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UCHWAŁA NR III/16/10
RADY GMINY DOMASZOWICE
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.
1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155,
poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.
1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz.
651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r.
Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz.
1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) i art.18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.

1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.
1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.
420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.
675) Rada Gminy w Domaszowicach uchwala, co
następuje
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanych dalej „organizacjami”.

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 9

– 563 –

§ 2.1. Konsultacje przeprowadza się w celu
poznania opinii organizacji.
2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy.
3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji.
4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach
są działające na terenie Gminy Domaszowice organizacje.

Poz. 78-79

4. Opinie organizacji złożone z uchybieniem
terminu określonego w ust. 3 nie będą uwzględniane w toku procedury uchwałodawczej nad
konsultowanym projektem aktu prawa miejscowego.
§ 4.1. Z przeprowadzonych konsultacji osoba
odpowiedzialna za ich przeprowadzenie sporządza
sprawozdanie.
2. Informacje z przeprowadzonych konsultacji
Wójt przedstawia Radzie Gminy.

§ 3.1. Wójt Gminy zobowiązany jest do przedłożenia organizacjom projektów aktów prawa
miejscowego określonego w § 1.
2. Bez względu na przesłanie organizacjom
projektu aktu prawa miejscowego, projekt jest
zamieszczany na stronie internetowej www.bip.
domaszowice.pl
3. Organizacje wypowiadają się w sprawie
przedstawionego projektu aktu prawa miejscowego na piśmie nie później niż w ciągu 14 dni od
dnia jego doręczenia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Jan Nowak
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UCHWAŁA NR III/6/10
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty
należności pieniężnych Gminy Kędzierzyn - Koźle oraz jej jednostek organizacyjnych
mających charakter cywilnoprawny
Na podstawie art. 59 ust. 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz Dz. U.
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835,
Nr 152, poz. 1020 i Nr 96, poz. 620) Rada Miasta Kędzierzyn – Koźle uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady
umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty płatności na rzecz Gminy Kędzierzyn –
Koźle i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, zwanych dalej „należnościami” wobec
osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.
§ 2.1. Umorzenie należności w całości lub
części może nastąpić, jeżeli:
1) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego
pobytu albo dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego

użytku domowego, których łączna wartość nie
przekracza kwoty 6.000 zł,
2) dłużnik - osoba prawna został wykreślony
z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na
osoby trzecie,
3) jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej uległa likwidacji,
4) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes
publiczny,
5) ściągnięcie należności zagraża egzystencji
dłużnika lub jego rodziny,
6) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne
okazało się nieskuteczne.
2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 może nastąpić
na wniosek dłużnika a w przypadkach określonych
w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 - również z urzędu.
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§ 3.1. Odraczanie terminu zapłaty i rozkładanie na raty należności może nastąpić w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub
gospodarczymi dłużnika na jego wniosek.
2. W razie udzielania ulg, o których mowa
w ust. 1 należy kierować się możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem
Gminy.
3. Umarzanie należności oraz udzielanie innych
ulg, w przypadku gdy oprócz dłużnika głównego
zobowiązane są inne osoby, może nastąpić tylko
wówczas, kiedy warunki umorzenia zachodzą
wobec wszystkich zobowiązanych.

Poz. 79-80

3. Wartość pomocy de minimis ulega sumowaniu niezależnie od tego, kto tej pomocy udzielił.
4. W celu uzyskania pomocy de minimis
przedsiębiorca winien przedstawić zaświadczenia
i oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r.
Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99).
§ 7. Informację o wysokości umorzonych, odroczonych lub rozłożonych na raty należnościach,
o których mowa w § 1 Prezydent Miasta przedkładać będzie wraz z półrocznym i rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu.

§ 4. Umarzanie należności lub udzielanie innych ulg następuje:
1. z urzędu - w formie jednostronnego oświadczenia złożonego w formie pisemnej organu lub
osoby upoważnionej;
2. na wniosek dłużnika - w formie pisemnego
porozumienia z wierzycielem.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 9. Traci moc uchwała Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie
określania zasad oraz wskazania organów uprawnionych do umarzania wierzytelności i udzielania
innych ulg w zakresie należności gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

§ 5. Organami właściwymi do umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty
należności są:
1) kierownicy podległych jednostek organizacyjnych w zakresie należności będących dochodami tych jednostek,
2) Prezydent Miasta w zakresie dochodów realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez
umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
oraz w prasie lokalnej.

§ 6.1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielanie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji
(WE) Nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do
pomocy de minimis.
2. Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie
może przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której
mowa w Rozporządzeniu wymienionym w ust. 1.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
Andrzej Kopeć
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UCHWAŁA NR IV/20/2010
RADY GMINY MURÓW
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Murów i jej jednostkom organizacyjnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,

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 48, poz. 372, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.
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1111 Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.
420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.
675) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 zm. 2010 r. Nr 28,
poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835)
Rada Gminy Murów uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady
i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Murów
i jej jednostkom organizacyjnym wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej,
zwanych dalej „dłużnikami”.
§ 2.1. Należności pieniężne mające charakter
cywilnoprawny mogą być umarzane w całości
z urzędu jeżeli:
1) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając
żadnego majątku, albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych
przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość
nie przekracza kwoty 5.000 zł,
2) osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu
należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby
trzecie,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne
okazało się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej uległa likwidacji,
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes
publiczny.
2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, należności o których mowa w § 1 mogą zostać umorzone tylko
wtedy, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 3.1. Należności pieniężne, mające charakter
cywilnoprawny, na wniosek dłużnika mogą zostać:
1) umarzane w całości lub części,
2) odroczone terminy spłaty całości lub części
należności, wraz z odsetkami za zwłokę,
3) rozłożone na raty w całości lub części należności, wraz z odsetkami za zwłokę.
2. Ulgi wymienione w ust. 1 mogą zostać
udzielone jeżeli zachodzi przynajmniej jedna
z poniższych okoliczności:

Poz. 80

1) występują uzasadnione względy społeczne
i gospodarcze,
2) nie sprzeciwia się to uzasadnionemu interesowi gminy,
3) ściągnięcie wierzytelności zagrażałoby ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego
egzystencji,
4) ściągnięcie wierzytelności byłoby sprzeczne
z zasadami współżycia społecznego.
3. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się
odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia
wniosku, o której mowa w ust. 1, do upływu
terminów zapłaty określonych przez organ przyznający ulgę.
4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo
w pełnej wysokości rat odroczonych lub rozłożonych ustalonych przez organ przyznający ulgę,
pozostała do spłaty wierzytelność staje się wymagalna w trybie natychmiastowym wraz
z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od
pierwszego terminu zapłaty.
§ 4.1. W stosunku do dłużników będących
przedsiębiorcami, stosowanie umorzeń, odroczeń
lub rozkładania na raty należności, które stanowią
pomoc publiczną, odbywać się będzie w ramach
pomocy de minimis z uwzględnieniem warunków
określonych w Rozporządzeniu Komisji (WN)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
w odniesieniu do pomocy de minimis (Dz. U. WEL
Nr 379 z 28.12.2006 r.).
2. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc
w formie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na
raty, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie
z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej
w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych,
nie przekracza kwoty 200.000 euro, a dla przedsiębiorców działających w sektorze transportu
drogowego - kwoty 100.000 euro.
3. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej
uchwały podlega sumowaniu z każdą inną pomocą de minimis otrzymaną przez przedsiębiorcę
w okresie 3 lat kalendarzowych poprzedzających
dzień uzyskania zwolnienia oraz z pomocą inną
niż pomoc de minimis uzyskana przez przedsiębiorcę w odniesieniu do tego samego projektu
inwestycyjnego lub tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą i nie może przekroczyć wartości określonych w ust. 2 niniejszej
uchwały.
4. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie
pomocy de minimis przedkłada Gminie informacje
oraz składa formularz informacji określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311), jak
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również przedkłada wszystkie zaświadczenia
o pomocy de minimis, jaką otrzymał w roku,
w którym ubiega się o udzielenie pomocy, oraz
w ciągu dwóch poprzedzających go lat, ewentualnie przedkłada oświadczenie o pomocy de minimis uzyskanej w powyższym okresie, lub
oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie.
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§ 7. Umorzenie, odroczenie terminu płatności
lub rozłożenie na raty należności następuje
w formie pisemnej w oparciu o przepisy prawa
cywilnego.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXII/161/2006
Rady Gminy Murów z dnia 29.06.2006 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
spłaty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

§ 5.1. Umorzenie należności głównej skutkuje
umorzeniem odsetek.
2. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności
głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu odsetki.
§ 6.1. Do umarzania, odraczania terminów lub
rozdania na raty spłat należności, o których mowa w niniejszej uchwale, uprawniony jest Wójt
Gminy Murów.
2. Umorzenie należności o wartości wyższej
niż 10.000 zł wymaga uprzedniej zgody Rady
Gminy Murów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Sowada
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UCHWAŁA NR IV/16/10
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Kucoby - letnisko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203,
z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U.
z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458
z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 Dz. U.
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz.
675) Rada Miejska w Oleśnie uchwala:
§ 1.1. Nadać nazwę ulicy zlokalizowanej
w miejscowości Kucoby – letnisko na działkach
oznaczonych numerami geodezyjnymi:
a) k.m. 1 dz. 280/167 i 281/167 – ulica Brzozowa.

§ 2. Położenie i przebieg ulicy określa szkic
graficzny stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Oleśnie
Piotr Antkowiak
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UCHWAŁA NR III/13/10
RADY GMINY PAKOSŁAWICE
z dnia 30 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXIV/136/09 z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania.
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600 z 2007 r.
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz.
689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238,
Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Nr 145,
poz. 917 z 2008 r.) Rada Gminy Pakosławice
uchwala, co następuje:

ją się lub kończą w poniedziałek, wtorek, środę,
czwartek lub piątek za podstawę ustalenia liczby
godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony
w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie
art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony
o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela
ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy
dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub
dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin
ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak
większa niż liczba godzin przydzielonych w planie
organizacyjnym”.

§ 1. W uchwale Nr XXIV/136/09 z dnia
28 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
zasady przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego,
za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania (Dz. Urzęd. Woj. Opol. Nr 26 poz. 447)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Liczbę uczniów przyjmuje się według stanu
na dzień 1 września każdego roku szkolnego”,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.
§ 3. W roku, w którym uchwała wchodzi
w życie przyjmuje się stan uczniów na dzień
1 luty 2011.

2) po § 22 dodaje się § 221 w brzmieniu:
„Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy
nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy,
oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczyna-

§ 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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UCHWAŁA NR III/13/10
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/296/10 Rady Gminy Reńska Wieś
z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,

Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 oraz 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 oraz
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
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z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,
Nr 106, poz. 675), w związku z art. 5 ust. 1, 2,
3, 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620,
Nr 225, poz. 1461), Rada Gminy Reńska Wieś
uchwala, co następuje:
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„związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2011 r.

§ 1. W uchwale Rady Gminy Reńska Wieś
nr XLVII/296/10 z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje
brzmienie:

Przewodniczący
Rady Gminy Reńska Wieś
Krystian Flegel
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UCHWAŁA NR III/12/10
RADY GMINY RUDNIKI
z dnia 28 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
i zwolnień od tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142
poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.
1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku
Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,
z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175
poz. 1457, z 2006 roku Dz. U. Nr 17 poz. 128,
Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Dz. U. Nr 48
poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218,
z 2008 roku Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223
poz. 1458, z 2009 roku Dz. U. Nr 52 poz. 420,
Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Dz. U. Nr 28
poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675/ oraz art. 5
ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity
z 2010 roku Dz. U. Nr 95 poz. 613 i Nr 96 poz.
620/ Rada Gminy Rudniki uchwala:

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, zmienionej
uchwałą Nr XL/312/10 Rady Gminy Rudniki
z dnia 29 października 2010 roku wprowadza się
następujące zmiany:
- w § 1 w tabeli rocznych stawek podatku od
nieruchomości w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
"d/ związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej
- 4,27 zł".

§ 1. W uchwale Nr XXI/159/08 Rady Gminy
Rudniki z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie

Przewodniczący
Rady Gminy
Edward Gładysz
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.
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UCHWAŁA NR III/13/10
RADY GMINY RUDNIKI
z dnia 28 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy
niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych /tekst jednolity z 2010 roku Dz. U.
Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620/, art. 6a ust. 11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku
rolnym /tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 136
poz. 969, Nr 191 poz. 1412, Nr 249 poz. 1825,
Nr 245 poz. 1775, z 2007 roku Dz. U. Nr 109
poz. 747, z 2008 roku Dz. U. Nr 116 poz. 730,
Nr 237 poz. 1655, z 2009 roku Dz. U. Nr 56
poz. 458, z 2010 roku Dz. U. Nr 96 poz. 620/,
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października
2002 roku o podatku leśnym /tekst jednolity
z 2002 roku Dz. U. Nr 216 poz. 1826, z 2005 roku
Dz. U. Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365,
Nr 179 poz. 1484, z 2006 roku Dz. U. Nr 245
poz. 1775, Nr 249 poz. 1825, z 2008 roku Dz.
U. Nr 116 poz. 730, z 2009 roku Dz. U. Nr 56
poz. 458, z 2010 roku Dz. U. Nr 96 poz. 620/
Rada Gminy uchwala:
§ 1. W uchwale Nr XVII/171/04 Rady Gminy
Rudniki z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie
określenia wzorów formularzy niezbędnych do
wymiaru i poboru podatków od nieruchomości,
rolnego i leśnego wprowadza się następujące
zmiany:
1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje
brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje
brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/244/09 Rady
Gminy Rudniki z dnia 26 listopada 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia,
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Edward Gładysz
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UCHWAŁA NR III/11/2010
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn
prowadzące wychowanie przedszkolne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2001 roku, nr 142, poz. 1591; ze zmianami z 2002 roku:
Dz. U. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113
poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806;
z 2003 roku: Dz. U. nr 80 poz. 717, nr 162 poz.
1568; z 2004 roku: Dz. U. nr 102 poz. 1055
i nr 116, poz. 1203; z 2005 roku: Dz. U. nr 172,

poz.1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 roku:
Dz. U. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz.1337,
z 2007 roku: nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974
i nr 173, poz. 1218; z 2008 roku: nr 180, poz.
1111 i nr 223, poz. 1458; z 2009 roku: nr 52,
poz. 420; z 2010 roku: nr 28, poz. 142, nr 28,
poz. 146 i nr 106, poz. 675), art. 14 ust. 5
w związku z art. 6 ust. 1 i art. 67a ust. 1 – 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
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(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2004 roku,
nr 256, poz. 2572; ze zmianami z 2004 roku:
Dz. U. nr 109, poz. 1161; Dz. U. nr 69, poz.
624, Dz. U. nr 273, poz. 2703, Dz. U. nr 281,
poz. 2781; z 2005 roku: Dz. U. nr 17, poz. 141,
Dz. U. Nr 69, poz. 624, Dz. U. Nr 273, poz.
2703, Dz. U nr 281, poz. 2781, Dz. U. Nr 17,
poz. 141, Dz. U. Nr 131, poz. 1091, Dz. U.
Nr 122, poz. 1020, Dz. U. Nr 167, poz. 1400,
Dz. U. Nr 94, poz. 788, Dz. U. Nr 249, poz.
2104; z 2006 roku: Dz. U. Nr 144, poz. 1043,
Dz. U. Nr 208, poz. 1532; Dz. U. Nr 227, poz.
1658; z 2007 roku: Dz. U. Nr 42, poz. 273,
Dz. U. Nr 80, poz. 542, Dz. U. Nr 120, poz. 818,
Dz. U. Nr 115, poz. 791, Dz. U. Nr 181, poz.
1292, Dz. U. Nr 181, poz. 1292, Dz. U. Nr 180,
poz. 1280; z 2008 roku: Dz. U. Nr 70, poz. 416,
Dz. U. Nr 145, poz.917, Dz. U. Nr 216, poz.
1370, Dz. U. nr 235, poz. 1618; z 2009 roku:
Dz. U. Nr 6, poz. 33, Dz. U. Nr 31, poz. 206,
Dz. U. Nr 56, poz. 458, Dz. U. Nr 56, poz. 458,
Dz. U. Nr 56, poz. 458, Dz. U. Nr 219, poz.
1705; z 2010 roku: Dz. U. Nr 44, poz. 250,
Dz. U. Nr 54, poz. 320), Rada Miejska uchwala,
co następuje:
§ 1.1. Świadczenia udzielane przez jednostki
organizacyjne Gminy Wołczyn realizujące zadania
wychowania przedszkolnego, zwane dalej „przedszkolami”, w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego,
o której mowa w odrębnych przepisach, są bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie na zasadach
określonych w statucie przedszkola lub szkoły
podstawowej prowadzącej oddział przedszkolny.
§ 2.1. Świadczenia przedszkoli, wykraczające
poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, są odpłatne. Opłata za świadczenia
opiekuńczo-wychowawcze udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym 5 godzin przeznaczonym na realizację programu wychowania
przedszkolnego obejmuje koszty opieki i zajęć
wspierających prawidłowy rozwój
dziecka,
a w szczególności:
1) działań opiekuńczych dostosowanych do
wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniających mu bezpieczne funkcjonowanie podczas
zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem:
a) przygotowywania miejsca i zapewnienia
dziecku warunków do zabawy, wypoczynku, snu
i spożycia posiłku;
b) nadzoru nauczycieli i pracowników obsługi
nad wypoczywającym dzieckiem i w czasie spożywania przez dziecko posiłków;
c) nadzoru nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw
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na wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego
placu zabaw;
2) korekcyjno-kompensacyjnych, umożliwiających dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej;
3) przygotowujących dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;
4) umożliwiających realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę
programową;
5) gier i zabaw wspomagających rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniających i korygujących wady wymowy dziecka,
rozwijających zainteresowanie dziecka otaczającym go światem oraz umożliwiające dziecku właściwy rozwój emocjonalny i społeczny;
6) zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i opieki podczas zajęć dodatkowych organizowanych
na życzenie rodziców (opiekunów prawnych).
2. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń
opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa
w ust. 1, udzielanych w czasie godzin pracy
przedszkola, ustala się opłatę w wysokości:
1) 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy),
2) 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) za
dziecko z rodziny, która korzysta ze świadczeń
z pomocy społecznej na podstawie art. 36 pkt 1
lit. a i b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362
z późniejszymi zmianami), tj. z zasiłku stałego
i zasiłku okresowego - w czasie ich pobierania. Podstawą zastosowania tej opłaty jest decyzja ustalająca uprawnienie rodziny do świadczeń, wydana
przez właściwy organ wymieniony w art. 110
ust. 7 lub 8 ustawy o pomocy społecznej.
§ 3.1. Zakres realizowanych w przedszkolu
i szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Wołczyn świadczeń, o których mowa
w § 2, zasady i wysokość odpłatności za te
świadczenia oraz opłat za korzystanie przez
dziecko z wyżywienia, a także pobierania odsetek
za zwłokę w regulowaniu należności określi
umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy przedszkolem, a rodzicami (opiekunami prawnymi)
dziecka.
2. Wzór umowy określa Burmistrz Wołczyna.
3. Rodzice (opiekunowie prawni) deklarują
w umowie liczbę godzin korzystania przez dziecko
ze świadczeń opiekuńczo - wychowawczych,
o których mowa w § 2 ust. 1.
§ 4.1. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 2, nie
obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie
rodziców przez inne niż przedszkole podmioty.
2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola
w porozumieniu z organem prowadzącym,
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z zastosowaniem przepisów art. 67a ustawy
o systemie oświaty.

w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Wołczyn.

§ 5. Rodzice lub opiekunowie prawni wnoszą
opłaty za udział wychowanków w zajęciach,
o których mowa w § 2 ust. 1, a także za korzystanie z posiłków przez wychowanków oddziałów
przedszkolnych w danym miesiącu nie później, niż
do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie od pierwszego
dnia miesiąca kalendarzowego następującego po
upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr X/54/2007 Rady Miejskiej
w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2007 roku

Przewodniczący Rady
Waldemar Antkowiak
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UCHWAŁA NR III/15/2010
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm. Dz. U.
z 2009 Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241,
Nr 219, poz. 1706, Nr 202, poz. 1551, Nr 221,
poz. 1738; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40,
poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125, poz. 842)
Rada Miejska w Wołczynie uchwala:
§ 1. Pierwszeństwo w przyznawaniu pomocy
w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom
samotnym oraz tym rodzinom, w których wszyscy członkowie wymagają pomocy z powodu
niepełnosprawności, wynikającej z wieku lub choroby.
Dochód na osobę w procentach
do 100%
powyżej 100 do 200 %
powyżej 200% do 300%
powyżej 300% do 400%
powyżej 400% do 500%
powyżej 500% do 600%
powyżej 600% do 700%
powyżej 700%

§ 2.1. Cena jednej godziny opiekuńczej wynosi
17 zł.
2. Cena jednej godziny specjalistycznych usług
opiekuńczych wynosi 25 zł.
§ 3.1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w zależności od posiadanego dochodu osoby samotnie
gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie.
2. Przedział dochodu, od którego obliczana
jest wysokość odpłatności, ustalany jest w relacji
do aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
w sposób następujący:

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny usługi za 1 godzinę dla:
osoby samotnie gospodarującej
osób w rodzinie
0
0
5%
10%
10%
20%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
100%

§ 4.1. W przypadku szczególnie uzasadnionym
osoba zainteresowana może, na jej wniosek lub
na wniosek pracownika socjalnego być częścio-

wo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności, zwłaszcza ze względu na:
1) konieczność korzystania z co najmniej
dwóch rodzajów usług,
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2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt
członka rodziny w domu pomocy społecznej,
ośrodku wsparcia lub placówce: opiekuńczowychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej i leczniczo-opiekuńczej,
3) konieczność korzystania przez więcej niż
jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie usług
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle
chorą,
4) zdarzenia losowe.
2. Rodzaje usług opiekuńczych:
1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb
życiowych,
2) opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza,
3) pielęgnację,
4) zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Poz. 87-88

miesiąca pracownikowi OPS-u odpowiedzialnemu
za koordynację usług opiekuńczych, który odprowadzi gotówkę do banku.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.
§ 7. Traci moc uchwała nr XVII/224/2004 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października
2004 r. w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
§ 8.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

§ 5. Należność za usługi opiekuńcze pobierana
będzie przez upoważnionych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie – Opiekunów,
a następnie przekazywana do dnia 5-go każdego

Przewodniczący Rady
Waldemar Antkowiak
88
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ZARZĄDZENIE NR 2
STAROSTY STRZELECKIEGO
z dnia 14 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy w 2011 roku.
Działając na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362
z późn. zm.):
§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie
i filią w Leśnicy w 2011 r. w wysokości
2.494,10 zł.
89

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu Strzeleckiego.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie w miesiącu następnym po miesiącu,
w którym zostało opublikowane.
Starosta
Józef Swaczyna
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OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA OPOLA
z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady
do Spraw Osób Niepełnosprawnych w mieście Opolu.
Na postawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz
trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych
podaję do publicznej wiadomości i jednocześnie
zapraszam organizacje pozarządowe, fundacje,
działające na rzecz osób niepełnosprawnych
w mieście Opolu oraz przedstawicieli jednostek
samorządu terytorialnego, do zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do
Spraw Osób Niepełnosprawnych w mieście Opolu

art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 214, poz. 1407).
Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej
do dnia 28 lutego 2011 roku na adres: Urząd
Miasta Opola Rynek – Ratusz, 45-015 Opole,
pokój nr 35, I piętro.
Prezydent Miasta
Ryszard Zembaczyński
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POROZUMIENIE NR 39/2010
z dnia 18 listopada 2010 r.
w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
na terenie Gminy Reńska Wieś
zawarte pomiędzy:
Powiatem Kędzierzyńsko – Kozielskim, Plac
Wolności 13, 47 – 220 Kędzierzyn – Koźle, zwanym dalej „Powiatem” reprezentowanym przez:
1. mgr Józef Gisman - Starosta Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
2. mgr inż. Marek Matczak - Wicestarosta
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
a
Gminą Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1, 47 - 208
Reńska Wieś zwaną dalej „Gminą” reprezentowaną przez:
mgr Marian Wojciechowski - Wójta Gminy
o treści następującej:
§ 1.1. Działając na podstawie Uchwały Rady
Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego Nr XLV/
284/2010 z dnia 26.10.2010 r., Powiat powierza, a Gmina przyjmuje obowiązek prowadzenia
zadań związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem
śliskości zimowej na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy, zgodnie z wykazem
stanowiącym załącznik nr 1 do porozumienia.

2. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia
podpisania porozumienia do 31 marca 2011 roku.
3. Strony ustalają, że zimowe utrzymanie dróg
będzie prowadzone przez Gminę według V standardu określonego w załączniku nr 2 do porozumienia.
§ 2.1. Na wykonanie zadań określonych niniejszym porozumieniem Powiat przekaże Gminie
dotację w wysokości 54 532,00 zł, (słownie:
pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści dwa
złote 00/100).
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 będzie
przekazywana w następujących terminach i wysokościach:
a) do 10 stycznia 2011 r. - 18 178,00 zł,
b) do 10 lutego 2011 r. - 18 177,00 zł,
c) do 10 marca 2011 r. - 18 177,00 zł.
3. Rozliczeniem przekazanych środków finansowych przez Powiat, o których mowa w § 2
pkt 1 będą potwierdzone kserokopie rachunków
lub faktur potwierdzających wykonanie przedmiotowego zadania, które za 2010 r. należy przedłożyć do 31.01.2011 r. natomiast za I kwartał
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2011 r. należy przedłożyć w terminie 15 dni po
upływie terminu wykorzystania dotacji.
4. W przypadku poniesienia przez Gminę uzasadnionych i zaakceptowanych przez Powiat wydatków na wykonanie zadania, o którym mowa
w § 1 przekraczających kwotę dotacji, wielkość
dotacji zostanie zwiększona. Zwiększenie dotacji
nastąpi po przekroczeniu kwoty dotacji w trakcie
trwania porozumienia bądź po zakończeniu okresu
obowiązywania porozumienia.
§ 3. Zadanie określone niniejszym porozumieniem Gmina może prowadzić we własnym zakresie lub zlecić innemu wykonawcy wybranemu
zgodnie z uwzględnieniem przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
§ 4.1. W imieniu Powiatu nadzór i kontrolę realizacji powierzonego zadania będzie sprawował
Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie – Koźlu.
2. Gmina zobowiązuje się do przekazywania
Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kędzierzynie –
Koźlu aktualnych informacji o stanie dróg przekazanych do zimowego utrzymania oraz o związanych z tym utrzymaniem utrudnieniach.
§ 5. Za szkody osób trzecich powstałe
w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem, jak i czasie wykonywania zadań będących przedmiotem porozumienia
odpowiedzialność ponosi Gmina.

Poz. 90

§ 6. Porozumienie może być wypowiedziane
przez każdą ze stron, za uprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
§ 7. Każda zmiana warunków określonych
w niniejszym porozumieniu nastąpić może za
zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie
aneksu do umowy.
§ 8.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne kwestie związane z realizacją
porozumienia strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku braku dojścia do porozumienia
spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd.
§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdego z uczestników porozumienia.
§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
POWIAT

GMINA

Starosta
mgr Józef Gisman

Wójt Gminy
mgr Marian Wojciechowski

Wicestarosta
mgr inż. Marek Matczak

Załącznik nr 1
do porozumienia nr 39/2010
z dnia 18 listopada 2010 r.
WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY REŃSKA WIEŚ
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Razem

Nr drogi Nazwa drogi
1408
1409
1410
1411
1413
1423
1429
1430
1431
1448
1470

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Zdzieszowice - Walce
Większyce - Łężce
Urbanowice - DP nr 1409O
Gościęcin - Urbanowice - Łężce
Bytków - DK Nr 38
Sukowice - Długomiłowice
Długomiłowice - Gierałtowice - K Nr 38
Gierałtowice - DW Nr 418
Długomiłowice - Reńska Wieś
Grocholub - Poborszów
Pokrzywnica - Dobieszowice

Kilometry
/od – do/
1+763 - 10+026
0+000 - 7+704
1+616 - 3+016
5+043 - 5+343
0+000 - 1+600
1+000 - 2+335
0+000 - 6+472
0+000 - 0+604
0+000 - 5+840
0+699 - 3+789
0+000 - 0+600

Długość drogi
[km]
8.26
7.70
1.40
0.30
1.60
1.34
6.47
0.60
5.84
3.09
0.60
37.20
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Załącznik nr 2
do porozumienia nr 39/2010
z dnia 18 listopada 2010 r.

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA DROGACH POWIATOWYCH
ZARZĄDZANYCH PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU

Lp.

1.

2.

Standard

IV

V

Drogi

Opis stanu utrzymania drogi

miejskie

- jezdnia odśnieżona na całej
szerokości
- jezdnia posypana na odcinkach
decydujących o możliwości
ruchu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu
po ustaniu opadów śniegu
od stwierdzenia wystąpienia zjawiska
zjawisko
odstępstwo
zjawisko
odstępstwo
-

luźny
zajeżdżony
języki śnieżne
zaspy

-

8 godz.
występuje
występuje
do 8 godzin

Dopuszczalne przerwy w komunikacji - do 8 godzin
- jezdnia odśnieżona
- w miejscach zasp odśnieżony
- luźny
- 8 godz.
co najmniej jeden pas ruchu
- zajeżdżony
- występuje
zamiejskie z wykonaniem mijanek
- nabój śnieżny - występuje
- jezdnia posypana na odcin- zaspy
- do 24 godzin
kach decydujących o możliwości ruchu

- gołoledź
- 8 godzin
- śliskość pośniegowa - 10 godzin
- lodowica
- 8 godzin

- gołoledź
- 8 godzin
- śliskość pośniegowa - występuje

Dopuszczalne przerwy w komunikacji - do 8 godzin

1
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POROZUMIENIE NR 40/2010
z dnia 18 listopada 2010 r.
w sprawie przekazania Gminie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
na terenie Gminy Polska Cerekiew
zawarte pomiędzy:
Powiatem Kędzierzyńsko – Kozielskim, Plac
Wolności 13, 47 – 220 Kędzierzyn – Koźle, zwanym dalej „Powiatem” reprezentowanym przez:
1. mgr Józef Gisman - Starosta Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
2. mgr inż. Marek Matczak - Wicestarosta
Powiatu Kędzierzyńsko –Kozielskiego
a
Gminą Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4,
47 - 260 Polska Cerekiew zwaną dalej „Gminą”
reprezentowaną przez:
inż. Krystyna Helbin - Wójta Gminy
o treści następującej:
§ 1.1. Działając na podstawie Uchwały Rady
Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego Nr XLV/
283/2010 z dnia 26.10.2010 r., Powiat powierza, a Gmina przyjmuje obowiązek prowadzenia
zadań związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem
śliskości zimowej na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy, zgodnie z wykazem
stanowiącym załącznik nr 1 do porozumienia.

2. Porozumienie zostaje zawarte na okres od
dnia podpisania porozumienia do 31 marca
2011 roku.
3. Strony ustalają, że zimowe utrzymanie dróg
będzie prowadzone przez Gminę według V standardu określonego w załączniku nr 2 do porozumienia.
§ 2.1. Na wykonanie zadań określonych niniejszym porozumieniem Powiat przekaże Gminie
dotację w wysokości 60 087,00 zł, (słownie:
sześćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych 00/100).
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 będzie
przekazywana w następujących terminach i wysokościach:
a) do 10 grudnia 2010 r. - 8 550,00 zł,
b) do 10 stycznia 2011 r. - 17 179,00 zł,
c) do 10 lutego 2011 r. - 17 179,00 zł,
d) do 10 marca 2011 r. - 17 179,00 zł.
3. Rozliczeniem przekazanych środków finansowych przez Powiat, o których mowa w § 2
pkt 1 będą potwierdzone kserokopie rachunków
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lub faktur potwierdzających wykonanie przedmiotowego zadania, które za 2010 r. należy przedłożyć do 31.01.2011 r. natomiast za I kwartał
2011 r. należy przedłożyć w terminie 15 dni po
upływie terminu wykorzystania dotacji.
4. W przypadku poniesienia przez Gminę uzasadnionych i zaakceptowanych przez Powiat wydatków na wykonanie zadania, o którym mowa
w § 1 przekraczających kwotę dotacji, wielkość
dotacji zostanie zwiększona. Zwiększenie dotacji
nastąpi po przekroczeniu kwoty dotacji w trakcie
trwania porozumienia bądź po zakończeniu okresu
obowiązywania porozumienia.
§ 3. Zadanie określone niniejszym porozumieniem Gmina może prowadzić we własnym zakresie lub zlecić innemu wykonawcy wybranemu
zgodnie z uwzględnieniem przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
§ 4.1. W imieniu Powiatu nadzór i kontrolę realizacji powierzonego zadania będzie sprawował
Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie – Koźlu.
2. Gmina zobowiązuje się do przekazywania
Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kędzierzynie –
Koźlu aktualnych informacji o stanie dróg przekazanych do zimowego utrzymania oraz o związanych z tym utrzymaniem utrudnieniach.
§ 5. Za szkody osób trzecich powstałe
w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem, jak i czasie wykony-
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wania zadań będących przedmiotem porozumienia
odpowiedzialność ponosi Gmina.
§ 6. Porozumienie może być wypowiedziane
przez każdą ze stron, za uprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
§ 7. Każda zmiana warunków określonych
w niniejszym porozumieniu nastąpić może za
zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie
aneksu do umowy.
§ 8.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne kwestie związane z realizacją
porozumienia strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku braku dojścia do porozumienia
spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd.
§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech
jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdego z uczestników porozumienia.
§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
POWIAT

GMINA

Starosta
mgr Józef Gisman

Wójt Gminy
inż. Krystyna Helbin

Wicestarosta
mgr inż. Marek Matczak

Załącznik nr 1
do porozumienia nr 40/2010
z dnia 18 listopada 2010 r.
WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE
GMINY POLSKA CEREKIEW
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nr
drogi
1405 O
1406 O
1421 O
1422 O
1426 O
1453 O
1456 O
1460 O
1473 O

Nazwa drogi
Pawłowiczki - Kochaniec
Pawłowiczki - Wronin
Chrósty - Ligota Mała
Zakrzów - Cisek
Polska Cerekiew - Ciepły Dół
dojazd do stacji kolejowej Grzędzin
Dzielawy - gr.woj./Modzurów/
/Pawłów/gr.woj. - Wronin
Koza - Maciowakrze
Razem

Kilometry
/od - do/
3+700 - 10+851
4+620 - 8+440
2+990 - 4+832
3+500 - 5+163
0+000 - 1+787
0+000 - 0+262
0+000 - 1+770
0+000 - 1+559
0+000 - 1+368

Długość drogi
[km]
7.15
3.82
1.84
1.66
1.79
0.26
1.77
1.56
1.37
21.22
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Załącznik nr 2
do porozumienia nr 40/2010
z dnia 18 listopada 2010 r.

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA DROGACH POWIATOWYCH
ZARZĄDZANYCH PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU
Dopuszczalne odstępstwa od standardu
Lp.

Standard

Drogi

Opis stanu utrzymania drogi

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia wystąpienia zjawiska

zjawisko

1.

IV

miejskie

2.

V

zamiejskie

zjawisko
odstępstwo
odstępstwo
- jezdnia odśnieżona na całej
- 8 godz.
szerokości
- luźny
- występuje
- gołoledź
- 8 godzin
- jezdnia posypana na od- zajeżdżony
- występuje
- śliskość pośniegowa - 10 godzin
cinkach decydujących o
- języki śnieżne - do 8 go- lodowica
- 8 godzin
możliwości ruchu
- zaspy
dzin
Dopuszczalne przerwy w komunikacji - do 8 godzin
- jezdnia odśnieżona
- w miejscach zasp odśnieżo- - luźny
- 8 godz.
ny co najmniej jeden pas
- zajeżdżony
- występuje
- 8 godzin
- gołoledź
ruchu z wykonaniem mijanek - nabój
- występuje
- śliskość pośniegowa - występuje
- jezdnia posypana na odcinśnieżny
- do 24
kach decydujących o możli- zaspy
godzin
wości ruchu
Dopuszczalne przerwy w komunikacji - do 8 godzin
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Porozumienie Komunalne Nr 1/2010
z dnia 30 grudnia 2010 r.
zmieniające Porozumienie komunalne z dnia 02.01.2009 r.
zawartego pomiędzy Gminą Gogolin, Gminą Krapkowice, Gminą Strzeleczki i Gminą Walce,
9

2
o następującej treści:
§ 1. W Porozumieniu komunalnym z dnia
02.01.2009 r. stosownie do ustaleń zawartych
w piśmie Nr DOŚ/2713/2010 z dnia 07.12.2010 r.
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Gogolinie, strony zgodnie wprowadzają następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 2, załącznik do Porozumienia
komunalnego otrzymuje brzmienie ustalone
w załączniku do niniejszego Porozumienia komunalnego”;
2) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Porozumienie zawiera się na czas określony tj. do dnia 31.12.2014 r.”.
§ 2. Pozostałe postanowienia Porozumienia
komunalnego nie ulegają zmianie.

§ 3. Porozumienie komunalne obowiązuje od
dnia 01 stycznia 2011 r.
§ 4. Porozumienie komunalne sporządzono
w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po
dwa dla każdej ze stron.
1. GMINA GOGOLIN

2. GMINA KRAPKOWICE

Burmistrz
Joachim Wojtala

Burmistrz
Andrzej Kasiura

3. GMINA STRZELECZKI

4. GMINA WALCE

Wójt
Bronisław Kurpiela

Wójt
Bernard Kubata
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Załącznik
do Porozumienia komunalnego Nr 1/2010
zawartego w dniu 30.12.2010r.
pomiędzy gminami: Gogolin,
Krapkowice, Walce i Strzeleczki.
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3. Zakres przedsięwzięć na składowisku odpadów w Gogolinie obejmuje następujące zadania:
1) wykonanie ogrodzenia stałego z siatki metalowej;
2) wykonanie płyty betonowej pod kompostownik;
3) zakup bioreaktorów;
4) zakup rozdrabniarki go gałęzi;
5) remont nawierzchni dróg wewnętrznych
składowiska.

1. Strony porozumienia uczestniczą w kosztach działalności i realizacji przedsięwzięć według
zasad procentowego udziału zwanego dalej „Kluczem” w następujący sposób:
1) Gmina Gogolin
- 25,38 %;
2) Gmina Krapkowice - 54,84 %;
3) Gmina Strzeleczki - 10,34 %;
4) Gmina Walce
- 9,44 %.
2. Skorygowanie procentowego udziału, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić po zakończonym roku kalendarzowym i przedłożeniu dokumentu, uzasadniającego potrzebę dokonania
zmian, przyjętego przez strony porozumienia.

1. GMINA GOGOLIN

2. GMINA KRAPKOWICE

Burmistrz
Joachim Wojtala

Burmistrz
Andrzej Kasiura

3. GMINA STRZELECZKI

4. GMINA WALCE

Wójt
Bronisław Kurpiela

Wójt
Bernard Kubata
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SPRAWOZDANIE NR CZK.5511.1.2011.JK
STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2010 roku
Podstawa prawna: art. 38b pkt 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.)
Na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592
z późn. zm.) zarządzeniem nr 1 /KB/09 Starosty
Brzeskiego z dnia 12 stycznia 2009 r. została
ponownie na 3 letnią kadencję powołana Komisja
Bezpieczeństwa i Porządku, zwana dalej „Komisją”. W miesiącu grudniu 2010 roku w związku
z wygaśnięciem jednego mandatu radnego dokonano zmiany w składzie komisji. Komisję powołano w celu realizacji zadań Starosty w zakresie
zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami.
Celem podstawowym pracy Komisji w 2010 r.
było wypracowanie efektywnych form realizacji
zadań lub ograniczenia negatywnych zjawisk
związanych ze sferą bezpieczeństwa poprzez
określenie koncepcji przeciwdziałania takim zjawiskom, określenie zakresu odpowiedzialności za
ich wdrożenie, środków finansowych potrzebnych do ich realizacji, skoordynowanie zbieżnych

zadań poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne na terenie
powiatu brzeskiego. Przyjęto, że ważnym zadaniem - stanowiącym o powodzeniu pracy komisji jest jednoznaczne określenie odpowiedzialności
poszczególnych instytucji uczestniczących w procesie zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa
w powiecie.
Do głównych zadań Komisji w 2010 roku należało:
1) ocena zagrożeń porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;
2) rozpoznanie i monitorowanie zjawisk mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo obywateli
(zagrożenie terroryzmem, przestępczość, patologie społeczne, zjawiska hydrologiczno – meteorologiczne, zagrożenia pożarowe i bezpieczeństwo
w ruchu lądowym);
3) działalność edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa, promocja bezpieczeństwa;
4) profilaktyka bezrobocia, zwalczanie problemu ubóstwa;
5) współpraca z samorządami powiatu w celu
zapobiegania wystąpieniu niekorzystnych dla
bezpieczeństwa zjawisk;
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6) informowanie społeczeństwa o zadaniach
i kompetencjach instytucji odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo;
7) kontynuacja akcji w szkołach powiatu brzeskiego propagującej szeroko pojęte bezpieczeństwo (konkurs rysunkowy „Klęska – powódź czy
huragan – straż pożarna ci pomaga”, zawody
sprawnościowe drużyn PCK, „Piknik na Florydzie”
– uczestniczyło w nim 2400 dzieci);
8) ocena funkcjonowania Policji, PSP i innych
powiatowych służb, inspekcji i straży, a także
jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
9) opiniowanie projektu budżetu powiatu –
w pozycjach dotyczących porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli.
Komisja w ustawowym składzie odbyła
w 2010 roku 4 posiedzenia, w tym trzy z udziałem członków Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego oraz jedno poszerzone o przedstawicieli policji i zarządu dróg powiatu brzeskiego,
na których przyjęto szereg materiałów opracowanych przez poszczególnych jej członków lub zespoły robocze.
I. Mając na uwadze ewentualne zagrożenia
mogące wystąpić na terenie administrowanym
przez Starostwo Powiatowe podjęto szereg działań „zapobiegawczo – profilaktycznych”:
1) rozpoczęto zgodnie z wytycznymi opracowanie „Planu Zarządzania Kryzysowego”;
2) uaktualniono „Plan zaopatrzenia w wodę
w warunkach specjalnych”;
3) uaktualniono inne dokumenty planistyczne
przygotowane na wypadek wystąpienia tak zwanych zjawisk kryzysowych;
4) organizowano i przeprowadzono konferencję
nt. „System Zarządzania Kryzysowego”, uczestniczyli w niej pracownicy PCZK i GCR powiatów:
brzeski, kluczborski, namysłowski, przedstawiciele
wojewody opolskiego, dowództwa ŚOW, 1 BSap,
2 bri, WSzW Opole, PSP, przedstawiciele służb
i straży powiatowych oraz burmistrzowie i wójtowie w/w powiatów. W trakcie konferencji dokonano oceny stanu zagrożeń mogących wystąpić
w powiatach: brzeskim, kluczborskim, namysłowskim. Omówiono rolę Terenowych Organów
Administracji Wojskowej w systemie zarządzania
kryzysowego i nakreślono zasady współpracy
pomiędzy TOAW a PCZK i GCR. Uczestniczono
w pokazie współdziałania pododdziałów wydzielonych z 1 BSap, 2 bri z PSP i Policją w zakresie
zwalczania klęsk żywiołowych;
5) współuczestniczono w Konferencji w 1 BSap
nt. „Współpraca organów samorządowych i dowództwa 1 BSap w czasie prowadzenia mobilizacji podczas sytuacji kryzysowych”. Udział w kon-
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ferencji wzięli przedstawiciele PCZK, GCR-ów
powiatu brzeskiego oraz szefowie służb 1 BSap
i WKU. Dowódca 1 BSap i Starosta Powiatu podpisali porozumienie w tym zakresie. Ponadto ustalono zasady wspólnego działania PCZK oraz Grupy Interwencyjnej 1 BSap w zakresie monitorowania i likwidacji skutków katastrof, powodzi
i innych zagrożeń mogących wystąpić na terenie
powiatu;
6) współuczestniczono w ćwiczeniu aplikacyjnym z KP Policji Brzeg nt. „Zasady współdziałania
Policji i służb Starosty w zakresie zagrożenia
stworzonego przez dzikie zwierzęta”. Udział
w nim wzięli przedstawiciele PCZK, Policji, Powiatowi Lekarze Weterynarii z Brzegu i Namysłowa oraz przedstawiciele Służby Leśnej. Przećwiczono praktycznie rozwinięcie systemu posterunków obserwacyjnych, systemu powiadamiania
ludności o zagrożeniu oraz przygotowania do
uśpienia dzikiego zwierza w celu wywiezienia go
do lasu lub ZOO. Dokonano ustaleń, że w przypadku takiego zagrożenia na terenie powiatów
brzeskiego lub namysłowskiego należy powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie który posiada broń przeznaczoną do usypiania zwierząt. Policja wystawi posterunki
ochronno – obserwacyjne, a do zadań PCZK należeć będzie powiadomienie ludności z terenów
na których znajduje się zwierze. Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii z Brzegu zobowiązał się
do wystąpienia z wnioskiem na Radzie Powiatu
o wyasygnowanie środków pieniężnych z przeznaczeniem na zakup broni przystosowanej do
usypiana zwierząt. Wystąpienie takie miało miejsce w czasie sesji obronnej powiatu w miesiącu
maju. Ze względu na inne pilniejsze potrzeby Rada Powiatu nie przydzieliła środków na zakup
ww. broni;
7) zorganizowano i przeprowadzono szkolenie
pracowników Starostwa i Gmin powiatu odpowiedzialnych za zarządzania kryzysowe oraz
sztabu 2 batalionu ratownictwa inżynieryjnego na
temat „Prowadzenie akcji ratowniczych i ewakuacyjnych podczas powodzi”;
8) w czasie powodzi w maju 2010 r., współpracowano w zakresie monitorowania stanów
rzek w powiecie z Brzeskim Towarzystwem Radiotechnicznym „Dipol” oraz w zakresie propagowania i koordynacji różnych form rozwoju
technik łączności radiowej, udoskonalenia systemu powiadamiania ludności o mogących wystąpić zagrożeniach (wykorzystywano w sytuacji
zagrożenia powodziowego sieć łączności radiowej
Stowarzyszenia);
9) na wypadek sytuacji kryzysowych mogących wystąpić na terenie powiatu podpisano porozumienie z Harcerską Grupą Ratowniczą działającą przy Komendzie Hufca ZHP w Brzegu o wza-
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jemnej współpracy w likwidacji skutków klęsk
żywiołowych;
10) współuczestniczono w zorganizowaniu
i brano udział w ćwiczeniu 2 bratinż na temat
„Użycie grupy Powódź” w sytuacjach zagrożenia
powodziowego, ewakuacja ludności”.
II. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Brzegu przedstawiło informację, że na
terenie powiatu do medycznych działań ratowniczych w przypadku katastrof lub klęsk żywiołowych z dużą liczbą osób poszkodowanych mogą
być użyte przez Starostę:
1) oddziały szpitalne Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu /350 łóżek/;
2) szpital Obserwacyjno – Epidemiczny
/powoływany na bazie BCM w Brzegu na 26 łóżek/;
3) Zapasowe miejsca szpitalne – znajdujące
się w 3 gminach powiatu.
III. Monitorując zjawiska mogące mieć wpływ
na bezpieczeństwo obywateli oraz zapobiegając
im Komisja podjęła szereg decyzji z postawieniem
zadań instytucjom oraz służbom:
1) W obrębie działań Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego:
- egzekwowanie zadań i obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w zakresie utrzymania porządku w obrębie posesji;
- nadzór nad realizacją przez zarządców budynków postanowień art. 62 ust. 1 znowelizowanej ustawy Prawo budowlane w zakresie prowadzenia corocznej kontroli stanu technicznego
budowli;
- w związku z wystąpieniem na terenie kraju
wielu przypadków pożarów wywołanych niesprawną instalacją elektryczną i gazową wyegzekwowanie od zarządców i użytkowników budynków systematycznych kontroli instalacji elektrycznej i gazowej;
2) W obrębie działań Policji:
- wprowadzono wzmożone kontrole szybkości
pojazdów mechanicznych zwłaszcza na obszarach
zabudowanych, doprowadzając do zmniejszenia
ilości wypadków w ruchu drogowym;
- w ramach przygotowań do okresu wakacyjnego mając na uwadze akcję „Bezpieczne Wakacje” przeprowadzano spotkania tematyczne dotyczące bezpiecznego spędzania czasu wolnego
podczas wakacji w miejscu zamieszkania oraz na
koloniach, obozach i u rodziny. Spotkania te odbywały się w szkołach oraz z organizatorami letniego wypoczynku tj. ZHP, OHP, Kościoły. Podczas tych spotkań omawiano działania i czynności
przy zabezpieczaniu mienia podczas wyjazdów
wakacyjnych (zarówno w domach jak i placówkach oświatowych), wskazywano właściwą reak-
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cję na spożywanie alkoholu przez nieletnich oraz
ich zachowanie;
- przeprowadzano częstsze kontrole prewencyjne młodzieży w celu ograniczenia zjawiska
wagarowania. W czasie takich kontroli ujawniono
wiele osób przebywających na wagarach.
W związku z powyższym sporządzano pisma do
rodziców oraz informacje do szkół;
- podniesiono bezpieczeństwo na wewnętrznych drogach osiedlowych oraz skontrolowano
rozmieszczenie znaków drogowych na takich
ulicach. Zwrócono uwagę na drożność osiedlowych uliczek konieczną do poruszania się pojazdów uprzywilejowanych takich jak Pogotowie
Ratunkowe, Straż Pożarna;
- z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Brzegu w roku 2010 kontynuowano powiatowy program „Bezpieczne przestrzenie” polegający na rozłożeniu odpowiedzialności za bezpieczeństwo publiczne na samorządy lokalne,
wspólnoty mieszkaniowe, właścicieli posesji.
Konsekwentne wdrażanie programu, zaowocowało wzrostem poziomu bezpieczeństwa obywateli
w miejscu ich najbliższego zamieszkania.
3) W obrębie działania Państwowej Straży Pożarnej
- wystąpiono do Burmistrzów, Wójtów i Nadleśniczych przypominając o obowiązku zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz do zarządców
i właścicieli budowli grożących zawaleniem o ich
w tym względzie obowiązkach;
- rozplakatowano poprzez samorządy na terenie miejscowości wiejskich przygotowane przez
Komendę Powiatową PSP zasady bezpieczeństwa
pożarowego w okresie prac żniwnych;
- wystąpiono do Komendantów Gminnych OSP
o otwarcie dla dzieci i młodzieży świetlic przy
strażnicach OSP i możliwości zorganizowania na
ich terenie prostych zajęć, zabaw i spotkań mających na celu podniesienie świadomości o zagrożeniach w czasie żniw i nad akwenami wodnymi;
- zalecono jednostkom PSP i OSP pomoc
w organizowaniu lodowisk przyszkolnych (zwłaszcza w okresie ferii zimowych);
4) W obrębie działania Powiatowego Lekarza
Weterynarii:
- osiągnięcie pełnej gotowości do prowadzenia
akcji ratowniczej w czasie powstania sytuacji
kryzysowej spowodowanej przez wystąpienie
chorób zakaźnych zwierząt (w tym ptasiej i świńskiej grypy);
- opracowanie planów ewakuacji zwierząt
III stopnia;
- bieżące monitorowanie sytuacji zdrowotnej
ptaków pod kątem „ptasiej i świńskiej grypy”;
5) W obrębie działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego:
- utrzymywanie gotowości do działania w sytuacji ewentualnego zagrożenia życia, zdrowia
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i środowiska przez możliwość wystąpienia „ptasiej i świńskiej grypy”;
- monitorowano stan sanitarny kąpielisk znajdujących się na terenie powiatu; prowadzono
stałą kontrolę jakości wody pitnej;
uaktualniono
procedury
postępowania
w przypadku pojawienia się zagrożenia masowymi zachorowaniami typu grypa, sepsa;
6) W obrębie działania Powiatowego Urzędu
Pracy:
- na bieżąco realizowane są programy aktywizacji zawodowej (np. staże absolwenckie, praktyki zawodowe dla bezrobotnych absolwentów,
aktywizacja zawodowa Kobiet, aktywizacja zawodowa +50);
7) Ponadto kontynuowano upowszechnianie
informacji dotyczących bezpieczeństwa cywilnego wśród ludności powiatu, zwłaszcza młodzieży
szkolnej i załóg zakładów pracy poprzez:
- prowadzenie na stronie internetowej Starostwa punktu informacyjnego PCZK, na której są
zamieszczane komunikaty i ostrzeżenia, a także
informacje dotyczące zachowań ludności w czasie różnych zagrożeń;
- opracowano i umieszczono na stronie internetowej informatory: „Zasady postępowania
i zachowania się obywateli na wypadek różnych
zagrożeń”, informatora dotyczącego sposobów
zabezpieczenia mienia i obiektów zatytułowanego
„Nie ułatwiaj życia przestępcy, – czyli podstawowe informacje o sposobach zabezpieczenia
mienia”; ulotkę na temat powodzi i podtopień;
ulotkę na temat „świńskiej grypy”, ulotkę o zasadach bezpiecznego eksploatowania piecyków
gazowych.
IV. W związku z okresem zimowym Komisja
omówiła następujące zagadnienia, przekazując je
do realizacji:
1) przygotowanie służb odpowiedzialnych za
utrzymanie przejezdności dróg powiatowych
i lokalnych w warunkach niskich temperatur
i intensywnych opadów śniegu;
2) przygotowanie placówek pomocy społecznej dla potrzebujących wsparcia w powiecie brzeskim; Sporządzenie wykazu placówek pomocy
społecznej województwie opolskim;
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3) przygotowanie jednostek administracji samorządowej i organizacji pozarządowych do
udzielania pomocy potrzebującym w warunkach
znacznych spadków temperatur;
4) informację o działaniach podejmowanych
w celu wyeliminowania zagrożenia wynikającego
z niewłaściwej eksploatacji budynków oraz innych
obiektów budowlanych w okresie zimowym,
w związku z długotrwałym występowaniem niskich temperatur oraz możliwością zalegania
śniegu i lodu na dachach (obowiązek usuwania
zalegającego śniegu i lodu z dachów spoczywa na
właścicielach i zarządcach budynków i wynika
z art. 61 pkt 1) i pkt 2) ustawy Prawo budowlane
w związku z powyższym Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Brzegu przy udziale
innych służb, będzie systematycznie kontrolował
realizację powyższego zapisu.
V. Stosownie do zaleceń Komisji pracownicy
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
w ramach „Pikniku na Florydzie” przeprowadzili
szereg zajęć z młodzieżą szkół podstawowych
i gimnazjalnych nt. ”Zasady postępowania i zachowania się obywateli na wypadek różnych zagrożeń”. Zajęcia powyższe będą kontynuowane
w 2011 r.
VI. Zgodnie z art. 38a ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.) Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
przeanalizowała plan dochodów i wydatków budżetowych na 2011 r. w pozycjach dotyczących
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Po analizie przedstawionego projektu budżetu
Powiatu Komisja pozytywnie zaopiniowała plan
dochodów i wydatków w części dotyczącej zadań
związanych z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli realizowanych przez Powiat.
Starosta
Powiatu Brzeskiego
Maciej Stefański
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