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G M I N :

Rady Miejskiej w Białej nr III.39.2011 z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

1519

Rady Miejskiej w Głogówku nr IV/20/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie
ustalenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie Gminy Głogówek
za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

1520

Rady Miejskiej w Głogówku nr V/41/2011 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24 stycznia
2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie
Gminy Głogówek za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

1522

Rady Miejskiej w Leśnicy nr V/23/11 z dnia 7 marca 2011 r. zmieniająca
uchwałę Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie
Leśnica lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
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Rady Miejskiej w Nysie nr V/37/11 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt
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Rady Gminy Pakosławice nr V/26/11 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/28/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie statutu Gminy Pakosławice
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Z A R Z Ą D Z E N I A
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P O W I A T U

S T A R O S T Y :

Starosty Kluczborskiego nr 20/2011 z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie kluczborskim
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Starosty Nyskiego nr 6/2011 z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach
opiekuńczo-wychowawczych powiatu nyskiego w 2011 roku
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O B W I E S Z C Z E N I E
388
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Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie podania
do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu
Namysłowskiego
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Poz. 379

D E C Y Z J A
389

–

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-54/2010/2011/1250/VIIIA/HK z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia VIII taryfy dla ciepła
PGE Elektrownia Opole Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzeziu k. Opola
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P O R O Z U M I E N I E
390

–

nr 5/2011 z dnia 11 marca 2011 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Opolskim
a Powiatem Kędzierzyńsko - Kozielskim w sprawie powierzenia niektórych
zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r.
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UCHWAŁA NR IV/25/2011
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/165/2001 Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie statutu Powiatu Krapkowickiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592 ze zm.) Rada Powiatu Krapkowickiego
uchwala, co następuje:
§ 1. W statucie Powiatu Krapkowickiego przyjętym uchwałą Nr XXV/165/2001 Rady Powiatu
Krapkowickiego z dnia 30 sierpnia 2001 r.
w sprawie statutu Powiatu Krapkowickiego
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 100, poz. 829 ze
zm.), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem
uchwały o nie udzieleniu zarządowi absolutorium.”;
2) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada powiatu wybiera ze swego grona
przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu
rady, w głosowaniu tajnym.”;
3) § 15 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) porządek obrad.”;
4) w § 15 po ust. 3, dodaje się ust. 4
w brzmieniu:
„4. Za zgodą radnego zawiadomienie i materiały, o których mowa w ust. 2 i 3 są przesyłane
drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.”;

5) § 18 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji rady powiatu powinno zostać podane
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w starostwie powiatowym
i urzędach gmin wchodzących w skład Powiatu
oraz na stronie internetowej powiatu.
3. Porządek obrad sesji rady powiatu powinien
zostać wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek radnego, rada powiatu może
postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.”;
6) § 19 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) sprawozdanie Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.”;
7) § 33 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Protokół z sesji rady powiatu wykłada się
do publicznego wglądu w Starostwie Powiatowym w terminie 14 dni od zakończenia sesji,
a także umieszcza w BIP i przesyła na wskazane,
zgodnie z § 15 ust. 4 Statutu, adresy e-mail radnych.”;
8) § 51 otrzymuje brzmienie:
„1. Ze starostą i Wicestarostą nawiązuje się
stosunek pracy na podstawie wyboru.
2. Z pozostałymi członkami Zarządu może zostać nawiązany stosunek pracy na podstawie
wyboru.”;
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9) § 66 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krapkowicach,”.

Poz. 379-380

blicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na ta-

Przewodniczący
Rady Powiatu Krapkowickiego
Sławomir Rowiński
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380
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UCHWAŁA NR III.39.2011
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 10 lutego 2011 r.
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; zm. Dz. U. Nr 180,
poz. 1495; z 2006 r. Dz. U. Nr 144, poz. 1042;
z 2008 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1464; z 2009 r.
Dz. U. Nr 18, poz. 97, Dz. U. Nr 79, poz. 666,
Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r.
Dz. U. Nr 47, poz. 278) Rada Miejska uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części na terenie Gminy Biała, stanowiące załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Robert Roden

Załącznik
do uchwały nr III.39.2011
Rady Miejskiej w Białej
z dnia 10 lutego 2011 r.
§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:
a) posiadać atestowane urządzenia i środki,
przy pomocy których zwierzęta będą w sposób
humanitarny wyłapywane i które nie stwarzają
zagrożenia dla ich życia i zdrowia,
b) posiadać samochód przystosowany do
transportu zwierząt, który posiada:
- odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie klatek w ilości
równej co najmniej sześciu, odpowiadających
wielkością średniej wielkości zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek
w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację,
- zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi,
- dostateczną wentylację i w miarę potrzeby
ogrzewanie,
- podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny,
2) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarskoweterynaryjną,
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3) posiadać doświadczenie w zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami,
4) posiadać odpowiednio wykształconą oraz
przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stale
świadczenie usług,
5) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu)
przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed
przewiezieniem ich do schroniska.
2. Powyższe wymagania powinny zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami
w szczególności:
1) zaświadczeniem o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpisem Krajowego
Rejestru Sądowego,
2) tytułem prawnym potwierdzającym fakt posiadania pojazdu o którym mowa w ust. 1 pkt 1b,
3) umową o stałej współpracy z weterynarzem,
4) umową o świadczenie usług, jeżeli takowe
były świadczone przez przedsiębiorcę w innej
przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a także grzebowisk,
5) świadectwem szkolnym, dyplomem szkoły
wyższej lub też ich odpisami, osób o których
mowa w ust. 1 pkt 4,
6) odpisem z księgi wieczystej, umową najmu
lub dzierżawy nieruchomości, o której mowa
w ust. 1 pkt 5.

Poz. 380-381

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub
inny stosowny dokument wymagany przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),
4) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym,
5) posiadać zadaszony obiekt z odpowiednio
wydzielonymi boksami (budami) w których bezdomne zwierzęta będą przebywać.
2. Powyższe wymagania powinny zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. Przepis § 1 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 3.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać
następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym
prowadzona ma być działalność o której mowa
w pkt 1,
3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub
inny stosowny dokument wymagany przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),
4) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym,
5) posiadać środki niezbędne do grzebania
zwłok zwierzęcych i ich części,
6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji
zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,
7) posiadać urządzenia i środki techniczne
umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich
części.
2. Powyższe wymagania powinny zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. Przepis § 1 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące
wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt,
2) posiadać tytuł prawny do terenu na którym
prowadzona ma być działalność o której mowa
w pkt 1,
380
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UCHWAŁA NR IV/20/2011
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie Gminy Głogówek za odbieranie
odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591; 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. Nr 80, poz.
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717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.
675) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (j.t. z 2005 r. Nr 236, poz.
2008 zm. z 2005 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1495;
z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Nr 223,
poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz.

Poz. 381

666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664;
z 2010 r. Nr 47 poz. 278), Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące górne stawki opłat
(netto) za odbieranie odpadów komunalnych oraz
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych przez jednostki organizacyjne lub przedsiębiorców posiadających zezwolenia Burmistrza Głogówka na prowadzenie powyższej działalności na terenie Gminy Głogówek:
1. W zakresie odbierania odpadów komunalnych z pojemników służących do ich gromadzenia
–niesegregowane:
pojemność kubła

-

wywóz
wywóz
wywóz
wywóz
wywóz

odpadów
odpadów
odpadów
odpadów
odpadów

stałych w m3
komunalnych
komunalnych
komunalnych
komunalnych

z
z
z
z

pojemników
pojemników
pojemników
pojemników

-

1 m3
80 l
110 l
120 l
1100 l

ustalone górne
stawki netto
101,45
8,76
12,16
13,26
93,08

zł/poj.
zł/poj.
zł/poj.
zł/poj.
zł/poj.

+
+
+
+
+

VAT
VAT
VAT
VAT
VAT

2. W zakresie odbierania odpadów komunalnych z pojemników służących do ich gromadzenia zbierane
selektywnie:
pojemność
ustalone górne
kubła
stawki netto
-

wywóz
wywóz
wywóz
wywóz
wywóz

odpadów
odpadów
odpadów
odpadów
odpadów

stałych w m3
komunalnych
komunalnych
komunalnych
komunalnych

z
z
z
z

pojemników
pojemników
pojemników
pojemników

3. W zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości płynnych proponujemy
stawkę netto za 1 m3 - 20,30 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/211/2008
Rady Miejskiej w Głogówku, z dnia 27 października 2008 r. oraz Uchwała Nr XXXIX/301/2009
Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada
2009 roku, w sprawie ustalenia górnych stawek
opłat obowiązujących na terenie Gminy Głogówek
za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
381

-

1 m3
80 l
110 l
120 l
1100 l

95,40
7,66
10,47
11,50
85,86

zł/poj.
zł/poj.
zł/poj.
zł/poj.
zł/poj.

+
+
+
+
+

VAT
VAT
VAT
VAT
VAT

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 01.04.2011 r. a także podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Głogówku oraz Zakładu Mienia Komunalnego
w Głogówku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Barton
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UCHWAŁA NR V/41/2011
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 10 marca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie Gminy Głogówek
za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 zm. 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. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.
675) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (j.t. z 2005 r. Nr 236, poz.
2008 zm. z 2005 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1495;
z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Nr 223,
poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz.
666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664;
z 2010 r. Nr 47, poz. 278), Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej
w Głogówku z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie
ustalenia górnych stawek opłat obowiązujących
na terenie Gminy Głogówek za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
zmienia się § 1 ust. 3 i nadaje mu brzmienie
o treści następującej:
„§ 1 ust. 3 W zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych z nieczystości płynnych ustala
się stawkę netto za 1m3 - 20,30 zł.”.
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§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez
zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 01.04.2011 r., a także podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Głogówku oraz Zakładu Mienia Komunalnego
w Głogówku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Barton
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UCHWAŁA NR V/23/11
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY
z dnia 7 marca 2011 r.
zmieniająca Uchwałę Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg
- umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Leśnica lub jej podległym jednostkom
oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
Na podstawie 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.1) oraz
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.2) Rada Miejska
w Leśnicy uchwala, co następuje

„§ 2.1. Należności mogą być umorzone w całości lub w części, odroczony może zostać termin
ich płatności, a także mogą zostać rozłożone na
raty na uzasadniony wniosek dłużnika, jeżeli:”.

§ 1. W Uchwale Nr III/10/10 Rady Miejskiej
w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg - umarzania, odraczania terminu
spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Leśnica lub jej podległym
jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną w § 2 ust. 1
zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.
835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.
1726
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 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, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113
383

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają
zmianie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Leśnicy
mgr inż. Ryszard Froń
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UCHWAŁA NR V/37/11
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt
Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69,
poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96 poz. 959,
z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462,
z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, 2008 r. Nr 199,
poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz.
668, Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278)
Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Przyjmuje się do realizacji gminny program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa, zwany dalej Programem.
§ 2.1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez:
1) zmniejszenie liczebności populacji kotów
bezdomnych w wyniku ich sterylizacji albo kastracji,
2) edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach domowych psów i kotów.
2. Realizację zadań, określonych w ust. 1
prowadzi Urząd Miejski w Nysie, zwany dalej
Urzędem, poprzez Wydział Rolnictwa i Ochrony
Środowiska - Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej, zwane dalej
Schroniskiem, wchodzące w skład jego struktury
organizacyjnej i powołane w celu realizacji zadań
w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
i ich wyłapywania.
3. W celu realizacji zadań wymienionych
w ust. 1 Schronisko określone w ust. 2 zapewni
dowożenie i przyjmowanie kotów bezdomnych
oraz ich wypuszczanie na wolność w miejscu
pochwycenia.
4. Zadania określone w ust. 1 mogą być także
realizowane przez wybrane zakłady lecznicze dla
zwierząt w mieście, przy udziale organizacji społecznych, których statutowym celem działania
jest ochrona zwierząt.

Rozdział 2
Formy zapobiegania bezdomności kotów
§ 3.1. Realizacja Programu dotyczącego zapobiegania bezdomności kotów polega na sterylizacji albo kastracji kotów bezdomnych.
2. Gmina Nysa, zwana dalej Gminą, pokrywa
koszty sterylizacji lub kastracji bezdomnych kotów przebywających na terenie Gminy wg następujących zasad:
1) Gmina zgodnie z ustawą - Prawo zamówień
publicznych wyłania lekarza weterynarii, z którym
zawierana jest umowa na dokonywanie zabiegów
kastracji lub sterylizacji bezdomnych kotów finansowaną w 100% z budżetu Gminy,
2) bezdomne koty będą wyłapywane i przewożone do lekarza weterynarii, o którym mowa
w pkt 1 w celu wykonania zabiegu kastracji lub
sterylizacji,
3) po przeprowadzeniu zabiegu zwierzęta wrócą do miejsc macierzystych,
4) na warunkach określonych w umowie,
Gmina płaci 100% kosztów zabiegu lekarzowi
weterynarii na podstawie wystawionego przez
niego rachunku.
§ 4.1. Bezdomność zwierząt, szczególnie
psów jest likwidowana poprzez wyłapywanie
zwierząt bezdomnych - to jest takich, które uciekły zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma
możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych
osób, pod których opieką zwierzęta dotąd przebywały.
2. Zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt,
w szczególności psów oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami określa
odrębna uchwała Rady Miejskiej w Nysie.
Rozdział 3
Edukacja
§ 5. Gmina może prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie
ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących
psy albo koty, w szczególności poprzez ulotki,
plakaty, apele, zajęcia edukacyjne, konkursy,
audycje.
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Rozdział 4
Postanowienia końcowe

Poz. 384-385

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie
oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie
http://bip.nysa.tensoft.pl/).

§ 6.1. Kwotę przeznaczoną na realizację niniejszego programu określa uchwała Rady Miejskiej w Nysie dotycząca budżetu Gminy.
2. Ilość wykonanych zabiegów określonych
w § 3 będzie limitowana wielkością środków
przeznaczonych corocznie na ten cel w budżecie
Gminy.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

Przewodniczący Rady
Feliks Kamienik
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UCHWAŁA NR V/26/11
RADY GMINY PAKOSŁAWICE
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/28/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku
w sprawie Statutu Gminy Pakosławice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 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 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) Rada
Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:
§ 1. W § 16 w ust. 1 załącznika do uchwały
Nr VIII/28/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku
w sprawie Statutu Gminy Pakosławice skreśla się
pkt 5.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Lichwa
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ZARZĄDZENIE NR 20/2011
STAROSTY KLUCZBORSKIEGO
z dnia 15 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca
w domach pomocy społecznej w powiecie kluczborskim.
Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 60 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r.
nr 175 poz. 1362 - j.t. ze zm.), zarządzam co
następuje:

§ 2. Do czasu wejścia w życie niniejszego zarządzenia odpłatność za pobyt w domach pomocy
społecznej określa się na podstawie opłat ustalonych i ogłoszonych w poprzednim roku.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i obowiązuje od następnego miesiąca przypadającego
po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

§ 1. Ustalam w roku kalendarzowym 2011
średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
w niżej wymienionych domach pomocy społecznej w następującej wysokości:
1) w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku w wysokości: 2 347,00 zł (słownie: dwa tysiące
trzysta czterdzieści siedem złotych 00/100);
2) w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach
- w wysokości: 2 491,46 zł (słownie: dwa tysiące
czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 46/100).

Starosta Kluczborski
Piotr Pośpiech
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ZARZĄDZENIE NR 6/2011
STAROSTY NYSKIEGO
z dnia 9 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka
w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu nyskiego w 2011 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 późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od następnego
miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym
zostało opublikowane.

§ 1. Ustalam na 2011 rok średni miesięczny
koszt utrzymania dziecka w Powiatowym Zespole
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z siedzibą w Paczkowie w skład, którego wchodzą:
1) Pogotowie Interwencji Społecznych w Nysie
ul. Unii Lubelskiej 8 - 2 804,95 zł,
2) Dom Dziecka w Paczkowie ul. Mikołaja Kopernika 11 – 2 804,95 zł,
3) Dom Dziecka w Jasienicy Górnej 71
– 2 804,95 zł.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
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z up. Starosty Nyskiego
Wicestarosta Nyski
mgr Czesław Biłobran
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I
z dnia 18 marca 2011 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji
o zmianach w składzie Rady Powiatu Namysłowskiego
Na podstawie art. 182 i 183 w związku
z art. 194 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34,
poz. 172) Komisarz Wyborczy w Opolu I podaje
do publicznej wiadomości, iż:

przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.
uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
2. Uchwałą nr V/28/2011 z dnia 9 lutego
2011 r. Rada Powiatu Namysłowskiego stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Pana Andrzeja
GOSŁAWSKIEGO w okręgu wyborczym nr 3
z listy nr 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, wskutek pisemnego
zrzeczenia się mandatu. Na wakujące miejsce, na
podstawie uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr VI/31/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. wstąpił kandydat z tej samej listy Pan Tadeusz Marek
BEZWERCHNY, który w wyborach powszechnych
przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.
uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
3. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

1. Uchwałą nr IV/18/2011 z dnia 18 stycznia
2011 r. Rada Powiatu Namysłowskiego stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Pana Grzegorza
KUBATA w okręgu wyborczym nr 1 z listy nr 15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE NAMYSŁOWSKIE, wskutek pisemnego
zrzeczenia się mandatu. Na wakujące miejsce, na
podstawie uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr V/24/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. wstąpił
kandydat z tej samej listy Pan Sławomir Piotr
GRADZIK, który w wyborach powszechnych

Komisarz Wyborczy
Jarosław Benedyk
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DECYZJA NR OWR-4210-54/2010/2011/1250/VIII-A/HK
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 14 marca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia VIII taryfy dla ciepła
PGE Elektrownia Opole Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzeziu k. Opola
Na podstawie art. 47 ust. 2, art. 23 ust. 2
pkt 2 i 3 lit. b w związku z art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami)
oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia VIII taryfy dla ciepła PGE Elektrownia Opole Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzeziu k. Opola
zwanej dalej „Przedsiębiorstwem”, posiadającej
KRS 0000050076, postanawiam zatwierdzić
taryfę dla ciepła na okres do dnia 30 kwietnia
2012 r.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 47 ust. 2
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębiorstwa z dnia
24 listopada 2010 r., posiadającego koncesje
z dnia 5 listopada 1998 r. na:
1) wytwarzanie ciepła nr WCC/548/1250/U/1/
98/JB/AS ze zmianami,
2) przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/575/
1250/U/1/98/AS ze zmianami.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych
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i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. W myśl art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE zatwierdza taryfę, bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia
niezgodności taryfy z zasadami i przepisami,
o których mowa w art. 44 ÷ 46 tej ustawy.
W trakcie postępowania administracyjnego, na
podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono,
że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie
z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września
2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194,
poz. 1291).
Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za
świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, o których mowa w art. 45 ust. 5
ustawy - Prawo energetyczne został przyjęty
zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.
Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących
podstawę ustalania cen i stawek opłat dla pierwszego roku stosowania taryfy, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku obowiązywania taryfy
z jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów
poniesionych w 2009 r., określonych na podstawie
sprawozdania finansowego zbadanego zgodnie
z przepisami o rachunkowości, oraz wstępnych
danych o poniesionych kosztach 2010 r.
Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został
przyjęty, zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak
w rozstrzygnięciu.
Pouczenie
1) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie
do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za moim
pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od
dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu
postępowania cywilnego).
2) Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie
zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie
albo o zmianę decyzji w całości lub w części
(art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław.
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3) Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3
pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza
taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
z up. Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-Zachodniego
Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą we Wrocławiu
Józef Dolata
Załącznik do decyzji
nr OWR-4210-54/2010/2011/1250/VIII-A/HK
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 14 marca 2011 r.
TARYFA
DLA CIEPŁA
PGE Elektrownia Opole S.A.
1. Objaśnienia pojęć używanych w taryfie
ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625 ze zmianami),
rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291),
rozporządzenie o funkcjonowaniu systemów
ciepłowniczych – rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów
ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
taryfa – zbiór stawek opłat oraz warunków ich
stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo
energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący
dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą,
przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca –
PGE Elektrownia Opole S.A. z siedzibą w Brzeziu
k. Opola, prowadząca działalność gospodarczą
w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła,
odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera
paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
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grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem
w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na
podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz
warunków ich stosowania,
obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów
cieplnych,
przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła
cieplnego,
węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub
parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do
instalacji odbiorczych,
układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony
do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami,
zespół urządzeń służących do pomiaru ilości
i parametrów nośnika ciepła, których wskazania
stanowią podstawę do obliczenia należności
z tytułu dostarczania ciepła,
zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie
do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna,
jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach
obliczeniowych, która zgodnie z określonymi
w odrębnych przepisach warunkami technicznymi
oraz wymaganiami technologicznymi dla tego
obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania
normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
warunki obliczeniowe:
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej,
w której zlokalizowane są obiekty, do których jest
dostarczane ciepło,
b) normatywna temperatura ciepłej wody,
nielegalne pobieranie ciepła - pobieranie ciepła
bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo - rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo - rozliczeniowy.
2. Zakres działalności gospodarczej związanej
z zaopatrzeniem w ciepło
Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz
przesyłania i dystrybucji ciepła na podstawie
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udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji z dnia 5 listopada 1998 r. na:
- wytwarzanie ciepła nr WCC/548/1250/U/1/
98/JB/AS, ze zmianami:
- z dnia 25 sierpnia 2005 r. nr WCC/548A/
1250W/OWR/2005/JJ,
- z dnia 29 października 2007 r. nr WCC/548ZTO/1250/W/OWR/2007/JK,
- z dnia 4 czerwca 2008 r. nr WCC/548-ZTOA/1250/W/3/2008/AWŚ,
- z dnia 20 sierpnia 2008 r. WCC/548-ZTOB/1250/W/OWR/2008/GM,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/575/
1250/U/1/98/AS, ze zmianami:
- z dnia 23 lipca 1999 r. nr PCC/575/S/1250/
U/3/99,
- z dnia 25 sierpnia 2005 r. nr PCC/575A/
1250/W/OWR/2005/JJ,
- z dnia 23 grudnia 2005 r. nr PCC/575A/
1250/W/OWR/2005/CP,
- z dnia 29 października 2007 r. nr PCC/575ZTO/1250/W/OWR/2007/JK,
- z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr PCC/548-ZTOA/1250/W/OWR/2008/GM.
3. Podział odbiorców na grupy taryfowe
Zgodnie z postanowieniami § 10 rozporządzenia taryfowego, w taryfie wyodrębniono następujące grupy taryfowe:
Grupa A - odbiorcy, którym ciepło dostarczane
jest, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy,
Grupa B - odbiorcy, którym ciepło dostarczane
jest, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych sprzedawcy.
4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki
opłat nie zawierają podatku od towarów i usług
(VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.1 Ceny i stawki opłat za ciepło
Grupa A
Wyszczególnienie
Cena za zamówioną
moc cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej za
usługi przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej
za usługi przesyłowe

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

Wysokość cen
i stawek opłat
28 284,25
2 357,02
13,63
4,90
5 331,69
444,31
2,32
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Grupa B
Wyszczególnienie

Jednostki

Cena za zamówioną moc
cieplną

zł/MW/rok
rata
miesięczna

Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej za
usługi przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej
za usługi przesyłowe

Wysokość cen
i stawek opłat
28 284,25
2 357,02

zł/GJ

13,63

zł/m3
zł/MW/rok
rata
miesięczna

4,90
5 423,77

zł/GJ

3,44

451,98

4.2 Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
W przypadku przyłączenia odbiorców spełniających warunki określone w art. 7 ust. 5 ustawy
stosowane będą następujące stawki opłat za
przyłączenie do sieci:
Rodzaj przyłącza
2 x DN
mm
40
65
125

Opłata zmienna za usługi przesyłowe – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór
ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań
układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego albo
w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji
urządzeń i instalacji określonych w umowach,
oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
dla danej grupy taryfowej.
Opłata za przyłączenie do sieci – obliczana jest
jako iloczyn długości przyłącza i stawki opłaty za
przyłączenie, ustalonej w taryfie dla danego rodzaju przyłącza.
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy zachowaniu parametrów jakościowych
nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi
odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych.

Wysokość stawek opłat
zł/mb
105,00
138,00
255,00

5. Sposób obliczania opłat
Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc
cieplną – pobierana w każdym miesiącu, stanowi
iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny
za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej.
Opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiąc,
w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn
ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu do
węzła cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz ceny ciepła dla danej
grupy taryfowej.
Opłata za nośnik ciepła – pobierana za każdy
miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła,
stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła, ustalonej na
podstawie odczytów wskazań układu pomiaroworozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym lub w miejscu określonym w umowie, oraz
ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej.
Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe – pobierana w każdym miesiącu, stanowi
iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12
stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.
389
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W przypadkach:
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,
- niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców,
- niedotrzymania przez strony warunków
umowy sprzedaży ciepła,
- nielegalnego pobierania ciepła,
- udzielania i naliczania bonifikat przysługujących odbiorcy,
stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
7. Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat
Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie
później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania.
Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat
z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.
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POROZUMIENIE NR 5/2011
z dnia 11 marca 2011 r.
w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r.
pomiędzy
Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim
a Powiatem Kędzierzyńsko – Kozielskim,
w którego imieniu działa Zarząd Powiatu reprezentowany przez:
1. Józefa Gismana – Starostę Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
2. Małgorzatę Tudaj – Wicestarostę Powiatu
Kędzierzyńsko - Kozielskiego
Na podstawie art. 20 ustawy z 23 stycznia
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. nr 31, poz. 206 ze
zmianą) i art. 5 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1592 ze zmianami), 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 zmianami) oraz na podstawie uchwały
nr XXVIII/186/2009 Rady Powiatu Kędzierzyńsko
- Kozielskiego z dnia 31 marca 2009 r., w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej strony
zawierają Porozumienie następującej treści:
§ 1. Wojewoda Opolski powierza, a Powiat
Kędzierzyńsko - Kozielski 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 18 000 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 na rachunek Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w trzech transzach, kolejno
w terminach do: 8 kwietnia 2011 r., 6 maja
2011 r. oraz 10 czerwca 2011 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, Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski
może ubiegać się 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 ...”; należy 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 września 2011 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 września 2011 r.
6. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja
została przekazana.
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§ 3. Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji
księgowej środków otrzymanych z dotacji celowej
oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
§ 4.1. Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski 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 Dyrektorowi Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2011 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. Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski zobowiązuje się do zapewnienia warunków umożliwiających
przeprowadzanie kontroli realizacji zadań objętych
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Porozumieniem, jak też do przestrzegania otrzymanych wytycznych i zaleceń pokontrolnych.
3. Kontrola wykonania zadania realizowana
jest również poprzez zatwierdzenie rozliczenia
dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym,
o którym mowa w § 4 ust. 2, w terminie 30 dni
od jego przedstawienia.
§ 6. Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski 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 4 kwietnia do 31 sierpnia 2011 r.
2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu całości
dotacji z § 2120.
3. Wypowiedzenie Porozumienia może nastąpić z zachowaniem jednomiesięcznego terminu
i wymaga formy pisemnej.
§ 8. Do spraw nieuregulowanych niniejszym
porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami).
§ 9. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; w tym dwa dla
Wojewody Opolskiego, a jeden dla Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego.
§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Starosta
mgr Józef Gisman

Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński

Wicestarosta
Małgorzata Tudaj
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Prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego:
Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Opolski Urząd Wojewódzki - Biuro Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 77 45 24 605, e-mail: oi@opole.uw.gov.pl
Zbiory Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego wraz ze skorowidzami dostępne są
w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim - Wydział Nadzoru i Kontroli
ul. Piastowska 14, pok. nr 233, 45-082 Opole, tel. 77 45-24-260 w godz. 7.30 - 15.30.
oraz na stronie internetowej: www.opole.uw.gov.pl
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