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R A D

Rady Gminy Bierawa Nr XLI/311/10 z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso

1490

Rady Miejskiej Brzegu Nr LII/564/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr LIV/455/06 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 29 września
2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

1491

Rady Miejskiej Brzegu Nr LIII/575/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługujące osobom fizycznym

1496

Rady Gminy Kamiennik Nr XXXVI/187/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie
ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego

1496

Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XLV/594/10 z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia warunków odpłatności za
pomoc w formie posiłku przyznawanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kluczborku

1497

Rady Miejskiej w Kluczborku Nr XLV/605/10 z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów oraz opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Kluczbork

1498

Rady Gminy Lubsza Nr XLIV/299/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie
określenia zasad związanych z objęciem dzieci uczęszczających do szkół
i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza prawem do
bezpłatnego dowozu i opieki podczas transportu do szkół i oddziałów przedszkolnych

1499

Z A R Z Ą D Z E N I E
415
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G M I N :

S T A R O S T Y

Starosty Nyskiego Nr 8/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia
średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych powiatu nyskiego w 2010 roku

1500

I N F O R M A C J A
416

–

Starosty Głubczyckiego z dnia 3 lutego 2010 r. o zastąpieniu dotychczas prowadzonego operatu ewidencji gruntów zmodernizowanego operatem ewidencji gruntów i budynków
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O B W I E S Z C Z E N I E
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–

Wojewody Opolskiego z dnia 2 marca 2010 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
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Nr 1/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. zawarte pomiędzy Powiatem Strzeleckim
a Gminą Zawadzkie w sprawie powierzenia Gminie Zawadzkie prowadzenia
powiatowej Biblioteki Publicznej

1503

Nr 2/2010 zawarte w dniu 23 lutego 2010 r. pomiędzy Wojewodą Opolskim
a Zarządem Powiatu Głubczyckiego w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

1505

Nr 5/2010 zawarte w dniu 15 lutego 2010 r. pomiędzy Wojewodą Opolskim
a Zarządem Powiatu Krapkowickiego w sprawie wykonywania niektórych
zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

1506

Nr 9/2010 zawarte w dniu 2 marca 2010 r. pomiędzy Wojewodą Opolskim
a Prezydentem Miasta Opola w sprawie wykonywania niektórych zadań
z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.
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Z E S T A W I E N I E
422

–

danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do
publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze
Gminy Opole
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UCHWAŁA NR XLI/311/10
RADY GMINY BIERAWA
z dnia 1 lutego 2010 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 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
oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.
1241), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984
r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz.
1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz.
747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz.
1655 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458), art. 6
ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.
1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz.

1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484,
z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825,
z 2008 r. Nr 116, poz. 730 oraz z 2009 r. Nr
56,poz. 458) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.
1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847,
z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730,
Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz.
458), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje:
§ 1.1. Zarządza się pobór podatku rolnego,
podatku leśnego i podatku od nieruchomości od
osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza się osoby wykazane w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wysokość wynagrodzenia za inkaso podatków, o których mowa w § 1 ustala się w wysokości 7 % od zainkasowanych kwot, nie mniej niż
300 zł (brutto) i nie więcej niż 1.750 zł (brutto).
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§ 3. Zobowiązuje się inkasentów do rozliczania inkasa w terminie 3 dni po upływie terminu
płatności raty podatkowej.
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kości wynagrodzenia za inkaso, nr VII/34/2007
z dnia 30 marca 2007 r. i nr XXV/173/2008
z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zarządzenia
poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso.

§ 4. Wypłata wynagrodzenia za inkaso następować będzie po rozliczeniu każdej raty łącznego
zobowiązania pieniężnego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

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

§ 6. Tracą moc uchwały Rady Gminy Bierawa:
nr XXXIX/282/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wyso-

Przewodnicząca Rady
Renata Kubica

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLI/311/10
Rady Gminy Bierawa
z dnia 1 lutego 2010 r.
WYKAZ INKASENTÓW
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nazwisko i imię
Strużyna Bernard
Kucharczyk Józef
Grzesik Celina
Misky Barbara
Urbansky Iwona
Woźny Roman
Sitko Zygmunt
Poplucz Bernadeta
Kondziela Brunon
Mika Bernadeta
Czerepak Bolesław
Filusz Ingrida

Sołectwo
Bierawa
Brzeźce
Dziergowice
Goszyce
Grabówka
Korzonek
Kotlarnia
Lubieszów
Ortowice
Solarnia
Stara Kuźnia
Stare Koźle
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UCHWAŁA NR LII/564/09
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/455/06 Rady Miejskiej w Brzegu
z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany:
Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271

i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, Dz. U z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, Dz. U z 2006 r. Nr 17, poz.
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128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
Dz. U z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.
1458, Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420)
w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zmiany: Dz. U.
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2005 r.
Nr 238, poz. 2390, Dz. U z 2006 Nr 50 poz.
362, Nr 126 poz. 875, Dz. U. z 2007 r. Nr 192,
poz. 1394, Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206,
Nr 97 poz. 804), Rada Miejska Brzegu uchwala,
co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr LIV/455/06 Rady Miejskiej
w Brzegu z dnia 29 września 2006 r. w sprawie:
zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, zwanej dalej
Uchwałą, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
§ 3. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować
nakłady konieczne określone w art. 77 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami.
2. § 5 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
§ 5.1. Udzielenie dotacji może nastąpić na
podstawie pisemnego wniosku.
2. Do wniosku o udzielenie dotacji, z zastrzeżeniem ust. 3, załącza się:
1) dokument potwierdzający wpis zabytku do
rejestru zabytków,
2) dokument potwierdzający posiadanie przez
wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
3) opis i zakres prac lub robót, harmonogram
oraz kosztorys przewidywanych do wykonania
prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania,
4) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub
robót,
5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót,
gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku
nieruchomym lub program prac, gdy wniosek
dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
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6) dokumenty potwierdzające udzielenie dotacji przez inne podmioty lub informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych podmiotów.
3. Do wniosku o udzielenie dotacji obejmującej
nakłady określone w art. 77 pkt 1-6 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami nie załącza się dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 4-5.
4. Jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do
wniosku o udzielenie dotacji winien załączyć informacje o pomocy publicznej otrzymanej przed
dniem złożenia wniosku, sporządzoną w zakresie
i według zasad określonych odrębnymi przepisami.
5. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi
załącznik nr 1 do uchwały.
3. Po § 11 dodaje się § 11a w następującym
brzmieniu:
§ 11a. Wnioski o udzielenie dotacji na rok
2010, o których mowa w § 5, ust. 3 składa się
w terminie 30 dni od wejścia w życie niniejszej
uchwały.
§ 2. Załącznik Nr 1 do Uchwały zastępuje się
załącznikiem, stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Grochowski
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr LII/564/09
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 22 grudnia 2009 r.

WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI
NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY
ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW
I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZABYTKU I WNIOSKODAWCY
A. DANE O ZABYTKU:
1.

NAZWA ZABYTKU:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

2. Nr w rejestrze zabytków:
............................................................................................................................... ............................................
3.

Wpis z dnia: ..............................................................................................................................................

4. DOKŁADNY ADRES ZABYTKU
...........................................................................................................................................................................
B. WNIOSKODAWCA
1. PEŁNA NAZWA
............................................................................................................................................. ..............................
2.

ADRES / SIEDZIBA

……………………..…....................................................................................................................................
3.

NIP ........................................................................................................................ ...................................

4.

REGON ....….............................................................................................................................................

5. FORMA PRAWNA ...................................................................................................... ...............................
5.

NAZWA I NUMER REJESTRU ............................................................................................................

……………………………………………………………………………………………...............................
6. DATA WPISU DO REJESTRU / EWIDENCJI ….....................................................................................
7. OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
8. NAZWA BANKU I NUMER KONTA WNIOSKODAWCY ....................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
9. TYTUŁ DO WŁADANIA ZABYTKIEM (własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne)
...........................................................................................................................................................................
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C. UZYSKANE POZWOLENIA:
1.

pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku*):
a)

wydane przez: .....................................................................................................................................

b) numer:

............................................................................................................................................

c)

........................................................................................................ .....................................

data

2. pozwolenia na budowę*):
a)

wydane przez : ....................................................................................................................................

b) numer:

....................................................................................................................................

c)

................................................................................................ .....................................

data:

II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRACACH LUB ROBOTACH
A. ZAKRES RZECZOWY PRAC LUB ROBÓT I PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI
Nr pozycji kosztorysu

Planowany zakres rzeczowy

B. UZASADNIENIE CELOWOŚCI PRAC LUB ROBÓT

C. TERMIN REALIZACJI
1. Planowany termin rozpoczęcia:
2. Planowany termin zakończenia:

Przewidywane koszty
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D. PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA PRAC LUB ROBÓT:
Źródła sfinansowania prac lub robót

Kwota

Udział w całości kosztów

Ogółem

100 %

Wysokość dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca
z budżetu Gminy Miasto Brzeg
Udział środków własnych
Udział środków z budżetu państwa
Udział środków z innych źródeł
III. INFORMACJA O WNIOSKACH O UDZIELENIE DOTACJI SKIEROWANYCH DO INNYCH ORGANÓW

IV. WYKAZ WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW
1.

aktualny wypis z rejestru zabytków

2.

dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku

3.

harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót

4.

pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie prac (jeżeli jest wymagane)

5.

pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót (jeżeli jest wymagane)

6.

informacja o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku sporządzona w zakresie i na zasadach
określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r, o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (dz.u. 123 poz. 1291) – dotyczy tylko przedsiębiorców

V. PODPISY
W przypadku otrzymania dotacji zobowiązuję się do wydatkowania przyznanych środków na realizację wskazanego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
Nr 19, poz. 177).
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy
Miejscowość, data ......................................................................

(pieczęć wnioskodawcy)

Dotacje przyznawane są na zasadach określonych w uchwale nr LIV/455/2006 r. Rady Miejskiej w Brzegu dnia
29 września 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
W przypadku stwierdzenia, że we wniosku podano nieprawdziwe dane, Gmina zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu przyznanych środków.
*) W przypadku gdy wniosek dotyczy dotacji o której mowa w § 5 ust. 3 uchwały nr LIV/455/2006 r. Rady Miejskiej
w Brzegu dnia 29 września 2006r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, we wskazanych polach należy wpisać „nie dotyczy”.
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UCHWAŁA NR LIII/575/10
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługujące osobom fizycznym
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 zmiana: 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,
167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U.
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 4
ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U.
z 2005 r. Nr 175, poz. 1459; zm. Dz. U. z 2007 r.
Nr 191, poz. 1371, Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz.
1590) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r.
Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), zwanej dalej
ustawą dla:
1) osób fizycznych, o których mowa w art. 1
ust. 1 ustawy, będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele
mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego
rodzaju zabudowę oraz osób fizycznych będących
następcami prawnymi tych osób – w wysokości
99%,
2) podmiotów, o których mowa w art. 1
ust. 2 pkt 1 ustawy, będących właścicielami lokali mieszkalnych, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego oraz osób fizycznych i prawnych będących następcami prawnymi tych podmiotów –
w wysokości 99%.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Brzegu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty
od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu
Mariusz Grochowski
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UCHWAŁA NR XXXVI/187/09
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 17 grudnia 2009 r.
uchwała w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,

214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 17, poz. 128 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; z 2009 r. Nr 223, poz. 1458,
Nr 52, poz. 420), Rada Gminy Kamiennik uchwala, co następuje:
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§ 1. Ustala się minimalne stawki czynszu
dzierżawnego, stanowiące podstawę do negocjacji z dzierżawcą, w następujących wysokościach:
1) za grunty zabudowane przeznaczone na
prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2
powierzchni gruntów 2,00 zł (słownie: dwa złote)
rocznie;
2) za grunty przeznaczone na cele nierolnicze,
zabudowane budynkami mieszkalno gospodarczymi 2,00 zł rocznie od 1 m2 powierzchni gruntu;
3) za grunty niezabudowane przeznaczone na
cele nierolnicze, użytkowane rolniczo od 0,01 ha
do 0,11 ha 20 zł (słownie: 20 zł) rocznie;
4) za grunty niezabudowane przeznaczone na
cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o obszarze
równym lub większym 0,11 ha 2,00 zł (słownie:
dwa złote) rocznie od 1 ara powierzchni gruntu;
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5) za grunty zabudowane garażami 2 zł (słownie: dwa złote) rocznie od 1 m2 powierzchni gruntu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/160/04 Rady
Gminy Kamiennik z dnia 3 grudnia 2004 r.
§ 4.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od daty ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Aleksander Słonina

410

412
411

UCHWAŁA NR XLV/594/10
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku
przyznawanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 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) oraz art. 96
ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,
Nr 202, poz. 1551) w związku z art. 6 ust. 2
ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz.
2259, z 2008 r. Nr 225, poz. 1487, z 2009 r.
Nr 219, poz. 1706) – Rada Miejska uchwala, co
następuje:
411

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/512/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 8 lutego 2006 r.
w sprawie ustalenia warunków odpłatności za
pomoc w formie posiłku przyznawanego przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku § 3
otrzymuje brzmienie: „Pomoc określona w § 1
podlega w 100 % zwrotowi – jeżeli dochód osoby samotnej lub na osobę w rodzinie wynosi powyżej 150 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy
społecznej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.
§ 3. 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 XLV/605/10
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi w zakresie odbioru odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Kluczbork
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. 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) oraz art. 6
ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r.
Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464,
z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666,
Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664) Rada Miejska w Kluczborku uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się górne stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych przez gminne jednostki organizacyjne lub przedsiębiorców posiadających zezwolenia Burmistrza Miasta Kluczborka na prowadzenie powyższej działalności na terenie Gminy
Kluczbork:
1. W zakresie odbierania odpadów komunalnych z pojemników służących do ich gromadzenia:
Rodzaj pojemnika
(pojemność)

Górna stawka opłaty
(netto)

110 l

12,50

120 l

13,00

240 l

26,00

1100 l

87,00

2. W przypadku, gdy odpady komunalne są
zbierane i odbierane w sposób selektywny, stosuje się stawki opłat za usługi obniżone o 20%
w stosunku do stawek o których mowa w punkcie 1:

Rodzaj pojemnika
(pojemność)
110 l
120 l
240 l
1100 l

Górna stawka opłaty (netto)
10,00
10,40
20,80
69,60

3. W zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
w zależności od odległości od stacji zlewnej,
ustala się:
Odległość od stacji
zlewnej
do 10 km
od 11 km do 20 km
powyżej 20 km

Górna stawka opłaty za
1 m3 (netto)
13,98
18,58
22,58

§ 2. Do ustalonych stawek należy doliczyć
podatek VAT.
§ 3. Tracą moc uchwały:
1) Nr IV/35/07 Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru
odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Kluczbork.
2) Nr XVII/227/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr IV/35/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbioru odpadów oraz opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
obowiązujących na terenie Gminy Kluczbork.
3) Nr XXXII/404/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
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właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbioru odpadów oraz opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
obowiązujących na terenie Gminy Kluczbork.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kluczborku
Janusz Kędzia

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.
412

414
413

UCHWAŁA NR XLIV/299/2010
RADY GMINY LUBSZA
z dnia 21 stycznia 2010 r.
w sprawie określenia zasad związanych z objęciem dzieci
uczęszczających do szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsza
prawem do bezpłatnego dowozu i opieki podczas transportu do szkół i oddziałów przedszkolnych.
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.
zm) w związku z art. 14 a ust. 3 oraz art. 17
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z dnia 19 listopada
2004 r. (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Rada Gminy Lubsza uchwala zasady związane
z objęciem dzieci uczęszczających do szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez
Gminę Lubsza prawem do bezpłatnego dowozu
i opieki podczas transportu do szkół i oddziałów
przedszkolnych.
§ 1. Rada Gminy Lubsza wprowadza następujące zasady związane z objęciem dzieci uczęszczających do szkół i oddziałów przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Lubsza prawem do
bezpłatnego dowozu i opieki podczas transportu
do szkół i oddziałów przedszkolnych:
Rozdział I
Osoby uprawnione do korzystania bezpłatnego
transportu organizowanego przez Gminę Lubsza
1. Uprawnionymi do korzystania z bezpłatnego
transportu do prowadzonych przez Gminę Lubsza
publicznych obwodowych szkół podstawowych
i Publicznego Gimnazjum w Kościerzycach, są
dzieci dojeżdżające poza miejscowość zamieszkania, nie objęte ustawowym obowiązkiem dowożenia, tzn. takich, których droga z domu do obwodowych szkół i przedszkoli nie przekracza od-

ległości określonych w art. 17 ust. 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Gmina Lubsza zapewnienia bezpłatny transport i opiekę dla uczniów szkół, o których mowa
w ust. 1:
a) zamieszkałym w przysiółku Borek, oraz
w przysiółku Złotówka, do obwodowych szkół
podstawowych,
b) zamieszkałym w Kościerzycach - od numeru
137 do numeru 154 (dawny PGR) do obwodowego gimnazjum,
bez względu na odległości z domu do szkoły.
3. Uprawnionymi do korzystania z bezpłatnego
transportu poza miejscowość zamieszkania do
prowadzonych przez Gminę Lubsza publicznych
obwodowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych są:
1) dzieci sześcioletnie nie objęte ustawowym
obowiązkiem dowożenia, tzn. takie, których droga z domu do obwodowych szkół i przedszkoli nie
przekracza odległości określonych w art. 14a ust.
3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, z zastrzeżeniem ust. 4,
2) dzieci pięcioletnie i młodsze nie objęte
ustawowym obowiązkiem dowożenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Gmina Lubsza zapewnia bezpłatny transport
i opiekę dla dzieci sześcioletnich i młodszych,
uczęszczających do obwodowych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez
Gminę Lubsza, zamieszkałych w przysiółku Borek,
oraz w Kościerzycach od numeru 137 do numeru
154 (dawny PGR).
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Rozdział II
Zasady korzystania z bezpłatnego transportu
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§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXI/130/96 z dnia
08.08.1996 r. Rady Gminy w Lubszy w sprawie
odpłatności za dojazd dzieci-uczniów klas I-VIII do
szkół podstawowych na terenie Gminy Lubsza.

1. Imienny wykaz dzieci wymagających objęcia bezpłatnym transportem, o których mowa
w Rozdziale I, stanowiący podstawę do zakupu
przez Gminę Lubsza biletów na przejazd, przygotowuje dyrektor odpowiednio obwodowej szkoły,
przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego uczęszcza dziecko, uprawnione zgodnie
z Rozdziałem I do bezpłatnego transportu i opieki
podczas transportu.
2. Sporządzony, zgodnie z Rozdziałem II ust. 1
Wykaz dyrektor szkoły, przedszkola, oddziału
przedszkolnego przekazuje do Urzędu Gminy Lubsza.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Lubsza
mgr inż. Dariusz Bandrowski
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ZARZĄDZENIE NR 8/2010
STAROSTY NYSKIEGO
z dnia 23 lutego 2010 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka
w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych powiatu nyskiego w 2010 roku
Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), ustalam:
§ 1. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo wychowawczych powiatu nyskiego w 2010 roku
wynosi:
1. W Domu Dziecka w Paczkowie ul. Mikołaja
Kopernika 11 - 2.209,51 zł.
2. W Pogotowiu Interwencji Społecznych
w Nysie ul. Unii Lubelskiej 8 - 2.339,46 zł.
414

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od następnego
miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym
zostało opublikowane.
§ 3 Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Starosta
Adam Fujarczuk
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INFORMACJA
STAROSTY GŁUBCZYCKIEGO
z dnia 3 lutego 2010 r.
o zastąpieniu dotychczas prowadzonego operatu ewidencji gruntów
zmodernizowanego operatem ewidencji gruntów i budynków
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.) informuję, że dotychczas prowadzony operat ewidencji gruntów Gminy Głubczyce obszar wiejski, został zastąpiony zmodernizowanym operatem ewidencji gruntów i budynków.

30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.
O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta będzie rozstrzygać w drodze decyzji.
Zarzuty zgłoszone po wyżej określonym terminie, będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objetych ewidencją gruntów i budynków.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w zmodernizowanym operacie ewidencji gruntów i budynków, może w terminie

Starosta
Józef Kozina
415

417
416

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 2 marca 2010 r.
o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 68, poz. 449, z późn. zm.) dokonuje
się sprostowania błędu, który wystąpił poprzez
zamieszczenie niewłaściwej legendy w załączniku
do zarządzenia Nr 61/09 Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 31 grudnia
2009 r. zmieniającego rozporządzenie Nr 0151/P/

29/2005 Wojewody Opolskiego w
nia za rezerwat przyrody „Srebrne
szonego w Dzienniku Urzędowym
Opolskiego z dnia 17 lutego 2010
299, a mianowicie:
winno być:

sprawie uznaŹródła”, ogłoWojewództwa
r. Nr 19, poz.
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w z. Wojewody Opolskiego
Antoni Jastrzembski
Wicewojewoda
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POROZUMIENIE NR 1/2010
z dnia 13 stycznia 2010 r.
w sprawie powierzenia Gminie Zawadzkie prowadzenia powiatowej Biblioteki Publicznej
na podstawie art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (Dz. U z 1997 r. Nr 85, poz. 539
z późn zm.) art 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm), art. 8
ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm) w oparciu o Uchwałę Nr III/41/02 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18 grudnia
2002 roku w sprawie powierzenia Miastu i Gminie
Zawadzkie zadań przewidzianych dla Powiatowej
Biblioteki Publicznej oraz Uchwałę Nr XXV/204/09
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 stycznia
2009 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Strzeleckiego zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej pomiędzy:
Powiatem
Strzeleckim,
reprezentowanym
przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego, w imieniu
którego działają:
1. Józef Swaczyna - Starosta Strzelecki,
2. Waldemar Gaida – Wicestarosta Strzelecki
zwanym dalej „Powierzającym”,
a
Gminą Zawadzkie reprezentowaną przez:
Mariusza Stachowskiego – Burmistrza Zawadzkiego,
zwaną dalej „Przejmującym”.
§ 1. „Przejmujący” zobowiązuje się realizować
zadania własne Powiatu Strzeleckiego, związane
z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej
w zakresie:
1. Gromadzenia, opracowywania i udostępniania materiałów bibliotecznych służących obsłudze
potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy
o własnym regionie oraz dokumentujących jego
dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.
2. Pełnienia funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej, organizowania obiegu
wypożyczeń międzybibliotecznych, zbierania i udostępniania publikacji, bibliografii regionalnych,
a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym.

§ 2. Strony niniejszego porozumienia ustalają,
iż „Przejmujący” realizować będzie zadania własne „Powierzającego” obejmujące:
1. Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno
– metodycznej i szkoleniowej.
2. Sprawowanie nadzoru merytorycznego
w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne, wchodzące w skład sieci bibliotecznej,
zadań współdziałania w zakresie:
a) gromadzenia, opracowywania, przechowywania i ochrony materiałów bibliotecznych,
b) obsługi użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach własnych, innych bibliotek,
muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także
współdziałanie z archiwami w tym zakresie.
3. Współdziałanie z wojewódzką biblioteką publiczną.
§ 3. Zadania, o których mowa w § 1 realizowane będą od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
§ 4.1. „Powierzający” przekaże „Przejmującemu” środki w formie dotacji celowej na realizację
zadań, o których mowa w § 1 niniejszej umowy
w wysokości 25.000,- (słownie: dwadzieścia pięć
tysięcy złotych).
2. Przekazywanie środków finansowych następować będzie w czterech transzach, do 15 dnia
każdego kwartału w wysokości ¼ kwoty wymienionej w ust. 1 na rachunek bankowy „Przejmującego” Bank Spółdzielczy Zawadzkie, Nr konta:
78890900062000000002990005.
§ 5. Do wydatkowania środków o których
mowa w § 4 ust. 1 stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.)
§ 6.1. „Przejmujący” zobowiązuje się do wydatkowania środków o których mowa w § 4 ust. 1
z uwzględnieniem następującego podziału na poszczególne rodzaje wydatków:
1) 50 % środków na zakup zbiorów bibliotecznych,
2) 30 % środków na zakup sprzętu komputerowego,
3) 20 % środków na zakup energii.
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§ 7. „Przejmujący” złoży „Powierzającemu”
sprawozdanie rzeczowe i finansowe z wykorzystania środków otrzymanej na jego realizację dotacji celowej do 15 stycznia 2011 roku w szczegółowości i zakresie określonym w załączniku do
niniejszego porozumienia stanowiącym jego integralną część.
§ 8. Powierzone zadanie realizowane będzie
przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Zawadzkiem.
§ 9. „Powierzający” ma prawo wglądu w dokumenty Biblioteki, w części dotyczącej realizacji
zadań powierzonych.
§ 10. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych Porozumieniem sprawuje Starosta Strzelecki
przy pomocy Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury
Fizycznej, Turystyki Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich.
§ 11. Wszystkie zmiany dotyczące niniejszego
Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Poz. 418

§ 12. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszego Porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia,
przy czym skutek rozwiązujący może nastąpić nie
wcześniej niż na koniec półrocza.
§ 13. Porozumienie zostało sporządzone
w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach.
§ 14. Traci moc porozumienie zawarte w dniu
27 stycznia 2009 r. pomiędzy Powiatem Strzeleckim a Burmistrzem Zawadzkiego w sprawie
powierzenia Miastu i Gminie Zawadzkie zadań
przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Strzeleckiego.
§ 15. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Starosta
Józef Swaczyna

Burmistrz
Mariusz Stachowski

Wicestarosta
Waldemar Gaida
Załącznik do Porozumienia
w sprawie powierzenia
Gminie Zawadzkie prowadzenia
Powiatowej Biblioteki Publicznej
zawartego dnia 13 stycznia 2010 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 – Biblioteki
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
1. Kwota dotacji otrzymanej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.: ………….......zł
2. Kwota dotacji wykorzystanej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.: ...………....zł
3. Kwota dotacji do zwrotu: ...……….. zł
ROZLICZENIE
wykorzystania dotacji celowej przekazanej z budżetu Powiatu Strzeleckiego Gminie Zawadzkie za rok 2010:
Wyszczególnienie Kwota
Numer rachunku,
Data
LP
Grupa wydatków
rodzaj wydatku
wydatku
faktury
wystawienia
1
Zakup zbiorów
2
bibliotecznych
3
4
5

Zakup energii

6
7
8
9

Zakup sprzętu
komputerowego

Do rozliczenia należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby, kserokopie dokumentów dotyczące finansowania zadania wymienionego w porozumieniu, sprawdzone pod
względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, z trwałym zapisem „sfinansowano ze środków dota-
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cji celowej z budżetu Powiatu Strzeleckiego” oraz potwierdzeniem dokonania opłacenia zobowiązań wynikających z przedstawionych w rozliczeniu dokumentów.
Sporządził
……………....

Miejscowość i data
………………………...........

417
21

Zatwierdził
..………………..

419
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POROZUMIENIE NR 2/2010
zawarte w dniu 23 lutego 2010 r.
w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.
pomiędzy Wojewodą Opolskim Ryszardem
Wilczyńskim
a
Zarządem Powiatu Głubczyckiego reprezentowanym przez:
1. Starostę Głubczyckiego – Józefa Kozinę
2. Wicestarostę – Piotra Soczyńskiego
Na podstawie art. 20 ustawy z 23 stycznia
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz.
206) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), w związku
z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416
ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XLVI/
332/2010 Rady Powiatu Głubczyckiego z dnia
23 lutego 2010 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej
dotyczących przygotowania i przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej strony zawierają porozumienie następującej treści:
§ 1. Wojewoda Opolski powierza, a Zarząd
Powiatu Głubczyckiego przyjmuje do wykonania
niżej wymienione zadania:
1) wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy
powiatowej komisji lekarskiej;
2) przekazanie zakładom opieki zdrowotnej
środków rekompensujących zarobki utracone
przez lekarzy i średni personel medyczny obsługujących powiatową komisję lekarską;
3) zawieranie umów z dyrektorami zakładów
opieki zdrowotnej (bądź lekarzami prowadzącymi
indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub
grupowe praktyki lekarskie oraz przez psychologów) na przeprowadzanie badań specjalistycznych,
w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej
osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej;

4) pokrywanie kosztów wykonania: badań
specjalistycznych i obserwacji szpitalnej osób
stawiających się do kwalifikacji wojskowej, zgodnie z cennikiem usług medycznych, obowiązującym w placówce opieki zdrowotnej, do którego
osoba została skierowana.
§ 2.1. Na wykonanie zadań wymienionych
w § 1 pkt 1, 2 i 4 porozumienia, przeznacza się
z budżetu Wojewody Opolskiego dotację celową
w kwocie 10 500 zł (dział 750 – administracja
publiczna, rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa, § 2120 – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane
przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej). Dotacja celowa zostanie przekazana w trzech równych transzach, kolejno w terminach do: 20 lutego 2010 r., 10 marca 2010 r. oraz 10 kwietnia 2010 r.
2. W przypadku, gdy dotacja celowa wymieniona w § 2 ust. 1 nie pokryje wydatków związanych z realizacją zadań określonych w § 1 pkt 1, 2
i 4 organ przyjmujący może się ubiegać o dodatkowe środki na pokrycie faktycznie poniesionych
kosztów. Przyznanie dodatkowych środków wymaga uprzedniego podpisania i ogłoszenia porozumienia zmieniającego niniejsze porozumienie.
3. W przypadku, gdy dotacja zostanie wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana
nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega
zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na rachunek Wojewody Opolskiego nr: 22 1010 1401
0006 3922 3100 0000 prowadzony w Narodowym Banku Polskim O/Okręgowy Opole, tytułem
„zwrot dotacji ...” (podać przyczynę oraz wskazać dział, rozdział i paragraf zwracanych środków).
4. W przypadku wykorzystania na realizację
zadania tylko części przekazanej dotacji, część
niewykorzystana podlega zwrotowi w nieprzekra-
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czalnym terminie do dnia 14 lipca 2010 r. na
rachunek bankowy Wojewody Opolskiego nr: 72
1010 1401 0006 9322 3000 0000 prowadzony
w Narodowym Banku Polskim O/Okręgowy Opole, tytułem „zwrot niewykorzystanej dotacji
dz. 750 rozdz. 75045 §2120”.
5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie
określonym w ust. 4 będą naliczane odsetki w
wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia 15 lipca 2010 r.

Poz. 419-420

tor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który
w szczególności:
1) organizuje i przeprowadza kontrole;
2) przygotowuje zalecenia pokontrolne;
3) wydaje wytyczne w zakresie realizacji powierzonych zadań.
2. Zarząd Powiatu Głubczyckiego zobowiązuje
się do zapewnienia warunków umożliwiających
przeprowadzanie kontroli realizacji zadań objętych
porozumieniem, jak też do przestrzegania otrzymanych wytycznych i zaleceń pokontrolnych.

§ 3. Zarząd Powiatu Głubczyckiego zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji
księgowej środków otrzymanych z dotacji podmiotowej oraz wydatków dokonywanych z tych
ewidencji.

§ 6. Zarząd Powiatu Głubczyckiego odpowiada
za – zgodną z obowiązującym prawem – realizację wymienionych w porozumieniu zadań.

§ 4.1. Zarząd Powiatu Głubczyckiego zobowiązuje się do składania Dyrektorowi Wydziału
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego miesięcznych sprawozdań z wykorzystania dotacji celowej, przekazanej z budżetu Wojewody Opolskiego na zadania
określone w § 1 pkt 1, 2 i 4, w nieprzekraczalnym terminie do 10 – tego każdego miesiąca, za
miesiąc poprzedni wraz z kserokopią faktur i rachunków oraz innych dokumentów potwierdzających zasadność poniesionych wydatków, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
2. Rozliczenie całości dotacji z § 2120 otrzymanej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
należy przedłożyć do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2010 r. Podstawę rozliczenia stanowią faktury i rachunki oraz inne dokumenty potwierdzające zasadność poniesionych
wydatków.

§ 7.1. Zadania ujęte w § 1 pkt 1, 2 i 4 będą
realizowane od 8 lutego do 30 czerwca 2010 r.
2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu całości
dotacji z § 2120, najpóźniej 14 lipca 2010 r.
3. Wcześniejsze wypowiedzenie porozumienia,
z zachowaniem miesięcznego terminu, wymaga
formy pisemnej i może być dokonane na wniosek
Zarządu Powiatu Głubczyckiego lub przez Wojewodę Opolskiego.
§ 8. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Zarząd Powiatu

Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Józef Kozina

§ 5.1. Czynności związane z badaniem prawidłowej realizacji zadań objętych porozumieniem
w imieniu Wojewody Opolskiego sprawuje Dyrek-

Wicestarosta
Piotr Soczyński

420
422

POROZUMIENIE NR 5/2010
zawarte w dniu 15 lutego 2010 r.
w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.
pomiędzy Wojewodą Opolskim Ryszardem
Wilczyńskim
a
Zarządem Powiatu Krapkowickiego reprezentowanym przez:

1. Alberta Macha – Starostę Powiatu Krapkowickiego
2. Haralda Brol – Wicestarostę Powiatu Krapkowickiego
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Na podstawie art. 20 ustawy z 23 stycznia
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz.
206) i art. 5 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 ze zm.), w związku
z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416
ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXXIV/
184/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia
5 lutego 2010 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej strony zawierają porozumienie
następującej treści:
§ 1. Wojewoda Opolski powierza, a Zarząd
Powiatu Krapkowickiego przyjmuje do wykonania
niżej wymienione zadania:
1) wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy
powiatowej komisji lekarskiej;
2) przekazanie zakładom opieki zdrowotnej
środków rekompensujących zarobki utracone
przez lekarzy i średni personel medyczny obsługujących powiatową komisję lekarską;
3) zawieranie umów z dyrektorami zakładów
opieki zdrowotnej (bądź lekarzami prowadzącymi
indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie
lub grupowe praktyki lekarskie oraz przez psychologów) na przeprowadzanie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji
szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji
wojskowej;
4) pokrywanie kosztów wykonania: badań
specjalistycznych i obserwacji szpitalnej osób
stawiających się do kwalifikacji wojskowej, zgodnie z cennikiem usług medycznych, obowiązującym w placówce opieki zdrowotnej, do którego
osoba została skierowana.
§ 2.1. Na wykonanie zadań wymienionych
w § 1 pkt 1, 2 i 4 porozumienia, przeznacza się
z budżetu Wojewody Opolskiego dotację celową
w kwocie 15 500 zł (dział 750 – administracja
publiczna, rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa, § 2120 – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane
przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej). Dotacja celowa zostanie przekazana w trzech równych transzach, kolejno w terminach do: 20 lutego 2010 r., 10 marca 2010 r. oraz 10 kwietnia 2010 r.
2. W przypadku, gdy dotacja celowa wymieniona w § 2 ust. 1 nie pokryje wydatków związanych z realizacją zadań określonych w § 1 pkt 1, 2
i 4 organ przyjmujący może się ubiegać o dodatkowe środki na pokrycie faktycznie poniesionych
kosztów. Przyznanie dodatkowych środków wy-
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maga uprzedniego podpisania i ogłoszenia porozumienia zmieniającego niniejsze porozumienie.
3. W przypadku, gdy dotacja zostanie wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana
nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega
zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na rachunek
Wojewody Opolskiego nr: 22 1010 1401 0006
3922 3100 0000 prowadzony w Narodowym
Banku Polskim O/Okręgowy Opole, tytułem „zwrot
dotacji ...” (podać przyczynę oraz wskazać dział,
rozdział i paragraf zwracanych środków).
4. W przypadku wykorzystania na realizację
zadania tylko części przekazanej dotacji, część
niewykorzystana podlega zwrotowi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2010 r. na
rachunek bankowy Wojewody Opolskiego nr: 72
1010 1401 0006 9322 3000 0000 prowadzony
w Narodowym Banku Polskim O/Okręgowy Opole, tytułem „zwrot niewykorzystanej dotacji dz.
750 rozdz. 75045 §2120”.
5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie
określonym w ust. 4 będą naliczane odsetki
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia 15 lipca 2010 r.
§ 3. Zarząd Powiatu Krapkowickiego zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji
księgowej środków otrzymanych z dotacji podmiotowej oraz wydatków dokonywanych z tych
ewidencji.
§ 4.1. Zarząd Powiatu Krapkowickiego zobowiązuje się do składania Dyrektorowi Wydziału
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego miesięcznych sprawozdań z wykorzystania dotacji celowej, przekazanej z budżetu Wojewody Opolskiego na zadania
określone w § 1 pkt 1, 2 i 4, w nieprzekraczalnym terminie do 10 – tego każdego miesiąca, za
miesiąc poprzedni wraz z kserokopią faktur i rachunków oraz innych dokumentów potwierdzających zasadność poniesionych wydatków, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
2. Rozliczenie całości dotacji z § 2120 otrzymanej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
należy przedłożyć do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2010 r. Podstawę rozliczenia stanowią faktury i rachunki oraz inne dokumenty potwierdzające zasadność poniesionych
wydatków.
§ 5.1. Czynności związane z badaniem prawidłowej realizacji zadań objętych porozumieniem
w imieniu Wojewody Opolskiego sprawuje Dyrektor
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który w szczególności:
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1) organizuje i przeprowadza kontrole;
2) przygotowuje zalecenia pokontrolne;
3) wydaje wytyczne w zakresie realizacji powierzonych zadań.
2. Zarząd Powiatu Krapkowickiego zobowiązuje się do zapewnienia warunków umożliwiających
przeprowadzanie kontroli realizacji zadań objętych
porozumieniem, jak też do przestrzegania otrzymanych wytycznych i zaleceń pokontrolnych.

Poz. 420-421

3. Wcześniejsze wypowiedzenie porozumienia,
z zachowaniem miesięcznego terminu, wymaga
formy pisemnej i może być dokonane na wniosek
Zarządu Powiatu Krapkowickiego lub przez Wojewodę Opolskiego.
§ 8. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 6. Zarząd Powiatu Krapkowickiego odpowiada za – zgodną z obowiązującym prawem –
realizację wymienionych w porozumieniu zadań.

Zarząd Powiatu
§7.1. Zadania ujęte w § 1 pkt 1, 2 i 4 będą
realizowane od 8 lutego do 30 czerwca 2010 r.
2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu całości
dotacji z § 2120, najpóźniej 14 lipca 2010 r.

Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński

Starosta
Albert Macha
Wicestarosta
Harald Brol

422

421
423

POROZUMIENIE NR 9/2010
zawarte w dniu 2 marca 2010 r.
w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

pomiędzy
Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim
a
Prezydentem Miasta Opola Ryszardem Zembaczyńskim
Na podstawie art. 20 ustawy z 23 stycznia
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz.
206) i art. 5 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 ze zm.), w związku z art. 35
ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416
ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr LXIII/
656/10 Rady Miasta Opola z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
strony zawierają porozumienie następującej treści:
§1. Wojewoda Opolski powierza, a Prezydent
Miasta Opola przyjmuje do wykonania niżej wymienione zadania:

1) wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy
powiatowej komisji lekarskiej;
2) przekazanie zakładom opieki zdrowotnej
środków rekompensujących zarobki utracone
przez lekarzy i średni personel medyczny obsługujących powiatową komisję lekarską;
3) zawieranie umów z dyrektorami zakładów
opieki zdrowotnej (bądź lekarzami prowadzącymi
indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie
lub grupowe praktyki lekarskie oraz przez psychologów) na przeprowadzanie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji
szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji
wojskowej;
4) pokrywanie kosztów wykonania: badań
specjalistycznych i obserwacji szpitalnej osób
stawiających się do kwalifikacji wojskowej, zgodnie z cennikiem usług medycznych, obowiązującym w placówce opieki zdrowotnej, do którego
osoba została skierowana.
§ 2.1. Na wykonanie zadań wymienionych
w § 1 pkt 1, 2 i 4 porozumienia, przeznacza się
z budżetu Wojewody Opolskiego dotację celową
w kwocie 23 800 zł (dział 750 – administracja
publiczna, rozdział 75045 – kwalifikacja wojsko-
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wa, § 2120 – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane
przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej). Dotacja celowa zostanie przekazana w trzech równych transzach, kolejno w terminach do: 20 lutego 2010 r., 10 marca 2010 r. oraz 10 kwietnia 2010 r.
2. W przypadku, gdy dotacja celowa wymieniona w § 2 ust. 1 nie pokryje wydatków związanych z realizacją zadań określonych w § 1 pkt 1, 2
i 4 organ przyjmujący może się ubiegać o dodatkowe środki na pokrycie faktycznie poniesionych
kosztów. Przyznanie dodatkowych środków wymaga uprzedniego podpisania i ogłoszenia porozumienia zmieniającego niniejsze porozumienie.
3. W przypadku, gdy dotacja zostanie wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana
nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega
zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na rachunek
Wojewody Opolskiego nr: 22 1010 1401 0006
3922 3100 0000 prowadzony w Narodowym
Banku Polskim O/Okręgowy Opole, tytułem „zwrot
dotacji ...” (podać przyczynę oraz wskazać dział,
rozdział i paragraf zwracanych środków).
4. W przypadku wykorzystania na realizację
zadania tylko części przekazanej dotacji, część
niewykorzystana podlega zwrotowi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2010 r. na
rachunek bankowy Wojewody Opolskiego nr: 72
1010 1401 0006 9322 3000 0000 prowadzony
w Narodowym Banku Polskim O/Okręgowy Opole, tytułem „zwrot niewykorzystanej dotacji dz.
750 rozdz. 75045 §2120”.
5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie
określonym w ust. 4 będą naliczane odsetki
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia 15 lipca 2010 r.
§ 3. Prezydent Miasta Opola zobowiązuje się
do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji podmiotowej
oraz wydatków dokonywanych z tych ewidencji.
§ 4.1. Prezydent Miasta Opola zobowiązuje się
do składania Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego miesięcznych sprawozdań z wykorzystania dotacji celowej, przekazanej z budżetu Wojewody Opolskiego na zadania określone
w § 1 pkt 1, 2 i 4, w nieprzekraczalnym terminie
do 10 – tego każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni wraz z kserokopią faktur i rachunków
423

Poz. 421

oraz innych dokumentów potwierdzających zasadność poniesionych wydatków, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
2. Rozliczenie całości dotacji z § 2120 otrzymanej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
należy przedłożyć do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2010 r. Podstawę rozliczenia stanowią faktury i rachunki oraz inne dokumenty potwierdzające zasadność poniesionych
wydatków.
§ 5.1. Czynności związane z badaniem prawidłowej realizacji zadań objętych porozumieniem
w imieniu Wojewody Opolskiego sprawuje Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który
w szczególności:
1) organizuje i przeprowadza kontrole;
2) przygotowuje zalecenia pokontrolne;
3) wydaje wytyczne w zakresie realizacji powierzonych zadań.
2. Prezydent Miasta Opola zobowiązuje się do
zapewnienia warunków umożliwiających przeprowadzanie kontroli realizacji zadań objętych
porozumieniem, jak też do przestrzegania otrzymanych wytycznych i zaleceń pokontrolnych.
§ 6. Prezydent Miasta Opola odpowiada za –
zgodną z obowiązującym prawem – realizację
wymienionych w porozumieniu zadań.
§ 7.1. Zadania ujęte w § 1 pkt 1, 2 i 4 będą
realizowane od 8 lutego do 30 czerwca 2010 r.
2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu całości
dotacji z § 2120, najpóźniej 14 lipca 2010 r.
3. Wcześniejsze wypowiedzenie porozumienia,
z zachowaniem miesięcznego terminu, wymaga
formy pisemnej i może być dokonane na wniosek
Prezydenta Miasta Opola lub przez Wojewodę
Opolskiego.
§ 8. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Prezydent Miasta
Ryszard Zembaczyński

Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński
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ZESTAWIENIE
danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu
mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Opole
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z up. Prezydenta Miasta
Janusz Kwiatkowski
Z-ca Prezydenta Miasta
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