rodziny czwartego i kolejnego dziecka 100 %.

§ 2.1. Za zajęcia świadczone przez przedszkola ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
a obejmujące prowadzenie następujących zajęć
opiekuńczo – wychowawczych oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych jak:
1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające
rozwój umysłowy dziecka,
2) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,
3) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym światem,
4) zajęcia plastyczne i teatralne, rozwijające
uzdolnienia dziecka,
5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój
emocjonalny i społeczny dziecka
ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji tych
zajęć w wysokości 1,20 zł i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej.
2. Wysokość opłaty w miesiącu za realizację
świadczeń, o których mowa w ustępie 1, stanowi
iloczyn stawki godzinowej i zadeklarowanej przez
rodziców (prawnych opiekunów) liczby godzin
pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej.

§ 5. Z dniem wejścia w życie uchwały traci
moc uchwała XII/139/2003 z dnia 18 grudnia
2003 w sprawie opłaty za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Olszanka przedszkolach
publicznych.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy i w placówkach przedszkolnych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 styczna 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Walenty Oliwa

15
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UCHWAŁA NR LXXII/761/10
RADY MIASTA OPOLA
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Opola do stanu faktycznego.
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U.

z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:
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§ 1. W związku z utworzeniem nowych ulic
dostosowuje się opis granic okręgów wyborczych
Miasta Opola, ustalonych uchwałą Nr LXII/736/
02 Rady Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie ustalenia granic i numerów wielomandatowych okręgów wyborczych i liczby radnych
wybieranych w tych okręgach w wyborach do
Rady Miasta Opola, zmienioną uchwałą Rady
Miasta Opola: Nr LXVI/764/06 z dnia 6 lipca
2006 r. i Nr LXVII/777/06 z dnia 17 lipca 2006 r.
oraz uchwałą Nr LXX/735/10 Rady Miasta Opola
z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie dostosowania
opisu granic okręgów wyborczych Miasta Opola
do stanu faktycznego, polegający na:
1) dopisaniu do okręgu wyborczego nr 1 ulic:
Profesora Leszka Kuberskiego i Wielkanocnej,
2) dopisaniu do okręgu wyborczego nr 4 ulicy
Wiosennej.

764/06 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2006 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia granic
i numerów wielomandatowych okręgów wyborczych i liczby radnych wybieranych w tych okręgach w wyborach do Rady Miasta Opola w 2002 r.
(z późn. zm.), o której mowa w § 1, uwzględniający zmiany opisu granic okręgów wyborczych,
o których mowa w § 1, otrzymuje brzmienie
określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz granic i numerów wielomandatowych okręgów wyborczych oraz liczby radnych
wybieranych w tych okręgach w wyborach do
Rady Miasta Opola ustalony uchwałą Nr LXVI/

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i zostanie
podana do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola oraz na stronie internetowej Miasta Opola.

Przewodniczący Rady
Dariusz Smagała

Załącznik
do Uchwały Nr LXXII/761/10
Rady Miasta Opola
z dnia 30 września 2010 r.
WYKAZ GRANIC I NUMERÓW WIELOMANDATOWYCH OKRĘGÓW WYBORCZYCH
ORAZ LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W TYCH OKRĘGACH
Numery
okręgów
wyborczych

1

Granice okręgów wyborczych
Miasto Opole – ulice: Świętej Anny, Astrów, Księdza Stefana Baldego, Bałtycka,
Profesora Stefana Banacha, Beskidzka, Bierkowicka, Księdza Norberta Bonczyka,
Stanisława Bronicza, Budowlanych, Bytomska, Bzów, Ceglana, Jana Chełmońskiego, Daniela Chodowieckiego, Fryderyka Chopina, Chorzowska, Cicha, Cmentarna, Józefa Cygana, Czarnowąska, Daleka, Kazimierza Deyny, Dobra, Księdza
Bolesława Domańskiego numery nieparzyste od 1 do 77 i numery parzyste od
2 do 80, Domowa, Działkowa, Dziewanny, Etnografów, Gawędy, Teodora Glenska, Gliwicka, Bartosza Głowackiego, Gminna, Profesora Stefana Golachowskiego, Gościnna, Kazimierza Górskiego, Marka Grechuty, Grodzka, Stefana GrotaRoweckiego numery od 2 do 11L, Artura Grottgera, Józefa Hallera numery parzyste, Harcerska, Huculska, Irysów, Jana Stanisława Jankowskiego, Jasna,
Jaśminów, Anny Jantar, Kaletnicza, Kanałowa, Karpacka, Katedralna numery
parzyste, Plac Katedralny, Plac Jana Kazimierza, Kępska, Księdza Czesława Klimasa, Kluczborska, Profesora Józefa Kokota, Profesora Stanisława Kolbuszewskiego, Kolegiacka, Władysława Komara, Kardynała Bolesława Kominka, Marii
Konopnickiej, Plac Konstytucji 3 Maja, Konwalii, Juliusza Kossaka, Szymona
Koszyka, Profesora Tadeusza Kotarbińskiego, Kozielska, Księdza Karola Koziołka,
Krapkowicka numery parzyste od 2 do 10, Krzanowicka, Książąt Opolskich numery nieparzyste od 19 do końca i numery parzyste od 32 do końca, Profesora
Leszka Kuberskiego, Rondo płk. Ryszarda Kuklińskiego, Jerzego Kukuczki, Profesora Stanisława Kulczyńskiego, Franciszka Kurpierza, Kurpiowska, Janusza Kusocińskiego, Lajkonika, Leśnicka, Licealna, Księdza Alojzego Ligudy, Józefa Lompy, Lubiniecka, Luboszycka numery parzyste od 10 do końca, Ludowa, Jana
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Granice okręgów wyborczych
Łangowskiego numery nieparzyste, Łąkowa, Magazynowa, Maków, Marzanny,
Stefanii Mazurek, Andrzeja Mielęckiego, Mikołaja, Miła, Stanisława Moniuszki,
Nadbrzeżna, Adama Napieralskiego, Narcyzów, Piotra Niedurnego, Niemodlińska
numery nieparzyste od 1 do 57 i numery parzyste od 2 do 60 i 60a, Niezapominajek, Nizinna, Feliksa Nowowiejskiego, Nysy Łużyckiej numery nieparzyste od
1 do 7 i numery parzyste od 8 do 30, Ogrodowa, Stefana Okrzei, Leopolda Okulickiego, Plac Oleandrów, Oleska numery nieparzyste od 51 do 127 i numery
parzyste od 64 do 118 i 118A, Osadnicza, Agnieszki Osieckiej, Partyzancka, Plac
Józefa Piłsudskiego, Grzegorza Piramowicza, Pisankowa, Profesora Kazimierza
Piwarskiego, Podhalańska, Portowa, Haliny Poświatowskiej, Powstańców Warszawskich, Północna, Prudnicka, Przyjazna, Przylesie, Ptasia, Raciborska, Macieja
Rataja, Rodła, Rolna, Profesora Eugeniusza Romera, Plac Róż, Plac Ludomira
Różyckiego, Wandy Rutkiewicz, Rybacka, Sądowa, Słowiańska, Składowa, Jana
Sobieskiego, Sobótki, Sołtysów, Spokojna, Stanisława Spychalskiego, Stefana
Stoińskiego, Stokrotek, Jana Styki, 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej, Plac
Księdza Józefa Szafranka, Karola Szymanowskiego, Księdza Piotra Ściegiennego,
Śluza - Wróblin, Tarnogórska, Profesora Witolda Taszyckiego, Profesora Władysława Tatarkiewicza, Tatrzańska, Tulipanów, Urodzaju, Usługowa, Wandy, Wiankowa, Wielkanocna, Wiśniowa, Wodociągowa, Wrocławska, Wróblińska, Wspólna, Leona Wyczółkowskiego, Jana Wyglendy, Zabrzańska, Zakładowa, Zakopiańska, Zamiejska, Zamknięta, Zbożowa, Żerkowicka.
Miasto Opole – ulice: Agrestowa, Akacjowa, Aleja „Solidarności”, Aleja Wincentego Witosa, Amarantowa, Armii Krajowej numery od 21 do końca, Adama
Asnyka, Beżowa, Biała, Bielska, Bieszczadzka, Błękitna, Boczna, Profesora Henryka Borka, Borówkowa, Borysławska, Arki Bożka, Władysława Broniewskiego,
Brzozowa, Budziszyńska, Bukowa, Cementowa, Chabrów, Chełmska, Chłodnicza,
Cieszyńska, Cisowa, Czeremchowa, Czereśniowa, Częstochowska, Dębowa,
Diamentowa, Dolnośląska, Drobiarska, Dzikiej Róży, Józefa Elsnera, Fabryczna,
Fiołkowa, Gajowa, Gdańska, Głogowska, Gosławicka, Górna, Górnośląska, Granatowa, Grobla, Grodzieńska, Grudzicka, Gryczana, Grzybowa, Halicka, Romana
Horoszkiewicza, Jaglana, Jagodowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Jaworowa, Jeleniogórska, Jesienna, Jesionowa, Jeżynowa, Jęczmienna, Jodłowa, Kalinowa, Kaliska, Hm. Aleksandra Kamińskiego, Karminowa, Kasztanowa, Kaszubska, Kielecka, Klonowa, Kłodzka, Kolonijna, Janusza Korczaka,
Koszalińska, Kresowa, Kręta, Krokusów, Krótka, Krzemieniecka, Kujawska, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Lawendowa, Legnicka, Leszczynowa, Leśna, Limby,
Lipowa, Lubelska, Lwowska, Łanowa, Łowicka, Łódzka, Macierzankowa, 1 Maja
numery parzyste od 28 do 38, Malinowa, Małopolska, Profesora Oswalda Matei,
Mazowiecka, Mazurska, Modrzewiowa, Sergiusza Mossora, Myśliwska, Cypriana
Kamila Norwida, Nowa, Nowogródzka, Nowowiejska, Obrońców Pokoju, Olchowa, Oleska numery parzyste od 120 do końca i numery nieparzyste od 129 do
końca, Opolska, Orzechowa, Osiedle, Ozimska numery parzyste od 70 do końca
i numery nieparzyste od 153 do końca, Piotrkowska, Plebiscytowa numery nieparzyste od 19 do końca, Pogodna, Pomarańczowa, Pomorska, Poprzeczna, Porzeczkowa, Poziomkowa, Poznańska, Prywatna, Pszeniczna, Kazimierza Pużaka
numery nieparzyste i numery parzyste od 2 do 6, Marii Rodziewiczówny, Rondo
Ronalda Reagana, Rondo gen. Stanisława Rostworowskiego, Różowa, Rumiankowa, Rzepakowa, Sadowa, Samborska, Sandomierska, Sarnia, Sasanki, Seledynowa, Sieradzka, Siewna, Skośna, Skowronka, Skrajna, Skromna, Słubicka, Kazimierza Sosnkowskiego, Sosnowa, Pawła Stalmacha, Stanisławowska, Stryjska,
Suchoborska, Swornicka, Szafirowa, Szałwiowa, Szarotki, Szczecińska, Szkolna,
Śląska, Środkowa, Światowida, Świerkowa, Świętojańska, Tarnopolska, Topolowa, Toruńska, Turkusowa, Tymiankowa, Tysiąclecia, Ustronna, Wapienna,
Warszawska, Wiejska, Wielkopolska, Wieluńska, Wierzbowa, Wilcza, Wileńska,
Thomasa Wilsona, Wolna, Wrzosowa, Wschodnia numer 23, Wygonowa, Zagrodowa, Zapłocie, Gabrieli Zapolskiej, Zgorzelecka, Zielonogórska, Ziemi Lubuskiej,
Ziołowa, Żurawinowa, Żytnia.
Miasto Opole – ulice: Adama, Jana Adamka, Aleja Przyjaźni, Armii Krajowej numery od 7 do 20, Jana Augustyna, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Augusta
Bassego, Stefana Batorego, Bażantowa, Bolesława Biegasa, Bolka II, Tadeusza
Borowskiego, Tadeusza Boya - Żeleńskiego, Tadeusza Brezy, Jana Brzechwy,
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Granice okręgów wyborczych
Brzegowa, Franciszka Józefa Buhla, Bolesława Chrobrego, Ciekawa, Konstantego
Ciołkowskiego, Jana Cybisa, Leona Czogały, Plac Ignacego Daszyńskiego, Dekabrystów, Romana Dmowskiego, Józefa Dobisa, Witolda Doroszewskiego, Dożynkowa, Stanisława Duboisa, Ksawerego Dunikowskiego, Józefa von Eichendorffa,
Alberta Einsteina, Juliana Fałata, Ojca Edwarda Frankiewicza, Doktora Franciszka
Gabriela, Jurija Gagarina, Tadeusza Gajcego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Geodetów, Józefa Glogego, Poli Gojawiczyńskiej, Gołębia, Witolda Gombrowicza, Gomołów, Wiktora Gorzołki, Heleny Gozdek, Górnicza, Graniczna, Grenadierów, Stanisława Grochowiaka, Groszowicka, Karola Grzesika, Stanisława
Grzonki, Gwarków, Hutnicza, Irydowa, Jarosława Iwaszkiewicza, Świętego Jacka, Królowej Jadwigi, Jagiellonów, Jana, Jana Nikodema Jaronia, Józefa, Jakuba
Kani numery parzyste i numery nieparzyste od 11 do końca, Mieczysława Karłowicza, Kazimierza Kasperka, Jana Kasprowicza, Katarzyny, Katowicka numery
nieparzyste od 1 do 55 i numery parzyste, Jana Kilińskiego, Konduktorska, Kosmonautów, Kosynierów, Plac Kościelny, Tadeusza Kościuszki, Kowalska, Józefa
Ignacego Kraszewskiego, Kredytowa, Fryderyka Kremsera, Iwana Kryłowa, Książęca, Kwiatowa, Jana Lechonia, Bolesława Leśmiana, Juliusza Ligonia, Bolesława
Limanowskiego, Lipiny, Księdza Józefa Londzina, Władysława Łokietka, Ignacego
Łukasiewicza, 1 Maja numery parzyste od 10 do 26 i od 42 do końca i numery
nieparzyste od 49 do końca, Majowa, Kornela Makuszyńskiego, Mała, Małgorzaty, Marka z Jemielnicy, Stanisława Masłowskiego, Metalowa, Karola Miarki,
Adama Mickiewicza, Plac Adama Mickiewicza, Miedziana, Mieszka I, Czesława
Miłosza, Krystiana Minkusa, Miodowa, Młodej Polski, Młodzieżowa, Heleny Modrzejewskiej, Gustawa Morcinka, Franciszka Myśliwca, Zofii Nałkowskiej, Kostki
Napierskiego, Gabriela Narutowicza, Niepodległości, Niklowa, Obrońców Stalingradu, Odrzańska, Olimpijska, Władysława Orkana, Elizy Orzeszkowej, Jana
Ostroroga, Oświęcimska, Ozimska numery parzyste od 2 do 48, Ignacego Paderewskiego, Piotra Pampucha, Piotra Pandzy, Jana Parandowskiego, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Piaskowa, Piastów, Pionierska, Władysława Planetorza,
Platynowa, Plebiscytowa numery nieparzyste od 7 do 17 i numery parzyste od
20 do końca, Henryka Pobożnego, Podborna, Podlesie, Podmiejska, Polna, Południowa, Księdza Jerzego Popiełuszki, Powszechna, Prosta, Bolesława Prusa,
Przedmieście, Przedpole, Przelotowa, Przemysłowa, Przepiórki, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Przeskok, Przewozowa, Juliana Przybosia, Stanisława Przybyszewskiego, Przytulna, Aleksandra Puszkina, Mikołaja Reja, Tadeusza Rejtana
numery nieparzyste i numery parzyste od 10 do końca, Władysława Reymonta
numery parzyste od 8 do końca i numery nieparzyste od 15 do końca, Robotnicza, Rodzinna, Profesora Stanisława Rosponda, Księdza Franciszka Rudzkiego,
Lucjana Rydla, Rzeczna, Semaforowa, Juliusza Słowackiego, Emanuela Smolki,
Ludwika Solskiego, Sportowa, Srebrna, Leopolda Staffa, Stalowa, Jana Stanisławskiego, Plac Księdza Stanisława Staszica, Andrzeja Struga, Strzelecka, Jerzego Szaniawskiego, Jana Szczeszyńskiego, Majora Zygmunta Szendzielarza
„Łupaszki”, Szeroka, Śluza-Groszowice, Średnia, Wawrzyńca Świerzego, Świętokrzyska, Targowa, Leonida Teligi, Torowa, Romualda Traugutta, Juliana Tuwima,
Józefa Walecki, Melchiora Wańkowicza, Warsztatowa, Kazimierza Wielkiego,
Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Wiktora, Stanisława Witkiewicza, Witolda Wojtkiewicza, Wschodnia z wyłączeniem numeru 23, Stanisława Wyspiańskiego,
Wyzwolenia, Zielona, Złota, Żeglarska, Żelazna, Żwirowa.
Miasto Opole – ulice: Armii Krajowej numery od 1 do 6, Norberta Barlickiego,
Józefa Barona, Wojciecha Biasa, Browarna, Chmielowicka, o. Józefa Czaplaka,
Alojzego Dambonia, Księdza Konstantego Damrota, Księcia Jana Dobrego, Księdza Bolesława Domańskiego numery nieparzyste od 79 do końca i numery parzyste od 82 do końca, Dworska, Księdza Jana Dzierżona, Franciszkańska, Gospodarcza, Gruntowa, Józefa Hallera numery nieparzyste, Wincentego Hlouszka,
Kamienna, Marcina Kasprzaka, Katedralna numery nieparzyste, Katowicka numery nieparzyste od 61 do końca, Jana Kochanowskiego, Księdza Hugona Kołłątaja,
Konsularna, Plac Mikołaja Kopernika, Bronisława Koraszewskiego, Wojciecha
Korfantego, Augustyna Kośnego numery nieparzyste od 1 do 49 i numery parzyste od 2 do 46, Krakowska, Krapkowicka numery parzyste od 12 do końca, numery nieparzyste od 15 do końca, Krawiecka, Jana Kropidły, Krupnicza, Książąt
Opolskich numery nieparzyste od 1 do 17 i numery parzyste od 2 do 30,

Poz. 1306
Liczba radnych
wybieranych
w okręgach wyborczych

5

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 119

5

– 7662 –

Jana Kwoczka, Joachima Lelewela, 11 Listopada, Luboszycka numery nieparzyste od 1 do 9 i numery parzyste od 2A do 8, Jana Łangowskiego numery parzyste, 1 Maja numery nieparzyste od 1 do 47 i numery parzyste od 2 do 8, Franciszka Kazimierza Malczewskiego, Mały Rynek, Jana Matejki, Franciszka Mehla,
Minorytów, Młyńska, Roberta Morysa, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Bulwar
im. Karola Musioła, Muzealna, Mieczysława Niedziałkowskiego, Niemodlińska
numery nieparzyste od 59 do końca i numery parzyste od 62 do końca, Nysy
Łużyckiej numery nieparzyste od 9 do 25 i numer 32, Odrodzenia, Odrowążów,
Oleska numery nieparzyste od 1 do 5, Księcia Władysława II Opolczyka, Edmunda Osmańczyka, Ostrówek, Ozimska numery nieparzyste od 1 do 51 i 51a, Parkowa, Pasieczna, Plac Jana Pawła II, Piastowska, Rondo Rotmistrza Witolda
Pileckiego, Piwna, Podgórna, Franciszka Poliwody, Leona Powolnego, Powstańców Śląskich, Prószkowska, Władysława Reymonta numery nieparzyste od 1
do 13 i numery parzyste od 2 do 6, Rynek, Rzemieślnicza, Sąsiedzka, Plac Świętego Sebastiana, Stefanii Sempołowskiej, Henryka Sienkiewicza, Marii Skłodowskiej - Curie, Słoneczna, Spacerowa, Stara Droga, Staromiejska, Stawowa,
Strzelców Bytomskich, Studzienna, Szpitalna, Plac Teatralny, Tęczowa, Rafała
Urbana, Ludwika Waryńskiego numery nieparzyste, Stanisława Wasylewskiego,
Jana Wawrzynka, Wąska, Jakuba Wilczka, Winowska, Wiosenna, Wodna, Świętego Wojciecha, Wojska Polskiego, Plac Wolności, Wójtowa, Walerego Wróblewskiego, Bogumiła Wyszomirskiego, Zamkowa, Zwierzyniecka, Zwycięstwa, Stefana Żeromskiego, Żniwna, Żwirki i Wigury.
Miasto Opole – ulice: Generała Władysława Andersa, Armii Ludowej, Batalionów
Chłopskich, Batalionu „PARASOL”, Batalionu „ZOŚKA”, Jana Bytnara „Rudego”,
Bohaterów Monte Cassino, Jana Henryka Dąbrowskiego, Dąbrowszczaków, Wojciecha Drzymały, Generała Józefa Dwernickiego, Emila Fieldorfa, Stefana GrotaRoweckiego numery od 12A do 14, Grunwaldzka, Majora „Hubala”, Jakuba Kani
numery nieparzyste od 1 do 9, Kolejowa, Augustyna Kośnego numery parzyste
od 48 do końca i numery nieparzyste od 51 do końca, Stanisława Mikołajczyka,
Nysy Łużyckiej numery nieparzyste od 27 do końca i numery parzyste od 34 do
końca, Oleska numery parzyste od 6 do 46 i numery nieparzyste od 7 do 45,
Orląt Lwowskich, Olsztyńska, Ozimska numery parzyste od 48a do 68 i numery
nieparzyste od 53 do 105, Plebiscytowa numery nieparzyste od 1 do 5 i numery
parzyste od 2 do 18, Księcia Józefa Poniatowskiego, Generała Kazimierza Pułaskiego, Kazimierza Pużaka numery parzyste od 8 do końca, Tadeusza Rejtana
numery parzyste od 2 do 8, Rzeszowska, Generała Władysława Sikorskiego,
Skautów Opolskich, Szarych Szeregów, Telesfora, Ludwika Waryńskiego numery
parzyste, Generała Józefa Zajączka.
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UCHWAŁA NR LXXII/762/10
RADY MIASTA OPOLA
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Miasta Opola do stanu faktycznego.
Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:
§ 1. W związku z utworzeniem nowych ulic
dostosowuje się opis granic obwodów głosowania Miasta Opola, ustalonych uchwałą Nr LXVI/
763/06 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2006 r.
w sprawie podziału Miasta Opola na stałe obwody głosowania, zmienioną uchwałami Nr: XVII/

156/07 Rady Miasta Opola z dnia 13 września
2007 r. i XLVIII/502/09 Rady Miasta Opola z dnia
23 kwietnia 2009 r. oraz uchwałą Nr LXVI/
687/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia
2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic
obwodów głosowania Miasta Opola do stanu
faktycznego, polegający na:
1) dopisaniu do obwodu głosowania nr 1 ulicy
Wielkanocnej,
2) dopisaniu do obwodu głosowania nr 2 ulicy
Profesora Leszka Kuberskiego,
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3) dopisaniu do obwodu głosowania nr 39 ulicy Wiosennej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 2. Ujednolicony wykaz stałych obwodów
głosowania dla miasta Opola, ich numerów i granic ustalony uchwałą Nr LXVI/763/06 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie podziału Miasta Opola na stałe obwody głosowania,
o której mowa w § 1, uwzględniający zmiany
opisu granic stałych obwodów głosowania,
o których mowa w § 1, otrzymuje brzmienie
określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i zostanie
podana do wiadomości publicznej poprzez
umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola oraz na stronie internetowej Miasta
Opola.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Dariusz Smagała

Załącznik
do uchwały Nr LXXII/762/10
Rady Miasta Opola
z dnia 30 września 2010 r.
UJEDNOLICONY WYKAZ STAŁYCH OBWODÓW GŁOSOWANIA DLA MIASTA OPOLA,
ICH NUMERY I GRANICE
NUMERY
OBWODÓW
GŁOSOWANIA

GRANICE OBWODÓW GŁOSOWANIA

1

Miasto OPOLE - ulice: Bierkowicka, Stanisława Bronicza, Dziewanny, Etnografów, Profesora Stefana Golachowskiego, Lajkonika, Pisankowa, Sobótki, Urodzaju, Wielkanocna, Wrocławska numery
parzyste od 172 do końca i numery nieparzyste od 197 do końca, Żerkowicka

2

Miasto OPOLE - ulice: Profesora Stefana Banacha, Ceglana, Cicha, Cmentarna, Daleka, Kazimierza
Deyny, Dobra, Księdza Bolesława Domańskiego numery nieparzyste od 1 do 77 i numery parzyste
od 2 do 80, Kazimierza Górskiego, Marka Grechuty, Anny Jantar, Jasna, Profesora Józefa Kokota,
Profesora Stanisława Kolbuszewskiego, Władysława Komara, Profesora Tadeusza Kotarbińskiego,
Profesora Leszka Kuberskiego, Rondo płk. Ryszarda Kuklińskiego, Jerzego Kukuczki, Profesora
Stanisława Kulczyńskiego, Franciszka Kurpierza, Kurpiowska, Ludowa, Marzanny, Stefanii Mazurek, Miła, Nizinna, Agnieszki Osieckiej, Partyzancka, Profesora Kazimierza Piwarskiego, Powstańców Warszawskich, Północna, Przylesie, Profesora Eugeniusza Romera, Wandy Rutkiewicz, Słowiańska, Spokojna, 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej, Profesora Witolda Taszyckiego, Profesora Władysława Tatarkiewicza, Wrocławska numery parzyste od 64 do 170 i numery nieparzyste od 95 do 195, Wspólna, Jana Wyglendy, Zamiejska, Zbożowa

3

Miasto OPOLE - ulica: Szymona Koszyka numery nieparzyste od 1 do końca

4

Miasto OPOLE - ulica: Szymona Koszyka numery parzyste od 2 do końca

5

Miasto OPOLE - ulice: Jana Chełmońskiego, Daniela Chodowieckiego, Fryderyka Chopina, Artura
Grottgera, Józefa Hallera numery parzyste, Kanałowa, Juliusza Kossaka, Krapkowicka numery
parzyste od 2 do 10, Stanisława Moniuszki, Niemodlińska numery parzyste od 8 do 60 i 60a oraz
numery nieparzyste od 9 do 57, Feliksa Nowowiejskiego, Grzegorza Piramowicza, Plac Ludomira
Różyckiego, Stefana Stoińskiego, Jana Styki, Karola Szymanowskiego, Leona Wyczółkowskiego

6

Miasto OPOLE - ulice: Księdza Norberta Bonczyka, Józefa Lompy, Nysy Łużyckiej numery parzyste
od 8 do 10, Księdza Piotra Ściegiennego, Wrocławska numery nieparzyste od 1 do 93 i numery
parzyste od 6 do 62, Zamknięta

7

Miasto OPOLE - ulice: Plac Jana Kazimierza, Licealna, Lubiniecka, Piotra Niedurnego, Niemodlińska
numery nieparzyste od 1 do 7 i numery parzyste od 2 do 6, Stefana Okrzei, Stanisława Spychalskiego numery parzyste od 2 do końca i numery nieparzyste od 15 do końca, Wandy

8

Miasto OPOLE - ulice: Łąkowa, Plac Józefa Piłsudskiego, Stanisława Spychalskiego numery nieparzyste od 1 do 13, 13A i 15A, Wrocławska numery od 2 do 2C
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9

Miasto OPOLE - ulice: Księdza Stefana Baldego, Kardynała Bolesława Kominka, Katedralna numery
parzyste, Plac Katedralny, Kolegiacka, Marii Konopnickiej, Plac Konstytucji 3 Maja, Książąt Opolskich numery nieparzyste od 19 do końca i numery parzyste od 32 do końca, Jana Łangowskiego
numery nieparzyste, Nadbrzeżna, Nysy Łużyckiej numery nieparzyste od 1 do 7 i numery parzyste
od 12 do 30, Haliny Poświatowskiej, Rybacka, Sądowa

10

Miasto OPOLE - ulice: Czarnowąska, Domowa, Gawędy, Gminna, Gościnna, Grodzka, Kaletnicza,
Krzanowicka, Mikołaja, Osadnicza, Przyjazna, Jana Sobieskiego, Sołtysów, Śluza - Wróblin, Usługowa, Wiankowa, Wróblińska

11

Miasto OPOLE - ulice: Świętej Anny, Bałtycka, Budowlanych, Bytomska, Chorzowska, Józefa
Cygana, Działkowa, Teodora Glenska, Gliwicka, Bartosza Głowackiego, Harcerska, Kępska, Księdza Czesława Klimasa, Kluczborska, Kozielska, Księdza Karola Koziołka, Leśnicka, Księdza Alojzego Ligudy, Magazynowa, Andrzeja Mielęckiego, Adama Napieralskiego, Portowa, Prudnicka, Ptasia, Raciborska, Rodła, Rolna, Składowa, Plac Księdza Józefa Szafranka, Tarnogórska, Wiśniowa,
Zabrzańska, Zakładowa

12

Miasto OPOLE - ulice: Astrów, Bzów, Irysów, Jana Stanisława Jankowskiego, Jaśminów, Konwalii, Janusza Kusocińskiego, Maków, Narcyzów, Niezapominajek, Leopolda Okulickiego, Plac Oleandrów, Oleska numery nieparzyste od 51 do 127 i numery parzyste od 64 do 118 i 118A, Plac Róż,
Stokrotek, Tulipanów

13

Miasto OPOLE - ulice: Beskidzka, Huculska, Karpacka, Luboszycka numery parzyste od 10 do
końca, Podhalańska, Tatrzańska, Zakopiańska

14

Miasto OPOLE - ulice: Stefana Grota-Roweckiego numery od 2 do 11L, Ogrodowa, Macieja Rataja,
Wodociągowa

15

Miasto OPOLE - ulica: Chabrów numery parzyste od 10 do 74

16

Miasto OPOLE - ulica: Chabrów numery nieparzyste od 1 do końca i numery parzyste od 94 do 100

17

Miasto OPOLE - ulice: Profesora Henryka Borka, Brzozowa, Grobla, Gryczana, Jaglana, Jęczmienna, Lipowa, Łanowa, Profesora Oswalda Matei, Sergiusza Mossora, Nowa, Oleska numery parzyste od 120 do końca i numery nieparzyste od 129 do końca, Opolska, Osiedle, Pogodna, Pszeniczna, Kazimierza Pużaka numery nieparzyste i numery parzyste od 2 do 6, Rzepakowa, Sadowa,
Siewna, Skrajna, Swornicka, Ustronna, Wiejska numery nieparzyste od 1 do 139 i numery parzyste od 2 do 116, Wygonowa, Zapłocie, Żytnia

18

Miasto OPOLE - ulice: Koszalińska, Krótka, Ozimska numery nieparzyste od 171 do końca, Piotrkowska numery nieparzyste od 1 do 7D, Rondo Ronalda Reagana, Toruńska, Wiejska numery nieparzyste od 141 do końca

19

Miasto OPOLE - ulice: Piotrkowska numery parzyste od 2 do końca i numery nieparzyste od 9 do
końca, Sieradzka

20

Miasto OPOLE - ulice: Cieszyńska, Grodzieńska, Halicka, Kaliska, Kielecka, Kresowa, Krzemieniecka, Lwowska, Nowogródzka, Samborska, Stanisławowska, Stryjska, Tarnopolska, Wileńska

21

Miasto OPOLE – ulice: Aleja „Solidarności”, Bielska, Borysławska, Chełmska, Częstochowska numery nieparzyste od 1 do 3

22

Miasto OPOLE - ulice: Aleja Wincentego Witosa, Boczna, Arki Bożka, Bukowa, Częstochowska
numery nieparzyste od 5 do końca, Dębowa, Drobiarska, Górna, Jesionowa, Jodłowa, Klonowa,
Kolonijna, Lawendowa, Macierzankowa, Olchowa, Rumiankowa, Skośna, Skowronka, Sosnowa,
Świerkowa, Szałwiowa, Tymiankowa, Zagrodowa, Ziołowa

23

Miasto OPOLE - ulice: Agrestowa, Akacjowa, Amarantowa, Beżowa, Biała, Bieszczadzka, Błękitna,
Borówkowa, Czereśniowa, Częstochowska numery parzyste od 34 do końca, Diamentowa, Fiołkowa, Granatowa, Grudzicka numery nieparzyste, Jastrzębia, Jesienna, Jeżynowa, Kalinowa,
Karminowa, Kasztanowa, Janusza Korczaka, Kręta, Leszczynowa, Leśna, Modrzewiowa, Obrońców Pokoju, Orzechowa, Pomarańczowa, Poprzeczna, Różowa, Seledynowa, Suchoborska, Szafirowa, Środkowa, Świętojańska, Turkusowa, Tysiąclecia numery parzyste od 36 do końca i numery
nieparzyste od 37 do końca, Thomasa Wilsona

24

Miasto OPOLE - ulice: Władysława Broniewskiego, Cisowa, Czeremchowa, Częstochowska numery parzyste od 2 do 32, Dzikiej Róży, Józefa Elsnera, Gajowa, Gosławicka, Grudzicka numery parzyste, Grzybowa, Jagodowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaskółcza, Jaworowa, Hm. Aleksandra
Kamińskiego, Krokusów, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Limby, Malinowa, Myśliwska, Nowowiejska, Porzeczkowa, Poziomkowa, Prywatna, Sarnia, Sasanki, Szarotki, Szkolna, Topolowa, Tysiąclecia numery nieparzyste od 1 do 35 i numery parzyste od 2 do 30, Wieluńska, Wierzbowa, Wilcza, Wolna, Wrzosowa, Wschodnia numer 23, Żurawinowa
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25

Miasto OPOLE - ulice: Budziszyńska, Chłodnicza, Dolnośląska, Gdańska, Głogowska, Górnośląska,
Romana Horoszkiewicza, Jeleniogórska, Kaszubska, Kłodzka, Kujawska, Legnicka, Lubelska, Łowicka, Łódzka, Małopolska, Mazowiecka, Mazurska, Ozimska numery parzyste od 70 do końca
i numery nieparzyste od 153 do 169, Pomorska, Poznańska, Rondo gen. Stanisława Rostworowskiego, Sandomierska, Słubicka, Kazimierza Sosnkowskiego, Szczecińska, Śląska, Światowida,
Warszawska, Wiejska numery parzyste od 118 do końca, Wielkopolska, Zgorzelecka, Zielonogórska, Ziemi Lubuskiej

26

Miasto OPOLE - ulice: Armii Krajowej od 21 do końca, Adama Asnyka, Cementowa, Fabryczna,
1 Maja numery parzyste od 28 do 38, Cypriana Kamila Norwida, Plebiscytowa numery nieparzyste
od 19 do końca, Marii Rodziewiczówny, Skromna, Pawła Stalmacha, Wapienna, Gabrieli Zapolskiej

27

Miasto OPOLE - ulice: Jana Adamka, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Bolesława Biegasa, Tadeusza Borowskiego, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Tadeusza Brezy, Jana Brzechwy, Jana Cybisa,
Józefa Dobisa, Witolda Doroszewskiego, Juliana Fałata, Tadeusza Gajcego, Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego, Poli Gojawiczyńskiej, Witolda Gombrowicza, Stanisława Grochowiaka, Groszowicka, Jarosława Iwaszkiewicza, Królowej Jadwigi numery od 27 do końca, Mieczysława Karłowicza,
Fryderyka Kremsera, Jana Lechonia, Bolesława Leśmiana, Ignacego Łukasiewicza, Kornela Makuszyńskiego, Stanisława Masłowskiego, Czesława Miłosza, Młodej Polski, Heleny Modrzejewskiej,
Gustawa Morcinka, Niepodległości, Władysława Orkana, Jana Parandowskiego, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Podlesie, Prosta, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Juliana Przybosia, Stanisława Przybyszewskiego, Profesora Stanisława Rosponda, Lucjana Rydla, Leopolda Staffa, Jana Stanisławskiego, Strzelecka, Jerzego Szaniawskiego, Melchiora Wańkowicza, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Wiktora, Stanisława Witkiewicza, Witolda Wojtkiewicza, Stanisława Wyspiańskiego

28

Miasto OPOLE - ulice: Adama, Konstantego Ciołkowskiego, Dożynkowa, Jurija Gagarina, Geodetów, Grenadierów, Kosmonautów, Kosynierów, Lipiny, Małgorzaty, Miodowa, Olimpijska, Przedmieście, Sportowa, Świętokrzyska, Leonida Teligi, Żeglarska

29

Miasto OPOLE - ulice: Górnicza, Gwarków, Hutnicza, Irydowa, Metalowa, Miedziana, Niklowa,
Odrzańska, Platynowa, Srebrna, Stalowa, Złota, Żelazna

30

Miasto OPOLE - ulice: Oświęcimska numery nieparzyste od 61 do końca i numery parzyste od 74
do końca

31

Miasto OPOLE - ulice: Brzegowa, Leona Czogały, Ksawerego Dunikowskiego, Ojca Edwarda Frankiewicza, Doktora Franciszka Gabriela, Józefa Glogego, Heleny Gozdek, Karola Grzesika, Stanisława Grzonki, Katarzyny, Kredytowa, Majowa, Młodzieżowa, Franciszka Myśliwca, Oświęcimska
numery nieparzyste od 1 do 55 i numery parzyste od 2 do 72, Piotra Pampucha, Piaskowa, Piastów, Podborna, Południowa, Powszechna, Przelotowa, Przeskok, Przewozowa, Księdza Franciszka Rudzkiego, Rzeczna, Semaforowa, Emanuela Smolki, Szeroka, Romualda Traugutta

32

Miasto OPOLE - ulice: Jana Augustyna, Augusta Bassego, Bażantowa, Franciszka Józefa Buhla,
Gołębia, Wiktora Gorzołki, Jana, Jana Nikodema Jaronia, Józefa, Kazimierza Kasperka, Mała, Władysława Planetorza, Księdza Jerzego Popiełuszki, Przedpole, Przepiórki, Śluza-Groszowice, Średnia,
Wawrzyńca Świerzego

33

Miasto OPOLE - ulice: Stefana Batorego, Bolka II, Bolesława Chrobrego, Ciekawa, Józefa von Eichendorffa, Alberta Einsteina, Gomołów, Królowej Jadwigi numery od 1 do 25, Jagiellonów numery nieparzyste od 57 do końca i numery parzyste od 68 do końca, Jana Kilińskiego, Książęca,
Bolesława Limanowskiego, Księdza Józefa Londzina, Władysława Łokietka, Mieszka I, Krystiana
Minkusa, Zofii Nałkowskiej, Kostki Napierskiego, Obrońców Stalingradu, Jana Ostroroga, Ignacego
Paderewskiego, Piotra Pandzy, Pionierska, Polna, Przytulna, Aleksandra Puszkina, Mikołaja Reja,
Rodzinna, Ludwika Solskiego numery od 1 do 20, Majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki, Juliana Tuwima, Kazimierza Wielkiego, Wschodnia z wyłączeniem numeru 23, Wyzwolenia, Zielona

34

Miasto OPOLE - ulice: Aleja Przyjaźni, Jagiellonów numery nieparzyste od 1 do 55 i numery parzyste od 2 do 66, Plac Kościelny, Iwana Kryłowa, Kwiatowa, Marka z Jemielnicy, Gabriela Narutowicza, Henryka Pobożnego, Podmiejska, Ludwika Solskiego numery od 21 do końca, Jana Szczeszyńskiego, Żwirowa

35

Miasto OPOLE - ulice: Plac Ignacego Daszyńskiego, Stanisława Dubois numery nieparzyste, Graniczna, Świętego Jacka, Konduktorska, Tadeusza Kościuszki numery nieparzyste od 1 do 37
i numery parzyste od 2 do 36, Kowalska, Ozimska numery parzyste od 2 do 46, Władysława
Reymonta numery parzyste od 8 do końca i numery nieparzyste od 15 do końca, Andrzeja Struga,
Targowa, Torowa, Józefa Walecki

36

Miasto OPOLE - ulice: Armii Krajowej numery od 7 do 20, Dekabrystów, Stanisława Dubois numery parzyste, Katowicka numery nieparzyste od 1 do 55 i numery parzyste od 2 do 26, Tadeusza
Kościuszki numery parzyste od 38 do końca i numery nieparzyste od 39 do końca, 1 Maja numery
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parzyste od 10 do 26 i numery nieparzyste od 49 do 71, Elizy Orzeszkowej, Ozimska numery 46a
i 48, Robotnicza
37

Miasto OPOLE - ulice: Romana Dmowskiego, Katowicka numery parzyste od 28 do końca, Józefa
Ignacego Kraszewskiego, Juliusza Ligonia, 1 Maja numery nieparzyste od 73 do 107, Karola Miarki, Adama Mickiewicza, Plac Adama Mickiewicza, Plebiscytowa numery parzyste od 20 do końca,
Bolesława Prusa, Juliusza Słowackiego, Plac Księdza Stanisława Staszica

38

Miasto OPOLE - ulice: Jakuba Kani numery parzyste i numery nieparzyste od 11 do końca, Jana
Kasprowicza, 1 Maja numery parzyste od 42 do końca i numery nieparzyste od 111 do końca,
Plebiscytowa numery nieparzyste od 7 do 17, Przemysłowa, Tadeusza Rejtana numery nieparzyste
i numery parzyste od 10 do końca, Warsztatowa

39

Miasto OPOLE - ulice: Józefa Barona, Wincentego Hlouszka, Krapkowicka numery parzyste od 20
do końca i numery nieparzyste od 61 do końca, Jana Kwoczka, Franciszka Mehla, Odrodzenia,
Franciszka Poliwody, Prószkowska numery parzyste od 104 do końca i numery nieparzyste od
121a do końca, Stara Droga, Rafała Urbana, Stanisława Wasylewskiego, Jana Wawrzynka, Jakuba Wilczka, Winowska, Wiosenna, Wójtowa, Bogumiła Wyszomirskiego

40

Miasto OPOLE - ulice: Wojciecha Biasa, Dworska, Gruntowa, Krapkowicka numery parzyste od 12
do 18c i numery nieparzyste od 15 do 21, Roberta Morysa, Parkowa, Prószkowska numery nieparzyste od 49 do 103 i numery parzyste od 56 do 94, Sąsiedzka, Marii Skłodowskiej-Curie, Słoneczna, Stawowa, Tęczowa, Wojska Polskiego numery parzyste od 6 do końca i numery nieparzyste od 17 do końca, Walerego Wróblewskiego, Żniwna

41

Miasto OPOLE - ulice: Chmielowicka z wyłączeniem nr 6, Gospodarcza

42

Miasto OPOLE - ulice: Alojzego Dambonia numery nieparzyste od 87 do 171, Marcina Kasprzaka,
Joachima Lelewela, Zwycięstwa numery nieparzyste od 1 do 29 i numery parzyste od 2 do 12

43

Miasto OPOLE - ulice: Alojzego Dambonia numery parzyste i numery nieparzyste od 3 do 85, Zwycięstwa numery parzyste od 14 do końca i numery nieparzyste od 31 do końca

44

Miasto OPOLE - ulice: Księdza Bolesława Domańskiego numery nieparzyste od 79 do końca
i numery parzyste od 82 do końca, Józefa Hallera numery nieparzyste, Niemodlińska numery nieparzyste od 59 do końca i numery parzyste od 62 do końca, Wojska Polskiego numery nieparzyste
od 1 do 15 i numery parzyste od 2 do 4

45

Miasto OPOLE - ulica: Prószkowska numery nieparzyste od 1 do 41 i numery parzyste od 2 do 46

46

Miasto OPOLE - ulice: Norberta Barlickiego, Księcia Jana Dobrego, Jana Kochanowskiego, Konsularna, Jana Kropidły, 11 Listopada, Bulwar im. Karola Musioła, Mieczysława Niedziałkowskiego,
Odrowążów, Ostrówek, Pasieczna, Piastowska, Powstańców Śląskich, Spacerowa, Strzelców
Bytomskich

47

Miasto OPOLE - ulice: Armii Krajowej numery od 1 do 6, Księdza Konstantego Damrota, Księdza
Hugona Kołłątaja, Wojciecha Korfantego, Krakowska numery parzyste od 24 do końca i numery
nieparzyste od 31 do końca, 1 Maja numery nieparzyste od 1 do 47 i numery parzyste od 2 do 8,
Wolfganga Amadeusza Mozarta, Leona Powolnego, Wodna, Żwirki i Wigury

48

Miasto OPOLE - ulice: Browarna, Franciszkańska, Kamienna, Katedralna numery nieparzyste, Plac
Mikołaja Kopernika, Bronisława Koraszewskiego, Krakowska numery nieparzyste od 1 do 25
i numery parzyste od 2 do 16, Krawiecka, Krupnicza, Książąt Opolskich numery nieparzyste od
1 do 17 i numery parzyste od 2 do 30, Jana Łangowskiego numery parzyste, Kazimierza Malczewskiego, Mały Rynek, Minorytów, Młyńska, Muzealna, Księcia Władysława II Opolczyka, Edmunda Osmańczyka, Piwna, Podgórna, Rynek, Rzemieślnicza, Plac Świętego Sebastiana, Stefanii
Sempołowskiej, Staromiejska, Szpitalna, Studzienna, Wąska, Świętego Wojciecha, Plac Wolności,
Zamkowa, Zwierzyniecka

49

Miasto OPOLE - ulice: Księdza Jana Dzierżona, Luboszycka numery nieparzyste od 1 do 9 i numery
parzyste od 2A do 8, Nysy Łużyckiej numery nieparzyste od 9 do 25 i numer 32, Oleska numery
nieparzyste od 1 do 5, Rondo Rotmistrza Witolda Pileckiego, Henryka Sienkiewicza, Ludwika Waryńskiego numery nieparzyste, Stefana Żeromskiego

50

Miasto OPOLE - ulice: o. Józefa Czaplaka, Katowicka numery nieparzyste od 61 do końca, Augustyna Kośnego numery nieparzyste od 1 do 49 i numery parzyste od 2 do 46, Jana Matejki, Ozimska numery nieparzyste od 1 do 51 i 51a, Plac Jana Pawła II, Władysława Reymonta numery nieparzyste od 1 do 13 i numery parzyste od 2 do 6, Plac Teatralny

51

Miasto OPOLE - ulice: Generała Władysława Andersa, Batalionów Chłopskich, Generała Henryka
Dąbrowskiego, Generała Józefa Dwernickiego, Grunwaldzka, Nysy Łużyckiej numery nieparzyste
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od 27 do końca i numery parzyste od 34 do końca, Oleska numery parzyste od 6 do 46 i numery
nieparzyste od 7 do 45, Księcia Józefa Poniatowskiego, Generała Kazimierza Pułaskiego, Generała
Władysława Sikorskiego, Ludwika Waryńskiego numery parzyste, Generała Józefa Zajączka
52

Miasto OPOLE - ulice: Bohaterów Monte Cassino, Augustyna Kośnego numery parzyste od 48 do
końca i numery nieparzyste od 51 do końca, Orląt Lwowskich, Ozimska numery parzyste od 48a
do 60 i numery nieparzyste od 53 do 105, Plebiscytowa numery nieparzyste od 1 do 5 i numery
parzyste od 2 do 18

53

Miasto OPOLE - ulice: Wojciecha Drzymały, Jakuba Kani numery nieparzyste od 1 do 9, Kolejowa,
Ozimska numery parzyste od 60A do 68, Tadeusza Rejtana numery parzyste od 2 do 8, Telesfora

54

Miasto OPOLE - ulice: Jana Bytnara „Rudego” numery od 1 do 9, Stefana Grota Roweckiego numery od 12A do 14

55

Miasto OPOLE - ulice: Jana Bytnara „Rudego” numery od 10A do 14D, Stanisława Mikołajczyka

56

Miasto OPOLE - ulice: Jana Bytnara „Rudego” numery od 15 do 21D, Emila Fieldorfa

57

Miasto OPOLE - ulica: Majora „Hubala” numer 4, numery nieparzyste od 11 do końca i numery
parzyste od 12 do końca

58

Miasto OPOLE - ulice: Majora „Hubala” numery nieparzyste od 1 do 9, numer 2 i numery parzyste
od 6 do 10, Kazimierza Pużaka numery parzyste od 8 do końca

59

Miasto OPOLE - ulica: Skautów Opolskich

60

Miasto OPOLE - ulice: Batalionu „PARASOL”, Batalionu „ZOŚKA”

61

Miasto OPOLE - ulice: Dąbrowszczaków, Olsztyńska, Rzeszowska

62

Miasto OPOLE - ulica: Szarych Szeregów
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UCHWAŁA NR LXXII/763/10
RADY MIASTA OPOLA
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach,
domach pomocy społecznej i Areszcie Śledczym w Opolu.
Na podstawie art. 30 ust. 2b i 3 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) i art. 2
ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Rada Miasta Opola na wniosek Prezydenta Miasta
Opola uchwala, co następuje:
§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Opola i wyboru Prezydenta Miasta
Opola w 2010 r. tworzy się odrębne obwody
głosowania w szpitalach, domach pomocy społecznej i Areszcie Śledczym w Opolu oraz ustala
się ich numery, granice i siedziby obwodowych

komisji wyborczych, stanowiące załącznik do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i zostanie
podana do wiadomości publicznej przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
Opola oraz na stronie internetowej Miasta Opola.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Dariusz Smagała

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 119

– 7668 –

Poz. 1308-1309
Załącznik
do uchwały Nr LXXII/763/10
Rady Miasta Opola
z dnia 30 września 2010 r.

NUMERY I GRANICE ODRĘBNYCH OBWODÓW GŁOSOWANIA
ORAZ SIEDZIBY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Nr odrębnego
obwodu głosowania
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Granice odrębnego obwodu głosowania
Areszt Śledczy
Samodzielny Specjalistyczny Zespół
Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
Publiczny Samodzielny Zakład Opieki
Zdrowotnej - Wojewódzkie Centrum Medyczne
Szpital Wojewódzki
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny
Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu
116 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
ul. Sądowa 4
ul. Władysława Reymonta 8
Al. Wincentego Witosa 26
ul. Augustyna Kośnego 53
ul. Wodociągowa 4
ul. Szpitalna 17
ul. Chmielowicka 6
ul. Katowicka 66A
ul. Krakowska 44
ul. Walerego Wróblewskiego 46
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UCHWAŁA NR L/472/10
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 27 września 2010 r.
w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Ozimek do stanu faktycznego
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2003 r. nr 159 poz. 1547 z późn. zm.) Rada
Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:
§ 1. W związku z ujednoliceniem pisowni
nazw ulic oraz ze zmianą kwalifikacji miejscowości dostosowuje się opis granic okręgów wyborczych gminy Ozimek, ustalonych uchwałą
Nr XLVI/309/02 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia
27 czerwca 2002 r., zmienioną uchwałą Nr L/
406/06 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 4 września 2006 r. polegający na zmianie:
1) opisu nazw ulic i placu w okręgu wyborczym nr 1 tak, że:
a) ulicę Kopernika zastępuje się ulicą Mikołaja
Kopernika,
b) ulicę Mickiewicza zastępuje się ulicą Adama
Mickiewicza,

c) ulicę O. Dłuskiego zastępuje się ulicą Ostapa Dłuskiego,
d) ulicę Powstańców Śl. zastępuje się ulicą
Powstańców Śląskich,
e) ulicę Słowackiego zastępuje się ulicą Juliusza Słowackiego;
f) Pl. Wolności zastępuję się Plac Wolności;
2) opisu nazw ulic w okręgu wyborczym nr 2
tak, że:
a) ulicę Dzierżona zastępuje się ulicą Ks. Jana
Dzierżona,
b) ulicę Korczaka zastępuje się ulicą Janusza
Korczaka,
c) ulicę Sikorskiego zastępuje się ulicą Gen.
Władysława Sikorskiego,
d) ulicę Waryńskiego zastępuje się ulicą Ludwika Waryńskiego,
e) ulicę Wawrzynka zastępuje się ulicą Jana
Wawrzynka;
3) kwalifikacji miejscowości Jedlice w okręgu
wyborczym nr 3 z przysiółka na sołectwo.

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 119

– 7669 –

§ 2. Jednolity wykaz granic okręgów wyborczych stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

Poz. 1309-1310

Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń jak
i miejscowej prasie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Joachim Wiesbach

Załącznik
do Uchwały Nr L/472/10
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 27 września 2010 r.
Numer
okręgu
1.

2.

3.
4.

Granice okręgu
Miasto Ozimek ulice: Częstochowska, Mikołaja Kopernika, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, 1 Maja,
8 Marca, Adama Mickiewicza, Ostapa Dłuskiego, Plac Wolności, Powstańców Śląskich, Juliusza Słowackiego, Sportowa, Szpitalna.
Miasto Ozimek ulice: Cmentarna, Brzeziny, Bukowa, Daniecka, Dębowa, Dworcowa, Graniczna, Gen. Władysława Sikorskiego, Jelenia, Jesionowa, Ks. Jana Dzierżona, Kolejowa, Jana
Wawrzynka, Janusza Korczaka, XX Lecia, Leśna, 22 Lipca, Ludwika Waryńskiego, Łąkowa,
Modrzewiowa, Ogrodowa, Opolska, Plac Europejski, Polna, Przemysłowa, Robotnicza, Sosnowa, Świerkowa, Wyzwolenia, Zielona. Sołectwo Nowa Schodnia.
Sołectwa: Antoniów, Biestrzynnik, Dylaki, Jedlice, Pustków, Schodnia, Szczedrzyk.
Sołectwa: Chobie, Grodziec, Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Mnichus.

19

1310
20

UCHWAŁA NR XLIX/364/2010
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE
z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2b Ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw
(tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; z 2004 r.
Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167,
poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz.
1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz.766;
z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111;
z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652; z 2010 r.
Nr 57, poz. 356) na wniosek Burmistrza Gminy
Paczków Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co
następuje:

ków, ul. Staszica 3, Paczków, do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania
Nr 13, z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej
– Zespół Opieki Zdrowotnej Nysa - Szpital Pacz-

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Paczkowie
Wacław Ćwik

20

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego oraz rozplakatowaniu w wyznaczonych punktach na terenie Gminy Paczków.

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 119

– 7670 –

Poz. 1311

1311
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UCHWAŁA NR XXXVII/292/10
RADY GMINY RUDNIKI
z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie uznania za użytek ekologiczny
Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2010 r. Nr 76 poz. 489) Rada Gminy Rudniki na
wniosek Nadleśnictwa Wieluń uchwala, co następuje:
§ 1.1. Uznaje się za użytek ekologiczny pod
nazwą "Użytek ekologiczny Jelonki" obszar
o powierzchni 0,96 ha, położony na działce
nr 407/1 w obrębie Jelonki.
2. Lokalizacja administracyjna: województwo
opolskie, powiat oleski, gmina Rudniki, miejscowość Jelonki, Nadleśnictwo Wieluń, obręb Cisowa, leśnictwo Marki, oddział 407 - j – 00.
§ 2. Przedmiotem ochrony jest łąka śródleśna
na siedlisku boru świeżego, w otoczeniu drzewostanu sosnowego z przechodzącym rowem melioracyjnym. Celem ochrony jest zachowanie różnorodności biologicznej, ochrona miejsca rozrodu
i przebywania rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
§ 3. Nadzór nad obszarem, o którym mowa
w § 1 sprawuje Nadleśnictwo Wieluń.
§ 4. Na obszarze użytku ekologicznego zabrania się:
1) Wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziwym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą
urządzeń wodnych.
2) Uszkadzania i zanieczyszczania gleby.
3) Dokonywania zmian stosunków wodnych,
jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub
rybackiej.
21

4) Niszczenia, uszkadzania lub przekształcania
obiektu lub obszaru.
5) Likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy
oraz obszarów wodno-błotnych.
6) Wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych.
7) Zmiany sposobu użytkowania ziemi.
8) Wydobywania do celów gospodarczych
skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także
minerałów i bursztynu.
9) Umyślnego zabijania dziko występujących
zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych
oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności
związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną,
rybacką i łowiecką.
10) Zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin
i grzybów na obszarach użytków ekologicznych,
utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk
lub ostoi roślin i grzybów chronionych.
11) Umieszczania tablic reklamowych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Edward Gładysz

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 119

– 7671 –

Poz. 1312
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UCHWAŁA NR LII/422/10
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich liczby, numerów i granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Strzelce Opolskie
do przeprowadzenia wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2010 roku
Na podstawie art. 30 ust. 2 b, 2 d i 3 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 15471) Rada Miejska uchwala co następuje
§ 1. Tworzy się na obszarze gminy Strzelce
Opolskie trzy odrębne obwody głosowania:
w szpitalu i domach pomocy społecznej do przeprowadzenia wyborów do organów samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada
2010 r.
1
Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone
z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr
1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz.
poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr
1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48,
i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr
1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652 oraz
Nr 57, poz. 356.

§ 2. Ustala się numery i granice tych obwodów głosowania na obszarze gminy oraz siedziby
obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego oraz wywieszeniu na
tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Strzelce
Opolskie.

w Dz. U.
167, poz.
U. Nr 17,
159, poz.
poz. 327
180, poz.
z 2010 r.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
w Strzelcach Opolskich
Teresa Smoleń

Załącznik
do Uchwały Nr LII/422/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 30 września 2010 r.
NR OBWODU
GŁOSOWANIA
25.

22

GRANICE OBWODU
Miasto Strzelce Opolskie- Obwód odrębny
Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich

26.

Gmina Strzelce Opolskie - Obwód odrębny
Dom Pomocy Społecznej w Szymiszowie.

27.

Miasto Strzelce Opolskie - Obwód odrębny
Szpital Powiatowy

SIEDZIBA OBWODOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
ul. Strażacka 8
Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
Filia w Szymiszowie
ul. Strzelecka 2
Szpital Powiatowy
w Strzelcach Opolskich
ul. Opolska 36

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 119

– 7672 –

Poz. 1313

1313
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UCHWAŁA NR XXXVII/248/2010
RADY GMINY ŚWIERCZÓW
z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć
nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły i przedszkola.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 08 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 i nr 153, poz. 1271 i nr 214 poz. 1806;
z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203
nr 167, poz. 1759; z 2005 r. nr 172, poz. 1441,
nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128,
nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327,
nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
nr 28 poz. 142 i 146, nr 40 poz. 230 i nr 106
poz. 675) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3
w związku z art. 91d, pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006 r. nr 97, poz. 674 oraz 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 i nr 227, poz. 1505; z 2009 r. nr 1, poz. 1,
nr 56, poz. 458, nr 67, poz. 572, nr 97, poz.
800, nr 213, poz. 1650, nr 219, poz. 1707) po
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, Rada
Gminy w Świerczowie uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVII/112/2008 Rady Gminy
Świerczów z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczyciela
pełniącego funkcję dyrektora szkoły i przedszkola
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 52, poz. 1706)
wprowadza się następujące zmiany:
1. Tabela obowiązującego tygodniowego wymiaru godzin otrzymuje brzmienie:

Lp
1
2
3

Stanowisko kierownicze
Dyrektor Przedszkola czynnego
powyżej 5 godzin dziennie
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Dyrektor Gimnazjum

Liczba oddziałów
1 oddział - 2 oddziały - powyżej 2 oddziałów

Tygodniowy wymiar zajęć
20 godz.- 18 godz.- 15 godz.

do 6 oddziałów - powyżej 6 oddziałów
do 6 oddziałów - powyżej 6 oddziałów

8 godz.- 6 godz.
5 godz. - 3 godz.

§ 2.1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2010 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Roman Żołnowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 119

– 7673 –

Poz. 1314

1314
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UCHWAŁA NR XXXVI/251/10
RADY GMINY TUŁOWICE
z dnia 30 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 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 uchwala, co następuje:
§ 1.1. Z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zwanych dalej „organizacjami” przeprowadza się
konsultacje projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji.
3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są
organizacje działające na terenie Gminy Tułowice.
§ 2.1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia
konsultacji podejmuje Wójt w formie zarządzenia.
2. W zarządzeniu określa się w szczególności:
1) przedmiot konsultacji,
2) formę konsultacji,
3) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
lub datę zebrania konsultacyjnego.
§ 3.1. Konsultacje mogą mieć formę:
1) pisemną - poprzez przesłanie projektu aktu
prawa miejscowego do organizacji, o których
mowa w § 1 ust. 1 w celu wyrażenia pisemnej
opinii w danej sprawie,
2) bezpośrednich spotkań z przedstawicielami
organizacji.
2. O wyborze danej formy konsultacji decyduje
Wójt Gminy.
3. Niezależnie od wybranej formy konsultacji
informację o przeprowadzeniu konsultacji publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Tułowice.
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§ 4.1. W przypadku wyboru formy pisemnej organizacje wypowiadają się w sprawie przedstawionego projektu aktu prawa miejscowego na piśmie nie
później niż w ciągu 5 dni od dnia jego doręczenia.
2. Nie przedstawienie opinii na temat projektu
aktu prawnego we wskazanym terminie oznacza
rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
§ 5.1. Bezpośrednie spotkania z organizacjami
odbywają się w formie zebrania konsultacyjnego.
2. Zebranie konsultacyjne odbywa się w Urzędzie Gminy po uprzednim zaproszeniu na nie organizacji działających na terenie Gminy Tułowice
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3. Zebranie jest ważne bez względu na liczbę
uczestniczących w nim przedstawicieli organizacji.
§ 6.1. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.
2. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji.
§ 7. Opinie dotyczące konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego Wójt przedstawia
Radzie Gminy przed głosowaniem aktu, którego
konsultacje dotyczyły.
§ 8. Przepisy niniejszej uchwały mają zastosowanie także do konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w przypadku jej
powołania.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania.
Przewodniczący
Rady Gminy
Michał Szumega

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 119

– 7674 –
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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 Oleskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Oleskiego, w imieniu którego działają:
1. Starosta Oleski - Jan Kus
2. Wicestarosta - Stanisław Belka
zwanym dalej "Przyjmującym".

§ 1. § 3 ust. 1 porozumienia otrzymuje nowe
brzmienie:
"Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na
czas roku szkolnego 2010/2011.".

Działając na podstawie uchwały nr 288/
XXXIII/2001 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia
27 grudnia 2001 roku w sprawie porozumienia
z Powiatem Oleskim dotyczącego kształcenia
uczniów klas wielozawodowych zasadniczych
szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat
Lubliniecki w zakresie teoretycznych przedmiotów
zawodowych oraz uchwały Nr IX/64/03 Rady
Powiatu w Oleśnie z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów
zawodowych, w związku z realizacją zadań określonych w art. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), strony
porozumienia ustalają co następuje:

§ 4. Aneks do porozumienia sporządza się
w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po
trzy dla każdej ze stron.

§ 2. Pozostałe ustalenia porozumienia nie ulegają zmianie.
§ 3. Aneks do porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

§ 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
Jan Kus

Wicestarosta
Tadeusz Konina

Wicestarosta
Stanisław Belka
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.III–KN–0911–1–51/R/2010
WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 20 lipca 2010 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam
nieważność § 3, § 5, § 6 i § 7 uchwały
Nr XLIII/223/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia
23 czerwca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się

o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
Gminy Kamiennik – z powodu istotnego naruszenia prawa.

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 119

– 7675 –

Uzasadnienie
W dniu 23 czerwca 2010 r. Rada Gminy Kamiennik podjęła uchwałę Nr XLIII/223/10
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kamiennik.
Uchwałę tę Rada podjęła z istotnym naruszeniem
prawa tj. art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008
ze zm.) poprzez przekroczenie zakresu upoważnienia ustawowego.
Podstawę prawną pozwalającą Radzie na
unormowanie wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych,
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych stanowi art. 7 ust. 3a
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W myśl tego przepisu rada gminy określi,
w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
uwzględniając:
1) opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań;
2) w przypadku zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- również wynikające z wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, do których
odpady mają być przekazywane.
Zatem tylko takie postanowienia winny znaleźć się w uchwale podejmowanej na podstawie
wskazanego przepisu. Tymczasem Rada Gminy
Kamiennik w § 3 uchwały zawarła obowiązki
przedsiębiorcy w zakresie sposobu unieszkodliwiania odpadów już po uzyskaniu zezwolenia.
Podobnie w § 5 i 6 uchwały uregulowała sposób
świadczenia usług przez przedsiębiorców (obowiązek zawierania umów, wystawiania dowodów
oraz zachowanie odpowiednich warunków higienicznych i sanitarnych.)
Należy zauważyć, iż czym innym jest wykonywanie działalności gospodarczej od uzyskania
zezwolenia na tą działalność. Warunki, jakie musi
spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydania
zezwolenia, są inne od warunków, jakim podlega
już samo wykonywanie tej działalności. Zakres
przedmiotowy uchwały określającej wymagania,
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
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się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych wskazuje art. 7
ust. 3a ustawy. Natomiast warunki wykonywania
zezwolenia należy określić, w zakresie wskazanym w ustawie w zezwoleniu na wykonywanie
tej działalności zgodnie z art. 9 i 9a ustawy.
Zgodnie z powyższym w uchwale w sprawie
określenia wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia nie
ma miejsca także na zasady cofania tegoż zezwolenia. A taką regulację zawarła Rada Gminy Kamiennik w §7 kwestionowanej uchwały.
Realizując kompetencję organ stanowiący musi
ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu. Naczelną zasadą prawa administracyjnego
jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto
należy podkreślić, iż normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania
wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze
analogii. Na szczególną uwagę zasługuje tu wyrok
Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2000 r.
(K 25/99, OTK 2000/5/141): "Stosując przy interpretacji art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 konstytucji, odnoszących się do źródeł prawa, takie zasady przyjęte w polskim systemie prawnym jak:
zakaz domniemania kompetencji prawodawczych,
zakaz wykładni rozszerzającej kompetencje prawodawcze oraz zasadę głoszącą, że wyznaczenie
jakiemuś organowi określonych zadań nie jest
równoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do
ustanawiania aktów normatywnych służących
realizowaniu tych zadań (...)".
Przekroczenie zakresu ustawowego upoważnienia do wydania aktu niższego rzędu stanowi
istotne naruszenie prawa skutkujące nieważnością wydanego w ten sposób aktu.
W myśl art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym w związku
z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270)
niniejsze rozstrzygnięcie może być zaskarżone do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
za pośrednictwem Wojewody Opolskiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.
z up. Wojewody Opolskiego
Barbara Bieluszewska
Dyrektor Wydziału
Prawnego, Nadzoru i Kontroli
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