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Rady Miejskiej Brzegu nr LXII/698/10 z dnia 24 września 2010 r. w sprawie
utworzenia odrębnych obwodów głosowania w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010 roku

7678

Rady Miejskiej w Byczynie nr LVIII/423/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

7679

Rady Gminy Cisek nr XXXVI/186/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXVIII/137/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 21 marca 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisek

7681

Rady Gminy Cisek nr XXXVIII/193/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXVIII/137/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 21 marca 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisek

7682

Rady Gminy Cisek nr XXXVIII/194/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku do
prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie stypendium szkolnego
o charakterze socjalnym oraz zasiłku szkolnego

7683

Rady Miejskiej w Głuchołazach nr L/415/10 z dnia 14 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

7684

Rady Miejskiej w Leśnicy nr XLIX/287/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie
utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów
do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza

7685

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim nr XLIX/438/2010 z dnia 28 września
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji i podmiotów

7685

Rady Miejskiej w Oleśnie nr LVI/389/10 z dnia 14 września 2010 r. w sprawie
upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania uczniom pomocy
materialnej o charakterze socjalnym

7687

Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XL/319/2010 z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i niektórymi innymi podmiotami

7687

Rady Gminy Popielów nr XLIII/299/2010 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy
Popielów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

7688

Rady Miejskiej w Prudniku nr LXII/935/2010 z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia
wyborów samorządowych w 2010 r.
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Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr LI/403/10 z dnia 14 września 2010 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Zdzieszowicach

7690

Rady Gminy Zębowice nr XXXVI/261/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie
Zębowice i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz
wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
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I N F O R M A C J A
1331

–

Starosty Strzeleckiego z dnia 5 października 2010 r. w sprawie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla Gminy
Izbicko i Jemielnica
R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E
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N A D Z O R C Z E

Wojewody Opolskiego nr NK.III–IM–0911–1–71/2010 z dnia 3 września 2010 r.
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLIII/
380/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

7695

1317
1 3 17

UCHWAŁA NR LXII/698/10
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 24 września 2010 r.
w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w celu przeprowadzenia
wyborów samorządowych w 2010 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Dz. U.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.
Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.
Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167
poz. 1759; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441;
Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128,
Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327,
Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U.
Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r.
Dz. U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r.
Dz. U. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675)
oraz art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku
– Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (t.j. z 2003 roku Dz. U.
Nr 159 poz. 1547; zmiany: z 2004 roku Dz. U. Nr 25
poz. 219; Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1760;
z 2005 r. Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku
Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 34 poz. 242, Nr 146 poz.
1055, Nr 159 poz. 1127, Nr 218 poz. 1592; z 2007 r.
Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 112 poz. 766; z 2008 r.
Dz. U. Nr 96 poz. 607, Nr 180 poz. 1111; z 2009 r.
Dz. U. Nr 213 poz. 1651 i 1752; z 2010 r. Dz. U.
Nr 57 poz. 356) na wniosek Burmistrza Miasta Brzegu
Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:
1 3 17

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada
2010 roku tworzy się obwody głosowania, ustala
ich numery, granice oraz siedziby obwodowych
komisji wyborczych w Brzegu:
Nr obwodu
głosowania
17
18
19

Granice obwodu
głosowania
Zakład Karny
w Brzegu
Brzeskie Centrum
Medyczne w Brzegu
(Szpital)
Brzeskie Centrum
Medyczne w Brzegu
(Szpital)

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
Zakład Karny
Brzeg, ul. Chrobrego 29
Brzeskie Centrum
Medyczne Brzeg,
ul. Mossora 1
Brzeskie Centrum
Medyczne Brzeg,
ul. Nysańska 4-6

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Brzegu
Mariusz Grochowski

Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA NR LVIII/423/10
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska
w Byczynie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
§ 2. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Byczynie
Zdzisław Roman Biliński
Załącznik
do Uchwały Nr LVIII/423/10
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2010 r.

Regulamin Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz
z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w przypadku jej powołania, przeprowadza się kon-

sultacje projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. Gminie – rozumie się przez to Gminę Byczyna,
2. Radzie – rozumie się przez to Radę Miejską
w Byczynie,
3. Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miejski w Byczynie,
4. Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Byczyny,
5. Ustawie – rozumie się przez to ustawę
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873 z późn. zm.).
6. Organizacji pozarządowej – rozumie się przez
to organizacje niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku
osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje,
z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie.
7. Podmiocie – rozumie się przez to:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego,
2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
3) spółdzielnie socjalne,
4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn.
zm.), które działają w celu osiągnięcia zysku oraz
przeznaczają całość dochodu na realizację celów
statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców,
akcjonariuszy i pracowników.
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§ 3.1. Konsultacje przeprowadza się w sprawach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej Organizacji pozarządowych i Podmiotów.
2. W konsultacjach mogą brać udział Organizacje Pozarządowe i Podmioty prowadzące działalność na terenie Gminy.

Poz. 1318

§ 7.1. Konsultacje mogą być prowadzone,
w co najmniej jednej z podanych form:
1) konsultacje pisemne;
2) spotkania;
3) korespondencyjne informowanie o możliwości składania opinii;
4) publikacja tekstu dokumentu na stronie internetowej, oraz na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej;
5) przyjmowanie uwag w siedzibie urzędu;
6) przyjmowanie uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Decyzję o formie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Burmistrz.
3. Uczestnicy konsultacji, składają opinie osobiście w siedzibie Urzędu, lub drogą pocztową
w formie kompletnie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
4. Opinie anonimowe nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Rozdział 2
Zasady przeprowadzania konsultacji
§ 4.1. Decyzje w sprawie przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego, zwanych dalej „konsultacjami”, podejmuje Burmistrz.
2. Wszelkie zadania związane z przygotowaniem
projektów aktów prawa miejscowego i przeprowadzeniem poszczególnych konsultacji wykonuje pracownik właściwego merytorycznie referatu Urzędu.
3. Do czasu powołania Gminnych Rad Działalności Pożytku Publicznego konsultacje przeprowadza
się z Organizacjami pozarządowymi i podmiotami.

§ 8.1. Po zakończeniu konsultacji właściwy
merytorycznie referat urzędu sporządza zestawienie wszystkich uwag i wniosków, celem rozpatrzenia ich przez Burmistrza.
2. Burmistrz w terminie 14 dni od daty zakończenia konsultacji przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji oraz przedkłada je do publicznej wiadomości na stronie internetowej, oraz na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu
na ilość uczestniczących w nich organizacji i podmiotów.

§ 5 Konsultacje mają charakter opiniodawczy,
a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy.
§ 6.1. Informację o podejmowanych konsultacjach zamieszcza się na stronie internetowej Gminy,
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu.
Informacja powinna określać:
1) przedmiot konsultacji;
2) termin konsultacji;
3) formy konsultacji;
4) adresy stron internetowych, na których zamieszczono projekt dokumentu;
5) komórkę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
2. Publikacja na stronie internetowej nie wyklucza
innych sposobów informowania o konsultacjach.
3. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym niż 7 dni
przed terminem ich rozpoczęcia.

Rozdział 3
Konsultacje z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego
§ 9. Do konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, jeżeli zostanie powołana, przepisy
niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

1 3 18

Załącznik do Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
FORMULARZ DO KONSULTACJI PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I PODMIOTÓW
Wskazanie projektu aktu prawa miejscowego, który jest konsultowany

1
Uchwała w sprawie

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 120
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Poz. 1318-1319

2
Art

Proponowane zmiany brzmienia zapisu lub treści nowego przepisu
(w przypadku propozycji dodania nowego przepisu, w polu 2 wpisać należy: NOWY PRZEPIS)

3
Uzasadnienie wprowadzenia zmiany/wprowadzenia nowego zapisu

...............................................................
Organizacja lub podmiot składający formularz

.....................................................
podpisy osób reprezentujących

Byczyna, data …………………………

1319
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UCHWAŁA NR XXXVI/186/10
RADY GMINY CISEK
z dnia 30 czerwca 2010 r.
zmiany uchwały Nr XXVIII/137/2005r Rady Gminy Cisek z dnia 21 marca 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisek.
Działając 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, Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, Nr 153, poz. 1271; z 2005 r. Nr 172 poz.
1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 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; Dz. U. z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) oraz art. 90f
o 90m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572;
Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; Dz. U.
z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 131, poz. 1091,
Nr 122 poz. 1020; Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz.
788; Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658;
Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542,
Nr 181, poz. 1282, Nr 180, poz. 1280; Dz. U.
z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917,
Nr 216, poz. 1370; Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33,
Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458; Nr 217, poz.

1705; Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 250; Nr 54,
poz. 320), Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się brzmienie § 1 uchwały
Nr XXVIII/137/2005r Rady Gminy Cisek z dnia
21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisek,
nadając mu treść:
1. Uchwała określa:
1) Sposób ustalania wysokości stypendiom
szkolnego o charakterze socjalnym.
2) Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.
3) Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
2. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Cisku do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie stypendium
szkolnego o charakterze socjalnym oraz zasiłku
szkolnego.
§ 2. W § 2 uchwały Nr XXVIII/137/2005r Rady
Gminy Cisek z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisek, podaje się pkt 9 o treści:
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„8) Kierowniku GOPS- Kierowniku Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku”.

Poz. 1319-1320

§ 4. W § 6 uchwały Nr XXVIII/137/2005r Rady
Gminy Cisek z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisek, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wnioski o przyznanie stypendium składa się
w GOPS w Cisku”.

§ 3. W § 5 ust. 1 uchwały Nr XXVIII/137/2005r
Rady Gminy Cisek z dnia 21 marca 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisek, pkt 4 otrzymuje
brzmienie:
„4) świadczenia pieniężnego, jeżeli Kierownik
GOPS uzna, że udzielenie stypendium w formach
o których mowa w pkt 1-3 w przypadku uczniów
ponadgimnazjalnych nie jest możliwe, natomiast
w przypadku słuchaczy kolegiów, gdzie udzielenie
stypendium, o których mowa w pkt 1-3 nie jest
celowe”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Cisek.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodnicząca Rady
Gminy Cisek
mgr Rozwita Szafarczyk
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UCHWAŁA NR XXXVIII/193/10
RADY GMINY CISEK
z dnia 27 września 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/137/2005r Rady Gminy Cisek z dnia 21 marca 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisek.
Działając 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, Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, Nr 153, poz. 1271; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 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; Dz. U. z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz.
675) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781;
Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz.
1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400,
Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2006 r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227,
poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273,
Nr 80, poz. 542, Nr 181, poz. 1282, Nr 180, poz.
1280; Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370; Dz. U. z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458,

Nr 217, poz. 1705; Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz.
250, Nr 54, poz. 320), Rada Gminy Cisek uchwala
co następuje:
§ 1. W § 2 uchwały Nr XXVIII/137/2005r. Rady
Gminy Cisek z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisek, podaje się pkt 9 o treści:
„9) Kierowniku GOPS- Kierowniku Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku”.
§ 2. W § 5 ust. 1 uchwały Nr XXVIII/
137/2005r. Rady Gminy Cisek z dnia 21 marca
2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Cisek, pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) świadczenia pieniężnego, jeżeli Kierownik
GOPS uzna, że udzielenie stypendium w formach
o których mowa w pkt 1-3 w przypadku uczniów
ponadgimnazjalnych nie jest możliwe, natomiast
w przypadku słuchaczy kolegiów, gdzie udzielenie
stypendium, o których mowa w pkt 1-3 nie jest
celowe”.
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§ 3. W § 6 uchwały Nr XXVIII/137/2005r Rady
Gminy Cisek z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisek, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wnioski o przyznanie stypendium składa się
w GOPS w Cisku”.

§ 5. Uchyla się uchwałę nr XXXVI/186/10
z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany
uchwały Nr XXVIII/137/2005r Rady Gminy Cisek
z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Cisek.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Cisek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodnicząca Rady
Gminy Cisek
mgr Rozwita Szafarczyk
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UCHWAŁA NR XXXVIII/194/10
RADY GMINY CISEK
z dnia 27 września 2010 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku
do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie stypendium szkolnego
o charakterze socjalnym oraz zasiłku szkolnego.
Działając 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, Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, Nr 153, poz. 1271; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 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; Dz. U. z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz.
675) oraz art. 90m ust 2 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572; Nr 273, poz. 2703, Nr 281,
poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141,
Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167,
poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104;
Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.
1532, Nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 181, poz. 1282,
Nr 180, poz. 1280; Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz.
416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; Dz. U.
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56,
poz. 458, Nr 217, poz. 1705; Dz. U. z 2010 r.
Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320), Rada Gminy
Cisek uchwala co następuje:
1 3 21

§ 1. Upoważnia się Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku
dzenia postępowania w sprawach o
stypendium szkolnego o charakterze
oraz zasiłku szkolnego.

Gminnego
do prowaprzyznanie
socjalnym

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodnicząca Rady
Gminy Cisek
mgr Rozwita Szafarczyk
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UCHWAŁA NR L/415/10
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH
z dnia 14 października 2010 r.
określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230
Nr 106 poz. 675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.
1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz.
1298, 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 Miejska
w Głuchołazach uchwala, co następuje:
§ 1.1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy
sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanymi dalej "Organizacjami" projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami działającymi na terenie Gminy Głuchołazy.
§ 2.1. Decyzje w sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektów aktów prawa miejscowego,
zwanych dalej "konsultacjami", podejmuje Burmistrz Głuchołaz w formie zarządzenia.
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
zamieszczane jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Głuchołazach.
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3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
powinno określać:
1) cel konsultacji,
2) przedmiot konsultacji,
3) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
4) formę konsultacji,
5) komórkę Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
§ 3.1. Konsultacje są prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:
1) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji,
2) korespondencyjne informowanie o możliwości składania opinii.
2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami
organizacji sporządza się protokół.
§ 4.1. Burmistrz Głuchołaz w terminie do 14 dni
od daty zakończenia konsultacji przygotowuje
sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji
oraz podaje je do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego.
2. Wyniki konsultacji Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej w uzasadnieniu do projektów uchwał,
o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.
§ 5. Konsultacje uznaje się za ważne bez
względu na liczbę organizacji biorących udział
w konsultacjach.
§ 6. Konsultacje mają charakter opiniodawczy
a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy
Głuchołazy.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Anatol Bukała
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UCHWAŁA NR XLIX/287/10
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rady gminy,
rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza
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 2010 r. Nr 176, poz. 1190) w związku
z 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 Miejska uchwala, co następuje:

2. Siedzibą obwodowej komisji wyborczej dla
obwodu głosowania, o którym mowa w ust. 1,
jest Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich – Filia w Leśnicy, ul. Szpitalna 20, Leśnica.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i zostanie
podana do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na terenie miasta i gminy Leśnica oraz
opublikowanie na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Leśnicy.

§ 1.1. Dla wyborców przebywających w Domu
Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich – Filia
w Leśnicy tworzy się odrębny obwód głosowania
nr 8 celem przeprowadzenia na terenie gminy Leśnica głosowania w wyborach do rady gminy, rady
powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Ryszard Froń
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UCHWAŁA NR XLIX/438/2010
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.)1, art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.2) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim
uchwala, co następuje:

1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.: z 2002 r. Nr 23, poz.
220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 124; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. 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 22. poz. 120; Nr 19. poz. 100; Nr 157. poz. 1241; z. 2010 r. Nr 28. poz. 146;
Nr 28. poz. 146.

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
mającymi swoją siedzibę (adres) na terenie gminy
Lewin Brzeski, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.
§ 2.1. O inicjatywie podjęcia prac nad projektem
aktu prawa miejscowego w dziedzinie dotyczącej
działalności statutowej przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub jednego podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego, zawiadamia się listem zwykłym, wszystkie organizacje zamieszczone w Wykazie organizacji pozarządowych
prowadzonym przez Burmistrza Lewina Brzeskiego,
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2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 prowadzony
jest w formie elektronicznej na stronach internetowych gminy, pod adresem www.lewin-brzeski.pl,
w zakładce Stowarzyszenia/Współpraca z organizacjami pozarządowych oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej pod adresem www.bip.lewin-brzeski-pl
w zakładce Urząd/Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
3. W zawiadomieniu wskazuje się adres strony
Internetowej wraz z zakładkami, pod którymi zamieszczony został projekt aktu prawa miejscowego skierowany do konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
4. Do projektu aktu prawa miejscowego,
o którym mowa w ust. 1 dołączone będzie uzasadnienie merytoryczne i prawne oraz informacja
o skutkach finansowych, jakie wywoła wejście
w życie proponowanego do konsultacji aktu.
5. W zawiadomieniu podaje się termin spotkania
konsultacyjnego, na którym kierownik odpowiedniego Wydziału Urzędu Miejskiego, odpowiedzialnego merytorycznie za przygotowanie projektu aktu,
o którym mowa w ust. 1, przedstawia projekt wraz
z uzasadnieniem, uczestniczącym w konsultacjach
organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
6. Zawiadomienie zamieszcza się w formie papierowej w miejscach zwyczajowo przyjętych we
wszystkich miejscowościach, w których siedziby
swoje mają organizacje i podmioty zamieszczone
w Wykazie, o którym mowa w ust. 1.
7. Na zgłoszone na piśmie życzenie organizacji
i podmiotu zaproszonego do konsultacji odpowiedni
Wydział Urzędu Miejskiego przekazuje zainteresowanym w formie papierowej dokumenty, o których
mowa w ust. 4.
8. Spotkanie konsultacyjne nie może odbyć się
wcześniej jak 14-stego dnia po wysłaniu zawiadomień, o których mowa w ust. 1.
9. Uczestnikom spotkania konsultacyjnego
przedstawia się również uwagi i wnioski przesłane w formie elektronicznej lub papierowej przez
organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego, jeżeli uwagi
i wnioski zostały przekazane na ręce Burmistrza
lub na adres lb@lewin-brzeski.pl, co najmniej na
1 dzień przed upływem terminu spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w ust. 8.
10. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1
wysyła się nie później jak na 6 tygodni przed planowanym terminem sesji Rady Miejskiej, na której
Burmistrz przedkłada projekt aktu, o którym mowa w ust. 1.
11. Spotkanie konsultacyjne prowadzi wyznaczony przez Burmistrza kierownik odpowiedniego
Wydziału Urzędu Miejskiego. Uczestnicy spotka1 3 24
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nia konsultacyjnego wyrażają wspólne stanowisko, przyjęte zwykłą większością głosów, w formie uogólnionego sformułowania akceptującego
przedstawiony do konsultacji projekt aktu, o którym mowa w ust. 1, lub w formie sformułowania
o braku akceptacji w odniesieniu do przedstawionego projektu.
12. Do protokołu ze spotkania, na życzenie
uczestników, wpisuje się odrębne stanowiska
poszczególnych organizacji i podmiotów, które
sprzeciwiają się przyjętej w formie głosowania
akceptacji projektu aktu prawa miejscowego.
13. W przypadku braku akceptacji przedstawionego projektu aktu prawa miejscowego przez
zwykłą większość uczestników spotkania, do
protokołu wpisuje się uzasadnienie podane przez
uczestników nie akceptujących projektu.
14. W protokole ze spotkania konsultacyjnego
podaje się listę zaproszonych organizacji i podmiotów, wykaz uczestników, datę zaproszenia na spotkanie i datę spotkania oraz sformułowania uogólniające, odrębne stanowiska i uzasadnienie, o których mowa w ust. 11, 12 i 13. Do protokołu załącza się także uwagi i wnioski, o których mowa
w ust. 9.
15. Dokumentację, o której mowa w ust. 14
prowadzący spotkanie konsultacyjne przekazuje
Burmistrzowi. Burmistrz uwzględnienia w całości
lub w części stanowisko organizacji i podmiotów
zaproszonych do konsultacji przekazując stosowną
informację Radzie Miejskiej wraz z projektem aktu
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji i podmiotów. Burmistrz może nie uwzględnić stanowiska
organizacji i podmiotów zaproszonych do konsultacji – w takim przypadku Burmistrz wraz z projektem
aktu prawa miejscowego przekazuje Radzie Miejskiej dokumentację, o której mowa w ust. 14.
16. Przedstawiciele Burmistrza obecni na spotkaniu nie biorą udziału w głosowaniach przy wyrażaniu opinii i uwag, o których mowa z ust. 11,
12 i 13.
§ 3. Obsługę kancelaryjną spotkania konsultacyjnego zapewnia odpowiedni Wydział Urzędu
Miejskiego przygotowujący projekt aktu prawa
miejscowego poddany konsultacjom.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Mieczysław Adaszyński

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 120
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UCHWAŁA NR LVI/389/10
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE
z dnia 14 września 2010 r.
w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.
142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675), w związku z art. 90m ust. 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.
2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.
141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273,
Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz.
818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292,
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,

Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458,
Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz
z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320,
Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) Rada Miejska
w Oleśnie uchwala:
§ 1. Upoważnia się kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Oleśnie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym, o których mowa w art. 90c ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Oleśnie
Piotr Antkowiak
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UCHWAŁA NR XL/319/2010
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i niektórymi innymi podmiotami.
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r.
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska
w Otmuchowie uchwala co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
z gminną radą działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności po-

żytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji
i podmiotów.
§ 2.1. Konsultacji z gminną radą pożytku publicznego dokonuje się na posiedzeniach.
2. Zawiadomienia dokonuje się co najmniej na
7 dni przed terminem posiedzenia poprzez:
1) umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Otmuchowie,

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 120

– 7688 –

2) umieszczenie na stronie internetowej BIP
UM w Otmuchowie,
3) imiennie na adres członka rady.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu z załączonym
projektem aktu prawa miejscowego zawiera:
1) określenie przedmiotu konsultacji,
2) miejsce, termin i godzinę posiedzenia.
4. Przedmiotem opinii gminnej rady pożytku publicznego jest projekt aktu prawa miejscowego objęty sferą zadań publicznych o których mowa w art. 3
ust. 1 i art. 4 ustawy przedstawiony gminnej radzie
działalności pożytku publicznego na 14 dni przed
sesją Rady Miejskiej.
5. Gminna rada działalności pożytku publicznego wyraża swoją opinię w trybie i na zasadach
określonych w uchwale podjętej na podstawie
art. 41g ustawy.

Poz. 1326-1327

2. Konsultacje przeprowadza się:
1) drogą internetową poprzez umieszczenie na
stronie internetowej BIP UM w Otmuchowie projektu aktu prawa miejscowego wraz z uzasadnieniem; konsultacje uważa się także za przeprowadzone, gdy w terminie 7 dni od ogłoszenia nie
wpłynie żadne stanowisko adresatów,
2) w formie ankiet doręczonych organizacjom,
których działalności statutowej dotyczy projekt
aktu prawa miejscowego,
3) drogą bezpośrednich spotkań na żądanie
właściwych organów statutowych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 3.1. Konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w dziedzinach dot. działalności statutowej tych organizacji
dokonuje się na 14 dni przed sesją Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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UCHWAŁA NR XLIII/299/2010
RADY GMINY POPIELÓW
z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego gminy Popielów 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 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,
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. 146, Nr 106, poz. 675)
oraz w związku z art. 5 ust. 5 Ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.). Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jerzy Kupczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 120
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Załącznik
do Uchwały nr XLIII/299/2010
Rady Gminy Popielów
z dnia 23 września 2010 r.
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1) przedmiot konsultacji,
2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
3) formę konsultacji,
4) komórkę organizacyjną Urzędu Gminy odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
2. Konsultacje mogą mieć formę:
1) pisemnej – poprzez przesłanie projektu aktu
prawa miejscowego do podmiotów, w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,
2) zamieszczenia projektów aktów prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Gminy
Popielów w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
3) bezpośrednich spotkań z podmiotami.
3. O wyborze danej formy konsultacji decyduje
Wójt Gminy Popielów.
4. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o formie konsultacji,
terminie i przedmiocie konsultacji oraz wynikach
konsultacji.
5. W przypadku konsultacji prowadzonych
w formie bezpośrednich spotkań, w terminie nie
późniejszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania wysyła się informację pocztą tradycyjną lub
elektroniczną. Informacja powinna zawierać termin,
miejsce oraz przedmiot konsultacji. Ze spotkania
sporządza się protokół zawierający informacje
o przedmiocie konsultacji, przebiegu dyskusji oraz
podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się
listę obecności uczestników spotkania.

Szczegółowy sposób konsultowania z radami
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
gminy Popielów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
I. Postanowienia ogólne
1. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady:
1) pomocniczości,
2) partnerstwa,
3) suwerenności,
4) efektywności,
5) uczciwej konkurencji,
6) jawności.
2. Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod
obrady Rady Gminy Popielów.
3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność
statutową na terenie gminy Popielów zwanych dalej
„podmiotami”.
4. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust. 3.
w sprawie poddanej konsultacji.

III. Postanowienia końcowe
1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy
a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje
się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.
2. Wyniki konsultacji opublikowane zostaną
na stronie internetowej Gminy i tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Popielów.

II. Szczegółowy sposób i formy przeprowadzenia konsultacji
1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Wójt Gminy Popielów w drodze zarządzenia, które określi:
327
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UCHWAŁA NR LXII/935/2010
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 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
(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 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327,
Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607,

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 120

– 7690 –

Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651
i poz. 1652, z 2010 r. Nr 57, poz. 356) Rada
Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

2) w areszcie śledczym ustalając jego numer,
granicę oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej:
Numer obwodu
głosowania

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010 r. tworzy się odrębne obwody
głosowania:
1) w szpitalu i zakładzie pomocy społecznej
ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych:
Numer obwodu
głosowania
21
22

Granice
obwodu
Miasto Prudnik,
Szpital
Miasto Prudnik,
Dom Pomocy
Społecznej

Poz. 1328-1329

23

Granice obwodu
Miasto Prudnik,
Areszt Śledczy

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
Areszt Śledczy,
ul. Kościuszki 7,
Prudnik

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
Prudnickie Centrum
Medyczne, ul. Piastowska 64, Prudnik
Dom Pomocy Społecznej, ul. Młyńska 11,
Prudnik

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie Gminy Prudnik.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Prudniku
Edward Mazur

1 3 28
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UCHWAŁA NR LI/403/10
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z dnia 14 września 2010 r.
w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203; Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675), a także art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364,
z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568,
Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96,
Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091,
Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658,
z 2009 r. Nr 62, poz. 504), Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Miejsko - Gminnemu
Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do
Uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXI/243/2000
z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie nadania Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach Statutu.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
Monika Wąsik-Kudla

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 120
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Załącznik
do Uchwały Nr LI/403/10
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 14 września 2010 r.
STATUT
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
Rozdział I
Podstawa prawna działania
§ 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji, zwany dalej Ośrodkiem jest samorządową instytucją kultury utworzoną w celu prowadzenia działalności kulturalnej oraz sportowo - rekreacyjnej.
§ 2. Ośrodek działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123 z późniejszymi zmianami),
2) ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z późniejszymi zmianami),
3) postanowień niniejszego statutu.
§ 3. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Zdzieszowice, zwana dalej Organizatorem.
§ 4. Terenem działania i siedzibą Ośrodka jest
miasto i gmina Zdzieszowice.
Ośrodek może wykonywać działalność w kraju
i za granicą.
§ 5. Ośrodek posiada osobowość prawną od
dnia wpisu do właściwego rejestru prowadzonego
przez Organizatora.
Rozdział II
Zakres działalności
§ 6. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
1) edukacja kulturalna oraz przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
2) edukacja sportowo-rekreacyjna,
3) rozwój czynnego uczestnictwa mieszkańców
w życiu kulturalnym i sportowym miasta i gminy,
4) rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną,
5) organizowanie kulturalnej rozrywki i rekreacji,
6) rozpoznawanie i pobudzanie zainteresowań
kulturalnych i sportowych.
§ 7. Zadania określone w § 6 Ośrodek realizuje przez:
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1) organizowanie imprez kulturalnych, a w szczególności spektakli, koncertów, wystaw, imprez
rozrywkowych, projekcji filmów,
2) organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych,
3) prowadzenie kół, sekcji kulturalnych oraz
sportowo-rekreacyjnych rozwijających indywidualną
aktywność kulturalną i sportową,
4) prowadzenie kursów doskonalących w zakresie działalności Ośrodka,
5) promowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze i sporcie oraz współtworzenie ich wartości,
6) strukturalną obecność Ośrodka we wszystkich osiedlach i sołectwach Gminy Zdzieszowice.
§ 8.1) Ośrodek może także prowadzić inną
działalność związaną z kulturą i sportem, w tym
działalność gospodarczą, a w szczególności:
a) działalność wydawniczą w zakresie okolicznościowych wydawnictw nieperiodycznych,
b) prowadzenie wypożyczalni kostiumów i rekwizytów,
c) świadczenie usług najmu, dzierżawy lokali
i sprzętu,
d) realizację imprez zleconych,
e) organizację zawodów sportowych i imprez
rekreacyjnych,
f) wypożyczanie i sprzedaż dzieł sztuki,
g) prowadzenie ograniczonej działalności gastronomicznej,
h) organizowanie innych usług związanych z działalnością statutową.
2) Dochód z działalności gospodarczej przekazywany jest na cele statutowe.
§ 9.1) Do działalności określonej w § 8 stosuje
się odpowiednio przepisy o prowadzeniu działalności gospodarczej.
2) Dochody z działalności, o której mowa w § 8
przeznaczone są w całości na pokrycie kosztów
wykonywania zadań określonych w § 6.
Rozdział III
Organy Ośrodka
§ 10.1) Dyrektor kieruje Ośrodkiem.
2) Dyrektor może ustanawiać pełnomocników
Ośrodka, do wykonywania określonego rodzaju
czynności prawnych określających jednocześnie
zakres i czas ich umocowania.
§ 11.1) Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Organizator.
2) Na wniosek dyrektora Organizator może
powołać zastępcę dyrektora.
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Rozdział IV
Gospodarka finansowa
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Rozdział V
Organizacja Ośrodka

§ 12. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową
na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami)
i samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą
częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się
efektywnością ich wykorzystania.

§ 16. Jednostki organizacyjne Ośrodka i ich zasady działania określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu pozytywnej
opinii Organizatora.
§ 17. Regulamin organizacyjny określa podział
i zakres zadań między jednostkami organizacyjnymi
Ośrodka oraz zasady współdziałania między nimi.
§ 18. Zasady wynagradzania oraz przyznawania
pracownikom Ośrodka innych świadczeń związanych z pracą określa regulamin wynagradzania ustalony przez dyrektora w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.
123 z późniejszymi zmianami) i Kodeksie Pracy.

§ 13.1) Ośrodek otrzymuje od Organizatora na
pokrycie kosztów swojej działalności dotację roczną
w wysokości określonej w uchwale budżetowej.
2) Ośrodek pokrywa koszty swojej działalności
nie znajdujące pokrycia w uzyskanej dotacji z uzyskanych przychodów.
§ 14. Podstawą gospodarki finansowej jest plan
działalności Ośrodka zatwierdzony przez dyrektora
uwzględniający wysokość dotacji Organizatora.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 15. Ośrodek uzyskuje środki finansowe z:
1) dotacji Organizatora,
2) dotacji państwowej,
3) darowizn osób prawnych, fizycznych i jednostek organizacyjnych,
4) działalności, o której mowa w § 7 i 8 statutu.

§ 19. Ilekroć w niniejszym statucie mowa jest
o Organizatorze należy przez to rozumieć Burmistrza Zdzieszowic.
§ 20. Zmiany statutu następują w drodze
uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.
§ 21. Likwidacja Ośrodka następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.
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UCHWAŁA NR XXXVI/261/2010
RADY GMINY ZĘBOWICE
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zębowice i jej jednostkom podległym,
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:
§ 1.1. W przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny,
przypadające Gminie Zębowice i jej jednostkom
podległym, na wniosek zobowiązanego, mogą być

umarzane albo ich spłata może być odraczana lub
rozkładana na raty, na zasadach określonych
w niniejszej uchwale. Udzielenie wymienionych ulg
może nastąpić jedynie po uregulowaniu przez dłużnika równowartości podatku VAT, jeżeli w związku
z wystawioną fakturą VAT wierzyciel zapłacił ten
podatek.
2. Udzielenie ulgi odnośnie do należności, o której mowa w ust. 1, której zapłata jest obowiązkiem
więcej niż jednej osoby, może nastąpić jedynie wtedy, gdy przesłanki jej udzielenia zachodzą wobec
wszystkich zobowiązanych.
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3. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia przyznania ulgi do
upływu terminu zapłaty określonego przez przyznającego ulgę.
4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie lub w pełnej
wysokości rat ustalonych przez przyznającego ulgę,
pozostały do zapłaty dług staje się natychmiast wymagalny wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę,
liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty.
§ 2.1. Udzielanie ulg, o których mowa w § 1
ust. 1, na wniosek zobowiązanego prowadzącego
działalność gospodarczą, może nastąpić jedynie
wtedy, gdy ulgi te:
1) nie stanowią pomocy publicznej,
2) stanowią pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L
Nr 379 z 28 grudnia 2006 r.),
3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie,
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1535/
2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do
pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej
(Dz. Urz. UE L Nr 337 z 21 grudnia 2007 r.),
4) stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie,
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 875/
2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy
w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 1860/
2004 (Dz. Urz. UE L Nr 193 z 25 lipca 2007 r.).
2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy
de minimis, zobowiązany jest do dostarczenia wraz
z wnioskiem wypełnionego formularza, informacji
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis, stanowiących załącznik do rozporządzenia
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), w tym w szczególności:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go
lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) sprawozdań finansowych za okres trzech lat
obrotowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2
tego rozporządzenia.
3. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jaką otrzymał w ciągu danego
roku obrotowego oraz dwóch poprzedzających lat
obrotowych lub w rybołówstwie, jakie otrzymał
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w okresie trzech lat budżetowych w danym państwie członkowskim albo oświadczenie o wielkości
pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych
samych kosztów kwalifikujących się do objęcia
pomocą, na których pokrycie ma być przeznaczona
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
3) oświadczenia o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9 –
11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących
pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C
244 z 1 października 2004 r.),
4) informacji dotyczących formy prawnej przedsiębiorstwa oraz numerów REGON i NIP,
5) informacji dotyczących wielkości przedsiębiorcy w oparciu o przepisy załącznika Nr 1 do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia
6 sierpnia 2008 r., uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu /ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych/ (Dz. Urz.
WE L 214 z 9 sierpnia 2008 r.),
6) informacji dotyczących identyfikatora gminy,
w której przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie
szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania
i udostępniania krajowego rejestru urzędowego
podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym
obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157,
poz. 1031 z późn. zm.),
7) informacji dotyczącej klasy PKD, zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn.
zm.).
§ 3.1. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio
do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
spłat odsetek od należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie
Zębowice i jej jednostkom podległym oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.
2. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek.
3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności
głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności
podlegają umorzeniu odsetki.
4. Umorzenie części należności może nastąpić
po uregulowaniu pozostałej do zapłaty kwoty.
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§ 4. Przepisów § 1 i 3 nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminu spłaty
oraz rozkładanie na raty określają odrębne przepisy.
§ 5.1. Należności pieniężne mające charakter
cywilnoprawny, przypadające Gminie Zębowice i jej
jednostkom podległym, mogą być umarzane w całości z urzędu, jeżeli:
1) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego
użytku domowego, których łączna wartość nie
przekracza kwoty 6.000,00 zł,
2) osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych, przy jednoczesnym
braku majątku, z którego możnaby egzekwować
należność, a odpowiedzialność z tytułu należności
nie przeszła z mocy prawa na inne osoby,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało
się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.
2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego
są zobowiązane inne osoby, należności, o których
mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone jedynie
wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec
wszystkich zobowiązanych. Jeśli jednak wśród tych
obowiązanych są osoby prowadzące działalność
gospodarczą, możliwe jest udzielenie określonych
w § 1 ust. 1 ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Zębowice i jej jednostkom podległym, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej,
2) stanowią pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L
Nr 379 z 28 grudnia 2006 r.),
3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie,
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1535/
2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do
pomocy minimis w sektorze produkcji rolnej
(Dz. Urz. UE L Nr 337 z 21 grudnia 2007 r.),
4) stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie,
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 875/
2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy
w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 1860/
2004 (Dz. Urz. UE L Nr 193 z 25 lipca 2007 r.).
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do
umarzania z urzędu odsetek od należności pienięż-
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nych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zębowice i jej jednostkom podległym
oraz do umarzania z urzędu spłat innych należności
ubocznych.
§ 6. Do umarzania, odraczania terminów lub
rozkładania na raty spłat należności, o których mowa w niniejszej uchwale, są uprawnieni:
1) Wójt – w odniesieniu do należności Gminy
Zębowice wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, w zakresie których jest on właściwy,
bez ograniczenia kwoty,
2) kierownik jednostki podległej – w odniesieniu
do należności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych dotyczących danej jednostki podległej, do
wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na dany rok rozporządzeniem Rady Ministrów.
§ 7. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty,
następuje w formie jednostronnego oświadczenia
woli Wójta lub kierownika jednostki podległej,
w oparciu o przepisy prawa cywilnego.
§ 8.1. Kierownik jednostki podległej przedstawia
Wójtowi sporządzone narastająco sprawozdanie
dotyczące umorzonych należności mających charakter cywilnoprawny i udzielonych na zasadach
określonych w niniejszej uchwale w okresach półrocznych według stanu na 30 czerwca i 31 grudnia
każdego roku kalendarzowego, w terminie 30 dni
od zakończenia okresów sprawozdawczych.
2. Wójt w sprawozdaniu z wykonania budżetu
przedstawia Radzie Gminy Zębowice informację
o wielkości udzielonych ulg według stanu na
31 grudnia danego roku kalendarzowego.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XIII/92/08 Rady
Gminy Zębowice z dnia 30 stycznia 2008 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa, oraz wskazania organów do tego
uprawnionych.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Gminy Zębowice
Gabriela Buczek
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INFORMACJA
STAROSTY STRZELECKIEGO
z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i oraz założenia ewidencji
budynków i lokali dla Gminy Izbicko i Jemielnica
Starosta Strzelecki działając na podstawie
art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2005 r.
Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.) ogłasza, że z dniem
5 października projekt operatu opisowo - kartograficznego z modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej 161101_2 Gmina Izbicko oraz
jednostki ewidencyjnej 161102_2 Gmina Jemielnica
stał się operatem ewidencji gruntów i budynków
tych jednostek ewidencyjnych.

Zgodnie z art. 24a ust. 9 wyżej cytowanej
ustawy każdy czyjego interesu prawnego dotyczą
dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków
ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym
może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia zgłaszać
do Starosty Strzeleckiego zarzuty do tych danych.
Starosta
Józef Swaczyna
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.III–IM–0911–1–71/2010
WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 3 września 2010 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam
nieważność uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLIII/380/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy - z powodu istotnego naruszenia prawa.
Uzasadnienie
W dniu 29 lipca 2010 r. Rada Miejska w Prószkowie powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 13
ustawy o samorządzie gminnym podjęła uchwałę
Nr XLIII/380/2010 w sprawie nadania nazwy
ulicy. Przedmiotowa uchwała zawiera przepisy
powszechnie obowiązujące w rozumieniu art. 40
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
W § 1 ust. 1 przedmiotowej uchwały Rada
Miejska w Prószkowie postanowiła, że ulicy złożonej z działek nr 819/11, 819/32 i 819/24
z k.m. 7 obrębu Prószków, określonej w załączniku nr 1 do uchwały nadaje się nazwę „Topolowa”, zaś zgodnie z ust. 2 ulicy składającej
z działki nr 819/1 z k.m. 7 obrębu Prószków,
określonej w załączniku nr 2 nadaje się nazwę
„Rzeczna”. Zgodnie z § 2 wykonanie uchwały
powierzono Burmistrzowi Prószkowa, zaś w § 3
Rada stwierdziła, że uchwała podlega ogłoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie. Na mocy § 4 uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady
gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach
herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami
publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115,
z późn. zm.), a także wznoszenia pomników.
W piśmie nr WGR.DE.7412-5/10 z dnia
24 sierpnia 2010 r. Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Prószkowie - w odpowiedzi na pismo
nr NK.III-IM-0713-1-134/2010 z dnia 17 sierpnia
2010 r. poinformował Wojewodę Opolskiego, że
przedmiotowe ulice stanowią drogi wewnętrzne,
a także, że tylko część właścicieli terenów, na których położona jest droga wewnętrzna wyraziła pisemną zgodę na nadanie jej nazwy przedmiotową
uchwałą.
W świetle art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych podjęcie przez radę gminy uchwały
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
powinno być poprzedzone uzyskaniem pisemnej
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zgody właścicieli terenów, na których jest ona
zlokalizowana.
Zgodnie z pismem cytowanym na wstępie obie
ulice, którym Rada Miejska w Prószkowie uchwałą Nr XLIII/380/2010 nadaje nazwy mają statut
drogi wewnętrznej, a zatem Rada Miejska w Prószkowie przed podjęciem ww. uchwały powinna
uzyskać pisemna zgodę na nadanie tych nazw
wszystkich właścicieli terenów, na których są
one położone, co jednoznacznie wynika z brzmienia art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych.
Z informacji przekazanej Wojewodzie Opolskiemu w kolejnym piśmie z dnia 1 września 2010 r.
przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Prószkowie
wynika, że brak zgody dotyczy wszystkich właścicieli działek o nr 819/1 i 819/32. W ocenie organu
nadzoru brak wymaganej zgody właścicieli nieruchomości stanowi istotne naruszenie prawa tj. art. 8
ust. 1a ustawy o drogach publicznych. Powyższe
skutkuje koniecznością stwierdzenia nieważności
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przedmiotowej uchwały w całości, gdyż nieprawidłowości dotyczą obu ulic ujętych w uchwale.
Mając na uwadze powyższe, stwierdzam jak
na wstępie.
Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy samorządzie gminnym, w związku z art. 54 § 1 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.
1270 ze zm.) niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze
może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem
Wojewody Opolskiego w terminie 30 dni od dnia
jego doręczenia.
z up. Wojewody Opolskiego
mgr Danuta Sobolewska
radca prawny
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli
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