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2422

Uchwała Nr XXV/170/2008
Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

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, 
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), Rada Gminy Do-
brzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1.1. Nadaje się nazwę Topolowa ulicy równole-
głej do ulicy Opolskiej, prostopadłej do ulic Morcinka, 
Księdza Scheitzy i Księdza Poziemny, oznaczonej nume-
rami działek: 415, 2920/230, 2922/230 k.m. 3 stanowią-
cych własność Gminy Dobrzeń Wielki, dla których Sąd 
Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych pro-
wadzi księgi wieczyste nr 12982 i OP l O/00069543/4 
na nowo wyznaczonych terenach zabudowy mieszka-
niowej w Dobrzeniu Wielkim.

2. Położenie ulicy określa mapka, będąca  załącz-
nikiem graficznym do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w ży-
cie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Norbert Słabik
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2423

Uchwała Nr XXVII/220/2008
Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Gogolin 
w sprawie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim

Na podstawie art. 5a ust. 2 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 i  Nr 116, poz. 1203, 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 64, poz. 427, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia  
6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i et-
nicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17 poz. 141 
i Nr 62 poz. 550), Rada Miejska w Gogolinie uchwala, 
co następuje:

§ 1. Ustala się przeprowadzenie konsultacji z miesz-
kańcami miejscowości na terenie Gminy Gogolin w sprawie 
dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim.

§ 2. Konsultacje, o których mowa w § 1, zwa-
ne dalej konsultacjami, zostaną przeprowadzone we 
wszystkich sołectwach na terenie Gminy Gogolin oraz 
w mieście Gogolin.

§ 3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsulta-
cjach są mieszkańcy poszczególnych miejscowości.

§ 4.1. Konsultacje przeprowadza się na otwartych 
zebraniach mieszkańców.

2. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pi-
semnej z wykorzystaniem formularzy konsultacyjnych 
wg wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 5.1. Każdy mieszkaniec biorący udział w kon-
sultacjach wyraża swój głos poprzez złożenie podpisu  
w rubryce formularza konsultacyjnego w jednej z rub-
ryk:

- „jestem za ustaleniem dodatkowej nazwy miej-
scowości …….... w języku niemieckim w brzmieniu na-
stępującym ………...”,

- „jestem przeciw ustaleniu dodatkowej nazwy 
miejscowości ……....” 

jednocześnie pozostałe rubryki poprzez postawie-
nie znaku „x”.

2. Każdą stronę formularza konsultacyjnego pod-
pisuje Burmistrz Gogolina.

§ 6. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji, 
skład osobowy komisji oraz wzór protokołu zawierające-
go wyniki przeprowadzonych konsultacji w poszczegól-
nych miejscowościach, określi zarządzeniem Burmistrz 
Gogolina.

§ 7. Wyniki konsultacji Burmistrz Gogolina przed-
stawia Radzie Miejskiej.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na tablicach 
ogłoszeń na terenie Gminy oraz w BIP-ie.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Gogolina.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie

Franciszek Holeczek

Załącznik 
do uchwały Nr XXVII/220/2008  

Rady Miejskiej w Gogolinie 
z dnia 28 listopada 2008 r.

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Własnoręczny podpis
Jestem za ustaleniem dodat-
kowej nazwy miejscowości 
…………………….
w języku niemieckim  
w następującym brzmieniu 
……………………................

Jestem przeciw ustaleniu 
dodatkowej nazwy miejsco-
wości ……………………..

1 2 3 4 5
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2424

Uchwała  Nr XXIII/173/2008
Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie  ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych 
przez Gminę Gorzów Śląski

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrześ-
nia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781,  
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, 
poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, 
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 
1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r.  Nr 42, poz. 273, 
Nr 80, poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, 
Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, 
poz. 418, Nr 145, poz. 917), Rada Miejska w Gorzowie 
Śląskim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za przyrządzanie posiłków 
i prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych  
w zakresie i wymiarze przekraczającym podstawy pro-
gramowe wychowania przedszkolnego.

§ 2.1. Opłata za świadczenia prowadzonych przed-
szkoli publicznych, wymienionych w § 1, wynosi:

1) 44 zł miesięcznie od każdego dziecka uczęsz-
czającego do przedszkola o pięciogodzinnym cyklu na-
uczania;

2) 65 zł miesięcznie od każdego dziecka uczęsz-
czającego do przedszkola o ponad pięciogodzinnym cy-
klu nauczania.

2. Za drugie dziecko uczęszczające do przedszkola 
ulega obniżeniu wysokość opłaty określonej w ust. 1 pkt 1 
do kwoty 37 zł miesięcznie, a określonej w ust. 1 pkt 2  
do kwoty 55 zł miesięcznie.

3. Za trzecie i każde następne dziecko uczęszczające 
do przedszkola ulega obniżeniu wysokość opłaty określo-
nej w ust. 1 pkt 1 do kwoty 33 zł miesięcznie, a określonej 
w  ust. 1 pkt 2  do kwoty 45 zł miesięcznie.

§ 3. Obowiązek uiszczania opłaty, w wysokości 
określonej w § 2, ciąży na rodzicach i opiekunach dzieci 
uczęszczających do przedszkola.

§ 4.1. Opłatę wnosi się z góry w terminie do 15 
każdego miesiąca.

2. Oplata podlega zwrotowi proporcjonalnie do dni 
nieobecnosci dziecka w przedszkolu.

3. Opłaty nie pobiera się od dzieci w wieku 6 lat, które 
są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkol-
ne w przedszkolu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Gorzowa Śl.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/30/2007 Rady Miejskiej 
w Gorzowie Śl. z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie usta-
lenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę  
przedszkoli publicznych.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od  
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opol-
skiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący Rady
Roman Neugebauer

2425

Uchwała Nr XXXII/387/08
Rady Miasta Kędzierzyn - Kożle

z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kędzierzyn - Koźle

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 159, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.  
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2002 r. Nr 153 
poz. 1271, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 
1203, z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 
1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, z 2005 r. Nr 175 poz. 
1457, zm. wyn. z 2006 r. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), 
art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 

1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, 
z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. 
Nr 127 poz. 880, z 2008 r. Nr 123 poz. 803), oraz 
w związku z uchwałą Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle  
Nr XIII/141/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. o przystąpieniu 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, po stwierdzeniu zgodności ze 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kędzierzyn - Koźle, Rada Miasta 
Kędzierzyn - Koźle uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kędzierzyn 
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- Koźle dla działek 372/3, 372/5, 372/6, 371/7, 371/9, 
371/10, 371/13, 371/14, 375/1, 375/2, 375/3 (obręb 
Azoty). 

2. Integralną częścią zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego są następujące za-
łączniki: 

1) nr 1 - rysunek planu - skala 1:1000;
2) nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego;

3) nr 3 -rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwe-
stycji w zakresie infrastruktury technicznej.

Ustalenia wstępne

§ 2.1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o:

1) uchwale – rozumie się przez to niniejszą uchwałę;
2) planie - należy przez to rozumieć zmianę miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego, o której 
mowa w § 1 niniejszej uchwały;

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny 
zapis planu, będący załącznikiem graficznym, o których 
mowa w § 1 ust. 2;

4) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć 
aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepi-
sy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia  
w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych 
decyzji administracyjnych;

5) terenie - należy przez to rozumieć obszar, z usta-
leniami dla wyznaczonej na nim funkcji, ograniczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz określony 
symbolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu; 

6) ustaleniu – należy przez to rozumieć wymagany 
sposób zagospodarowania terenu, rodzaj i formę zabu-
dowy, sposób jej użytkowania;

7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć funkcję dominującą wyznaczoną do lokalizacji 
w danym terenie, oznaczoną na rysunku symbolem lite-
rowym;

8) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to 
rozumieć funkcję dopuszczoną przepisami szczegóło-
wymi uchwały, która uzupełnia lub wzbogaca przezna-
czenie podstawowe; 

9) wskaźniku intensywności zabudowy – nale-
ży przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej 
wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich bu-
dynków istniejących i lokalizowanych na danej działce 
budowlanej do powierzchni całkowitej działki;

10) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy 
przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, 
której żaden element budynku nie może przekroczyć;

11) obowiązujących liniach zabudowy – należy 
przez to rozumieć linię wyznaczona na rysunku planu, 
określającą usytuowanie podstawowej bryły budynku, 
na której musi być usytuowane co najmniej 80% długoś-
ci zewnętrznych jego ścian frontowych; linię tę mogą 
przekroczyć wysunięte zadaszenia, balkony i wykusze 
lub ryzality;

12) wysokości zabudowy – należy przez to rozu-
mieć wysokość budynku lub obiektu liczoną od poziomu 
terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu budynku 
lub konstrukcji obiektu.

2. Określenia użyte w planie miejscowym a nie-
zdefiniowane w ust. 1 niniejszego paragrafu należy ro-
zumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegól-
nymi.

§ 3. Obowiązujące ustalenia planu
1. Dla określenia wytycznych do realizacji projek-

towanych inwestycji w obrębie objętym planem, obo-
wiązują ustalenia zawarte:

1) w tekście uchwały;
2) na rysunku planu w skali 1 : 1000.
2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawio-

ne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu:

1) granice obszaru objętego planem;
2) linia rozgraniczająca teren o ustalonym przezna-

czeniu i zasadach zagospodarowania;
3) oznaczenie funkcji terenu;
4) podstawowe przeznaczenie terenu.
3. Pozostałe oznaczenia graficzne przedstawione 

na rysunku planu posiadają znaczenie informacyjne.

Ustalenia ogólne

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego 

1. Wszelkie zagospodarowanie pod względem 
funkcjonalnym i przestrzennym powinno uwzględniać:

1) wymagania ładu przestrzennego, urbanistyki i ar-
chitektury;

2) walory architektoniczne i krajobrazowe;
3) wymagania ochrony środowiska przyrodnicze-

go, zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia;
4) walory ekonomiczne przestrzeni i prawo włas-

ności;
5) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
2. Wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjo-

nowania terenu obiekty i urządzenia techniczne, elemen-
ty komunikacji wewnętrznej, obiekty małej architektury 
wraz z zielenią ozdobną można realizować w sposób 
zgodny z ustaleniami planu i przepisami szczególnymi.

§ 5. Zasady ochrony środowiska kulturowego 
1. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przed-

mioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwie-
nia kulturowe podlegają ochronie prawnej, i wymagają 
zgłoszenia do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Opolu lub administracji lokalnej. Ratownicze 
badania archeologiczne prowadzi się zgodnie z przepisami 
szczególnymi.

 
§ 6. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego 

i zdrowia ludzi 
1. Na terenie objętym planem obowiązują ogra-

niczenia zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczący-
mi ochrony środowiska w związku z występowaniem 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 332 „Subnie-
cka Kędzierzyńsko - Głubczycka”, o statusie wysokiej 
ochrony zasobów wodnych (OWO). 

2. Ustala się na terenie objętym planem, że wszel-
kie uciążliwości powodowane prowadzoną działalnoś-
cią, mają ograniczać się do terenu do którego prowa-
dzący inwestycję posiada tytuł prawny.

3. Na terenie objętym planem zakazuje się odpro-
wadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód 
powierzchniowych oraz gruntowych.

4. Ustala się obowiązek utwardzania i skanalizowa-
nia terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia 
powierzchni substancjami ropopochodnymi, chemicznymi 
i olejami.
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5. Ustala się usuwanie odpadów przemysłowych 
zgodnie z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami.

6. Na terenie objętym planem lokalizacja wszel-
kich obiektów o wysokości 50,00 m i więcej wymaga 
zgłoszenia do Dowództwa Sił Powietrznych, zgodnie  
z przepisami odrębnymi.

7. Na terenie objętym planem dopuszcza się loka-
lizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia ra-
portu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagany 
oraz przedsięwzięć, dla których taki obowiązek może 
być wymagany, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Śro-
dowiska.

§ 7. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej:

1. Ustala się rozbudowę i modernizację istnieją-
cych sieci infrastruktury technicznej pod potrzeby ist-
niejącej i projektowanej zabudowy. 

2. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie za-
opatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, 
sieć telekomunikacyjną, odprowadzania ścieków oraz 
lokalizacji urządzeń technicznych na terenie objętym 
planem wymagają uzyskania warunków technicznych 
od właściwych administratorów sieci.

3. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną 
poprzez istniejące i nowo realizowane sieci oraz stacje 
transformatorowe w zależności od potrzeb. Sieć elek-
troenergetyczna średniego i niskiego napięcia powinna 
być realizowana jako podziemna.

4. Ustala się zaopatrzenie w wodę wszystkich 
działek budowlanych, budowli i budynków poprzez ist-
niejące i nowo realizowane sieci wodociągowe umoż-
liwiające pobór wody zgodny z funkcją i sposobem 
zagospodarowania, z uwzględnieniem wymagań prze-
ciwpożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Dopuszcza się możliwość realizacji sieci ga-
zowej jako towarzyszącej inwestycjom na terenach 
działek własnościowych inwestorów, po uzyskaniu od 
dostawcy gazu warunków technicznych przyłączenia i 
zawarciu z nim umowy przyłączeniowej. Zaopatrzenie 
w gaz istniejącej i planowanej zabudowy powinno być 
poprzedzone analizą zasadności realizacji inwestycji.

6. Ustala się odprowadzenie wód opadowych po 
podczyszczeniu komunalną siecią kanalizacyjno - desz-
czową, po spełnieniu wymagań określonych w przepi-
sach odrębnych.

7. Ustala się wymóg podczyszczania ścieków 
przemysłowych przed odprowadzeniem ich do rozdziel-
czej miejskiej sieci kanalizacji i do oczyszczalni ścieków, 
zgodnie z warunkami określonymi przez administratora 
sieci.

8. Ustala się stosowanie urządzeń grzewczych o wy-
sokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń.

§ 8. Zasady i warunki podziału terenu 
1. Na terenie objętym planem wydzielenie działki 

budowlanej dla zabudowy dopuszcza się pod warunkiem 
zapewnienia właściwego zagospodarowania terenu.  
W szczególności dotyczy to: dostępności do istniejącej ko-
munikacji drogowej oraz infrastruktury technicznej, moż-
liwości doprowadzenia przyłączy do sieci infrastruktury 
technicznej oraz właściwego gromadzenia odpadów. 

Ustalenia szczegółowe

§ 9. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania 
terenu 

1. P - tereny zabudowy przemysłowej.
1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy 

przemysłowej - zawierające:
a) obiekty i zakłady przemysłowe, urządzenia i bu-

dowle związane z prowadzoną działalnością wraz z nie-
zbędną infrastrukturą,

b) usługi nieuciążliwe i uciążliwe wraz z niezbędną 
infrastrukturą,

c) zabudowa produkcyjna,
d) magazyny i składy,
e) bazy transportowe,
f) stacje paliw,
g) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 

oraz komunikacyjnej, drogi wewnętrzne,
h) obiekty małej architektury, skwery i trawniki  

z możliwością nasadzenia drzew i krzewów;
2) przeznaczenie dopuszczające:
a) lokalizacja inwestycji zaliczonych do przedsię-

wzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na 
środowisko jest wymagane,

b) lokalizacja wolnostojących konstrukcji wieżo-
wych i stacji bazowych telefonii bezprzewodowej oraz 
przekaźników telekomunikacji i teletransmisji;

3) zasady kształtowania ładu przestrzennego:
a) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 

własności miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych i przebywających okresowo, 

b) dla funkcji usługowych, produkcyjnych, prze-
mysłowych należy zapewnić co najmniej 3 miejsca po-
stojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej lub 35 miejsc 
postojowych na każdych 100 zatrudnionych,

c) dopuszcza się sytuowanie w obrębie terenu ele-
mentów i instalacji reklamowych nie wyższych niż 16 m, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

d) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiek-
tów kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym, o lek-
kiej konstrukcji łatwej do demontażu;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu:

a) dla istniejącej zabudowy dopuszcza zachowanie 
istniejących parametrów i wskaźników kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu lub rozbudowę i remonty 
do wskaźników określonych dla nowej zabudowy,

b) maksymalna wysokość nowej zabudowy nie 
może przekroczyć wysokości istniejących obiektów 
przemysłowych, 

c) wysokości budowli takich jak maszty, kominy 
itp. nie określa się, 

d) nie określa się wymagań w zakresie formy bu-
dynków i rodzaju pokrycia dachów,

e) dopuszcza się realizację obiektów w technolo-
giach nietradycyjnych,

f) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę 
na poszczególnych działkach nie więcej niż 90% po-
wierzchni działki,

g) ustala się minimalny wskaźnik udziału powierzch-
ni biologicznie czynnej: 5% powierzchni działki,

h) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy: 3,00,
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i) odległość zabudowy od granic działki ustala się 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

j) nieprzekraczalne linie zabudowy od granic tere-
nu zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 10. W niniejszym planie nie występują obszary 
wymagające określenia granic terenów lub obiektów 
podlegających ochronie, ustalone na podstawie odręb-
nych przepisów, w tym obszarów i terenów górniczych, 
a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

Ustalenia końcowe

§ 11. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) ustala się stawkę 
procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem pla-
nu, z wyłączeniem terenów będących własnością Gminy,  
w wysokości 30 %.

§ 12. W granicach określonych w § 1 tracą waż-
ność ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kędzierzyn - Koźle zatwierdzonego 
uchwałą Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle Nr IX/98/2003 
z dnia 22 maja 2003 r. opublikowanego w Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego Nr 50, poz. 1038. 

§ 13. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się 
Prezydentowi Miasta Kędzierzyn - Kożle.

§ 14. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upły-
wie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle

Grzegorz Chudomięt

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXII/387/08

Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle
z dnia 30 października 2008 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kędzierzyn - Koźle dla działek 
372/3, 372/5, 372/6, 371/7, 371/9, 371/10, 371/13, 
371/14, 375/1, 375/2, 375/3 (obręb Azoty)

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20  
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 
880).

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Kędzierzyn - Koźle dla 
działek 372/3, 372/5, 372/6, 371/7, 371/9, 371/10, 
371/13, 371/14, 375/1, 375/2, 375/3 (obręb Azoty), 
wyłożonego w dniach od 16 czerwca 2008 r. do 14 lipca 
2008 r. do publicznego wglądu wraz z prognozą od-
działywania na środowisko nie wniesiono, w ustalonym 
terminie do dnia 28 lipca 2008 r., żadnych uwag. 

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXII/387/08

Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle
z dnia 30 października 2008 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji  
w zakresie infrastruktury technicznej do projektu zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Kędzierzyn - Koźle dla działek 372/3, 372/5, 
372/6, 371/7, 371/9, 371/10, 371/13, 371/14, 375/1, 
375/2, 375/3 (obręb Azoty)

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20  
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880).

Z wykonanej prognozy skutków finansowych uchwa-
lenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Kędzierzyn - Koźle dla działek 372/3, 
372/5, 372/6, 371/7, 371/9, 371/10, 371/13, 371/14, 
375/1, 375/2, 375/3 (obręb Azoty) wynika, że nie prze-
widuje się realizacji infrastruktury technicznej obciążającej 
budżet Gminy.
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Uchwała Nr XXIX/376/08
Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 28 października 2008 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Kluczborka

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, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.  
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 , z 2007 r. Nr 173 , poz. 1218), uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Nadaje się nazwę ulicy Kantora – działce ozna-
czonej numerem 95 ark.m.14 położonej na terenie mia-
sta Kluczbork, oznaczonej na mapie jako droga.

§ 2. Usytuowanie działki, o której mowa w § 1, 
przedstawia załącznik mapowy.*

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta Kluczborka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

* Załącznik zamieszczono na stronie nr 6371

2427

Uchwała Nr XXIX/377/08
Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 28 października 2008 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Kluczborka

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, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568,  
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.  
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 , z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Nadaje się nazwę ulicy Podkowińskiego 
– działce oznaczonej numerem 96 ark.m.14 położonej 
na terenie miasta Kluczbork, oznaczonej na mapie jako 
droga.

§ 2. Usytuowanie działki, o której mowa w § 1, 
przedstawia załącznik mapowy.*

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta Kluczborka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

* Załącznik zamieszczono na stronie nr 6372
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Uchwała Nr XXII-147/08
Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 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,  
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) oraz art. 3 i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy  
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 zm.:  
z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 
2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, zm.: z 2002 r. 
Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. 
Nr 96 poz. 959, Nr 210, poz. 2135), Rada Gminy Lasowice 
Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów 
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych i transportu nieczystości ciekłych w następujących 
wysokościach:

1) odbiór odpadów komunalnych –
pojemnik o poj. 80 litrów –         10,03 zł + VAT
pojemnik o poj. 110 -120 litrów – 10,97 zł + VAT
pojemnik o poj. 240 litrów –       23,59 zł + VAT
pojemnik o poj. 1100 litrów –     59,00 zł + VAT;
2) wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników 

bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego –     
a) do 10 km – 14 zł/m3,

b) powyżej 10 km – 19 zł/m3.

W przypadku gdy odpady komunalne zbierane i odbie-
rane są w sposób selektywny stosuje się niższe stawki opłat 
za usługi, o których mowa w § 1 ust. 1, w wysokości:

pojemnik o poj. 80 litrów –             8,91 zł + VAT
pojemnik o poj. 110 -120 litrów – 9,99 zł + VAT
pojemnik o poj. 240 litrów –        24,44 zł + VAT
pojemnik o poj. 1100 litrów –     54,00 zł + VAT.

§ 2. Opłaty za usługi, o których mowa w § 1 ust. 1, 
ustala się w wysokości proporcjonalnej do wielkości (po-
jemności) zbiorników, w których zbierane i transportowane 
są odpady.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Opolskiego.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci 
moc uchwała Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr XIV-96/07 
z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia maksymal-
nej stawki za wywóz odpadów stałych na terenie Gminy 
Lasowice Wielkie.

Przewodniczacy
Rady Gminy
Jerzy Bawej

2429

Uchwała Nr XXIII-155/08
Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII –147/08 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 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,  
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) oraz art. 3 i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 wrześ-
nia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, zm.: z 2006 r. Nr 144, 
poz. 1042) i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 
(Dz. U. Nr 97, poz. 1050, zm.: z 2002 r. Nr 144, poz. 1204,  
z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 96 poz. 959,  
Nr 210, poz. 2135, zm.: 2007 r. Nr 166, poz. 1172), Rada 
Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXII –147/08 Rady Gminy 
Lasowice Wielkie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie 
określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpa-
dów z nieruchomości.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Opolskiego.

Przewodniczacy
Rady Gminy
Jerzy Bawej

2431

Uchwała Nr XXIV/183/08
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 6 listopada 2008 r.

w sprawie utworzenia Sołectwa Frydrychów 

Na podstawie art. 5, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1951; 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 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,  
Nr 173 poz. 1218) oraz § 5 ust. 1 uchwały Nr XI/63/03 
Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 4 września 2003 r.  
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Paczków (Dz. Urz. 
Woj. Opolskiego Nr 90 poz. 1755 z dnia 13 listopada 
2003 r. zm.: z 2004 r. Nr 28 poz. 8), Rada Miejska  
w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Z inicjatywy mieszkańców przysiółka Fry-
drychów tworzy się na terenie Gminy Paczków Sołe-
ctwo Frydrychów z siedzibą we Frydrychowie.

2. Sołectwo Frydrychów zostaje utworzone z czę-
ści dotychczasowego Sołectwa Ścibórz.

§ 2.1. Po zmianie, o której mowa w § 1, w skład 
dotychczasowego Sołectwa Ścibórz wchodzi miejsco-
wość Ścibórz.

2. W skład nowo utworzonego sołectwa Frydry-
chów wchodzą obszary zaznaczone linią w kolorze 
czerwonym na mapie ewidencyjnej Sołectwa Ścibórz 
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Gminy Paczków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wacław Ćwik 

2430

Uchwała Nr XXIV/182/08
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 6 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Ścibórz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1951; 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 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, 
Nr 173 poz. 1218), Rada Miejska w Paczkowie po prze-
prowadzeniu konsultacji z mieszkańcami uchwala, co 
następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/138/04 Rady Miejskiej  
w Paczkowie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmia-

ny Statutu Sołectwa Ścibórz (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 
Nr 65 poz. 1721) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Sołectwo Ścibórz, położone jest w Gminie Pacz-

ków i obejmuje obszar 459,33 ha”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Gminy Paczków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wacław Ćwik
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2432

Uchwała Nr XXIV/184/08
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 6 listopada 2008 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Frydrychów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 
art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust 1 oraz art. 42 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001 r, Nr 142, poz. 1951; 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 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, 
Nr 173 poz. 1218), Rada Miejska w Paczkowie, po prze-
prowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala Sta-
tut Sołectwa Frydrychów, o następującej treści:

Statut Sołectwa Frydrychów
Gmina Paczków

§ 1.1. Sołectwo Frydrychów jest jednostką po-
mocniczą Gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi 
Sołectwami i mieszkańcami miasta Paczków tworzą 
wspólnotę samorządową Gminy Paczków. 

2. Sołectwo działa na podstawie:
- ustawy o samorządzie gminnym,
- Statutu Gminy Paczków,
- postanowień niniejszego Statutu.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Pacz-

ków;
2) Sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę 

pomocniczą wymienioną w § 1 niniejszego Statutu;
3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut So-

łectwa Frydrychów;
4) Sołtysie – należy rozumieć przez to Sołtysa So-

łectwa Frydrychów; 
5) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Ra-

dę Sołecką we Frydrychowie;
6) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć 

Zebranie Wiejskie Sołectwa Frydrychów; 
7) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę 

Miejską w Paczkowie;
8) Przewodniczącym Rady Miejskiej – należy przez 

to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pacz-
kowie;

9) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza 
Gminy Paczków.

I. Sołectwo i teren jego działania

§ 3.1. Sołectwo Frydrychów, położone jest w Gmi-
nie Paczków i obejmuje obszar 79,53 ha.

2. W skład Sołectwa wchodzi przysiółek Frydrychów.

II. Organy Sołectwa i zakres ich działania

§ 4.1. Organami Sołectwa są:

a) Zebranie Wiejskie,
b) Sołtys.

§ 5.1. W celu rozwijania aktywności społecznej i go-
spodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności 
między Sołectwem, a Radą Miejską i Burmistrzem, miesz-
kańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę 
Sołecką.

§ 6.1. Do zakresu działania Sołectwa należą 
wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców Sołectwa, 
nie zastrzeżone ustawami oraz uchwałami Rady Miej-
skiej na rzecz innych podmiotów.

2. Do zadań Sołectwa należy w szczególności:
1) organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołe-

ctwa;
2) tworzenie pomocy sąsiedzkiej;
3) utrzymanie porządku w Sołectwie;
4) współudział w organizowaniu w Sołectwie wy-

poczynku, rekreacji, opieki zdrowotnej, sportu i imprez 
kulturalnych.

[3. Rada Miejska na wniosek Sołectwa – w formie 
uchwały Zebrania Wiejskiego –może przekazać Sołe-
ctwu składniki mienia gminnego do korzystania, zarzą-
dzania i pobierania pożytków.]*

4. W zakresie zwykłego zarządu mieniem będącym 
w jego posiadaniu Sołectwo:

1) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym, 
zgodnie z jego aktualnym przeznaczeniem;

2) załatwia bieżące sprawy związane z eksploata-
cją mienia;

3) może prowadzić działalność gospodarczą z wy-
korzystaniem mienia, którym zarządza w zakresie nie-
wykraczającym poza zadania o charakterze użyteczno-
ści publicznej;

4) może oddać w najem, dzierżawę lub do innego 
korzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgod-
nieniu z Burmistrzem zasad i warunków tych czynno-
ści, na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady 
Miejskiej;

5) dochody z mienia komunalnego może przezna-
czyć za pośrednictwem budżetu Gminy na potrzeby te-
go Sołectwa, w szczególności na utrzymanie i bieżącą 
eksploatację tego mienia.

5. Sołectwo nie może względem powierzonego 
mu mienia wykonywać czynności wykraczających po-
za zwykły zarząd np. zbywać i obciążać nieruchomości, 
zaciągać kredyty i pożyczki, czynić darowizny.

§ 7. Zadania Sołectwa realizowane są, w szcze-
gólności poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczą-
cych Sołectwa;

2) opiniowanie spraw dotyczących Sołectwa;
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przepro-

wadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych 
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projektów uchwał Rady o podstawowym znaczeniu dla 
mieszkańców Sołectwa;

4) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  
o ujęcie zadań, istotnych dla Sołectwa, w budżecie Gmi-
ny na rok następny;

5) występowanie z wnioskami do Burmistrza o roz-
patrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza moż-
liwości Sołectwa;

6) podejmowanie uchwał w sprawie dysponowa-
nia mieniem Sołectwa oraz środkami finansowymi przy-
znanymi do dyspozycji Sołectwa w budżecie Gminy;

7) współpracę z radnymi oraz kierowanie do nich 
wniosków dotyczących spraw Sołectwa;

8) współpracę z Burmistrzem i Radą Miejską;
9) prowadzenie na terenie Sołectwa prac możliwych 

do wykonania małymi nakładami finansowymi i przy współ-
udziale mieszkańców.

§ 8.1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należą 
wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców Sołectwa, 
a w szczególności:

a) określenie zakresu działania na każdy rok oraz 
podział przyznanych w budżecie Gminy środków budże-
towych na poszczególne zadania,

b) przyjmowanie corocznego sprawozdania Sołty-
sa z realizacji zadań i wykorzystania w każdym roku 
przyznanych środków budżetowych,

c) utrzymanie, konserwacja i remont wiejskich 
obiektów komunalnych przekazanych Sołectwu do za-
rządzania – z zachowaniem obowiązujących przepisów 
prawa w tym dotyczących zamówień publicznych,

d) opiniowanie planów zagospodarowania prze-
strzennego z terenu Sołectwa,

e) prac społecznych.
2. Do wyłącznej kompetencji Zebrania Wiejskiego 

należy:
a) [wybór i]* odwołanie Sołtysa, 
b) [wybór i]*odwołanie członków Rady Sołeckiej,
c) decydowanie o prawach majątkowych i rzeczo-

wych dot. mienia gminnego znajdującego się na terenie 
Sołectwa a przekazanego Sołectwu w zarządzanie,

d) opiniowanie celowości utworzenia, poszerzenia 
lub likwidacji Sołectwa.

3. Zebranie Wiejskie może upoważnić Radę Sołe-
cką do zmian planu rzeczowo – finansowego uchwalo-
nego do realizacji na dany rok.

§ 9. Do realizacji wspólnych zadań organy Sołe-
ctwa mogą nawiązywać współpracę z organami innych 
Sołectw z terenu Gminy, zawierając stosowne porozu-
mienia [bądź podejmując wspólne uchwały.]*

§ 10. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa czte-
ry lata.

§ 11.1. Do obowiązków Sołtysa należy:
a) zwoływanie i organizowanie Zebrań Wiejskich,
b) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego oraz 

innych zadań przekazanych Sołtysowi do realizacji prze-
pisami prawa lub uchwałami Rady Miejskiej,

c) przekazywanie wniosków dot. potrzeb Sołectwa  
i jego mieszkańców organom Gminy,

d) utrzymywanie stałego kontaktu z organami Gmi-
ny,

e) kierowanie akcjami pomocy w razie wypadków 
losowych i klęsk żywiołowych na terenie Sołectwa,

f) reprezentowanie Sołectwa w sprawach jego 
dotyczących,

g) prowadzenie biura Sołectwa,
h) zapoznawanie mieszkańców Sołectwa z uchwa-

łami i zarządzeniami organów Gminy i innych organów 
dotyczących Sołectwa,

i) pobór podatków w zakresie ustalonym przez 
właściwe organy Gminy,

j) składanie corocznego sprawozdania ze swej 
działalności mieszkańcom Sołectwa i Radzie Miejskiej,

[k) uczestnictwo w posiedzeniach Rady Miej-
skiej,]*

l) przekazywanie Burmistrzowi wniosków doty-
czących ujęcia ich realizacji w budżecie Gminy roku na-
stępnego, a dotyczących Sołectwa.

§ 12.1. Przy wykonywaniu zadań Sołtysowi po-
maga Rada Sołecka.

2. Rada Sołecka składa się od 3 do 7 osób.
3. Rada Sołecka wybiera spośród siebie Przewod-

niczącego Rady Sołeckiej oraz Zastępcę Przewodniczą-
cego Rady Sołeckiej.

4. Zastępca Przewodniczącego Rady Sołeckiej, 
zastępuje Przewodniczącego Rady Sołeckiej w zakresie 
zwoływania, organizacji i prowadzenia Zebrań Wiejskich 
oraz posiedzeń Rady Sołeckiej w przypadku nieobecno-
ści Przewodniczącego trwającej dłużej niż 3 miesiące 
lub z jego upoważnienia.

5. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwoływane są przez 
Przewodniczącego lub jego zastępcę w miarę potrzeb 
nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

§ 13. Rada Sołecka pełni rolę opiniodawczą, do-
radczą i inicjatywną organu wykonawczego Sołectwa 
– Sołtysa.

 
§ 14.1. Z posiedzenia Rady Sołeckiej sporządza się 

protokół, który winien zawierać:
a) datę i miejsce posiedzenia,
b) porządek obrad posiedzenia,
c) skrócony opis dyskusji,
d) w przypadku poddania pod głosowanie sprawy 

– wynik głosowania, to jest ilość głosów „za”, „prze-
ciw” i „wstrzymujących się”.

2. Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej podpisują 
wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Sołeckiej.

3. Kopię protokołu Sołtys przekazuje Burmistrzowi  
w ciągu 7 dni od dnia odbycia posiedzenia Rady Sołeckiej.

III. Zasady i tryb zwoływania Zebrania Wiejskiego 
oraz jego przebieg

§ 15.1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys, a w ra-
zie jego nieobecności, gdy wystąpi taka potrzeba, Prze-
wodniczący Rady Sołeckiej.

2. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys z własnej ini-
cjatywy, na wniosek członków Rady Sołeckiej lub na pi-
semny wniosek co najmniej 15 mieszkańców Sołectwa 
posiadających bierne i czynne prawo wyborcze.

3. Sołtys ma obowiązek zwołania Zebrania Wiej-
skiego na wniosek Burmistrza.

4. Prawo zwołania Zebrania Wiejskiego posiada 
Burmistrz, o ile Sołtys nie zwoła Zebrania w terminie  
14 dni od złożenia w tym przedmiocie żądania lub gdy 
nie ma osoby uprawnionej do zwołania Zebrania.
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5. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys po-
daje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajo-
wo przyjęty, umożliwiający udział w nim jak największej 
liczby mieszkańców Sołectwa.

6. Zebranie Wiejskie może podejmować prawo-
mocne uchwały, gdy uczestniczy w nim, co najmniej 1/5 
uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. 
Za uprawnionych do głosowania uznaje się mieszkań-
ców na stałe zamieszkałych na terenie Sołectwa.

7. Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy 
Sołectwa posiadający czynne i bierne prawo wyborcze. 
Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego 
określa się według ordynacji wyborczej do rad gmin.

8. Osoba, która zwołała Zebranie Wiejskie, doko-
nuje jego otwarcia, przedstawia porządek obrad i na 
podstawie listy obecności stwierdza czy jest wystar-
czająca liczba osób do podejmowania przez Zebranie 
prawomocnych uchwał.

9. W przypadku braku wymaganej frekwencji, prowa-
dzący zebranie zawiadamia o tym uczestników zebrania.

10. Jeżeli w porządku zebrania nie przewidziano 
podejmowania uchwał nie ma przeszkód by zebranie by-
ło dalej prowadzone zgodnie z podanym porządkiem.

11. Jeżeli w porządku obrad przewidziano podejmo-
wanie uchwał, prowadzący zamyka zebranie w „pierw-
szym terminie” i ogłasza „drugi termin zebrania”.

12. Drugi termin zebrania prowadzący zebranie 
może wyznaczyć po przerwie, wynoszące pół godziny, 
lub w innym terminie.

13. O innym terminie powiadamia się mieszkańców 
Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty tak, aby jak naj-
większa liczba mieszkańców mogła w nim wziąć udział.

14. Zebranie odbyte w drugim terminie jest ważne 
a podejmowane uchwały są prawomocne bez względu 
na frekwencję.

15. Po otwarciu zebrania i przedstawieniu porząd-
ku obrad prowadzący obrady zadaje pytanie „czy ktoś 
chce wnieść do porządku obrad jakieś zmiany”.

16. Każdy mieszkaniec Sołectwa ma prawo zgło-
sić zmiany do porządku obrad.

17. Zmiany w porządku dokonuje się po przyjęciu 
ich przez Zebranie zwykłą większością głosów w głoso-
waniu jawnym.

18. Zwołując zebranie może przekazać dalsze pro-
wadzenie Zebrania wskazanej przez siebie osobie.

19. Uchwały Zebrania Wiejskiego podejmowane są w 
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów za wyjąt-
kiem [wyboru i]* odwołania Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.

20. Zasady wyboru i odwołania Sołtysa oraz Rady 
Sołeckiej reguluje rozdział IV niniejszego Statutu.

21. Z przebiegu zebrania sporządzony jest protokół, 
spisany przez protokolanta wybranego przez uczestników 
zebrania.

22. Protokół powinien zawierać:
a) datę i miejsce posiedzenia,
b) porządek obrad,
c) skrócony opis posiedzenia,
d) wnioski i uchwały z podaniem wyniku głosowania 

– ilość głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
23. Protokół podpisuje prowadzący Zebranie i pro-

tokolant.
24. Protokół wraz z podjętymi uchwałami i listą 

obecności prowadzący zebranie przekazuje Burmistrzo-
wi w ciągu siedmiu dni od dnia odbycia zebrania.

25. Uchwały przekazuje prowadzący również Soł-
tysowi w celu podania ich do wiadomości mieszkańców 
Sołectwa.

§ 16.1. Sołtys ogłasza uchwały Zebrania Wiejskie-
go poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w da-
nym Sołectwie.

2. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem są nie-
ważne.

IV. Zasady i tryb wyboru lub odwoływania Sołtysa 
oraz Rady Sołeckiej

§ 17. Rada Miejska zarządza wybory Sołtysa i człon-
ków Rady Sołeckiej.

§ 18.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być do-
konany [wybór lub]* odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej 
zwołuje Burmistrz.

2. O terminie i miejscu zebrania Burmistrz zawiadamia 
mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty, tak, aby za-
pewnić jak najszerszy udział mieszkańców w zebraniu, nie 
później jednak niż 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

3. O terminie zebrania Burmistrz powiadamia rów-
nież Radnych Rady Miejskiej oraz Radnych Rady Powiatu 
Nyskiego zamieszkujących na terenie Gminy Paczków.

4. Do dokonania ważnego [wyboru lub]* odwo-
łania Sołtysa oraz Rady Sołeckiej wymagana jest obec-
ność, co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania 
mieszkańców Sołectwa.

5. Przy wyborze lub odwołaniu Sołtysa oraz Rady 
Sołeckiej mają zastosowanie uregulowania zapisane od-
powiednio w rozdziale III.

[6. Wybory Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 
są powszechne, równe bezpośrednie i odbywają się  
w głosowaniu tajnym.]*

7. Nie można kandydować równocześnie na Sołty-
sa i na członka Rady Sołeckiej.

8. Kandydatem na Sołtysa lub członka Rady Sołe-
ckiej może być tylko mieszkaniec stale zamieszkujący 
na obszarze Sołectwa. Przy ustaleniu faktu stałego za-
mieszkania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

9. Krąg osób uprawnionych do głosowania ustala 
się na podstawie spisu wyborców.

§ 19.[1. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady 
Sołeckiej zgłaszają mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do 
głosowania bezpośrednio podczas obrad Zebrania Wiej-
skiego.]*

2. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest wyrażo-
na ustnie w czasie obrad Zebrania lub na piśmie, w razie 
jego nieobecności, zgoda kandydata.

§ 20. [Wybory lub]* odwołanie przeprowadza ko-
misja skrutacyjna w składzie trzech osób wybranych 
spośród uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskie-
go.

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydu-
jąca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej.

3. Do zadań komisji należy:
a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) ustalenie wyników wyborów,
d) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów,
e) ogłoszenie wyników wyborów.
4. Komisja skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia kan-

dydata po uzyskaniu jego zgody na kandydowanie.

§ 21. W pierwszej kolejności komisja skrutacyjna 
przyjmuje kandydatury na Sołtysa i po zamknięciu listy 
kandydatów przeprowadza wybór Sołtysa.
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§ 22.1. Za wybranego Sołtysa uważa się kandyda-
ta, który uzyskał największą liczbę głosów.

2. W przypadku równej liczby głosów, głosowanie 
powtarza się do skutku.

§ 23. Po dokonaniu wyboru Sołtysa komisja skru-
tacyjna sporządza protokół i ogłasza wynik wyborów.

§ 24.1. Po wyborze Sołtysa przeprowadza się wy-
bory do Rady Sołeckiej.

2. Komisja skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia kan-
dydatów, po uzyskaniu ich zgody na kandydowanie.

3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, któ-
rzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.

4. W przypadku równej ilości głosów głosowanie 
powtarza się tylko na tych kandydatów, którzy otrzyma-
li równą ilość aż do wyłonienia ustalonej liczby członków 
Rady Sołeckiej.

5. Po dokonaniu wyboru członków Rady Sołeckiej 
komisja skrutacyjna sporządza protokół i ogłasza wynik 
wyborów.

§ 25. Po ogłoszeniu wyniku wyborów Sołtysa i Rady 
Sołeckiej, prowadzący zebranie przekazuje dalsze prze-
wodniczenie zebrania nowo wybranemu Sołtysowi.

§ 26.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckie są bezpo-
średnio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą 
być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem ka-
dencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków lub naru-
szają postanowienia Statutu i uchwał Zebrania.

2. Zebranie Wiejskie może dokonać odwołania Sołty-
sa lub członków Rady Sołeckiej na wniosek 1/5 mieszkań-
ców uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa lub członków Ra-
dy Sołeckiej winien być poddany pod głosowanie na 
Zebraniu Wiejskim.

4. Wniosek o odwołanie składa się w formie pisem-
nej wraz z uzasadnieniem.

5. Odwołanie z zajmowanej funkcji może być pod-
jęte bez wysłuchania zainteresowanego wówczas, gdy 
nie był obecny na zebraniu pomimo zawiadomienia go  
o terminie i miejscu zebrania.

6. W przypadku przyjęcia wniosku przez Zebranie 
Wiejskie głosowanie nad odwołaniem przeprowadza się 
stosując odpowiednie postanowienia niniejszego Statu-
tu jak przy wyborach.

7. Jeżeli zgłoszony wniosek nie zostanie przyjęty 
przez Zebranie Wiejskie ponowny wniosek w tej samej 
sprawie może być zgłoszony po upływie 6-ciu miesięcy.

§ 27.1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Soł-
tysa lub wszystkich członków Rady Sołeckiej albo wy-
gaśnięcia mandatu w związku ze śmiercią Rada Miejska 
zarządza wybory.

2. W przypadku ustąpienia członka Rady Sołeckiej 
przyprowadza się wybory uzupełniające.

[3. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej 
przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane 
przez Sołtysa.]*

4. Wyborów uzupełniających członka Rady Sołe-
ckiej nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji po-
zostało mniej niż 6 miesięcy.

5. O terminie i miejscu wyborów uzupełniających 
Sołtys powiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty miesz-
kańców Sołectwa, informując o tym również Burmistrza  
i Przewodniczącego Rady Miejskiej.

V. Gospodarka finansowa Sołectwa

§ 28. Gospodarkę finansową Sołectwa ureguluje 
odrębna uchwała.

VI. Nadzór nad działalnością Sołectwa

§ 29.1. Nadzór nad działalnością Sołectwa spra-
wują Burmistrz i Rada Miejska.

2. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowa-
ny jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.

3. Kontrola działalności organów Sołectwa spra-
wowana jest ponadto na podstawie kryteriów celowo-
ści, rzetelności i gospodarności.

4. Do podstawowych środków nadzoru należą  
w szczególności:

a) rozpatrywanie sprawozdań z działalności go-
spodarczej, finansowej i społecznej Sołectwa,

b) dokonywanie lustracji Sołectwa,
c) dokonywanie oceny działalności Sołectwa na 

sesji Rady Miejskiej.
5. W zakresie gospodarowania mieniem komunal-

nym, kontrole nad działalnością Sołectwa sprawuje Bur-
mistrz.

6. Burmistrz [oraz wyznaczeni przez niego pra-
cownicy]* mają prawo żądania niezbędnych informacji 
i danych dotyczących funkcjonowania Sołectwa. Mo-
gą również uczestniczyć w posiedzeniu organów So-
łectwa.

VII. Postanowienia końcowe

§ 30.1. Zmiany Statutu uchwala Rada Miejska z włas-
nej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego.

§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Gminy Paczków. 

§ 32. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w ży-
cie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wacław Ćwik

*/ Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr NK.III.-AR-0911-1-80/2008 z dnia 15 grudnia 
2008 r.
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Uchwała Nr XXVI/192/08
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 4 grudnia 2008 r.

w sprawie ustalenia na 2009 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania 
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, za wysługę lat oraz 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Paczków

Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a, art. 49 ust. 2 i art. 54 
ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (j.t. 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 z 2008 r. Nr 145, poz. 917) w związku z art. 
18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i 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; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111), oraz na 
podstawie § 5 - 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wy-
sokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za 
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181), 
po pozytywnym zaopiniowaniu przez związki zawodowe 
zrzeszające nauczycieli na terenie Gminy Paczków, Rada 
Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

Rozdział I
Postanowienia wstępne

§1. Ustala się Regulamin dotyczący wysokości  
i szczegółowych warunków przyznawania:

1) dodatku motywacyjnego;
2) dodatku funkcyjnego;
3) dodatku za warunki pracy;
4) dodatku za wysługę lat;
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

i godziny zastępstw doraźnych;
6) dodatku mieszkaniowego;
7) nagród ze specjalnego funduszu nagród dla na-

uczycieli.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego 
określenia o:

1) placówce – należy przez to rozumieć przedszko-
le, szkołę podstawową, gimnazjum, gimnazjum dla do-
rosłych prowadzone przez Gminę Paczków;

2) nauczycielu – należy przez to rozumieć pracow-
nika pedagogicznego, w tym również pełniącego funk-
cję kierowniczą, zatrudnionego w jednostce, o której 
mowa w pkt 1;

3) klasie – należy przez rozumieć także oddział 
przedszkolny;

4) uczniu – należy przez to rozumieć także wycho-
wanka;

5) stanowisku kierowniczym - należy przez to ro-
zumieć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach kie-
rowniczych w szkołach i innych placówkach oświato-
wych: dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy świetlic 
szkolnych;

6) dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora gim-
nazjum, szkoły podstawowej lub przedszkola;

7) nagrodzie Burmistrza Gminy – rozumie się przez 
to nagrodę organu prowadzącego.

§ 3.1. Do obliczania średniej wynagrodzeń nauczy-
cieli, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnie-
nia, przyjmuje się osoby zatrudnione w pełnym i niepeł-
nym wymiarze godzin.

2. Liczba osób przyjętych do obliczeń jest sumą 
liczby nauczycieli zatrudnionych na pełnych i niepełnych 
etatach w przeliczeniu na pełne etaty.

3. W placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Paczków stawki wynagrodzenia zasadni-
czego ustala się w 2009 r. na poziomie minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego i tabeli zaszere-
gowania dla nauczycieli określonych przez aktualnie 
obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Naro-
dowej.

Rozdział II
Dodatek motywacyjny

§ 4.1. Dodatek motywacyjny może być przyznany 
nauczycielowi bez względu na jego stopień awansu za-
wodowego, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w zatrudniającej go szkole lub pla-
cówce, jeżeli nauczyciel w bieżącym roku szkolnym lub go 
poprzedzającym wyróżnił się szczególnymi osiągnięciami 
dydaktycznymi i wychowawczymi, osiągnął wysoką ja-
kość świadczonej pracy oraz wykazał się zaangażowaniem 
w realizację zajęć i czynności związanych z przygotowa-
niem się do zajęć szkolnych, samokształceniem i doskona-
leniem zawodowym, a w szczególności:

1) diagnozuje i analizuje efekty własnej pracy dy-
daktycznej, wychowawczej i wyniki uwzględnia we 
własnym planie rozwoju;

2) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich 
możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, szczegól-
nie dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych po-
twierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami 
egzaminów i sprawdzianów lub sukcesami w konkursach, 
zawodach, olimpiadach itp.;

3) wprowadza innowacje pedagogiczne;
4) opracowuje i wdraża programy autorskie;
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5) jako wychowawca systematycznie współpra-
cuje z rodzicami, pedagogiem szkolnym, oraz podejmuje 
efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących 
szczególnej opieki;

6) pracuje w komisji stypendialnej rozpatrującej 
wnioski uczniów o przyznanie stypendium;

7) organizuje dla uczniów akademie, spotkania  
z ciekawymi ludźmi, pokazy artystyczne dzieci i mło-
dzieży, konkursy, prace społeczne, wycieczki w dniach 
wolnych od zajęć lekcyjnych;

8) prowadzi zajęcia z uczniami poza obowiązują-
cym go wymiarem zajęć;

9) podnosi swoje kwalifikacje poprzez: wewnątrz-
szkolne doskonalenie nauczycieli, studia podyplomowe, 
kursy kwalifikacyjne, krótkie formy doskonalenia, udo-
kumentowane samokształcenie;

10) nauczyciel pełniący funkcję dyrektora szkoły 
lub placówki:

a) prowadzi politykę kadrową mającą na celu do-
skonalenie kadry nauczycielskiej, poszerzenie oferty 
edukacyjnej, wprowadzanie coraz lepszych metod dy-
daktycznych,

b) mobilizuje pracowników do odpowiedzialnej i ak-
tywniejszej pracy z wychowankami,

c) wytwarza atmosferę wzajemnego szacunku,
d) podejmuje działania integrujące pracowników i wy-

chowanków,
e) prawidłowo i efektywnie gospodaruje środkami 

finansowymi, dba o bazę i wygląd estetyczny szkoły 
lub placówki,

f) dba o utrzymanie estetyki w pomieszczeniach 
szkoły i porządku wokół niej,

g) prawidłowo prowadzi dokumentację administra-
cyjno - ekonomiczną, wynikającą z zadań jako kierownika 
zakładu pracy.

§ 5.1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 
określony nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 
rok.

2. Nauczycielowi zatrudnionemu na czas określony 
dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie dłuższy 
niż do dnia rozwiązania umowy o pracę.

§ 6. Wysokość środków finansowych przeznaczo-
nych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli wynosi 
4% sumy wynagrodzeń zasadniczych należnych na-
uczycielom zatrudnionym na pełnym etacie.

§ 7. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie 
może być wyższy niż 15% jego wynagrodzenia zasad-
niczego.

§ 8. Dyrektorowi szkoły, gimnazjum oraz przed-
szkola publicznego w zależności od osiąganych wyni-
ków w pracy oraz uwzględniając warunki organizacyjne 
placówki może być przyznany przez Burmistrza Gminy 
dodatek motywacyjny w wysokości do 30% wynagro-
dzenia zasadniczego.

§ 9. Wysokość dodatku motywacyjnego dla na-
uczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając 
poziom spełniania warunków, o których mowa w § 4 ust. 1, 
ustala dyrektor placówki a w stosunku do dyrektora Bur-
mistrz Gminy Paczków.

§ 10. Przyznanie dodatku, odbywa się każdorazo-
wo na piśmie.

§ 11. Nauczyciel zachowuje prawo do dodatku 
motywacyjnego w przypadku przeniesienia do innej 
szkoły, dla której organem prowadzącym jest Burmistrz 
Gminy Paczków.

§ 12. Dodatek motywacyjny wypłaca się w termi-
nie wypłaty wynagrodzeń.

Rozdział III
Dodatek funkcyjny

§ 13. Nauczycielom poszczególnych stopni awan-
su zawodowego, którym powierzono stanowiska dyrek-
tora lub wicedyrektora placówki albo inne stanowisko 
kierownicze przewidziane w statucie danej placówki, 
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej 
w poniższej tabeli:

Przedszkola

Lp. Stanowisko Ilość 
oddziałów

Miesięcznie 
w złotych

1. dyrektor 1 160 - 300

2. dyrektor 2 - 3 220 - 350

3. dyrektor 4 - 5 250 - 380

Szkoły podstawowe i gimnazja

1. dyrektor do 8 320 - 500

2. dyrektor 9 - 16 410 - 700

3. dyrektor 17 i więcej 450 - 900

4. wicedyrektor x 260 - 500

5. kierownik świetlicy
szkolnej x 47 - 250

§ 14. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, 
którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. 
W tych przypadkach prawo do dodatku powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu 
pełnienia tych obowiązków i gaśnie z pierwszym dniem 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaprzesta-
no pełnienia tych obowiązków.

§ 15. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach 
stawek określonych tabelą ustala dla dyrektora Burmistrz 
Gminy Paczków, dla wicedyrektorów lub innych nauczy-
cieli uprawnionych - dyrektor placówki, uwzględniając jej 
warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających  
z funkcji kierowniczej, oraz liczby stanowisk kierowniczych 
w szkole.

§ 16. Dodatek funkcyjny przysługuje również na-
uczycielowi z tytułu:

1) sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wyso-
kości 30,00 zł;

2) powierzenia wychowawstwa w oddziale przed-
szkolnym lub w oddziale szkoły podstawowej i gimna-
zjalnej w wysokości 40,00 zł, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) powierzenia wychowawstwa w oddziale gim-
nazjum dla dorosłych w wysokości 50,00 zł.

§ 17. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesią-
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cu, w którym nastąpiło powierzenie stanowisk określo-
nych w § 13, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło 
pierwszego dnia miesiąca –od tego dnia.

§ 18. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku 
funkcyjnego z upływem ostatniego dnia tego okresu 
powierzenia, a w razie wcześniejszego odwołania -  
z końcem miesiąca, w którym nastąpiło to odwołanie, 
a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca 
–od tego dnia. 

§ 19. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w § 16 
pkt 1, nie przysługuje w okresie przerwy w odbywaniu 
stażu przez nauczyciela, nad którym pełniono opiekę. 
Prawo do dodatku przysługuje na nowo z dniem rozpo-
częcia kontynuacji stażu przez nauczyciela podlegają-
cego opiece.

§ 20. Dodatek funkcyjny, przysługujący z tytu-
łu sprawowania opiekuna stażu wypłacany jest z dołu  
w ostatnim dniu każdego kolejnego miesiąca w kwo-
cie wynikającej z przemnożenia 1/30 stawki określonej  
w § 16 pkt 1 przez liczbę dni sprawowania tej funkcji 
w przypadku jej pełnienia przez niepełny miesiąc kalen-
darzowy.

Rozdział IV
Dodatki za warunki pracy

§ 21.1. Dodatek za trudne warunki pracy przysłu-
guje nauczycielom za prowadzenie:

1) zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z dzieć-
mi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głę-
bokim w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego;

2) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifiko-
wanego do kształcenia specjalnego w wysokości 5% 
wynagrodzenia zasadniczego;

3) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szko-
łach podstawowych w wysokości 15% wynagrodzenia za-
sadniczego.

2. W razie zbiegu tytułów do wyżej wymienionego 
dodatku, nauczycielowi przysługuje jeden dodatek będący 
sumą stawek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3.

§ 22. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje 
za każdą przepracowaną godzinę.

§ 23. Dodatek za trudne warunki pracy, określony 
w § 21 ust. 1 pkt 1 i 2, wypłaca się w całości, jeżeli 
nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązu-
jący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, 
któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje 
w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Do-
datek wypłaca się w proporcjonalnej części, jeżeli na-
uczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko część 
obowiązującego wymiaru godzin lub jeżeli jest zatrud-
niony w niepełnym wymiarze zajęć. 

§ 24. Dodatku za trudne warunki nie wypłaca się 
podczas przebywania na urlopie dla poratowania zdro-
wia, na urlopie bezpłatnym, na urlopie macierzyńskim 
lub na urlopie wychowawczym.

§ 25. 1. Nauczycielom pracującym w warunkach 
uciążliwych, o których mowa w §9 rozporządzenia ME-
NiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za 
pracę w dniu wolnym od pracy, przysługuje dodatek 
w wysokości ustalonej dla dodatku za trudne warunki 
pracy, określone w § 21 ust. 1 Regulaminu, zwiększo-
ny o 5% wynagrodzenia zasadniczego uprawnionego 
nauczyciela.

2. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje 
za każdą faktycznie przepracowaną godzinę.

3. Dodatku za pracę w warunkach uciążliwych nie 
wypłaca się podczas przebywania na urlopie dla porato-
wania zdrowia, na urlopie bezpłatnym, na urlopie macie-
rzyńskim lub na urlopie wychowawczym.

§ 26. Dodatek za uciążliwe warunki pracy wy-
płaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich 
warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz 
w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono 
stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach 
obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się 
w proporcjonalnej części, jeżeli nauczyciel realizuje w 
uciążliwych warunkach tylko część obowiązującego go 
wymiaru godzin lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym 
wymiarze zajęć. 

§ 27. W razie zbiegu tytułów do dodatku z tytułu 
uciążliwych lub trudnych warunków pracy, nauczycielowi 
przysługuje jeden dodatek będący sumą dodatków o któ-
rych mowa w § 21 ust. 1 i § 25 ust. 1 Regulaminu.

§ 28. Dodatki, o których mowa w § 21 ust. 1 i § 25 
ust. 1, wypłacane są wraz z wynagrodzeniem zasadni-
czym.

Rozdział V
Dodatek za wysługę lat

§ 29. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalen-

darzowego następującego po miesiącu, w którym na-
uczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki 
dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesią-
ca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do do-
datku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego 
dnia miesiąca.

§ 30. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczy-
cielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz 
za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodze-
nie, z zastrzeżeniem art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela. 
Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności  
w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek cho-
roby lub konieczności osobistego sprawowania opieki 
nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które 
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubez-
pieczenia społecznego.

§ 31. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry  
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
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Rozdział VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i go-

dziny doraźnych zastępstw

§ 32. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwy-
miarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się 
dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie  
z dodatkami za trudne i uciążliwe warunki pracy, jeże-
li praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się  
w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin 
obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuń-
czych realizowanych w ramach godzin ponadwymiaro-
wych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

§ 33. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub 
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o którym mo-
wa w ust. 1 uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar go-
dzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten 
sposób, że za czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co 
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 34. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub 
dni ustawowo wolne od pracy w tygodniach, w których 
zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia, 
za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych 
przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin 
zajęć nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za 
każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub 
dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwy-
miarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim 
tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzie-
lonych nauczycielowi w planie organizacyjnym.

§ 35. Wynagrodzenie za godziny ponadwymia-
rowe, przydzielone w planie organizacyjnym, nie przy-
sługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć  
z powodu przerw przewidzianych przepisami rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  
18 kwietnia 2002 r . w sprawie organizacji roku szkol-
nego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku 
tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności  
w pracy, z wyjątkiem:

1) zwolnienia od pracy na 2 dni, o których mowa 
w art. 188 Kodeksu pracy;

2) zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 15 rozpo-
rządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 
1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecno-
ści w pracy (Dz. U. Nr 60 poz. 281);

3) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycie-
lom w celu kształcenia i doskonalenia;

4) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny 
do wykonywania doraźnej czynności wynikającej z pełnie-
nia funkcji związkowej.

§ 36. Godziny ponadwymiarowe w dniach, w których 
nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po 
stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z:

1) zawieszeniem zajęć przez organ prowadzący  
w drodze zarządzenia Burmistrza Gminy z powodu epide-
mii, mrozów i innych zdarzeń losowych;

2) wyjazdem dzieci na wycieczki i imprezy, traktu-
je się jako godziny faktycznie przepracowane.

§ 37. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaro-
we i godziny doraźnych zastępstw i inne świadczenia 
określone w § 36 wypłaca się z dołu.

Rozdział VII
Dodatek mieszkaniowy

§ 38. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje 
wymagane do zajmowanego stanowiska i zatrudnione-
go w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć w szkołach, położonych 
na terenach wiejskich, przysługuje nauczycielski doda-
tek mieszkaniowy.

§ 39. Wysokość nauczycielskiego dodatku miesz-
kaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1) 40,00 zł przy jednej lub dwóch osobach w rodzinie;
2) 60,00 zł przy trzech lub więcej osobach w rodzinie.

§ 40.1. Do członków rodziny, o których mowa 
w § 39, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim 
zamieszkujących: współmałżonka, rodziców oraz dzieci 
pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

2. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będą-
cemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, 
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wyso-
kości określanej w § 39. Małżonkowie wspólnie określa-
ją pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje 
się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, 
o których mowa w ust. 2, na ich wspólny wniosek. Na-
uczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi 
Burmistrz Gminy Paczków.

§ 41. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przy-
sługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowane-
go przez niego lokalu mieszkalnego;

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego 
przyznaniu.

§ 42. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysłu-
guje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wy-
nagrodzenie;

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, prze-

szkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej;  
w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do 
służby zawarta była umowa na czas określony, dodatek 
wypłaca się nie dłużej niż do okresu, na który umowa ta 
była zawarta;

4) korzystania z urlopu wychowawczego.

Rozdział VIII
Fundusz nagród

§ 43.1. W budżecie Gminy Paczków tworzy się 
specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 
1% planowanych wynagrodzeń osobowych, z tym że:

1) 80% środków funduszu przeznacza się na na-
grody dyrektora;

2) 20% środków funduszu przeznacza się na na-
grody Burmistrza Gminy Paczków.
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§ 44. 1. Wysokość nagrody Burmistrza Gminy nie 
może być wyższa niż 100% wynagrodzenia zasadnicze-
go nauczyciela.

2. Dyrektorzy określają wysokość nagrody dla za-
trudnianych przez siebie nauczycieli z tym, że jej kwota 
nie może przekroczyć wysokości nagrody Burmistrza 
Gminy określonej w ust. 1.

§ 45.1. Nagroda ma zawsze charakter uznaniowy 
i może być przyznana nauczycielowi, który wyróżnia 
się swymi osiągnięciami w pracy dydaktyczno - wycho-
wawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po 
przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

§ 46. Nauczycielom, którym powierzono funkcje 
dyrektorów, może być przyznana nagroda za wyróżnia-
jącą pracę i osiągnięcia w kierowanej przez siebie pla-
cówce, a w szczególności za:

1) wyróżniającą sprawność w zarządzaniu działal-
nością administracyjno - gospodarczą szkoły;

2) racjonalne gospodarowanie przyznanymi środ-
kami budżetowymi, przestrzeganie dyscypliny budżeto-
wej;

3) pozyskiwanie dodatkowych środków z innych 
źródeł;

4) terminowe i należyte wywiązywanie się z obo-
wiązków wobec organu prowadzącego w zakresie spra-
wozdawczości i przekazywanie informacji;

5) tworzenie odpowiednich warunków, sprzyjają-
cych doskonaleniu zawodowemu nauczycieli oraz wdra-
żaniu nowych, coraz lepszych programów nauczania;

6) umiejętność stwarzania możliwie optymalnych 
warunków pracy na rzecz realizacji zadań dydaktyczno-
wychowawczych i opiekuńczych szkoły lub placówki 
potwierdzoną zwłaszcza wynikami badań mierzenia ja-
kości pracy szkoły;

7) wyróżnianie się w dbałości o utrzymanie estety-
ki w pomieszczeniach szkoły, ładu i porządku wokół niej 
oraz w realizowaniu działań inwestycyjnych;

8) skuteczne, różnorodne promowanie placówki i 
podnoszenie jej pozycji w środowisku. 

§ 47.1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmi-
strza Gminy może wystąpić:

1) dla nauczyciela:
a) dyrektor,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców,
d) rada szkoły;
2) dla dyrektora:
a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców,
d) rada szkoły.
2. Nagrodę, o której mowa w ust. 1, może przy-

znać Burmistrz Gminy z własnej inicjatywy.
3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora 

szkoły może wystąpić:
1) dyrektor,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców,
4) rada szkoły.

4. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy po-
dać konkretne i wymierne efekty osiągane przez osobę 
nominowaną w okresie ostatnich 3 lat.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 3, należy 
składać do 15 września odpowiednio:

1) o nagrodę Burmistrza Gminy do Urzędu Miej-
skiego w Paczkowie;

2) o nagrodę dyrektora do sekretariatu szkoły.
6. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza Gminy 

składane przez dyrektora, radę rodziców bądź radę szko-
ły wymagają wcześniejszego ich zaopiniowania przez 
radę pedagogiczną.

§ 48.1. Nagrody nauczycielom przyznają:
1) ze środków, o których mowa w § 43 ust. 1 pkt 1 

– dyrektor;
2) ze środków, o których mowa w § 43 ust. 1 pkt 2 

– Burmistrz Gminy.
2. Przyznanie nagrody dyrektora wymaga uprzed-

niego zaopiniowania przez radę pedagogiczną.
3. Nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przy-

znaje się w terminie do dnia 14 października każdego 
roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach nagroda może być przy-
znana w innym terminie.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 49.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Opolskiego.

§ 50.1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwa-
ły traci moc uchwała Nr XIV/99/07 Rady Miejskiej  
w Paczkowie z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie usta-
lenia na 2008 rok regulaminu określającego wysokość 
oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom 
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 
pracy, mieszkaniowego, za wysługę lat oraz szczegó-
łowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych za-
stępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród 
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Paczków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wacław Ćwik
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Uchwała Nr XVIII/124/2008
Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Polska Cerekiew

2435

Uchwała Nr XXV/145/08
Rady Gminy Reńska Wieś

z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 

na terenie Gminy Reńska Wieś

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 wrześ-
nia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(j.t. Dz. U z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, 
poz. 1042), Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co nastę-
puje:

§ 1.1. Ustala się górne stawki opłat za odbiór 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
w następującej wysokości:

1) od jednego pojemnika 60 litrowego - 12,00 zł;
2) od jednego pojemnika 80 litrowego - 15,00 zł;
3) od jednego pojemnika 110 lub 120 litrowego  

                          - 20,00 zł;

4) od jednego pojemnika 240 litrowego -    35,00 zł;
5) od jednego pojemnika 1100 litrowego -  80,00 zł.
2. Ustala się górne stawki opłat za odbiór odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości stosujących 
selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w następu-
jącej wysokości:

1) od jednego pojemnika 60 litrowego -    8,00 zł;
2) od jednego pojemnika 80 litrowego -  10,00 zł;
3) od jednego pojemnika 110 lub 120 litrowego -  

               12,50 zł;
4) od jednego pojemnika 240 litrowego —  21,00 zł;
5) od jednego pojemnika 1100 litrowego -  58,00 zł.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 
717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203 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 Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, 
Nr 173 poz. 1218), oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. 
Nr 144, poz. 1042 z 2006 r.), Rada Gminy w Polskiej 
Cerekwi uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
usuwania odpadów komunalnych świadczone przez 
podmioty posiadające zezwolenie na usuwanie odpa-
dów komunalnych w wysokości: 

- za pojemnik 60 l                                       12,00 zł,
- za pojemnik 80 l                                       15,00 zł,
- za pojemnik 110 l/120 l                        20,00 zł, 
- za pojemnik 240 l                        35,00 zł, 
- za pojemnik 1100 l                      80,00 zł. 
2. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
usuwania odpadów komunalnych świadczone przez 
podmioty posiadające zezwolenie na usuwanie odpa-

dów komunalnych jeżeli odpady są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny w wysokości: 

- za pojemnik 60 l                                8,00 zł,
- za pojemnik 80 l                                   10,00 zł,
- za pojemnik 110 l/120 l                        12,50 zł,
- za pojemnik 240 l                                   21,00 zł,
- za pojemnik 1100 l                                 58,00 zł.
3. Ustala się górną stawkę opłat za odbiór i trans-

port nieczystości ciekłych - za 1 m³ 21,00 zł.
4. Powyższe ceny nie zawierają podatku od towa-

ru i usług.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/82/2007 Rady Gmi-
ny w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w spra-
wie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwa-
nia odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych na terenie Gminy Polska Cerekiew.

                                                                         
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmi-

ny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Opolskiego.

   
Przewodniczący Rady

Jerzy Kołeczko
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3. Ustala się górne stawki opłat za odbiór i transport 
nieczystości ciekłych w wysokości 21,00 zł za 1m3.

4. Stawki powyższe są stawkami netto, do któ-
rych zostanie doliczony obowiązujący i należny podatek 
od towarów i usług.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Reńska Wieś

Krystian Flegel
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Uchwała Nr XXI/120/08
Rady Gminy w Wilkowie

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagro-
dy dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w roku 2009

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia  
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, 
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 
689, Nr 158, Nr 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 
1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 
917), Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) nauczycielach i dyrektorach szkół – rozumie 

się przez to nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych  
w przedszkolach, szkołach podstawowych, zespole 
szkolno-przedszkolnym i gimnazjum;

2) szkołach – rozumie się przez to przedszkola, szkoły 
podstawowe, zespół szkolno - przedszkolny i gimnazjum 
– prowadzonych przez Gminę Wilków.

§ 2. Po przepracowaniu w szkole jednego roku pra-
cy za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wycho-
wawczej i opiekuńczej, w tym realizację zadań związanych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 
organizowanych przez szkołę oraz realizację innych zadań 
statutowych szkoły, nauczycielowi może być przyznana 
nagroda Wójta Gminy lub Dyrektora szkoły.

§ 3.1. Nagrody przyznawane są ze specjalnego 
funduszu na nagrody dla nauczycieli zabezpieczanego 
corocznie w budżecie Gminy Wilków.

2. Fundusz nagród stanowi 1% planowanych rocz-
nych wynagrodzeń osobowych funduszu szkół i przed-
szkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Wilków, z czego do dyspozycji Wójta Gminy pozostaje 
30%, a 70% do dyspozycji dyrektora szkoły.

3. Kwota funduszu nagród ustalana jest corocznie 
uchwałą budżetową.

§ 4.1. Ilość i wysokość indywidualnych nagród ustala 
odpowiednio Wójt Gminy lub dyrektor szkoły.

2. Nagroda Wójta Gminy nie może być niższa niż 
20% i nie wyższa niż 70% stawki wynagrodzenia za-
sadniczego nauczyciela dyplomowanego.

3. Nagroda Dyrektora Szkoły nie może być niższa 
niż 10% i nie wyższa niż 40% stawki wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela dyplomowanego.

4. Nagrody, o których mowa w ust. 2 i 3, przyznaje 
się w miarę posiadanych środków.

§ 5. Nagrodę Wójta Gminy i Dyrektora Szkoły mo-
gą otrzymać nauczyciele i dyrektorzy szkół za szczegól-
ne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej oraz realizację innych zadań statutowych 
szkoły, w tym w szczególności za:

1) dbanie o wysoką jakość zajęć dydaktycznych 
poprzez stałe podnoszenie poziomu wiedzy merytorycz-
nej i metodycznej;

2) osiąganie wymiernych efektów w pracy dydak-
tycznej (konkursy przedmiotowe, olimpiady, zawody spor-
towe, wysokie wyniki na egzaminach i sprawdzianach prze-
prowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne);

3) podejmowanie działań na rzecz urządzenia i wy-
posażenia własnego warsztatu pracy;

4) dobrą realizację zajęć dydaktycznych potwier-
dzoną wynikami nadzoru pedagogicznego lub oceną  ich 
uczestników;

5) wykazywanie się pomysłowością i inicjatywą 
w stosowaniu różnych form, metod i środków celem 
aktywizowania uczniów (wychowanków) w procesie 
nauczania;

6) rozwijanie indywidualnych cech uczniów (wy-
chowanków) i wspomaganie ich wszechstronnego roz-
woju;

7) prowadzenie działalności mającej na celu zwal-
czanie wśród dzieci i młodzieży przejawów patologii 
społecznej;

8) współpracę ze środowiskiem szkoły celem ujed-
nolicenia procesu wychowawczego;

9)  doskonalenie własnego warsztatu pracy po-
przez ustawiczne podnoszenie swoich kwalifikacji;

10) podejmowanie działań innowacyjnych i  no-
watorskich;

11) opracowanie i upowszechnianie własnych do-
świadczeń pedagogicznych;

12) kierowanie zespołem samokształceniowym, 
problemowym i współpracę z metodykiem;

13) zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły; 
14) prawidłowe prowadzenie dokumentacji;
15) podejmowanie współpracy z instytucjami i or-

ganizacjami celem wspomagania działalności statuto-
wej szkoły;
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16) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom (wy-
chowankom) podczas realizacji zadań dydaktycznych,  
wychowawczych i opiekuńczych.

§ 6. Nagrodę Wójta Gminy mogą otrzymać dyrek-
torzy szkół  uzyskując wymierne efekty w zakresie:

1) bardzo dobrej organizacji pracy szkoły;
2) zapewnienia optymalnych warunków do reali-

zacji zadań statutowych szkoły;
3) diagnozowania pracy szkoły;
4) dbania o wysoki poziom pracy szkoły poprzez 

odpowiedni dobór kadry;
5) osiągania przez szkołę bardzo dobrych wyników 

dydaktyczno – wychowawczych, liczny udział uczniów 
w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych;

6) inicjowania różnorodnych działań rady pedago-
gicznej służących podnoszeniu jakości pracy szkoły;

7) pomoc nauczycielom w zakresie  organizowania 
warsztatu pracy i doskonalenia zawodowego;

8) umiejętnego gospodarowania środkami finan-
sowymi;

9) pozyskiwania środków pozabudżetowych na 
rzecz szkoły;

10) dbania o bazę szkoły – remonty, inwestycje, 
prace wykonywane we własnym zakresie;

11) wszechstronnej współpracy ze środowiskiem 
szkoły;

12) wiedzy na temat losów absolwentów.
  
§ 7.1. Nagrody Wójta Gminy i Dyrektora Szkoły 

przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub  
z innej ważnej okazji. 

2. Z wnioskiem do uprawnionego organu o przy-
znanie nagrody występują:

1) Wójt Gminy;
2) dyrektor szkoły;

3) organ nadzoru pedagogicznego;
4) rada rodziców;
5) rada pedagogiczna;
6) związki zawodowe działające na terenie Gminy. 
3. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podej-

muje uprawniony organ.
4. Wnioski w sprawie nagród składane są najpóź-

niej na miesiąc przed terminem ich przyznania.
5. Wnioski  wymagają opinii rady pedagogicznej za 

wyjątkiem ust. 2 pkt 5 i ust. 6.
6. Wnioski o przyznanie nagród Wójta opiniuje Ko-

misja Nagród, powołana przez Wójta Gminy w drodze 
zarządzenia w następującym składzie:

1) dwóch przedstawicieli Wójta Gminy;
2) dyrektor szkoły, z której zgłoszono wniosek,  

z zastrzeżeniem ust. 8;
3) przedstawiciel związków zawodowych działa-

jących w  oświacie na terenie Gminy, a w przypadku 
gdy związki nie działają - przedstawiciel pracowników 
wyłoniony w trybie przyjętym u danego pracodawcy. 

7. Opinie Komisji zapadają w drodze głosowania, 
przy udziale co najmniej 2/3 składu Komisji. Wniosek  
o przyznanie Nagrody Wójta Gminy musi uzyskać popar-
cie co najmniej 2/3 głosujących. Osoba, której wniosek 
dotyczy zostaje wyłączona z głosowania.

8. Wnioski, o których mowa w ust. 2, podlegają za-
opiniowaniu przez związki zawodowe działające w oświa-
cie na terenie Gminy za wyjątkiem ust. 2 pkt 6. 

9. Wójt Gminy przyznaje nagrodę z własnej inicja-
tywy lub na pisemny wniosek pomiotów wymienionych 
w ust. 2 pkt 2 - 6.

W przypadku przyznania nagrody Wójta z własnej 
inicjatywy nie stosuje się uregulowań ust. 2 i 6.

10. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają 
charakter uznaniowy.

11. Określa się wzór wniosku o przyznanie nagrody:

Wniosek
o przyznanie nagrody Wójta Gminy (Dyrektora Szkoły)

w .................................... za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy (Dyrektora Szkoły) 

Panu/Pani .................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko)

urodzonemu/ej ............................................................................................................................. 
(data)

................................................................................................................................................ 
(wykształcenie, staż pracy w szkole/przedszkolu)

zatrudnionemu/ej ........................................................................................................................... 
(nazwa szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony)

................................................................................................................................................ 
(stanowisko)

................................................................................................................................................ 
(dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, dyrektora – rok otrzymania)

................................................................................................................................................ 
(ostatnia ocena pracy nauczyciela -data i stopień-)

Uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego:
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….............
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opinia Rady Pedagogicznej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………...............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opinia Związków Zawodowych działających w oświacie na terenie Gminy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………...............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opinia Komisji Nagród:
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………...............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Organ występujący z wnioskiem:

............................                                    ...............................                         .......................
(miejscowość i data)                                             (pieczęć)                                              (podpis)

Decyzja Wójta Gminy/Dyrektora szkoły:
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 8.1. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę Wójta 
Gminy należy podać wymierne efekty pracy osiągnięte 
przez nauczyciela/dyrektora za okres nie dłuższy niż 5 lat.

2. Nauczyciele/dyrektorzy szkół typowani do na-
grody Wójta Gminy powinni posiadać co najmniej dobrą 
ocenę pracy z ostatnich 5 lat. 

§ 9.1. Nauczyciel szkoły niezależnie od przyznanej 
mu w ciągu danego roku szkolnego nagrody Dyrektora 
może otrzymać nagrodę Wójta Gminy, Kuratora Oświa-
ty lub Ministra Edukacji Narodowej.

2. Nauczyciel/dyrektor, któremu została przyzna-
na nagroda, otrzymuje pismo o jej przyznaniu, którego 
odpis zamieszcza się w jego aktach osobowych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Wilków.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w ży-
cie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. 

Przewodniczący 
Rady Gminy

Zygmunt Pniewski
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Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14 a ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203; 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), 
i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm.:  
z 2004 r. Nr 109, poz. 1161; z 2003 r. Nr 137, poz. 
1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, 
Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, 
poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400,  
Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144,  
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 277, poz. 1658;  
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542; z 2008 r.  
Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Nr 70, poz. 416, 
Nr 145, poz. 917), Rada Miejska w Wołczynie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Rada Miejska uchwala regulamin udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucz-
niów zamieszkałych na terenie Gminy Wołczyn.

§ 2. Regulamin określa zasady i tryb udzielania po-
mocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Wołczyn.

§ 3.1. Świadczeniami pomocy materialnej o cha-
rakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny;
[2. Powyższe świadczenia przyznaje Burmistrz 

Wołczyna w drodze decyzji administracyjnej.]*

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego 
określenia jest mowa o:

1) Regulaminie - rozumie się przez to regulamin 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wołczyn;

2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 156, poz. 2572 z późn. zm.);

3) Gminie – rozumie się przez to Gminę Wołczyn;
4) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza 

Wołczyna;
5) uczniu - rozumie się przez to osoby wymienione 

w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
z późn. zm.) zamieszkałe na terenie Gminy Wołczyn;

6) rodzinie ucznia - należy rozumieć, zgodnie z art. 6 
pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) osoby spo-

krewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycz-
nym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, 
przy czym przez osoby niespokrewnione pozostające  
w faktycznym związku rozumie się osoby pozostające 
w związku w sensie prawnym (np. opiekunowie prawni, 
członkowie rodzin zastępczych, dzieci przysposobione 
itp.),

7) stypendium - rozumie się przez to stypendium 
szkolne;

8) wnioskodawcy -  należy przez to rozumieć oso-
bę pełnoletnią ubiegającą się o przyznanie stypendium 
w imieniu własnym lub małoletniego ucznia;

9) zasiłku – rozumie się przez to zasiłek szkolny.

§ 5. Stypendium może być udzielone uczniowi w for-
mie:

1. Całkowitego lub częściowego:
a) pokrycia kosztów udziału w zajęciach eduka-

cyjnych, prowadzonych jako płatne zajęcia spoza planu 
nauczania lub jako inne – pozaszkolne – płatne zaję-
cia edukacyjne (m.in.: kursy językowe, informatyczno 
– komputerowe, zajęcia logopedyczne, zajęcia sporto-
we, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań),

b) pokrycia [opłat wymaganych przez szkołę, 
w tym: komitet rodzicielski, wyżywienie w stołówce 
oraz]* opłat czesnego w szkołach niepublicznych.

2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym 
w tym w szczególności zakup:

a) podręczników od klasy IV szkoły podstawowej, 
lektur, encyklopedii, słowników, atlasów i innych książek 
pomocniczych do realizacji procesów dydaktycznych,

b) zeszytów, długopisów, plecaków, przyborów 
rysunkowych, malarskich, kreślarskich, materiałów do 
wykonywania prac dyplomowych, edukacyjnych pro-
gramów komputerowych, materiałów dydaktycznych 
dla niepełnosprawnych uczniów,

c) sprzęt komputerowy (w tym także kompute-
rowe programy edukacyjne, materiały eksploatacyjne 
i części zamienne, urządzenia peryferyjne oraz abona-
ment internetowy),

d) stroju gimnastycznego (obuwie sportowe, ko-
szulka gimnastyczna, spodenki, dres – nie częściej niż 
dwa komplety w ciągu jednego semestru szkolnego, 
strój kąpielowy), zakup rzeczy, przedmiotów i usług 
nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mają-
cych wpływ na realizację procesu edukacyjnego (m.in.: 
okulary korekcyjne, biurko do nauki, krzesło do biurka, 
wyjazd na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę) i inne wy-
posażenie ucznia obligatoryjnie wymagane przez szkołę 
(np.: strój szkolny, sprzęt muzyczny).

3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosz-
tów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania:
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a) uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słucha-
czy kolegiów w szczególności zakwaterowania w bursie, 
internacie, transportu środkami komunikacji zbiorowej,

[b) kosztów dojazdu osoby niepełnosprawnej po-
wyżej 18 roku życia.]*

[4. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyzna-
jący stypendium uzna biorąc pod uwagę wyjątkową sytu-
ację, że udzielenie stypendium w formach, o których mo-
wa w pkt 1,2 i 3 nie jest możliwe lub nie jest celowe.]*

§ 6.1. Stypendium szkolne może być udzielone w 
jednej lub kilku formach jednocześnie, o których mowa 
w § 5.

2. W przypadku ustalenia formy udzielania stypen-
dium wymienionej w § 5 ust. 1, 2 i 3, celem rozliczenia 
stypendium, wnioskodawca zobowiązany jest do przed-
stawiania dokumentów potwierdzających poniesienie 
wydatków na cele edukacyjne z okresu roku szkolnego, 
w którym wypłacane jest stypendium.

§ 7. Stypendium nie może być niższe miesięcznie 
niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych.

§ 8.1. Uczniowi, w którego rodzinie dochód na 
osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecz-
nej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), przyznawane 
jest stypendium szkolne w miesięcznej wysokości 100% 
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.  
z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

2. Uczniowi, w którego rodzinie dochód na osobę 
nie przekracza połowy kwoty, o której mowa w art. 8 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) oraz 
występuje, co najmniej jedna z następujących sytuacji: 
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 
choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, brak 
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wycho-
wawczych, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepeł-
nej, przyznawane jest stypendium szkolne w miesięcz-
nej wysokości 115% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2  
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992  
z późn. zm.).

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 i 2 ustalane 
są zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). 

Przez wspólne gospodarstwo domowe należy ro-
zumieć członków rodziny ucznia, zamieszkujących ra-
zem z uczniem w jednym lokalu mieszkalnym lub domu 
jednorodzinnym, faktycznie wspólnie utrzymujących 
się i mających  wspólny budżet domowy.

W przypadku zamieszkiwania w lokalu mieszkal-
nym lub domu jednorodzinnym dwóch lub więcej ro-
dzin (spokrewnionych lub niespokrewnionych), rodzina 
ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium mo-
że złożyć oświadczenie o prowadzeniu odrębnego go-
spodarstwa domowego, o ile posiada własne dochody  
w wysokości pozwalającej na ponoszenie wszelkich 
opłat związanych z samodzielnym zajmowaniem wy-
dzielonej części domu lub lokalu.

4. W przypadku, gdy kwota którą dysponuje Gmi-
na Wołczyn na stypendia w danym półroczu kalenda-
rzowym nie zapewnia możliwości wypłaty stypendium 
odpowiednio przez sześć miesięcy (w pierwszym pół-
roczu) lub 4 albo 3 miesiące (w II półroczu), uczniom 
spełniającym kryterium uprawniające do ubiegania się 
o to stypendium przyznaje się je na okres krótszy niż 
10 albo 9 miesięcy, uwzględniając potrzeby edukacyjne 
danego ucznia, jego sytuację rodzinną i dochodową.

5. W przypadku określonym w § 8 ust. 4 pierw-
szeństwo w uzyskaniu stypendium szkolnego mają ucz-
niowie o najniższych dochodach na osobę w rodzinie 
oraz gdy występują w rodzinie co najmniej dwie okolicz-
ności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy.

6. W przypadku uczniów, o których mowa w art. 90b 
ust. 3 pkt 1, którzy kończą 24 rok życia w okresach 
wymienionych w art. 90d ust. 10, stypendium jest przy-
znawane na okres do dnia ukończenia 24 roku życia 
włącznie.

§ 9.1. Stypendium przyznawane jest w wysokości 
i w formie zgodnej z rzeczywistymi potrzebami ucznia, 
z zastrzeżeniem § 7 i § 8.

[2. Wzór wniosku składanego przez osoby wymie-
nione w art. 90n ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy stanowi załącz-
nik nr 1 do niniejszej uchwały.]*

§ 10.1. Przyznawane stypendium realizowane jest 
poprzez:

1) dokonanie w imieniu ucznia zapłaty całkowitego 
lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach 
edukacyjnych – przelewem na rachunek bankowy pod-
miotu prowadzącego te zajęcia edukacyjne;

2) zakupienie dla ucznia rzeczy o charakterze edu-
kacyjnym;

3) refundacji kosztów poniesionych na zakup po-
mocy rzeczowej;

4) zwrot w formie gotówkowej kosztów dojazdu 
do szkoły oraz innych kosztów związanych z pobiera-
niem przez ucznia nauki poza miejscem zamieszkania.

2. Koszty refundowane są do wysokości faktycz-
nie poniesionych wydatków, jednak w kwocie nie wyż-
szej od wysokości przyznanego stypendium. 

[§ 11. Stypendium przyznaje Burmistrz Wołczyna 
w drodze decyzji administracyjnej.]*

§ 12.1. W przypadku ustania przyczyny, która 
stanowiła podstawę przyznania stypendium, Burmistrz 
Wołczyna wstrzymuje w drodze decyzji administracyj-
nej dalszą wypłatę stypendium.

2. W przypadku stwierdzenia, że przyznanie sty-
pendium zostało dokonane na podstawie przyczyny 
nieprawidłowej lub nieistniejącej, w tym potwierdzonej 
fałszywymi lub stwierdzającymi nieprawdę dokumen-
tami, Burmistrz Wołczyna wstrzymuje w drodze decy-
zji administracyjnej przyznane stypendium, nakazując 
jednocześni zwrot nieprawnie pobranych kwot stypen-
dium.

§ 13.1. Wniosek o przyznanie stypendium składa 
się do 15 września danego roku szkolnego, a w przy-
padku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów 
pracowników służb społecznych - do dnia 15 paździer-
nika danego roku szkolnego.
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2. Stypendium wypłacane lub realizowane jest jed-
norazowo w terminach:

1) do 31 grudnia za okres od września do grudnia 
danego roku;

2) do 15 lipca za okres od stycznia do czerwca 
danego roku;

3) innych – jeżeli forma stypendium tego wymaga.

3. Wypłata stypendium szkolnego odbywa się  
w kasie Banku Spółdzielczego w Wołczynie lub na konto 
bankowe wskazane przez wnioskodawcę, po uprzed-
nim dostarczeniu dokumentów o których mowa w § 6 
ust. 2. 

§ 14.1. Stypendium szkolne nie przysługuje, jeżeli:
1) dochód na osobę w rodzinie przekroczy kwotę, 

o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 
593 z późn. zm.);

2) uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy 
uczniów szkoły;

3) uczeń otrzymał inne stypendium o charakterze 
socjalnym ze środków publicznych, które łącznie ze 
stypendium szkolnym przekracza  dwudziestokrotność 
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, 
poz. 992 z późn. zm.), a w przypadku słuchaczy kole-
giów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języ-
ków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych 
- osiemnastokrotność tej kwoty;

4) uczeń zmienił miejsce zamieszkania - poza ob-
szar Gminy Wołczyn.

2. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium, 
opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń lub dyrektor szko-
ły albo ośrodka, do których uczęszcza uczeń, słuchacz 
lub wychowanek, są obowiązani w terminie 7 dni za-
wiadomić organ przyznający stypendium o wystąpieniu 
przyczyn, o których mowa w ust. 1.

§ 15.1. Zasiłek może otrzymać uczeń znajdujący 
się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu 
zdarzenia losowego.

2. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przy-
znanie zasiłku są:

a) śmierć rodziców lub opiekunów prawnych, albo 
wypadki losowe ucznia lub członków jego rodziny,

b) klęska żywiołowa,
c) utrata lub zniszczenie lokalu mieszkalnego ro-

dziny ucznia,
d) inne zdarzenia losowe powodujące straty w mie-

niu należącym do rodziny ucznia.

3. Wniosek o przyznanie zasiłku składa się niezwłocz-
nie po powstaniu zdarzenia losowego będącego podsta-
wą ubiegania się o zasiłek, nie później niż w ciągu dwóch 
miesięcy od tego zdarzenia. Wniosek powinien zawierać 
szczegółowe uzasadnienie faktyczne, potwierdzone odpo-
wiednimi dokumentami.

4. Zasiłek może być przyznany w formie świad-
czenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych  
z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczo-
wej o charakterze edukacyjnym.

5. Zasiłek może być przyznany w kwocie od 150 zł 
do pięciokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 
pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

6. Zasiłek wypłacany jest w ciągu 21 dni od dnia 
wydania decyzji o jego przyznaniu.

§ 16.1. Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy 
materialnej składa się:

a) w przypadku uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjów, prowadzonych przez Gminę Wołczyn - w Urzędzie 
Miejskim w Wołczynie, za pośrednictwem szkoły, do której 
uczęszcza uczeń,

b) w innych przypadkach – w Urzędzie Miejskim  
w Wołczynie.

§ 17. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Woł-
czynie Nr:

1) XXXII/273/2005 z dnia 30 marca 2005 r.  
w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy ma-
terialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamiesz-
kałych na terenie Gminy Wołczyn;

2) XXXVII/299/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. 
zmieniająca uchwałę Nr XXXII/273/2005 z dnia 30 mar-
ca 2005 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucz-
niów zamieszkałych na terenie Gminy Wołczyn;

3) IV/18/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. zmie-
niająca uchwałę Nr XXXII/273/2005 z dnia 30 marca 
2005 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania po-
mocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Wołczyn.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Wołczyna.

§ 19. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi  
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Waldemar Antkowiak

*/ Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr NK.III-IM-0911-1-73/08 z dnia 2 grudnia 2008 r. 
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[Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/192/2008]*
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*/ Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr NK.III-IM-0911-1-73/08 z dnia 2 grudnia 2008 r.
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2438

Porozumienie

zawarte w dniu 13 listopada 2008 r.

pomiędzy:
Gminą Praszka reprezentowaną przez Jarosława 

Tkaczyńskiego – Burmistrza Praszki, zwaną dalej Lide-
rem,

a
Gminą Gorzów Śląski reprezentowaną przez Ar-

tura Tomalę – Burmistrza Gorzowa Śląskiego, zwanym 
dalej Partnerem,

oraz 
Gminą Radłów reprezentowaną przez Włodzimierza 

Kierata – Wójta Radłowa, zwanym dalej Partnerem.

§ 1.1. Na podstawie niniejszego porozumienia Li-
der oraz Partnerzy zobowiązują się do wspólnej realizacji 
Projektu w ramach Osi priorytetowej 4.1 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2007 - 2013 pod nazwą: „Budowa kanalizacji sa-
nitarnej w gm. Praszka w miejscowościach Szyszków, 
Wygiełdów, Praszka ul. Pilawy, gm. Gorzów Śl. w miej-
scowościach  Gorzów Śląski ul. Oleska, Jastrzygowice, 
oraz w gm. Radłów miejscowość Kościeliska”. 

2. Realizacja Projektu następuje zgodnie z zasa-
dami w niniejszym porozumieniu. Jednocześnie strony 
porozumienia oświadczają, że znają zasady przyznania 
pomocy finansowej w ramach RPO Województwa Opol-
skiego na lata 2007 - 2013 oraz zobowiązują się do ich 
stosowania.

§ 2.1. Lider oraz Partnerzy dołożą wszelkich starań 
w celu zrealizowania Projektu pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w gm. Praszka w miejscowościach Szysz-
ków, Wygiełdów, Praszka ul. Pilawy, gm. Gorzów Śl.  
w miejscowościach  Gorzów Śląski ul. Oleska, Jastrzy-
gowice, oraz w gm. Radłów miejscowość Kościeliska”  
w ramach Osi priorytetowej 4.1 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-
2013, a w szczególności:

a) spełnią wymagania merytoryczne, organiza-
cyjne i finansowe, niezbędne przy realizacji Projektu w 
ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-
2013,

b) przygotują wspólnie wniosek aplikacyjny do do-
finansowania Projektu,

c) zobowiązują się do stworzenia zespołu, odpo-
wiedzialnego za właściwą realizacje Projektu, do które-
go podstawowych zadań należało będzie:

- skoordynowanie procedur organizacyjnych Projek-
tu,

- realizacja Projektu,
- nadzorowanie monitoringu przebiegu Projektu,
- przygotowania rozliczenia Projektu,
- przygotowanie sprawozdań z przebiegu Projektu.
2. Partnerzy udzielają Liderowi pełnomocnictwa  

w zakresie złożenia wniosku o  dofinansowanie Projektu 
i złożenia wniosku o płatność w ramach RPO Wojewódz-
twa Opolskiego na lata 2007 - 2013. 

§ 3. Lider zobowiązuje się do:
1. Skompletowania, podpisania i złożenia wniosku 

aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu oraz złożenia 
wniosku o płatność w ramach RPO Województwa Opol-
skiego na lata 2007 - 2013.

2. Prowadzenia sprawozdawczości i monitoringu 
z realizacji Projektu.

3. Informowania Partnerów o informacjach i do-
kumentach jakie muszą dostarczyć Liderowi w celu po-
prawnego skompletowania wniosku o dofinansowanie 
i wniosku o płatność.

4. Zabezpieczenia środków finansowych w bu-
dżecie gminy niezbędnych do realizacji Projektu zgodnie  
z uchwałą o Wieloletnim Programie Inwestycyjnym sta-
nowiącym załącznik nr 1 do porozumienia.

5. Przeprowadzenia przetargu na roboty budow-
lane w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
podpisaniu umowy, prowadzeniu robót budowlanych 
oraz rozliczeniu budowy w części Projektu dotyczącego 
Gminy Lidera.

6. Zapewnienie nadzoru i koordynacji prac budow-
lanych w zakresie realizacji własnego etapu Projektu.

7. Realizacji swojego etapu Projektu zgodnie z posia-
daną dokumentacją projektową, przepisami prawa budow-
lanego, a także zgodnie z harmonogramem rzeczowym.

§ 4. Partnerzy zobowiązują się do:
1. Zabezpieczenia środków finansowych w bu-

dżecie gminy niezbędnych do realizacji Projektu zgodnie  
z uchwałami o Planie Wieloletnich Inwestycji stanowią-
cym załącznik nr 2 i 3 do porozumienia.

2. Przeprowadzenia przetargu na roboty budowla-
ne w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, pod-
pisaniu umowy, prowadzeniu robót budowlanych oraz 
rozliczeniu budów w części Projektu dotyczącego gmin 
każdego z Partnerów.

3. Zapewnienie nadzoru i koordynacji prac budow-
lanych w zakresie realizacji własnego etapu Projektu.

4. Przygotowania i dostarczenia wszelkich niezbęd-
nych informacji i dokumentów potrzebnych do skompleto-
wania wniosku o dofinansowanie.

5. Dostarczenie wszelkich dokumentów i informa-
cji Liderowi w celach sprawozdawczych i monitorują-
cych przebieg realizacji Projektu.

6. Udzielania pomocy merytorycznej i organizacyj-
nej Liderowi w celu sprawnej realizacji całego Projektu.

7. Realizacji swoich etapów Projektu zgodnie z posia-
daną dokumentacją projektową, przepisami Prawa Budow-
lanego a także zgodnie z harmonogramem rzeczowym.

§ 5.1. Finansowanie Projektu będzie się odbywać 
ze środków budżetów Gmin Lidera i Partnerów, przy 
czym każda ze stron będzie finansować tylko część Pro-
jektu, która dotyczy miejscowości jej Gminy.

2. Strony ustalają harmonogram realizacji poszcze-
gólnych zadań Projektu:
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Zadanie Gmina Nazwa zadania Termin realizacji

1. Praszka

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Szyszków, Wygiełdów i Praszka ul. Pilawy.
a) Szyszków i Praszka ul. Pilawy
b) Wygiełdów

06.2009÷03.2010
05.2010÷12.2011

2. Gorzów Śląski Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoś-
ciach: Gorzów Śl. ul. Oleska, Jastrzygowice

06.2009÷12.2011

3. Radłów Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Kościeliska 10.2009÷12.2012

3. Majątek powstały w wyniku realizacji Projektu 
będzie własnością każdej ze stron porozumienia w za-
kresie, którym realizowała i finansowała każda strona.

4. Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania 
celów Projektu  zgodnych  z wnioskiem aplikacyjnym  
w ciągu 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu.

5. Każda ze stron zobowiązuje się do utrzymania 
majątku powstałego w wyniku realizacji Projektu w cią-
gu 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu.

6. W zakresie wydatkowania przyznanych środków 
finansowych strony porozumienia stosują przepisy ustawy 
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

§ 6.1. Strony porozumienia zobowiązują się do 
prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych 
kierowanych do opinii publicznej, informujących o fi-
nansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską 
zgodnie z wymogami.

2. Lider udostępni partnerom obowiązujące logo-
typy do oznaczania Projektu, po otrzymaniu ich od In-
stytucji Finansującej.

3. Strony porozumienia zobowiązują się przestrze-
gać reguł informowania o Projekcie i oznaczenia Pro-
jektu, to jest oznaczenia obiektów, w wyniku realizacji 
Projektu zgodnie z wytycznymi w tym zakresie.

§ 7.1. W  przypadku kontroli przez Instytucję Fi-
nansującą oraz  inne  uprawnione podmioty, strony po-
rozumienia zobowiązują się udostępnić do wglądu doku-
menty związane z realizowanym Projektem.

2. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno 
w siedzibie Lidera, w siedzibie Partnerów, jak i w miejscu 
realizacji Projektu.

3. Lider zobowiązany jest w określonym terminie do 
udzielenia na piśmie, na prośbę Instytucji Finansującej, wy-
jaśnień i informacji dotyczących realizacji zadania.

4. Partnerzy zobowiązani są do udzielenia na piś-
mie, na prośbę Instytucji Finansującej oraz Lidera w 
terminie przez nich określonym, wyjaśnień i informacji 
dotyczących realizacji zadania. 

5. Lider zobowiązany jest bezzwłocznie do prze-
kazania na piśmie do Instytucji Finansującej, informacji 
dotyczących zmian realizacji zadania.

§ 8. Porozumienie wygaśnie w przypadku nie za-
kwalifikowania wniosku do dofinansowania.

§ 9. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie zasad 
ustalonych niniejszym porozumieniem ponoszą strony 
porozumienia.

§ 10.1. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym po-
rozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

§ 13. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 14. Porozumienie zostało zawarte w 3 jedno-
brzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron.

Gmina Praszka     Gmina Gorzów Śląski 

Burmitrz   Burmistrz
Jarosław Tkaczyński Artur Tomala

Gmina Radłów

Wójt
Włodzimierz Kierat 
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Porozumienie

z dnia 25 listopada 2008 r.

zawarte pomiędzy:
Powiatem Kędzierzyńsko - Kozielskim, Plac Wol-

ności 13, 47 - 220 Kędzierzyn - Koźle zwanym dalej 
Powiatem reprezentowanym przez:

1. Józefa Gismana - Starostę Powiatu Kędzierzyń-
sko - Kozielskiego

2. Marka Matczaka - Wicestarostę Powiatu Kę-
dzierzyńsko - Kozielskiego

a
Gminą Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1, 47 - 208 Reń-

ska Wieś zwaną dalej Gminą reprezentowaną przez:
Mariana Wojciechowskiego - Wójta Gminy 

w sprawie przekazania Gminie zadań związanych 
z zimowym  utrzymaniem dróg powiatowych na terenie 
Gminy Reńska Wieś, 

o treści następującej:

§ 1. Działając na podstawie uchwały Rady Po-
wiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego Nr XII/143/2008  
z dnia 28 października 2008 r. Powiat powierza, a Gmi-
na przyjmuje obowiązek prowadzenia zadań związa-
nych z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej 
na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy, 
zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do po-
rozumienia.

2. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 
podpisania porozumienia do 31 marca 2009 r.

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 wyso-
kości 53 306,00 zł, (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzy-
sta sześć złotych 00/100).

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, będzie przeka-
zywana w następujących terminach i wysokościach:

a) do 10 grudnia 2008 r.       - 13 326,00 zł,
b) do 10 stycznia 2009 r.     - 13 326,00 zł,
c) do 10 lutego 2009 r.        - 13 327,00 zł,
d) do 10 marca 2009 r.         - 13 327,00 zł.

3. Rozliczeniem przekazanych środków finanso-
wych przez Powiat, o których mowa w § 2 ust. 1, bę-
dą potwierdzone kserokopie rachunków lub faktur po-
twierdzających wykonanie przedmiotowego zadania, 
które za 2008 r. należy przedłożyć do 15 stycznia 2009 r. 
natomiast za 1 kwartał 2009 r. należy przedłożyć do  
30 kwietnia 2009 r.

4. W przypadku poniesienia przez Gminę uzasadnio-
nych i zaakceptowanych przez Powiat wydatków na wy-

konanie zadania, o którym mowa w § 1, przekraczających 
kwotę dotacji, wielkość dotacji zostanie zwiększona. Sko-
rygowanie dotacji nastąpi po zakończeniu okresu obowią-
zywania porozumienia.

§ 3. Zadanie określone niniejszym porozumieniem 
Gmina może prowadzić we własnym zakresie lub zlecić in-
nemu wykonawcy wybranemu zgodnie z uwzględnieniem 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamó-
wień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

§ 4.1. W imieniu  Powiatu nadzór i  kontrolę  reali-
zacji  powierzonego  zadania  będzie sprawował Powia-
towy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu.

2. Gmina   zobowiązuje się  do  przekazywania   Po-
wiatowemu   Zarządowi   Dróg   w Kędzierzynie - Koźlu 
aktualnych informacji o stanie dróg przekazanych do 
zimowego utrzymania oraz o związanych z tym utrzy-
maniem utrudnieniach.

§ 5. Za szkody osób trzecich powstałe w związku  
z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykona-
niem, jak i czasie wykonywania zadań będących przedmio-
tem porozumienia odpowiedzialność ponosi Gmina.

§ 6. Porozumienie może być wypowiedziane przez 
każdą ze stron, za uprzednim trzymiesięcznym okresem 
wypowiedzenia.

§ 7. Każda zmiana warunków określonych w ni-
niejszym porozumieniu nastąpić może za zgodą obu 
stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy.

§ 8.1. W  sprawach nieuregulowanych niniejszym 
porozumieniem stosuje  się przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne kwestie związane z realizacją porozu-
mienia strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku 
braku dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane 
przez właściwy sąd.

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jedno-
brzmiących egzemplarzach po dwa dla każdego z uczest-
ników porozumienia.

§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 Powiat:   Gmina:

 Starosta  Wójt Gminy
 Jozef Gisman  Reńka Wieś
    Marian Wojciechowski
 Wicestarosta  
 Marek Matczak



Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 104   - 6398 -     poz. 2439

Załącznik nr 1
do porozumienia

z dnia  25 listopada 2008 r. 

Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś

Lp. Nr drogi Nazwa drogi Kilometry /od - do/ Długość drogi 
[km]

1. 1408 O Zdzieszowice - Walce 1+763 - 10+026 8,26

2. 1409 O Większyce - Łężce 0+000 - 7+704 7,70

3. 1410 O Urbanowice - DP nr 1409O 1+616 - 3+016 1,40

4. 1411 O Gościęcin -Urbanowice - Łężce 5+043 - 5+343 0,30

5. 14130 Bytków- DK Nr 38 0+000 - 1+600 1,60

6. 1423 O Sukowice - Długomiłowice 1+000 - 2+335 1,34

7. 1429 O Długomiłowice -Gierałtowice - DK Nr 38 0+000 - 6+472 6,47

8. 1430 O Gierałtowice - DW Nr 418 0+000 - 0+604 0,60

9. 1431 O Długomiłowice - Reńska Wieś 0+000 - 5+840 5,84

10. 1448 O Grocholub - Poborszów 0+699 - 3+789 3,09

11. 14700 Pokrzywnica -Dobieszowice 0+000 - 0+600 0,60

Razem 37,20

Lp. Stan-
dard Drogi Opis stanu 

utrzymania drogi

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

po ustaniu opadów śniegu od stwierdzenia wystąpienia
zjawiska

zjawisko odstępstwo zjawisko odstępstwo

1. IV miejskie

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

- luźny                      - 8 godz.
- zajeżdżony       - występuje
- języki śnieżne   - występuje
- zaspy               - do 8 godzin

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

Dopuszczalne przerwy w komunikacji - do 8 godzin

2. V za-
miejskie 

- jezdnia odśnieżona
- w miejscach zasp 
odśnieżony co najmniej 
jeden pas ruchu z wyko-
naniem mijanek
- jezdnia posypana na 
odcinkach decydujących 
o możliwości ruchu

- luźny                    
- zajeżdżony          
- nabój śnieżny    
- zaspy                  

- 8 godz.
- występuje
 - występuje
- do 24 godzin

- gołoledź
- śliskość pośniegowa

- 8 godzin
- występuje

Dopuszczalne przerwy w komunikacji- do 8 godzin

Załącznik nr 2
do porozumienia 

z dnia 25 listopada 2008 r. 
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Porozumienie

zawarte w dniu 27 listopada 2008 r.

w sprawie wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą 
„Czyszczenie stawu przy ul. Św. Marcina w miejscowości Tarnów Opolski” 

pomiędzy:
Gminą Tarnów Opolski reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – Zygmunta Cichonia
a
Powiatem Opolskim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu w imieniu, którego działa:
1) Starosta – Henryk Lakwa
2) Wicestarosta – Krzysztof Wysdak

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1.1. Strony porozumienia zobowiązują się do 
wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą „Czysz-
czenie stawu przy ul. Św. Marcina w miejscowości Tar-
nów Opolski”.

2. Staw będący przedmiotem porozumienia jest 
odbiornikiem wód opadowych z pasa drogowego drogi 
powiatowej Nr 1712 Ozimek – Przywory ul. Klimasa  
w miejscowości Tarnów Opolski.

3. Ryczałtowy koszt realizacji zadania tj. meliora-
cyjno - budowlanych wynosi brutto 65.682,79 zł (słow-
nie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt 
dwa złote 79/100)

- Powiat Opolski pokryje koszty realizacji zadania 
w wysokości nie wyższej niż 10.000,00 zł (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych)

- Gmina Tarnów Opolski pokryje koszty realiza-
cji zadania w wysokości 55.682,79 zł (słownie: pięć-
dziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 
79/100).

4. Łączna wysokość nakładów będzie wynosić 
65.862,79 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset 
sześćdziesiąt dwa złote 79/100).

5. W przypadku powstania robót dodatkowych, 
nie objętych umową podstawową zlecenia czyszczenia 
stawu, całość kosztów dodatkowych ponosi Gmina Tar-
nów Opolski.

§ 2.1. Powiat Opolski zobowiązuje się do przeka-
zania w terminie do dnia 15 grudnia 2008 r. na rachunek 
Gminy Tarnów Opolski nr Bank Zachodni WBK S.A. Od-
dział Tarnów Opolski 85 1090 2242 0000 0005 7801 
5301 kwoty 10.000,00 zł na realizację zadania.

2. W przypadku niewykonania robót czyszczenia 
stawu w terminie do 31 grudnia 2008 r. Gmina zwróci 
dotację w terminie do 15 stycznia 2009 r.

3. Gmina jako Zamawiający dokona wyboru wy-
konawcy na wykonanie zadania zgodnie z ustawą  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.).

§ 3.1. Faktury za wykonane roboty będą wysta-
wione przez wykonawcę w całości na Gminę Tarnów 
Opolski.

2. Gmina Tarnów Opolski przedłoży Powiatowi 
Opolskiemu rozliczenie z wykorzystania środków po 
zrealizowaniu i odbiorze zadania.

3. Ostateczne rozliczenie środków przeznaczonych 
na wykonanie nastąpi przy zachowaniu zasady proporcjo-
nalności w stosunku do wniesionych wkładów.

§ 4. Nadzór nad prowadzonymi robotami prowa-
dzony będzie przez Gminę Tarnów Opolski.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych porozumie-
niem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodek-
su cywilnego.

§ 6. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają za-
chowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w trzech 
jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa dla Powia-
tu Opolskiego i jeden dla Gminy Tarnów Opolski.

§ 8. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem 
zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

Powiat Opolski:  Gmina Tarnów Opolski:

Starosta Opolski  Wójt
Henryk Lakwa  Zygmunt Cichoń

Wicestarosta
Krzysztof Wysdak
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Prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego: 
Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

 Ośrodek Informatyki WBD OUW - Dział Wydawnictw, ul. Piastowska 15, 45-082 Opole, tel. (077) 45 24 522, 45 24 605.
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. (077) 45-24-260 w godz. 7.30 - 15.30.

Wydawca: Wojewoda Opolski
Redakcja i skład: Opolski Urząd Wojewódzki - Wydział Nadzoru i Kontroli 

ul. Piastowska 14, pok. nr 233, 45-082 Opole, tel. (077) 45-24-260, e-mail: rdu@opole.uw.gov.pl
Druk i rozpowszechnianie:  Opolski Urząd Wojewódzki - Dział Wydawnictw Ośrodka Informatyki WBD OUW, pok. nr 5

ul. Piastowska 15, 45-082 Opole, tel. (077) 45-24-522 w godz. 9.00 - 14.00.

Tłoczono z polecenia Wojewody Opolskiego w Dziale Wydawnictw Ośrodka Informatyki WBD OUW w Opolu
ul. Piastowska 15, 45-082 Opole.

                                                               ISSN  0860-6021                Cena 10 zł 40 gr (w tym 7% VAT)


