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Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z póŸn. zm.), Rada Powiatu Brzeskiego uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. Ustala siê Regulamin przyznawania i przekazywania
stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 dla uczniów szkó³ po-
nadgimnazjalnych umo¿liwiaj¹cych uzyskanie œwiadectwa doj-
rza³oœci/ maturalnego ucz¹cych siê w szko³ach na terenie Po-
wiatu Brzeskiego.

§ 2. Regulamin okreœla zasady, warunki i tryb przyznawa-
nia oraz wyp³acania stypendiów dla uczniów szkó³ ponadgim-
nazjalnych umo¿liwiaj¹cych uzyskanie œwiadectwa dojrza³oœci/
maturalnego, przyznawanych w ramach Dzia³ania 2.2 Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wy-
równywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendial-
ne,  finansowanych ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego oraz ze œrodków bud¿etu pañstwa.

§ 3. Stypendium w ramach Dzia³ania 2.2. ZPORR Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
jest przyznawane uczniom publicznych i niepublicznych szkó³
ponadgimnazjalnych umo¿liwiaj¹cych uzyskanie œwiadectwa
dojrza³oœci/maturalnego (z wy³¹czeniem  szkó³ dla doros³ych),
znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej oraz posiadaj¹-
cych sta³e zameldowanie:

1) na obszarach wiejskich, czyli terenach po³o¿onych poza
granicami administracyjnymi miast;

2) w miastach do 5 tys. mieszkañców;
3) w miastach od 5 tys. do 20 tys. mieszkañców, w których

nie ma publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych koñcz¹cych siê
matur¹.

§ 4.1. Ustala siê na rok szkolny 2005/2006 kwotê stypen-
dium w wysokoœci 100,00 z³ miesiêcznie.

2. W przypadku gdy iloœæ przyznanych stypendiów nie wy-
czerpa³aby œrodków finansowych przyznanych na dany rok, kwo-
ta stypendium mo¿e ulec podwy¿szeniu, nie wiêcej ni¿ kwota
250 PLN miesiêcznie.

2390

Uchwa³a Nr XXXIV/352/2005
Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 22 wrzeœnia 2005 r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych

§ 5.1. Stypendium przyznawane jest na czas trwania na-
uki w roku szkolnym, nie d³u¿ej ni¿ na okres 10 miesiêcy i nie
mo¿e przekroczyæ kwoty 1000,00 z³ w ci¹gu roku szkolnego.

2. W przypadku okreœlonym w § 4 ust. 2 ³¹czna kwota
stypendium nie mo¿e przekroczyæ 2500,00 z³ w ci¹gu roku szkol-
nego.

§ 6.1. Stypendia s¹ przekazywane na cele szczegó³owo
okreœlone w ust. 2 niniejszego paragrafu w formie:

1) rzeczowej;
2) czêœciowego lub ca³kowitego dofinansowania op³at

zwi¹zanych z pobieraniem nauki ponoszonych przez ucznia;
3) refundacji ponoszonych przez ucznia kosztów zwi¹za-

nych z pobieraniem nauki;
4) zaliczkowej - finansowej wyp³aty stypendium odpowia-

daj¹cej wysokoœci jednomiesiêcznego stypendium, która musi
byæ rozliczona za pomoc¹ faktur, rachunków lub innych doku-
mentów bêd¹cych dowodem poniesionych przez ucznia wydat-
ków, aby mo¿liwa by³a wyp³ata kolejnej transzy stypendium.

2. Stypendia mog¹ byæ przekazane na ca³kowite lub czê-
œciowe pokrycie kosztów:

1) zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji;
2) posi³ków w sto³ówce szko³y, internatu lub prowadzonej

przez inny podmiot;
3) zakupu s³owników i podrêczników do nauki w szko³ach

ponadgimnazjalnych;
4) zwi¹zanych z transportem do i ze szko³y œrodkami ko-

munikacji zbiorowej;
5) czesnego za naukê w szkole ponadgimnazjalnej nie-

publicznej posiadaj¹cej uprawnienia szko³y publicznej;
6) innych kosztów zwi¹zanych z pobieraniem nauki w szko-

le, okreœlonych przez dyrektora szko³y w formie zarz¹dzenia.

§ 7. Decyzje o wyborze rodzaju œwiadczeñ podejmuj¹ sty-
pendyœci.

§ 8. Stypendia mog¹ otrzymywaæ uczniowie, którzy spe³-
niaj¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce kryteria:

1) podejmuj¹ naukê lub ucz¹ siê w ponadgimnazjalnej
szkole umo¿liwiaj¹cej uzyskanie œwiadectwa dojrza³oœci /ma-
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turalnego, publicznej lub niepublicznej posiadaj¹cej uprawnie-
nia szko³y publicznej z wy³¹czeniem szkó³ dla doros³ych;

2) pochodz¹ z rodzin znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji
materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobê
lub dochodzie osoby ucz¹cej siê nie wy¿szym ni¿ kwota upraw-
niaj¹ca do uzyskania œwiadczeñ rodzinnych okreœlona na pod-
stawie art. 5 ust. 1 - 7 oraz ust. 9 - 10 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255
z póŸn. zm.) czyli nie wy¿szym ni¿ 504,00 z³ lub 583,00 z³
gdy osoba ubiegaj¹ca siê o stypendium legitymuje siê orzecze-
niem o niepe³nosprawnoœci lub orzeczeniem o umiarkowanym
albo o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci. W przypadku gdy
rodzina lub osoba ucz¹ca siê utrzymuje siê z gospodarstwa
rolnego, przyjmuje siê za podstawê obliczenia dochodu prze-
ciêtny dochód z jednego ha przeliczeniowego og³aszany do dnia
30 paŸdziernika ka¿dego roku przez Prezesa GUS, na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z póŸn. zm.). Zgodnie
z metodologi¹ obliczeñ przyjêt¹ przez GUS, roczny dochód z jed-
nego ha przeliczeniowego w 2005 roku bêdzie wyznaczony na
podstawie dochodu z 2003 roku, tj. bêdzie wynosi³ 1086 z³;

3) posiadaj¹ sta³e zameldowanie:
a) na obszarach wiejskich, czyli terenach po³o¿onych poza

granicami administracyjnymi miast,
b) w miastach do 5 tys. mieszkañców,
c) w miastach od 5 tys. do 20 tys. mieszkañców, w których

nie ma publicznych szkó³ ponadgimnazjalnycvh koñcz¹cych siê
matur¹.

§ 9.1. W przypadku, gdy liczba osób spe³niaj¹cych kryteria
okreœlone w § 8 jest wiêksza ni¿ kwota stypendiów do rozdyspo-
nowania, priorytetowo bêd¹ traktowani uczniowie o najni¿szych
dochodach w rodzinie.

2. Spoœród uczniów spe³niaj¹cych kryteria wymienione
w § 8 priorytetowo bêd¹ traktowani uczniowie nieobjêci progra-
mem przyznawania stypendiów realizowanym przez MENiS, prze-
znaczonych dla uczniów publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych
koñcz¹cych siê matur¹, pochodz¹cych z rodzin by³ych pracowni-
ków pañstwowych przedsiêbiorstw gospodarki rolnej i miesz-
kaj¹cych na terenach wiejskich i w miastach do 20 tys. miesz-
kañców.

§ 10.1. Warunkiem ubiegania siê przez ucznia o przyzna-
nie stypendium jest:

1) z³o¿enie wniosku o przyznanie stypendium wg wzoru
stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do Regulaminu,

2) do³¹czenie do wniosku oœwiadczenia o sytuacji rodzin-
nej i materialnej ucznia wg wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 2
Regulaminu, udokumentowanego odpowiednimi zaœwiadcze-
niami lub orzeczeniami o dochodach obejmuj¹cych okres
12 miesiêcy (styczeñ - grudzieñ) roku poprzedzaj¹cego rok,
w którym uczeñ sk³ada wniosek o przyznanie stypendium,

3) do³¹czenie do wniosku poœwiadczenia o sta³ym zamel-
dowaniu w miejscu zamieszkania.

2. Miesiêczn¹ wysokoœæ dochodu uprawniaj¹ca do ubie-
gania siê o stypendium, ustala siê na zasadach okreœlonych
w art. 3 pkt 1 - 3, 5 - 8, 10 - 15 i 17 - 22 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255,
z póŸn. zm.) oraz na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Gospo-
darki i Pracy z 28 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjêcia Uzupe³-
nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego (Dz. U. Nr 200, poz. 2051, z póŸn. zm.).

§ 11.1. Warunkiem wyp³aty przyznanego stypendium jest:
1) wyra¿enie przez ucznia/ rodzica lub opiekuna w przy-

padku ucznia niepe³noletniego, zgody na gromadzenie, prze-

twarzanie i przekazywanie danych osobowych ucznia, w tym
danych wra¿liwych, do Podsystemu Monitorowania Europejskie-
go Funduszu Spo³ecznego (zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926, z póŸn. zm),

2) wyra¿enie przez ucznia/ rodzica lub opiekuna w przy-
padku ucznia niepe³noletniego, zgody na udzia³ w badaniu an-
kietowym, które odbêdzie siê 6 miesiêcy po zakoñczeniu udzia-
³u w projekcie stypendialnym.

2. Niespe³nienie warunków wymienionych w ust. 1 spo-
woduje wykluczenie ucznia z programu stypendialnego.

§ 12.1. Wyp³acania stypendium zaprzestaje siê, gdy uczeñ
otrzymuj¹cy stypendium:

1) przerwa³ naukê w szkole,
2) zosta³ skreœlony z listy uczniów,
3) zaistnia³y inne okolicznoœci uniemo¿liwiaj¹ce wyp³atê

przyznanego stypendium.
2. Uczeñ zobowi¹zany jest do natychmiastowego powia-

domienia szko³y o zaistnieniu okolicznoœci wymienionych
w ust. 1 pkt 3.

3. W przypadku wyp³acenia stypendium po terminie wy-
st¹pienia zdarzeñ wymienionych w ust. 1 stypendysta zobowi¹-
zany jest do zwrotu otrzymanych rat stypendium, na wskazane
konto.

§ 13.1. W przypadku zaprzestania wyp³aty stypendium
uczniowi z powodów okreœlonych w § 12 ust. 1, kwota stypen-
dium za pozosta³e miesi¹ce zostanie przyznana kolejnej oso-
bie na liœcie, spe³niaj¹cej kryteria, która z powodu ograniczo-
nych œrodków stypendium do tej pory nie otrzyma³a.

2. W przypadku, gdy zmiana stypendystów nast¹pi w trak-
cie trwania danego miesi¹ca, ka¿dy z nich otrzyma stypendium
proporcjonalnie za tak¹ iloœæ dni danego miesi¹ca, jak¹ by³ ob-
jêty programem stypendialnym.

§ 14.1. Obs³ugê programu stypendialnego prowadzi Po-
wiat lub przekazuje realizacjê projektu i œrodki na jego realizacjê
publicznym i niepublicznym szko³om ponadgimnazjalnym umo¿-
liwiaj¹cym uzyskanie œwiadectwa dojrza³oœci/ maturalnego, dla
których jest organem prowadz¹cym lub dotuj¹cym.

2. Przekazanie realizacji projektu i œrodków na jego reali-
zacjê odbywa siê na podstawie porozumienia zawartego miê-
dzy Zarz¹dem Powiatu a dyrektorem szko³y, które okreœla zasa-
dy i tryb wspó³pracy w zakresie obs³ugi i finansowania stypen-
diów. Wzór porozumienia stanowi za³¹cznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu.

§ 15. Zarz¹d Powiatu lub szko³y wymienione w § 14 ust. 1
s¹ odpowiedzialne za rekrutacjê stypendystów, op³atê lub re-
fundacjê kosztów, rozliczanie otrzymanych œrodków, przygoto-
wywanie sprawozdañ oraz przechowywanie dokumentacji zwi¹-
zanej z programem.

§ 16.1. Stypendia bêd¹ przyznawane przez komisje powo-
³ane przez Zarz¹d Powiatu lub szko³y wymienione w § 14 ust. 1,
których sk³ad bêdzie okreœlony w porozumieniu zawartym miê-
dzy Zarz¹dem Powiatu a dyrektorem szko³y, na podstawie wnio-
sków o przyznanie stypendiów wymienionych w § 10 ust. 1.

2. Uczeñ zobowi¹zany jest z³o¿yæ wniosek o przyznanie
stypendium wraz z pozosta³ymi dokumentami wymienionymi
w § 10 ust.1, w trybie i terminie ustalonym przez Zarz¹d Powiatu
lub szko³ê.

3. Decyzje komisji w sprawie przyznania stypendium s¹
ostateczne i nie podlegaj¹ odwo³aniom.
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§ 17.1. Jednostka przyznaj¹ca stypendium zawiadomi
ucznia/rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku ucznia nie-
pe³noletniego o przyznaniu/nieprzyzmaniu stypendium, poprzez
wys³anie zawiadomienia wg wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 4
i 4a niniejszego Regulaminu.

2. Jednostka przyznaj¹ca stypendium podpisuje z uczniem/
rodzicem lub opiekunem prawnym w przypadku ucznia niepe³-
noletniego Umowê przekazywania stypendium w roku szkolnym
2005/2006, wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 5 do Regu-
laminu.

§ 18.1. Wyp³aty i rozliczenia stypendiów z uczniami doko-
nuje Powiat lub szko³a w formie:

1) rzeczowej,
2) czêœciowego lub ca³kowitego dofinansowania op³at zwi¹-

zanych z pobieraniem nauki,
3) ca³kowitej lub czêœciowej refundacji kosztów poniesio-

nych przez ucznia zwi¹zanych z pobieraniem nauki,
4) zaliczkowej - finansowej wyp³aty stypendium odpowia-

daj¹cej wysokoœci jednomiesiêcznego stypendium, która musi
byæ rozliczona za pomoc¹ faktur lub innych dokumentów bêd¹-
cych dowodem poniesionych przez ucznia wydatków, aby mo¿li-
wa by³a wyp³ata kolejnej transzy stypendium.

2. W przypadku wyp³at stypendium w formie wymienionej
w ust. 1 pkt 3 i 4, uczeñ zobowi¹zany jest do systematycznego
przedstawiania faktur, rachunków i innych dowodów poœwiad-
czaj¹cych poniesione wydatki, które umo¿liwi¹ wyp³atê i rozlicza-
nie stypendiów przez Powiat lub szko³ê.

3. Uczeñ/ rodzic lub opiekun w przypadku ucznia niepe³-
noletniego wyra¿aj¹ zgodê na przechowywanie przez Powiat
lub szko³ê orygina³ów dokumentów poœwiadczaj¹cych ponie-
sione przez ucznia wydatki.

§ 19.1. W przypadku wyp³acenia stypendium osobie
nieuprawnionej, stypendysta zobowi¹zany jest do zwrotu otrzyma-
nych rat stypendium na konto wskazane przez Powiat lub szko³ê.

2. W przypadku wyp³aty stypendium w formie zaliczkowej
- finansowej i nierozliczeniu otrzymanej transzy stypendium,
stypendysta jest zobowi¹zany do zwrotu otrzymanej transzy.

3. Brak zwrotu œrodków spowoduje koniecznoœæ ich od-
zyskania w drodze postêpowania egzekucyjnego.

§ 20. Kontrolê realizacji programu stypendialnego pro-
wadzi Zespó³ Kontroli i Wydzia³ Finansowo - Bud¿etowy Staro-
stwa Powiatowego.

§ 21. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

§ 22. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Mazurkiewicz

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XXXIV/352/2005

Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 22 wrzeœnia 2005 r.

..................................................                                                       ............................................
           /miejscowoœæ/                                                                                                                  /data/

Wniosek
 o przyznanie Stypendium na rok szkolny 2005/2006

w ramach Dzia³ania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz ze œrodków bud¿etu pañstwa

1. Proszê o przyznanie stypendium na rok szkolny 2005/2006.

2. Dane ucznia/uczennicy ubiegaj¹cej siê o stypendium
Imiê i nazwisko.................................................................................................... PESEL......................................
Data i miejsce urodzenia ......................................................................................................................................
Imiona rodziców.......................................................................................................................................................
Adres zameldowania ul........................................................................ nr domu .......... kod poczt. ...................
poczta............................................................miejscowoœæ.....................................................................................
powiat...................................................województwo....................................................tel. ...................................
Nazwa i adres szko³y, do której uczêszcza..........................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................................
 W roku szkolnym 2005/2006 jest uczniem/uczennic¹ klasy ..........................................................................
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3. Sytuacja rodzinna ucznia/uczennicy
Liczba osób w rodzinie ..........................................................................................................
Dochód na osobê w rodzinie (wed³ug za³¹czonego oœwiadczenia o Ÿród³ach dochodów w rodzinie) wynosi....................................

4. Do wniosku do³¹czam:
 oœwiadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej wraz z za³¹cznikami,
 poœwiadczenie o sta³ym zameldowaniu w miejscu zamieszkania.

5. Oœwiadczam, ¿e zapozna³em/³am siê z Regulaminem i zobowi¹zujê siê do przestrzegania jego postanowieñ.

 .......................................................................................... ........................................................................................
 /imiê i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego/                        /imiê i nazwisko ucznia/uczennicy/

.................................................................. ..................................................................................
     /podpis/                   /podpis/

za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXXIV/352/2005

Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 22 wrzeœnia 2005 r.

Oœwiadczenie
o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy

I. Imiê i nazwisko ucznia/uczennicy.........................................................................PESEL.....................................
1. Miejsce zamieszkania (dok³adny adres) ...............................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
2. Imiona rodziców...........................................................................................................................................................

II.  Rodzina moja sk³ada siê z ni¿ej wymienionych osób:

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia 
Stopień 

pokrewieństwa 
Miejsce zatrudnienia  

lub nauki 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
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III. •ród³a dochodu rodziny za miesi¹ce styczeñ - grudzieñ 2004 roku (po odliczeniu kwot alimentów œwiadczonych na rzecz
innych osób) stanowi¹x:

a) przychody podlegaj¹ce opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, nale¿ny podatek dochodowy od osób fizycznych, sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne: ...................................................................... z³

b) deklarowany w oœwiadczeniu dochód z dzia³alnoœci podlegaj¹cej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zrycza³towa-
nym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o nale¿ny zrycza³towany
podatek dochodowy i zap³acone sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne ................................................................................ z³

c) inne dochody nie podlegaj¹ce opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych
³¹cznie ..................................................................................................................................................................................... z³

w tym ............................................................................................................................................................................. z³
                                                               /rodzaj dochodu oraz kwota/

         ................................................................................................................................................................................ z³
                                                                 /rodzaj dochodu oraz kwota/
         ................................................................................................................................................................................ z³

            /rodzaj dochodu oraz kwota/
         ................................................................................................................................................................................ z³

            /rodzaj dochodu oraz kwota/
         ................................................................................................................................................................................ z³
                                                                /rodzaj dochodu oraz kwota/

inne dochody to:
- renty okreœlone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
- renty wyp³acone osobom represjonowanym i cz³onkom ich rodzin, przyznane na zasadach okreœlonych  w przepisach

o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
- œwiadczenia pieniê¿ne oraz rycza³t energetyczny okreœlone w przepisach o œwiadczeniu pieniê¿nym i uprawnieniach przy-

s³uguj¹cych ¿o³nierzom zastêpczej s³u¿by wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wêgla, kamienio³omach, zak³adach
rud uranu i batalionach budowlanych,

- dodatek kombatancki, rycza³t energetyczny i dodatek kompensacyjny okreœlone w przepisach o kombatantach oraz niektó-
rych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

- œwiadczenie pieniê¿ne okreœlone w przepisach o œwiadczeniu pieniê¿nym przys³uguj¹cym osobom deportowanym do
pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszê Niemieck¹ lub Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

- emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraci³y wzrok w wyniku dzia³añ wojennych w latach 1939 - 1945 lub
eksplozji pozosta³ych po tej wojnie niewypa³ów i niewybuchów,

- renty inwalidzkie z tytu³u inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz cz³onków ich
rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powsta³o w zwi¹zku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemiec-
kiej w latach 1939 - 1945, otrzymywane z zagranicy,

- zasi³ki chorobowe okreœlone w przepisach o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpie-
czeñ spo³ecznych,

- œrodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rz¹dów pañstw obcych, organizacji miêdzynarodowych lub miê-
dzynarodowych instytucji finansowych, pochodz¹ce ze œrodków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej
deklaracji lub umów zawartych z tymi pañstwami, organizacjami lub instytucjami przez Radê Ministrów, w³aœciwego ministra lub
agencje rz¹dowe, w tym równie¿ w przypadkach, gdy przekazanie tych œrodków jest dokonywane za poœrednictwem podmiotu
upowa¿nionego do rozdzielania œrodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym s³u¿yæ ma ta pomoc,

- nale¿noœci ze stosunku pracy lub z tytu³u stypendium osób fizycznych maj¹cych miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, przebywaj¹cych czasowo za granic¹ - w wysokoœci odpowiadaj¹cej równowartoœci diet z tytu³u podró¿y s³u¿bo-
wej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w pañstwowych lub samorz¹dowych jednostkach sfery
bud¿etowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z póŸn. zm.),

- nale¿noœci pieniê¿ne wyp³acone policjantom, ¿o³nierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek
policyjnych u¿ytych poza granicami pañstwa w celu udzia³u w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia si³ pañstwa albo pañstw
sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobie¿enia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a tak¿e nale¿noœci pieniê¿ne wyp³acone
¿o³nierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pe³ni¹cym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji miêdzyna-
rodowych i si³ wielonarodowych,

- nale¿noœci pieniê¿ne ze stosunku s³u¿bowego otrzymywane w czasie s³u¿by kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji,
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Stra¿y Granicznej i Biura Ochrony Rz¹du, obliczone za okres, w którym osoby te uzyska³y dochód,

- dochody cz³onków rolniczych spó³dzielni produkcyjnych z tytu³u cz³onkostwa w rolniczej spó³dzielni produkcyjnej,
- alimenty na dzieci,
- stypendia okreœlone w przepisach o systemie oœwiaty, o szkolnictwie wy¿szym oraz w przepisach o stopniach naukowych

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a tak¿e inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom,
- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonuj¹ce czynnoœci

zwi¹zane z pe³nieniem obowi¹zków spo³ecznych i obywatelskich,
- nale¿noœci pieniê¿ne otrzymywane z tytu³u wynajmu pokoi goœcinnych w budynkach mieszkalnych po³o¿onych na terenach

wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywaj¹cym na wypoczynku oraz uzyskane z tytu³u wy¿ywienia tych osób,
- dodatki za tajne nauczanie okreœlone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118,

poz. 1112 z póŸn. zm.),
- dochody uzyskane z dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekono-

micznej okreœlonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
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- ekwiwalenty pieniê¿ne za deputaty wêglowe okreœlone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przed-
siêbiorstwa pañstwowego "Polskie Koleje Pañstwowe",

- ekwiwalenty z tytu³u prawa do bezp³atnego wêgla okreœlone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego
w latach 2003 - 2006,

- œwiadczenia okreœlone w przepisach o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora,
- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
- dochody uzyskiwane za granic¹ Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zap³acone za granic¹ Rzeczypospolitej

Polskiej: podatek dochodowy oraz sk³adki na obowi¹zkowe ubezpieczenie spo³eczne i obowi¹zkowe ubezpieczenie zdrowotne,
- renty okreœlone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze œrodków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
- zaliczkê alimentacyjn¹ okreœlon¹ w przepisach o postêpowaniu wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Uwaga:
Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza siê na zasadach okreœlonych w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki i Pracy

z 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjêcia Uzupe³nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz. U.
Nr 200, poz. 2051 z póŸn. zm.) tj. przyjmuje siê za podstawê obliczenia dochodu przeciêtny dochód z 1 ha przeliczeniowego,
og³aszany do dnia 30 paŸdziernika ka¿dego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z póŸn. zm.). Zgodnie z metodologi¹ obliczeñ przyjêt¹ przez GUS, roczny dochód
z 1 ha przeliczeniowego w 2005 roku bêdzie wyznaczony na podstawie dochodu z 2003 roku, tj. bêdzie wynosi³ 1086 z³.

Razem dochód w rodzinie wynosi ................................................................................................. z³
Przeciêtny dochód miesiêczny na 1 osobê w rodzinie wynosixx............................................ z³.

Oœwiadczam, ¿e nie uzyskujê dochodów innych ni¿ wy¿ej wymienione, a uprzedzony/a o odpowiedzialnoœci karnej
z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, potwierdzam w³asnorêcznym podpisem prawdziwoœæ danych zamieszczonych w oœwiadczeniu.

Do oœwiadczenia za³¹czam zaœwiadczenia, orzeczenia i inne dokumenty potwierdzaj¹ce wysokoœæ uzyskanych dochodów.

....................................................., dnia ..............................
               /miejscowoœæ/

........................................................................                            ..........................................................................................
    /imiê i nazwisko ucznia/uczennicy/                                                     /imiê i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego/

           ...............................................                                                                                       .........................................
                          /podpis/                                                                                            /podpis/

x Wykaz dokumentów do ustalenia przeciêtnego miesiêcznego dochodu na 1 osobê w rodzinie wg rozporz¹dzenia Mini-
stra Polityki Spo³ecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postêpowania w sprawach o œwiadczenia rodzinne
(Dz. U. Nr 105, poz. 881 z póŸn. zm.):

a) zaœwiadczenia z urzêdu skarbowego o wysokoœci dochodów uzyskanych przez cz³onków rodziny w roku kalendarzowym
poprzedzaj¹cym okres zasi³kowy, je¿eli dochody te podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na
zasadach ogólnych; wzór zaœwiadczenia okreœla za³¹cznik nr 2 do rozporz¹dzenia,

b) zaœwiadczenia z urzêdu skarbowego o wysokoœci nale¿nego zrycza³towanego podatku dochodowego za dany rok albo
decyzjê lub decyzje ustalaj¹ce wysokoœæ podatku dochodowego w formie karty podatkowej,

c) oœwiadczenia cz³onków rodziny o wysokoœci uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym okres zasi³ko-
wy, je¿eli cz³onkowie rodziny rozliczaj¹ siê na podstawie przepisów o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przycho-
dów osi¹ganych przez osoby fizyczne; wzór oœwiadczenia okreœla za³¹cznik nr 3 do rozporz¹dzenia,

d) oœwiadczenia cz³onków rodziny o wysokoœci uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym okres zasi³kowy innego
dochodu nie podlegaj¹cego opodatkowaniu; wzór oœwiadczenia okreœla za³¹cznik nr 4 do rozporz¹dzenia,

e) oœwiadczenia cz³onków rodziny o wysokoœci uzyskanego dochodu przez cz³onków rodziny w poprzednim roku kalendarzo-
wym: wzór oœwiadczenia okreœla za³¹cznik nr 5 do rozporz¹dzenia,

f) zaœwiadczenie w³aœciwego organu gminy o wielkoœci gospodarstwa rolnego wyra¿onej w hektarach przeliczeniowych
ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym okres zasi³kowy albo nakaz p³atniczy za ten rok,

g) umowê dzier¿awy, w przypadku oddania czêœci lub ca³oœci znajduj¹cego siê w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego
w dzier¿awê, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników albo oddania gospo-
darstwa rolnego w dzier¿awê w zwi¹zku z pobieraniem renty okreœlonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
œrodków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

h) umowê zawart¹ w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do u¿ytkowania przez rolnicz¹
spó³dzielnie produkcyjn¹,

i) przekazy lub przelewy pieniê¿ne dokumentuj¹ce wysokoœæ alimentów, je¿eli cz³onkowie rodziny s¹ zobowi¹zani wyrokiem
s¹du lub ugod¹ s¹dow¹ do ich p³acenia na rzecz osoby spoza rodziny,

j) kopiê odpisu wyroku s¹du zas¹dzaj¹cego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopiê odpisu protoko³u posiedzenia
zawieraj¹cego treœæ ugody s¹dowej, przekazy lub przelewy pieniê¿ne dokumentuj¹ce faktyczn¹ wysokoœæ otrzymanych alimentów,
w przypadku uzyskania alimentów ni¿szych ni¿ zas¹dzone w wyroku lub ugodzie s¹dowej, oraz zaœwiadczenie komornika o ca³ko-
witej lub czêœciowej bezskutecznoœci egzekucji alimentów, a tak¿e o wysokoœci wyegzekwowanych alimentów,
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k) zaœwiadczenie o wysokoœci ponoszonej op³aty za pobyt cz³onka rodziny, przebywaj¹cego w roku kalendarzowym poprze-
dzaj¹cym okres zasi³kowy, w instytucji zapewniaj¹cej ca³odobowe utrzymanie,

l) dokument okreœlaj¹cy datê utraty dochodu oraz miesiêczn¹ wysokoœæ utraconego dochodu,
m) dokument lub oœwiadczenie okreœlaj¹ce wysokoœæ uzyskanego dochodu z pierwszego pe³nego miesi¹ca przez cz³onka rodziny.

xx Przeciêtny miesiêczny dochód na 1 osobê w rodzinie - ustala siê dziel¹c przeciêtny miesiêczny dochód rodziny uzyskany
w danym roku kalendarzowym przez liczbê cz³onków rodziny.

U¿yte w oœwiadczeniu pojêcia zosta³y okreœlone na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych
(Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z póŸn.  zm.), rozporz¹dzenia Ministra Polityki Spo³ecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu
postêpowania w sprawach o œwiadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjêcia Uzupe³nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(Dz. U. Nr 200, poz. 2051 z póŸn. zm.).

  Za³¹cznik nr 3
uchwa³y Nr XXXIV/352/2005

Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 22 wrzeœnia 2005 r.

Porozumienie

Zawarte w dniu.......................................................................w..................................................................................pomiêdzy
Zarz¹dem Powiatu.............................................................................(zwanym dalej Zarz¹dem) reprezentowanym przez:
1. Starostê Powiatu......................................................................................................................................................................
2. Skarbnika Powiatu...................................................................................................................................................................
a Szko³¹..........................................................................................................................................................................................
ulica..........................................................nr...........kod pocztowy.........................miejscowoœæ...............................................
powiat........................................................................województwo.............................................................................................
(zwan¹/zwanym dalej Szko³¹) reprezentowan¹ przez:.
1. Dyrektora....................................................................................................................................................................................
2. G³ównego Ksiêgowego...........................................................................................................................................................
Moc¹ niniejszego porozumienia Strony postanowi³y co nastêpuje:

§ 1

1. Przedmiotem porozumienia jest okreœlenie zasad i trybu wspó³pracy Stron w zakresie obs³ugi programu stypendialnego
dla m³odzie¿y publicznych i niepublicznych szkó³ ponadgimnazjalnych, umo¿liwiaj¹cych uzyskanie œwiadectwa dojrza³oœci/matu-
ralnego znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej i zamieszka³ej na terenach wiejskich, w miastach od 5 tys. do 20 tys.
mieszkañców, w których nie ma publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych koñcz¹cych siê matur¹ i który realizowany jest w ramach
Dzia³ania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez pro-
gramy stypendialne.

2. Projekt na realizacjê programu stypendialnego zosta³ opracowany przez Powiat w odpowiedzi na konkurs og³oszony przez
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Opolskiego.

§ 2

1. Powiat zgodnie z zapisami Uzupe³nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przekazuje
szkole wykonywanie zadañ  zwi¹zanych z realizacj¹ programu.

2. Szko³a bêdzie odpowiedzialna za:
 Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendiów,
- Wysy³anie zawiadomieñ o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium i podpisywanie umów przekazywania stypendium,
 Przekazywanie stypendiów uczniom szko³y,
 Rozliczanie otrzymanych œrodków,
- Przygotowywanie sprawozdañ,
 Przechowywanie dokumentacji zwi¹zanej z projektem.
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§ 3

1. Szko³a zobowi¹zuje siê do wykonywania zadañ okreœlonych w § 2 niniejszego porozumienia zgodnie z Regulaminem przyznawania
i przekazywania stypendiów  w roku szkolnym 2005/2006 dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych umo¿liwiaj¹cych  uzyskanie œwiadectwa
dojrza³oœci/maturalnego (zwany dalej Regulaminem) uchwalonym przez Radê Powiatu Brzeskiego w dniu................................................................

2. Regulamin jest integraln¹ czêœci¹ niniejszego Porozumienia.

§ 4

1. Stypendia bêd¹ przyznawane przez Komisjê powo³an¹ przez Szko³ê.
2. W sk³ad Komisji powo³ywanej przez Szko³ê w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów sk³adanych przez

uczniów Szko³y wchodz¹:
 Dyrektor Szko³y lub jego przedstawiciel jako przewodnicz¹cy,
 Pedagog szkolny lub wychowawca,
 Przedstawiciel Komitetu Rodziców lub Rady Rodziców,
- Pracownik komórki finansowej Szko³y.
3. W posiedzeniach Komisji mo¿e uczestniczyæ przedstawiciel Powiatu jeœli uzna to za konieczne.
4. Tryb i termin sk³adania przez uczniów wniosków o przyznanie stypendiów ustala szko³a.

§ 5

1. Szko³a zobowi¹zana jest do za³o¿enia wydzielonego rachunku bankowego, na którym bêd¹ gromadzone œrodki na finan-
sowanie stypendiów.

2. Œrodki  na finansowanie stypendiów bêd¹ przekazywane przez Powiat na wskazany przez Szko³ê wyodrêbniony rachunek
(subkonto) w ci¹gu 7 dni od dnia ich otrzymania z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Opolskiego.

3. Œrodki bêd¹ przekazywane transzami.
4. Szko³a zobowi¹zana jest do niezw³ocznego przekazania do Powiatu informacji o wydatkowaniu 80 % otrzymanych œrodków

z danej transzy wraz z potwierdzonymi za zgodnoœæ z orygina³em kopiami faktur/innych dokumentów ksiêgowych o równorzêdnej
wartoœci dowodowej potwierdzaj¹ce dokonanie wydatków, oraz kopie wyci¹gów bankowych potwierdzaj¹ce dokonanie p³atnoœci.

§ 6

1. Powiat ma prawo wgl¹du i kontroli dokumentów zwi¹zanych z realizacj¹ Porozumienia.

§ 7

1. Zmiana Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noœci.

§ 8

1. Porozumienie sporz¹dzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze Stron.

§ 9

1. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i dotyczy  roku szkolnego 2005/2006.

     ........................................................ .................................................
          /podpis Dyrektora Szko³y/ /podpis Starosty Powiatu/

.......................................................................... ..................................................
  /podpis G³ównego Ksiêgowego Szko³y/  /podpis Skarbnika Powiatu/
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     Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr XXXIV/352/2005

           Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 22 wrzeœnia 2005 r.

Zawiadomienie o przyznaniu stypendium

Dyrekcja szko³y........................................................................................................................................................................................
niniejszym zawiadamia, ¿e uczeñ/uczennica....................................................................................................................................
zamieszka³y/a w......................................................................................................................................................................................
decyzj¹ Komisji ds. przyznawania stypendiów z dnia ................... otrzyma³/otrzyma³a na rok szkolny 2005/2006 stypendium

w wysokoœci .............................. miesiêcznie, wyp³acane przez okres 10 miesiêcy.
 Stypendium to wspó³finansowane jest ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz ze œrodków bud¿etu pañ-

stwa, w ramach Dzia³ania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

......................................................................                                                                              ...................................................................
                  /miejscowoœæ, data/                                                                                                         /podpis dyrektora szko³y/

Za³¹cznik nr 4a
 do uchwa³y Nr XXXIV/352/2005

Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 22 wrzeœnia 2005 r.

Zawiadomienie o nieprzyznaniu stypendium

Dyrekcja..................................................................................................................................................................................................
niniejszym zawiadamia, ¿e uczeñ/uczennica...................................................................................................................................
zamieszka³y/a w.....................................................................................................................................................................................
decyzj¹ Komisji ds. przyznawania stypendiów z dnia .........................................................nie otrzyma³/nie otrzyma³a stypendium

na rok szkolny 2005/2006.
Stypendium wspó³finansowane ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz ze œrodków bud¿etu pañstwa,

w ramach Dzia³ania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego, nie zosta³o przyznane z powodu .......................................................................................................................

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

        .......................................................              ......................................................
                /miejscowoœæ, data/                                                                                                          /podpis dyrektora szko³y/
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Za³¹cznik nr 5
 do uchwa³y Nr XXXIV/352/2005

Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 22 wrzeœnia 2005 r.

Umowa przekazywania stypendium w roku szkolnym 2005/2006

Zawarta w dniu ................................................................................................................................................. pomiêdzy:
Dyrekcj¹ Szko³y ...................................................................................................................................................................
w...................................................................kod pocztowy......................ulica.................................................nr................
a ...........................................................................................................................................................................................
                                                  /imiê i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego/
zamieszka³ym w .......................................... kod pocztowy ................... ulica.......................................................nr..........
Umowa dotyczy przekazywania stypendium wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz ze œrodków

bud¿etu pañstwa, w ramach Dzia³ania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez programy stypendialne, uczniowi/uczennicy:

Imiê i nazwisko .....................................................................................................PESEL.....................................................
Data i miejsce urodzenia.......................................................................................................................................................
Imiona rodziców....................................................................................................................................................................
Zamieszka³y/a w.......................................................kod pocztowy...............ulica....................................................nr........

§ 1
1. Dyrekcja Szko³y zobowi¹zuje siê do przekazywania stypendium, zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów

w roku szkolnym 2005/2006 dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych umo¿liwiaj¹cych uzyskanie œwiadectwa dojrza³oœci/maturalnego (zwanego
dalej Regulaminem) podpisanym i uchwalonym przez Radê Powiatu w dniu.................................................................................

§ 2
1. W zwi¹zku z pobieranym stypendium, uczeñ/rodzic lub opiekun w przypadku ucznia niepe³noletniego, wyra¿a zgodê na:
a) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych ucznia, w tym danych wra¿liwych, do Podsystemu Monitorowania

Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z póŸn. zm.).

Dane te wprowadzane s¹ do systemu PEFS, którego celem jest gromadzenie informacji na temat osób i instytucji korzystaj¹cych ze wsparcia w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz okreœlenie efektywnoœci realizowanych zadañ w procesie badañ ewaluacyjnych,

b) udzia³ w badaniu ankietowym, które odbêdzie siê 6 miesiêcy po zakoñczeniu udzia³u w projekcie stypendialnym.
2. Uczeñ/rodzic lub opiekun prawny w przypadku ucznia niepe³noletniego ma prawo wgl¹du do swoich danych oraz ma mo¿liwoœæ ich

poprawiania.
§ 3

1. Zaprzestaje siê wyp³aty stypendium w przypadku zaistnienia jednej z okolicznoœci wymienionych w § 9 ust. 1 Regulaminu przyznawania
i przekazywania stypendiów dla uczniów w roku szkolnym 2005/2006.

2. Uczeñ/rodzic lub opiekun w przypadku ucznia niepe³noletniego jest zobowi¹zany zgodnie z § 9 tego Regulaminu, do natychmiastowego
powiadomienia szko³y o zaistnieniu tych okolicznoœci.

3. W przypadku wyp³aty stypendium po terminie zaistnienia tych okolicznoœci, uczeñ/rodzic lub opiekun prawny w przypadku ucznia
niepe³noletniego, jest zobowi¹zany do zwrotu otrzymanych rat stypendium na wskazane konto.

§ 4
1.  W przypadku wyp³aty stypendium w formie zaliczkowej - finansowej i nierozliczeniu otrzymanej transzy stypendium, stypendysta jest

zobowi¹zany do zwrotu otrzymanej transzy.
2.  Brak zwrotu œrodków spowoduje koniecznoœæ ich odzyskania na drodze egzekucji.

§ 5
1. Uczeñ/uczennica otrzymuj¹cy/a stypendium zobowi¹zuje siê do wydatkowania stypendium zgodnie z Regulaminem oraz systematycz-

nego przedstawiania rachunków i faktur, które umo¿liwi¹ rozliczenie stypendium.

§ 6
1. Umowê sporz¹dzono w 2 jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej strony.
2. Umowa wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i dotyczy roku szkolnego 2005/2006.

 ................................................................................................                                                    .................................................
           /podpis ucznia/rodzica lub opiekuna prawnego/                                                                   /podpis dyrektora szko³y/
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Regulamin
przyznawania i przekazywania stypendiów

dla studentów w roku akademickim 2005/2006

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z póŸn. zm.), Rada Powiatu Brzeskiego uchwala,
co nastêpuje:

Ustala siê Regulamin przyznawania i przekazywania sty-
pendiów w roku akademickim 2005/2006 dla studentów zamel-
dowanych na sta³e na terenie Powiatu Brzeskiego.

Regulamin okreœla zasady, warunki i tryb przyznawania
oraz wyp³acania stypendiów studentom, przyznawanych w ra-
mach Dzia³ania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, finansowanych ze œrodków Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego oraz ze œrodków bud¿etu pañstwa.

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Stypendium w ramach Dzia³ania 2.2. ZPORR Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
przyznawane jest studentom pañstwowych i niepañstwowych
szkó³ wy¿szych prowadzonych w systemie dziennym, wieczoro-
wym, zaocznym i eksternistycznym, dzia³aj¹cym na podstawie
przepisów  ustawy z dnia 12 wrzeœnia 1990 r. o szkolnictwie
wy¿szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z póŸn. zm.) oraz wy¿szych szkó³
zawodowych dzia³aj¹cych na podstawie ustawy z dnia 26 czerw-
ca 1997 r. o wy¿szych szko³ach zawodowych (Dz. U. Nr 96,
poz. 590 z póŸn. zm.), mieszkaj¹cym na terenach zmarginalizo-
wanych, tj:

- na obszarach wiejskich, czyli terenach po³o¿onych poza
granicami administracyjnymi miast,

- w miastach do 20 tys. mieszkañców,
- na obszarach kwalifikuj¹cych siê do wsparcia w ramach

Dzia³ania 3.2 ZPORR (w województwie opolskim s¹ to tereny
wszystkich powiatów, za wyj¹tkiem powiatu g³ubczyckiego i prud-
nickiego),

- w zdegradowanych dzielnicach miast i na obszarach
poprzemys³owych i powojskowych, wyznaczonych Lokalnym
Programem Rewitalizacji.

§ 2.1. Ustala siê na rok akademicki 2005/2006 kwotê sty-
pendium w wysokoœci 150 PLN miesiêcznie.

2. W przypadku gdy iloœæ przyznanych stypendiów nie wy-
czerpa³aby œrodków finansowych przyznanych na dany rok, kwo-
ta stypendium mo¿e ulec podwy¿szeniu, nie wiêcej ni¿ do kwoty
350 PLN miesiêcznie.

2391

Uchwa³a Nr XXXIV/353/2005
Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 22 wrzeœnia 2005 r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów
w roku akademickim 2005/2006 dla studentów

§ 3.1. Stypendium przyznawane jest maksymalnie na
okres 9 miesiêcy w czasie trwania nauki w roku akademickim
2005/2006:

1) stypendium nie mo¿e przekroczyæ kwoty 1.350,00 z³
w przypadku zapisu § 2 ust. 1 w danym roku akademickim;

2) stypendium nie mo¿e przekroczyæ kwoty 3.150,00 z³
w przypadku zapisu § 2 ust. 2 w danym roku akademickim.

§ 4. Stypendia przyznawane s¹ w formie finansowej.

II. Kryteria przyznawania i wyp³acania stypendium

§ 5.1. Stypendia mog¹ otrzymywaæ studenci, którzy spe³-
niaj¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce kryteria:

1) podejmuj¹ naukê lub ucz¹ siê w pañstwowej lub nie-
pañstwowej szkole wy¿szej  w systemie dziennym, wieczoro-
wym, zaocznym i eksternistycznym dzia³aj¹cej na podstawie prze-
pisów ustawy z dnia 12 wrzeœnia 1990 r. o szkolnictwie wy¿szym
(Dz. U. Nr 65, poz. 385 z póŸn. zm.) oraz o wy¿szej szkole zawo-
dowej dzia³aj¹cej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r.
o wy¿szych szko³ach zawodowych ( Dz. U. Nr 96, poz. 590
z póŸn. zm.),

2) pochodz¹ z rodzin znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji
materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobê
lub dochodzie osoby ucz¹cej siê oraz dochodzie studenta sa-
modzielnego finansowo, nie wy¿szym ni¿ kwota uprawniaj¹ca
do uzyskania œwiadczeñ rodzinnych okreœlona na podstawie
art. 5 ust. 1 - 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadcze-
niach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z póŸn. zm.),
czyli nie wy¿szym ni¿ 504,00 z³ lub 583,00 z³, gdy osoba ubiega-
j¹ca siê o stypendium legitymuje siê orzeczeniem o umiarko-
wanym albo znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci. W przypad-
ku gdy rodzina lub osoba ucz¹ca siê oraz student samodzielny
finansowo utrzymuje siê z gospodarstwa rolnego, przyjmuje siê
za podstawê obliczenia dochodu przeciêtny dochód z 1 ha prze-
liczeniowego, og³oszony do dnia 30 paŸdziernika ka¿dego roku
przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431,
z póŸn. zm.). Zgodnie z metodologi¹ obliczeñ przyjêt¹ przez GUS,
roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2005 roku bêdzie wyzna-
czony na podstawie dochodu z 2003 roku tj. bêdzie wynosi³ 1086 z³,

3) posiadaj¹ sta³e zameldowanie na terenach zmargina-
lizowanych tj:

- na obszarach wiejskich, czyli terenach po³o¿onych poza
granicami administracyjnymi miast,

- w miastach do 20 tys. mieszkañców,
- na obszarach kwalifikuj¹cych siê do wsparcia w ramach

Dzia³ania 3.2 ZPORR (w województwie opolskim s¹ to tereny
wszystkich powiatów, za wyj¹tkiem powiatu g³ubczyckiego i prud-
nickiego),

- w zdegradowanych dzielnicach miast i na obszarach
poprzemys³owych i powojskowych, wyznaczonych Lokalnym
Programem Rewitalizacji,

4) posiadaj¹ sta³e zameldowanie na terenie Powiatu
Brzeskiego.
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2. Prawo do stypendium posiadaj¹ tak¿e usamodzielnie-
ni wychowankowie placówek opiekuñczo - wychowawczych
z terenu Powiatu Brzeskiego nieposiadaj¹cy nigdzie sta³ego
miejsca zameldowania.

§ 6.1. W przypadku, gdy liczba osób spe³niaj¹cych kryteria
okreœlone w § 5  jest wiêksza ni¿ kwota stypendiów do rozdy-
sponowania, priorytetowo bêd¹ traktowani studenci o najni¿-
szych dochodach w rodzinie.

2. Spoœród studentów pierwszego roku spe³niaj¹cych kry-
teria wymienione w § 5 priorytetowo bêd¹ traktowani studenci
nie objêci programem przyznawania stypendiów pomostowych
realizowanych przez Fundacjê Edukacyjn¹ Przedsiêbiorczoœci
przeznaczonych dla studentów pierwszego roku wy¿szych uczelni
prowadzonych w systemie dziennym, pochodz¹cych z rodzin
by³ych pracowników pañstwowych przedsiêbiorstw gospodarki
rolnej i mieszkaj¹cych na terenach wiejskich i w miastach do
20 tys. mieszkañców.

3. Priorytetowo bêd¹ traktowane osoby wymienione w § 5
nieposiadaj¹ce jeszcze tytu³u magistra, lekarza medycyny itp.

4. Priorytetowo bêd¹ traktowane osoby spe³niaj¹ce kryte-
ria wymienione w § 5 niepowtarzaj¹ce roku akademickiego
i nieprzebywaj¹ce na urlopie dziekañskim, zdrowotnym, wycho-
wawczym, okolicznoœciowym itp.

§ 7.1. Warunkiem ubiegania siê przez studenta o przyzna-
nie stypendium jest:

1) z³o¿enie wniosku o przyznanie stypendium wg wzoru
stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do Regulaminu,

2) do³¹czenie do wniosku oœwiadczenia o sytuacji rodzin-
nej i materialnej studenta wg wzoru stanowi¹cego za³¹cznik
nr 2 Regulaminu, udokumentowanego odpowiednimi zaœwiad-
czeniami, postanowieniami lub orzeczeniami o dochodach
cz³onka rodziny okreœlonej w art. 3 ust. 16 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228,
poz. 2255 z póŸn. zm.) obejmuj¹cymi okres 12 miesiêcy (sty-
czeñ - grudzieñ) roku poprzedzaj¹cego rok, w którym student
sk³ada wniosek o przyznanie stypendium,

3) do³¹czenie do wniosku zaœwiadczenia z uczelni o przy-
jêciu na pierwszy rok studiów lub kontynuowaniu studiów w roku
akademickim, w którym stypendium ma byæ udzielane oraz do-
³¹czenie do wniosku zaœwiadczenia z uczelni w przypadku otrzy-
mywania stypendium naukowego, socjalnego,

4) do³¹czenie do wniosku poœwiadczenia o sta³ym zamel-
dowaniu w miejscu zamieszkania.

2. Miesiêczn¹ wysokoœæ dochodu uprawniaj¹c¹ do ubie-
gania siê o stypendium, ustala siê na zasadach okreœlonych
w art. 3 ust. 1 - 3, 5 - 8, 10 - 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255
z póŸn. zm.) oraz na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Gospo-
darki i Pracy z 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjêcia Uzupe³-
nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego 2004 - 2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051 z póŸn. zm.)

§ 8.1. Warunkiem wyp³aty przyznanego stypendium jest:
1) wyra¿anie przez studenta zgody na gromadzenie, prze-

twarzanie i przekazywanie jego danych osobowych, w tym da-
nych wra¿liwych, do Podsystemu Monitorowania Europejskie-
go Funduszu Spo³ecznego (zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, z póŸn. zm.),

2) wyra¿enie przez studenta zgody na udzia³ w badaniu
ankietowym, które odbêdzie siê 6 miesiêcy po zakoñczeniu udzia-
³u w projekcie stypendialnym.

2. Niespe³nienie warunków wymienionych w § 8 ust.1 spo-
woduje wykluczenie studenta z programu stypendialnego.

§ 9.1. Student otrzymuj¹cy stypendium jest zobowi¹zany
w terminie 7 dni od zakoñczenia I semestru, do przekazania
zaœwiadczenia o zaliczeniu I semestru (wpisaniu na II semestr)
lub zaœwiadczenia o kontynuowaniu studiów (w przypadku za-
jêæ zaliczanych w cyklu rocznym).

2. Student zobowi¹zany jest do przedstawienia zaœwiad-
czenia z uczelni z uwzglêdnieniem dok³adnej daty w przypadku, gdy
zosta³ skreœlony z listy studentów lub przerwa³ naukê na uczelni.

3. Brak przed³o¿enia takiego zaœwiadczenia skutkuje za-
wieszeniem wyp³aty stypendium.

4. Jednostka prowadz¹ca obs³ugê programu stypendial-
nego mo¿e wyst¹piæ do w³adz danej uczelni o przekazanie infor-
macji dotycz¹cej statusu studenta bêd¹cego uczestnikiem pro-
gramu stypendialnego, w sytuacji, gdy student ten nie przedsta-
wi³ zaœwiadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 1.

§ 10.1. Wyp³acania stypendium zaprzestaje siê, gdy stu-
dent otrzymuj¹cy stypendium:

1) przerwa³ naukê na uczelni,
2) zosta³ skreœlony z listy studentów,
3) zosta³ skierowany na urlop dziekañski, zdrowotny, wy-

chowawczy, okolicznoœciowy itp.,
4) nie przedstawi³ zaœwiadczenia z uczelni o kontynuowa-

niu nauki.
2. Student zobowi¹zany jest do natychmiastowego powia-

domienia jednostki prowadz¹cej obs³ugê programu stypendialne-
go o zaistnieniu okolicznoœci wymienionych w § 10 ust. 1 pkt 1, 2, 3.

3. W przypadku wyp³acenia stypendium po terminie wy-
st¹pienia zdarzeñ wymienionych w § 10 ust. 1, stypendysta zo-
bowi¹zany jest do zwrotu otrzymanych rat stypendium, na wska-
zane konto.

§ 11.1. W przypadku zaprzestania wyp³aty stypendium stu-
dentowi z powodów okreœlonych w §10 ust. 1, kwota stypen-
dium za pozosta³e miesi¹ce zostanie przyznana kolejnej oso-
bie na liœcie, spe³niaj¹cej kryteria, która z powodu ograniczo-
nych œrodków stypendium do tej pory nie otrzyma³a.

2. W przypadku, gdy zmiana stypendystów nast¹pi w trak-
cie trwania danego miesi¹ca, ka¿dy z nich otrzyma stypendium
proporcjonalnie za tak¹ iloœæ dni danego miesi¹ca, jak¹ by³
objêty programem stypendialnym.

III. Instytucje prowadz¹ce obs³ugê programu stypen-
dialnego

§ 12.1. Obs³ugê programu stypendialnego prowadzi Po-
wiat lub przekazuje realizacjê projektu i œrodki na jego realizacjê
podleg³ej jednostce organizacyjnej prowadz¹cej dzia³alnoœæ
o charakterze edukacyjnym, spo³ecznym lub organizacji poza-
rz¹dowej dzia³aj¹cej w regionie, wybranej zgodnie z obowi¹zu-
j¹cym prawem.

2. Przekazanie realizacji projektu i œrodków na jego reali-
zacjê odbywa siê na podstawie porozumienia zawartego miê-
dzy Zarz¹dem Powiatu a dyrektorem podleg³ej jednostki organi-
zacyjnej lub organizacji pozarz¹dowej wybranej zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cym prawem. Wzór porozumienia stanowi za³¹cznik nr 3
do niniejszego Regulaminu.

§ 13. Jednostka wymieniona w § 12 ust. 1 jest odpowie-
dzialna za rekrutacjê stypendystów, wyp³atê stypendiów w for-
mie finansowej, rozliczanie otrzymanych œrodków, przygotowy-
wanie sprawozdañ oraz przechowywanie dokumentacji zwi¹za-
nej z programem.
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IV. Tryb przyznawania i wyp³acania stypendiów

§ 14.1. Stypendia bêd¹ przyznawane przez komisjê powo-
³an¹ przez Powiat lub jednostkê wymienion¹ w § 12 ust. 1, której
sk³ad bêdzie okreœlony w porozumieniu zawartym miêdzy Za-
rz¹dem Powiatu a dyrektorem jednostki, na podstawie wnio-
sków o przyznanie stypendiów wymienionych w § 7 ust. 1.

2. Student zobowi¹zany jest z³o¿yæ wniosek o przyznanie
stypendium wraz z pozosta³ymi dokumentami wymienionymi
w § 7 ust. 1,  w trybie i terminie ustalonym przez jednostkê pro-
wadz¹c¹ obs³ugê programu.

3. Komisja bêdzie rozpatrywaæ tylko wnioski zawieraj¹ce
komplet wymaganych dokumentów.

4. Decyzje komisji w sprawie przyznania stypendium s¹
ostateczne i nie podlegaj¹ odwo³aniom.

§ 15.1. Jednostka prowadz¹ca obs³ugê programu stypen-
dialnego zawiadomi studenta o przyznaniu/nieprzyznaniu sty-
pendium poprzez wys³anie zawiadomienia wg wzoru stanowi¹-
cego za³¹cznik nr 4 niniejszego Regulaminu.

2. Jednostka prowadz¹ca obs³ugê programu stypendial-
nego podpisuje ze studentem/studentk¹ Umowê przekazywa-
nia stypendium w roku akademickim 2005/2006, wed³ug wzoru
stanowi¹cego za³¹cznik nr 5 do Regulaminu.

§ 16.1. Jednostka dokonuje wyp³aty stypendiów w formie
finansowej po otrzymaniu œrodków z Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Opolskiego.

2. Student zobowi¹zany jest do za³o¿enia konta osobiste-
go w banku lub wskazania istniej¹cego konta, na które bêd¹
przelane pieni¹dze.

V. Postanowienia koñcowe

§ 17. W przypadku wyp³acania stypendium osobie nie-
uprawnionej, stypendysta zobowi¹zany jest do zwrotu otrzyma-
nych rat stypendium na konto wskazane przez jednostkê.

§ 18. Kontrolê realizacji programu stypendialnego prowa-
dzi Zespó³ Kontroli i Wydzia³ Finansowo - Bud¿etowy Starostwa
Powiatowego.

§ 19. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

§ 20. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Mazurkiewicz

Za³¹cznik nr 1 do Regulaminu

.........................................................                                                       .........................................................
           /miejscowoœæ/                                                                                                                                              /data/

Wniosek o przyznanie stypendium na rok akademicki 2005/2006
w ramach dzia³ania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz ze œrodków bud¿etu pañstwa

Data wpływu wniosku  
 
............................................................... 

Podpis osoby przyjmującej wniosek 
 
............................................................... 

Informacje o studencie ubiegającym się o stypendium 
Nazwisko 
 

 

Imiona 
 

 

Data i miejsce urodzenia 
 

 

Stan cywilny  
Posiadam tytuł magistra, 
lekarza medycyny 

TAK NIE 

Imiona rodziców 
 

 

PESEL 
 

 

NIP 
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Adres sta łego zameldowania 
Ul ica,  n r d omu,  
nr lo kalu 

 

Kod po cztowy, p oczta  M ie jscowość  

Pow iat  Gmina  

Wojewód ztwo 
 

 

e-ma il  

Nr tele fonu  domowe go  
i komó rkowe go 

 

Info rmacje o  s zkole wyŜsze j 
 
Nazwa u czeln i 
 

 

Ro k stud iów /semestr w ro ku  
akad emickim  2005/0 6  

 

Je stem  stud entem  stud iów 1 :  
W yd z iał 
 

 

K ierunek 
 

 

Ul ica,  n r d omu 
 

 M ie jscowość  

Kod po cztowy, p oczta  Pow iat  

Wojewód ztwo 
 

 Tel/ fax  

 

1) magisterskich, in¿ynierskich, licencjackich i uzupe³niaj¹cych magisterskich - w systemie dziennym, wieczorowym, zaocz-
nym lub eksternistycznym
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DECYZJA  KOMISJI
 
 
Przyznaje się stypendium
 

 
Nie przyznaje się stypendium
 

 

Oœwiadczenie
o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta/studentki

I. Imiê i nazwisko studenta/studentki.........................................................................................................................................................
       PESEL ........................................................................................................................................................................................................
1. Miejsce zamieszkania (dok³adny adres - do korespondencji)............................... ................................................................................
    .........................................................................................................................................................................................................................
      2. Imiona rodziców.....................................................................................................................................................................................

II.  Rodzina moja (razem ze mn¹) sk³ada siê z ni¿ej wymienionych osób2 :

Za³¹cznik nr 2 do Regulaminu

L p .

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

1 0 .

1 1 .

 

2 Rodzina - oznacza to odpowiednio nastêpuj¹cych cz³onków rodziny: ma³¿onków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego
dziecka oraz pozostaj¹ce na utrzymaniu dzieci w wieku do ukoñczenia 25 roku ¿ycia, a tak¿e dziecko, które ukoñczy³o 25 rok ¿ycia
legitymuj¹ce sie orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, je¿eli w zwi¹zku z t¹ niepe³nosprawnoœci¹ rodzinie przy-
s³uguje œwiadczenie pielêgnacyjne; do cz³onków rodziny nie zalicza siê dziecka pozostaj¹cego pod opiek¹ opiekuna prawnego
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III. •ród³a dochodu rodziny  za miesi¹ce styczeñ - grudzieñ 2004 roku (po odliczeniu kwot alimentów œwiadczonych na rzecz
innych osób) stanowi¹x:

a) przychody podlegaj¹ce opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od
osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, nale¿ny podatek dochodowy od osób fizycznych, zap³acone sk³adki
na ubezpieczenia spo³eczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz zap³acone sk³adki na ubezpieczenie
zdrowotne..................................................................................................................................z³

b) deklarowany w oœwiadczeniu dochód z dzia³alnoœci podlegaj¹cej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zrycza³towa-
nym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o nale¿ny zrycza³towany podatek
dochodowy i zap³acone sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne  ................................................................................................z³

c) inne dochody niepodlegaj¹ce opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych
³¹cznie........................................................................................................................................ z³

w tym ............................................................................................................................... z³
                                                  /rodzaj dochodu oraz kwota/

............................................................................................................................................z³
                                                    /rodzaj dochodu oraz kwota/

........................................................................................................................................... z³
/rodzaj dochodu oraz kwota/

............................................................................................................................................. z³
/rodzaj dochodu oraz kwota/

............................................................................................................................................. z³
                                                    /rodzaj dochodu oraz kwota/

inne dochody to:
- renty okreœlone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
- renty wyp³acone osobom represjonowanym i cz³onkom ich rodzin, przyznane na zasadach okreœlonych w przepisach

o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
- œwiadczenia pieniê¿ne oraz rycza³t energetyczny okreœlone w przepisach o œwiadczeniu pieniê¿nym i uprawnieniach przy-

s³uguj¹cych ¿o³nierzom zastêpczej s³u¿by wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wêgla, kamienio³omach, zak³adach
rud uranu i batalionach budowlanych,

- dodatek kombatancki, rycza³t energetyczny i dodatek kompensacyjny okreœlone w przepisach o kombatantach oraz niektó-
rych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

- œwiadczenie pieniê¿ne okreœlone w przepisach o œwiadczeniu pieniê¿nym przys³uguj¹cym osobom deportowanym do
pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszê Niemieck¹ lub Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

- emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraci³y wzrok w wyniku dzia³añ wojennych w latach 1939 -1945 lub eksplozji
pozosta³ych po tej wojnie niewypa³ów i niewybuchów,

- renty inwalidzkie z tytu³u inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz cz³onków ich
rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powsta³o w zwi¹zku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemiec-
kiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

- zasi³ki chorobowe okreœlone w przepisach o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpie-
czeñ spo³ecznych,

- œrodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rz¹dów pañstw obcych, organizacji miêdzynarodowych lub miê-
dzynarodowych instytucji finansowych, pochodz¹ce ze œrodków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej
deklaracji lub umów zawartych z tymi pañstwami, organizacjami lub instytucjami przez Radê Ministrów, w³aœciwego ministra lub
agencje rz¹dowe, w tym równie¿ w przypadkach, gdy przekazanie tych œrodków jest dokonywane za poœrednictwem podmiotu
upowa¿nionego do rozdzielania œrodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym s³u¿yæ ma ta pomoc,

- nale¿noœci ze stosunku pracy lub z tytu³u stypendium osób fizycznych maj¹cych miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, przebywaj¹cych czasowo za granic¹ - w wysokoœci odpowiadaj¹cej równowartoœci diet z tytu³u podró¿y s³u¿bo-
wej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w pañstwowych lub samorz¹dowych jednostkach sfery
bud¿etowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póŸn. zm.1)),

- nale¿noœci pieniê¿ne wyp³acone policjantom, ¿o³nierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek
policyjnych u¿ytych poza granicami pañstwa w celu udzia³u w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia si³ pañstwa albo pañstw
sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobie¿enia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a tak¿e nale¿noœci pieniê¿ne wyp³acone
¿o³nierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pe³ni¹cym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji miêdzyna-
rodowych i si³ wielonarodowych,

- nale¿noœci pieniê¿ne ze stosunku s³u¿bowego otrzymywane w czasie s³u¿by kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji,
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Stra¿y Granicznej i Biura Ochrony Rz¹du, obliczone za okres, w którym osoby te uzyska³y dochód,

- dochody cz³onków rolniczych spó³dzielni produkcyjnych z tytu³u cz³onkostwa w rolniczej spó³dzielni produkcyjnej,
- alimenty na rzecz dzieci,
- stypendia okreœlone w przepisach o systemie oœwiaty, o szkolnictwie wy¿szym oraz w przepisach o stopniach naukowych

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a tak¿e inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom,
- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonuj¹ce czynnoœci

zwi¹zane z pe³nieniem obowi¹zków spo³ecznych i obywatelskich,
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- nale¿noœci pieniê¿ne otrzymywane z tytu³u wynajmu pokoi goœcinnych w budynkach mieszkalnych po³o¿onych na terenach
wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywaj¹cym na wypoczynku oraz uzyskane z tytu³u wy¿ywienia tych osób,

- dodatki za tajne nauczanie okreœlone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118,
poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081),

- dochody uzyskane z dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekono-
micznej okreœlonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

- ekwiwalenty pieniê¿ne za deputaty wêglowe okreœlone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przed-
siêbiorstwa pañstwowego "Polskie Koleje Pañstwowe",

- ekwiwalenty z tytu³u prawa do bezp³atnego wêgla okreœlone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego
w latach 2003-2006,

- œwiadczenia okreœlone w przepisach o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora,
- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
- dochody uzyskiwane za granic¹ Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zap³acone za granic¹ Rzeczypo-

spolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz sk³adki na obowi¹zkowe ubezpieczenie spo³eczne i obowi¹zkowe ubezpieczenie zdro-
wotne,

- renty okreœlone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze œrodków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

- zaliczkê alimentacyjn¹ okreœlon¹ w przepisach o postêpowaniu wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimenta-
cyjnej.

Uwaga:
Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza siê na zasadach okreœlonych w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki i Pracy

z 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjêcia Uzupe³nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 200, poz. 2051 z póŸn. zm.) tj. przyjmuje siê za podstawê obliczenia dochodu przeciêtny dochód z 1 ha przeliczeniowego,
og³aszany do dnia 30 paŸdziernika ka¿dego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z póŸn. zm.). Zgodnie z metodologi¹ obliczeñ przyjêt¹ przez
GUS, roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2005 roku bêdzie wyznaczony na podstawie dochodu z 2003 roku, tj. bêdzie wynosi³ 1086 z³.

Razem dochód w rodzinie wynosi ................................................................................................... z³
Przeciêtny dochód miesiêczny na 1 osobê w rodzinie wynosixx.............................................. z³.

Oœwiadczam, ¿e nie uzyskujê dochodów innych ni¿ wy¿ej wymienione, a uprzedzony/a o odpowiedzialnoœci karnej
z art. 233 §1 Kodeksu karnego, potwierdzam w³asnorêcznym podpisem prawdziwoœæ danych zamieszczonych w oœwiadczeniu.

Do oœwiadczenia za³¹czam zaœwiadczenia, orzeczenia i inne dokumenty potwierdzaj¹ce wysokoœæ uzyskanych dochodów.

....................................................., dnia ..............................
(miejscowoœæ)

                                                                         ..............................................................................
                                                                                                             /imiê i nazwisko studenta/studentki/

                                                                                                                                            ......................................
                                                                                                                                       /podpis/

x Wykaz dokumentów do ustalenia przeciêtnego miesiêcznego dochodu na 1 osobê w rodzinie wg rozporz¹dzenia MGPiPS
z dnia 27 wrzeœnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postêpowania w sprawach o œwiadczenia rodzinne (Dz.U. z 2004 r. Nr 213,
poz. 2162):

a) zaœwiadczenia z urzêdu skarbowego o wysokoœci dochodów uzyskanych przez cz³onków rodziny w roku kalendarzowym
poprzedzaj¹cym okres zasi³kowy, je¿eli dochody te podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na
zasadach ogólnych; wzór zaœwiadczenia okreœla za³¹cznik nr 2 do rozporz¹dzenia,

b) zaœwiadczenia z urzêdu skarbowego o wysokoœci nale¿nego zrycza³towanego podatku dochodowego za dany rok albo
decyzjê lub decyzje ustalaj¹ce wysokoœæ podatku dochodowego w formie karty podatkowej,

c) oœwiadczenia cz³onków rodziny o wysokoœci uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym okres zasi³ko-
wy, je¿eli cz³onkowie rodziny rozliczaj¹ siê na podstawie przepisów o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przycho-
dów osi¹ganych przez osoby fizyczne; wzór oœwiadczenia okreœla za³¹cznik nr 3 do rozporz¹dzenia,

d) oœwiadczenia cz³onków rodziny o wysokoœci uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym okres
zasi³kowy niepodlegaj¹cego opodatkowaniu; wzór oœwiadczenia okreœla za³¹cznik nr 4 do rozporz¹dzenia,

e) zaœwiadczenie w³aœciwego organu gminy o wielkoœci gospodarstwa rolnego wyra¿onej w hektarach przeliczeniowych
ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym okres zasi³kowy albo nakaz p³atniczy za ten rok,

f) przekazy lub przelewy pieniê¿ne dokumentuj¹ce wysokoœæ alimentów, je¿eli cz³onkowie rodziny s¹ zobowi¹zani wyrokiem
s¹du lub ugod¹ s¹dow¹ do ich p³acenia na rzecz osoby spoza rodziny,
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g) kopiê odpisu wyroku s¹du zas¹dzaj¹cego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopiê odpisu protoko³u posiedzenia
zawieraj¹cego treœæ ugody s¹dowej, przekazy lub przelewy pieniê¿ne dokumentuj¹ce faktyczn¹ wysokoœæ otrzymanych alimentów,
w przypadku uzyskania alimentów ni¿szych ni¿ zas¹dzone w wyroku lub ugodzie s¹dowej, oraz zaœwiadczenie komornika o ca³ko-
witej lub czêœciowej bezskutecznoœci egzekucji alimentów, a tak¿e o wysokoœci wyegzekwowanych alimentów,

h) zaœwiadczenie o wysokoœci ponoszonej op³aty za pobyt cz³onka rodziny, przebywaj¹cego w roku kalendarzowym poprze-
dzaj¹cym okres zasi³kowy, w instytucji zapewniaj¹cej ca³odobowe utrzymanie,

i) dokument potwierdzaj¹cy utratê dochodu oraz wysokoœæ utraconego dochodu, je¿eli dochód rodziny uleg³ obni¿eniu na
skutek utraty dochodu przez cz³onka rodziny;

xx Przeciêtny miesiêczny dochód na 1 osobê w rodzinie - ustala siê dziel¹c przeciêtny miesiêczny dochód rodziny uzyskany
w danym roku kalendarzowym przez liczbê cz³onków rodziny.

U¿yte w oœwiadczeniu pojêcia zosta³y okreœlone na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych
(Dz. U. Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305 i Nr 64, poz. 593) i na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 wrzeœnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postêpowania w sprawach o œwiadczenia rodzinne
(Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2162) oraz rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjêcia
Uzupe³nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2051 z póŸn. zm.).

Zaœwiadczenie z uczelni/szko³y o kontynuacji lub podjêciu  nauki oraz o wysokoœci pobieranego stypendium*

   .........................................................      ...........................................................................
   pieczêæ s³u¿bowa uczelni/szko³y                                                            miejscowoœæ, data

Zaœwiadcza siê, ¿e Pan(i) ................................................................................. w roku akademickim/szkolnym 2005/2006 jest stu-
dentem(k¹)/uczniem ................... .roku ............. sem. wydzia³u ..............................................................................................................................

Student nie powtarza/powtarza rok .................... semestr .................................... Student nie przebywa/przebywa na urlopie dzie-
kañskim/zdrowotnym od ...................... do .........................

Student uzyska³ wpis warunkowy na .......................... semestr do ..............................................
       (data)

.....................................................................................                ...............................................................
            miejscowoœæ, data                  podpis i pieczêæ

Pan(i).................................................................................urodz.................................................. korzysta³a/nie korzysta³a w roku kalen-
darzowym 2004 z pomocy materialnej w wysokoœci:

- stypendium socjalne w wysokoœci .................... miesiêcznie, od dnia ............................ do dnia.............................................
- stypendium za wyniki w nauce w wysokoœci ................. miesiêcznie, od dnia ...................... do dnia.................................................
- stypendium socjalne dla niepe³nosprawnych w wysokoœci .................... miesiêcznie, od dnia .................... do dnia ........................

Ogó³em Pan(i)....................................................................w 2004 r. otrzyma³a:
- stypendium socjalne w ³¹cznej kwocie.............................................................................
- stypendium za wyniki w nauce w ³¹cznej kwocie ...........................................................

............................................     ...........................................                              ..............................................................................
miejscowoœæ, data pieczêæ                               podpis osoby wystawiaj¹cej zaœwiadczenie

* Uwaga! Wszystko wype³nia uczelnia/szko³a
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Za³¹cznik nr 3 do regulaminu

Porozumienie

Zawarte w dniu............................................w.........................................................................................................pomiêdzy
Zarz¹dem Powiatu........................................................................(zwanym dalej Zarz¹dem) reprezentowanym przez:
3. Starostê Powiatu.................................................................................................................................................................
4. Skarbnika Powiatu..............................................................................................................................................................
a..................................................................................................................................................................................................

                         /nazwa jednostki/
ulica....................................................nr...........kod pocztowy..............................miejscowoœæ...........................................
powiat.............................................................województwo...................................................................................................
(zwan¹/zwanym dalej Jednostk¹) reprezentowan¹ przez:
1.Dyrektora................................................................................................................................................................................
2. G³ównego Ksiêgowego.....................................................................................................................................................
Moc¹ niniejszego porozumienia Strony postanowi³y co nastêpuje:

§ 1

1. Przedmiotem porozumienia jest okreœlenie zasad i trybu wspó³pracy Stron w zakresie obs³ugi programu stypendialnego
dla studentów pañstwowych i niepañstwowych szkó³ wy¿szych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym
i eksternistycznym, mieszkaj¹cych  na obszarach zmarginalizowanych i znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej, który
realizowany jest w ramach Dzia³ania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

2. Projekt na realizacjê programu stypendialnego zosta³ opracowany przez Powiat w odpowiedzi na konkurs og³oszony przez
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Opolskiego.

§ 2

1. Powiat zgodnie z zapisami Uzupe³nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przekazuje
Jednostce wykonywanie zadañ  zwi¹zanych z realizacj¹ programu.

2. Jednostka bêdzie odpowiedzialna za:
 Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendiów,
 Przekazywanie stypendiów studentom,
 Rozliczanie otrzymanych œrodków,
 Przechowywanie dokumentacji zwi¹zanej z projektem.

§ 3

1. Jednostka zobowi¹zuje siê do wykonywania zadañ okreœlonych w § 2 niniejszego porozumienia zgodnie z Regulaminem
przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w roku akademickim 2005/2006 (zwanym dalej Regulaminem) uchwalo-
nym przez Radê Powiatu w dniu....................................................................

2. Regulamin jest integraln¹ czêœci¹ niniejszego Porozumienia.

§ 4

1. Stypendia bêd¹ przyznawane przez Komisjê powo³an¹ przez Jednostkê.
2. W sk³ad Komisji powo³ywanej przez Jednostkê  w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów sk³adanych przez

uczniów Szko³y wchodz¹:
 Dyrektor Jednostki lub jego przedstawiciel jako przewodnicz¹cy,
 Pracownik odpowiedzialny w Jednostce za obs³ugê programu stypendialnego,
 Pracownik komórki finansowej Jednostki.
3. W posiedzeniach Komisji mo¿e uczestniczyæ przedstawiciel Powiatu jeœli uzna to za konieczne.
4. Termin sk³adania przez studentów wniosków o przyznanie stypendiów ustala Jednostka.
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§ 5

1. Jednostka zobowi¹zana jest do za³o¿enia wydzielonego rachunku bankowego, na którym bêd¹ gromadzone œrodki na
finansowanie stypendiów.

2. Œrodki  bêd¹ przekazywane przez Powiat na wskazany przez Jednostkê wyodrêbniony rachunek w ci¹gu 7 dni od dnia ich
otrzymania z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Opolskiego.

3. Œrodki bêd¹ przekazywane transzami.
4. Jednostka zobowi¹zana jest do niezw³ocznego przekazania do Powiatu informacji o wydatkowaniu 80 % otrzymanych

œrodków z danej transzy wraz z potwierdzonymi za zgodnoœæ z orygina³em kopiami faktur/innych dokumentów ksiêgowych
o równorzêdnej wartoœci dowodowej potwierdzaj¹ce dokonanie wydatków, oraz kopie wyci¹gów bankowych potwierdzaj¹ce doko-
nanie p³atnoœci.

§ 6

1. Powiat ma prawo wgl¹du i kontroli dokumentów zwi¹zanych z realizacj¹ Porozumienia.

§ 7

1. Zmiana Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noœci.

§ 8

1. Porozumienie sporz¹dzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze Stron.

§ 9

1. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i dotyczy  roku akademickiego 2005/2006.

     ........................................................  ..................................................
       /podpis Dyrektora Jednostki/  /podpis Starosty Powiatu/

...........................................................................................                                       .................................................
       /podpis G³ównego Ksiêgowego Jednostki/                                              /podpis Skarbnika Powiatu/

Za³¹cznik nr 4 do Regulaminu

Zawiadomienie o przyznaniu stypendium

Dyrekcja.................................................................................................................................................
niniejszym zawiadamia, ¿e student/studentka...............................................................................
zamieszka³a w......................................................................................................................................
decyzj¹ Komisji ds. przyznawania stypendiów z dnia ................... otrzyma³/otrzyma³a na rok akademicki 2005/2006 stypen-

dium w wysokoœci ...........z³ miesiêcznie wyp³acane przez okres 9 miesiêcy.
Stypendium to wspó³finansowane jest ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz ze œrodków Bud¿etu Pañ-

stwa w ramach Dzia³ania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

.......................................................                                                                    ......................................................
          /miejscowoœæ, data/                                                                                       /podpis dyrektora /
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Zawiadomienie o nieprzyznaniu stypendium

Dyrekcja ............................................................................................................................................
niniejszym zawiadamia, ¿e student/studentka..........................................................................
zamieszka³y/a w.......................................................................................................................
decyzj¹ Komisji ds. przyznawania stypendiów z dnia ................... nie otrzyma³/nie otrzyma³a stypendium na rok akademicki

2005/2006.
Stypendium wspó³finansowane ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz ze œrodków Bud¿etu Pañstwa

w ramach Dzia³ania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego nie zosta³o przyznane z powodu ...............................................................................................................................

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

....................................................... ......................................................
          /miejscowoœæ, data/ /podpis dyrektora /

Za³¹cznik nr 4a do Regulaminu

Za³¹cznik nr 5 do Regulaminu

Umowa przekazywania stypendium w roku akademickim 2005/2006

Zawarta w dniu..................................................................................................................................pomiêdzy
Dyrekcj¹...............................................................................................................................................................
w...............................................kod pocztowy.............ulica..............................................................nr..............
a............................................................................................................................................................................
                                                  /imiê i nazwisko studenta/studentki /
Data i miejsce urodzenia........................................................................PESEL............................................
Zamieszka³ym/¹ w..............................kod pocztowy...........ulica...................................................nr.............
bêd¹cym studentem/studentk¹......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Umowa dotyczy przekazywania stypendium wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz ze

œrodków bud¿etu pañstwa w ramach Dzia³ania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywa-
nie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

§1

1. Dyrekcja Jednostki zobowi¹zuje siê do przekazywania stypendium na wskazane przez studenta/ studentkê konto zgodnie
z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w roku akademickim 2005/2006  uchwalonym przez
Radê Powiatu w dniu..............
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§2

1. Student/studentka w zwi¹zku z pobieranym stypendium wyra¿a zgodê na:
a) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych, w tym danych wra¿liwych, do Podsystemu Moni-

torowania Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (PEFS)  (zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póŸn. zm.).

Dane te wprowadzane s¹ do systemu PEFS, którego celem jest gromadzenie informacji na temat osób i instytucji korzysta-
j¹cych ze wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, oraz okreœlenie efektywnoœci realizowanych zadañ w proce-
sie badañ ewaluacyjnych.

b) na udzia³ w badaniu ankietowym, które odbêdzie siê 6 miesiêcy po zakoñczeniu udzia³u w projekcie stypendialnym.
2. Student/studentka ma prawo wgl¹du do swoich danych oraz ma mo¿liwoœæ ich poprawiania.

§3

1. Zaprzestaje siê wyp³aty stypendium w przypadku zaistnienia jednej z okolicznoœci wymienionych w §10 ust.1 Regulaminu
przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w roku akademickim 2005/2006.

2. Student/studentka jest zobowi¹zany/zobowi¹zana zgodnie z §10 ust. 2 tego Regulaminu do natychmiastowego powiado-
mienia jednostki prowadz¹cej obs³ugê programu stypendialnego o zaistnieniu tych okolicznoœci.

3. W przypadku wyp³aty stypendium po terminie zaistnienia tych okolicznoœci student/studentka jest zobowi¹zany/zobowi¹za-
na do zwrotu otrzymanych rat stypendium na wskazane konto.

§4

1. Zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu, zaprzestaje siê wyp³aty stypendium w przypadku nieprzekazania przez studenta/student-
kê zaœwiadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu.

2. Student/studentka wyra¿a zgodê na okreœlone w §9 ust. 4 Regulaminu,  wyst¹pienie jednostki prowadz¹cej obs³ugê
programu stypendialnego do w³adz uczelni w celu ostatecznego wyjaœnienia sytuacji studenta/studentki.

§5

1.  Umowê sporz¹dzono w 2 jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednej dla ka¿dej strony.

    .........................................................................                                               .....................................................................
                /podpis studenta/studentki/                                                                           /podpis dyrektora /

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z póŸn. zm.), Rada Powiatu Brzeskiego uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. W  § 5 ust. 1 skreœla siê dotychczasow¹ treœæ pkt 2a
wprowadza siê nowy zapis:

"pochodz¹ z rodzin znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji
materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobê
lub dochodzie osoby ucz¹cej siê oraz dochodzie studenta sa-
modzielnego finansowo, nie wy¿szym ni¿ kwota uprawniaj¹ca
do uzyskania œwiadczeñ rodzinnych okreœlona na podstawie
art. 5 ust. 1 - 7, 8 a - c oraz ust. 9 - 10 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255
z póŸn. zm.), czyli nie wy¿szym ni¿ 504,00 z³ lub 583,00 z³, gdy osoba
ubiegaj¹ca siê o stypendium legitymuje siê orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci.
W przypadku gdy rodzina lub osoba ucz¹ca siê oraz student

2392

Uchwa³a Nr XXXVI/365/2005
Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 27 paŸdziernika 2005 r.

w sprawie zmian do uchwa³y Nr XXXIV/353/2005 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 22 wrzeœnia 2005 r.
w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania  stypendiów w roku akademickim 2005/2006 dla studentów

samodzielny finansowo utrzymuje siê z gospodarstwa rolnego,
przyjmuje siê za podstawê obliczenia dochodu przeciêtny do-
chód z 1 ha przeliczeniowego, og³oszony do dnia 30 paŸdzierni-
ka ka¿dego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z póŸn. zm.). Zgodnie z metodologi¹
obliczeñ przyjêt¹ przez GUS, roczny dochód z 1 ha przeliczenio-
wego w 2005 roku bêdzie wyznaczony na podstawie dochodu
z 2003 r. tj. bêdzie wynosi³ 1086 z³.".

§ 2. W § 7, skreœla siê dotychczasow¹ treœæ ustêp 2,
a wprowadza siê nowy zapis:

"Miesiêczn¹ wysokoœæ dochodu uprawniaj¹c¹ do ubie-
gania siê o stypendium, ustala siê na zasadach okreœlonych
w art. 3 pkt. 1-3, 5-8, 10-15, 17-22, 23-24 ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228,
poz. 2255 z póŸn. zm.) oraz na podstawie rozporz¹dzenia Mini-
stra Gospodarki i Pracy z 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjêcia
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Uzupe³nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwo-
ju Regionalnego 2004 - 2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051 z póŸn. zm.).".

§ 3. W za³¹czniku nr 2 do uchwa³y Nr XXXIV/353/2005 Rady
Powiatu Brzeskiego z dnia 22 wrzeœnia 2005 r. w sprawie regu-
laminu przyznawania i przekazywania  stypendiów w roku aka-
demickim 2005/2006 dla studentów wprowadza siê zmiany:

1/ na str. 1 skreœla siê definicjê: Rodzina - oznacza to
odpowiednio nastêpuj¹cych cz³onków rodziny: ma³¿onków, ro-
dziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostaj¹ce
na utrzymaniu dzieci w wieku do ukoñczenia 25 roku ¿ycia,
a tak¿e dziecko, które ukoñczy³o 25 rok ¿ycia legitymuj¹ce siê
orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, je¿eli
w zwi¹zku z t¹ niepe³nosprawnoœci¹ rodzinie przys³uguje œwiad-
czenie pielêgnacyjne; do cz³onków rodziny nie zalicza siê dziec-
ka pozostaj¹cego pod opiek¹ opiekuna prawnego,

2/ na str. 4 skreœla siê dotychczasowy zapis:
"Wykaz dokumentów do ustalenia przeciêtnego miesiêcz-

nego dochodu na 1 osobê w rodzinie wg rozporz¹dzenia MGPiPS
z dnia 27 wrzeœnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postêpo-
wania w sprawach o œwiadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 213,
poz. 2162),"

a wprowadza siê nowy zapis:

"Wykaz dokumentów (wg rozporz¹dzenia Ministra Polityki
Spo³ecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu
postêpowania w sprawach o œwiadczenia rodzinne Dz. U.
Nr 105, poz. 881), zaœwiadczeñ lub oœwiadczeñ stwierdzaj¹-
cych wysokoœæ dochodu rodziny:";

3/ na str. 5 skreœla siê dotychczasow¹ treœæ podpunktu i),
a wprowadza siê now¹ treœæ:

"dokument okreœlaj¹cy datê utraty dochodu oraz miesiêcz-
na wysokoœæ utraconego dochodu";

4/ na str. 5 wprowadza siê nowe podpunkty:

"j) oœwiadczenia cz³onków rodziny o wysokoœci uzyskane-
go dochodu przez cz³onków rodziny w poprzednim roku kalen-

darzowym; wzór oœwiadczenia okreœla za³¹cznik nr 5 do rozpo-
rz¹dzenia",

"k) umowê dzier¿awy w przypadku oddania lub ca³oœci
znajduj¹cego siê w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego
w dzier¿awê, na podstawie umowy zawartej stosownie do prze-
pisów o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, albo oddania go-
spodarstwa rolnego w dzier¿awê w zwi¹zku z pobieraniem renty
okreœlonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich ze œrodków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Europej-
skiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej",

"l) umowê zawart¹ w formie aktu notarialnego w przypad-
ku wniesienia gospodarstwa rolnego do u¿ytkowania przez rol-
nicz¹ spó³dzielniê produkcyjn¹",

"m) dokument lub oœwiadczenie okreœlaj¹ce wysokoœæ
uzyskanego dochodu z pierwszego pe³nego miesi¹ca przez
cz³onka rodziny";

5/ na str. 5 skreœla siê dotychczasow¹ treœæ wyjaœnienia
dotycz¹cego pojêæ u¿ytych w oœwiadczeniu, a wprowadza siê
now¹ treœæ:

"U¿yte w oœwiadczeniu pojêcia zosta³y okreœlone na pod-
stawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach ro-
dzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z póŸn. zm.) i na podstawie
rozporz¹dzenia Ministra Polityki Spo³ecznej z dnia 2 czerwca 2005 r.
w sprawie sposobu i trybu postêpowania w sprawach o œwiad-
czenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881) oraz rozporz¹dzeniu
Ministra Gospodarki i Pracy z 25 sierpnia 2004 r. w sprawie
przyjêcia Uzupe³nienia Zintegrowanego Programu Operacyjne-
go Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 200, poz. 2051 z póŸn. zm.).".

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Mazurkiewicz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn .zm.), Rada Gminy Chrz¹stowice uchwala,
co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/30/2003 Rady Gminy Chrz¹stowice
z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Chrz¹stowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 32, poz. 752) § 106
ust. 2 Statutu otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:

"Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi na pod-
stawie mianowania s¹ pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
kierowników referatów, inspektorów oraz na stanowisku zastêpcy
skarbnika gminy."
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Uchwa³a Nr XXX/208/2005
Rady Gminy Chrz¹stowice

z dnia 6 paŸdziernika 2005 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chrz¹stowice

§ 2. Pozosta³e zapisy Statutu Gminy pozostaj¹ bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Ginter Barucki
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Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166,
poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93,
poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210,
poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy
z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120,
poz. 1300; z 2002 r. Nr 216, poz. 1824; z 2003 r. Nr 217,
poz. 2124), Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:

§ 1.1. Wyemitowaæ dwie transze obligacji na okaziciela
w liczbie 800 sztuk o wartoœci nominalnej 10.000 PLN (s³ownie:
dziesiêæ tysiêcy z³otych) na ³¹czn¹ kwotê 8.000.000 PLN  (s³ow-
nie: osiem milionów z³otych).

2. Pierwsza transza na kwotê 1.300.000 PLN (s³ownie:
jeden milion trzysta tysiêcy z³otych) wyemitowana zostanie
w 2005 roku w 2 (dwóch) nastêpuj¹cych seriach:

a) obligacje 6 - letnie na kwotê 1.000.000 PLN (s³ownie:
jeden milion z³otych),

b) obligacje 7 - letnie na kwotê 300.000 PLN (s³ownie:
trzysta tysiêcy z³otych).

3. Druga transza na kwotê 6.700.000 PLN (s³ownie: szeœæ
milionów siedemset tysiêcy z³otych) wyemitowana zostanie
w 2006 roku w 4 (czterech) nastêpuj¹cych seriach :

a) obligacje 6 - letnie na kwotê 1.350.000 PLN (s³ownie:
jeden milion trzysta piêædziesi¹t tysiêcy z³otych),

b) obligacje 7 - letnie na kwotê  1.350.000 PLN (s³ownie:
jeden milion trzysta piêædziesi¹t  tysiêcy  z³otych),

c) obligacje 8 - letnie na kwotê 1.750.000 PLN (s³ownie:
jeden milion siedemset piêædziesi¹t tysiêcy z³otych),

d) obligacje 9 - letnie na kwotê 2.250.000 PLN (s³ownie:
dwa miliony dwieœcie piêædziesi¹t tysiêcy z³otych).

4. Cena emisyjna jednej obligacji bêdzie równa jej warto-
œci nominalnej.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu pokrycie wydatków zwi¹-
zanych z:

- modernizacj¹ infrastruktury drogowej - zadanie w ca³o-
œci bêdzie realizowane w 2006 roku i ujête zostanie w bud¿ecie
na 2006 rok,

- zakupem sprzêtu medycznego i modernizacj¹ Szpitala
Powiatowego w G³ubczycach - zadanie realizowane jest w 2005
roku i bêdzie realizowane w 2006 roku, ujête w wieloletnim pro-
gramie inwestycyjnym,

- modernizacj¹ placówek oœwiatowych - zadanie w ca³o-
œci bêdzie realizowane w 2006 roku i ujête zostanie w bud¿ecie
na 2006 rok,

- modernizacj¹ domów pomocy spo³ecznej - zadanie re-
alizowane w ca³oœci w 2005 roku.
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Uchwa³a Nr XXV/235/2005
Rady Powiatu w G³ubczycach

z dnia 6 paŸdziernika 2005 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu G³ubczyckiego

§ 3.1. Emisja zostaje dokonana w trybie oferty niepublicz-
nej i zostanie skierowana do inwestorów w liczbie nie wiêkszej
ni¿ 300 (trzysta) osób .

2. Obligacje zostan¹ wykupione z dochodów bud¿etu Po-
wiatu G³ubczyckiego pochodz¹cych z udzia³ów w podatkach sta-
nowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa, z dochodów z mienia po-
wiatu oraz subwencji ogólnej z bud¿etu pañstwa.

3. Wierzytelnoœci wynikaj¹ce z obligacji nie s¹ zabezpieczone.
4. Dopuszcza siê nabycie przez Powiat G³ubczycki obliga-

cji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 4.1. Oprocentowanie obligacji bêdzie ka¿dorazowo usta-
lane przed rozpoczêciem pó³rocznego okresu odsetkowego.

2. Oprocentowanie obligacji bêdzie zmienne, równe œred-
niej arytmetycznej z piêciu ostatnich wartoœci stawki WIBOR -
6M poprzedzaj¹cych rozpoczêcie ka¿dego okresu odsetkowe-
go, powiêkszonej o mar¿ê dla inwestorów nie wy¿sz¹ ni¿  1,5 %.

3. Oprocentowanie ustala siê i wyp³aca w okresach pó³-
rocznych liczonych od daty emisji, co okreœlone zostanie w pro-
pozycji nabycia obligacji.

§ 5.1. Emisja ostatniej  serii obligacji nast¹pi nie póŸniej
ni¿ 31 grudnia 2006 r.

2. Sprzeda¿ obligacji nast¹pi do dnia 31 grudnia 2006 r.

§ 6.1. Wykup obligacji nastêpowaæ bêdzie po cenie nomi-
nalnej wed³ug terminów wskazanych w obligacjach jako daty
wykupu.

2. Ostateczny termin wykupu obligacji ustala siê na dzieñ
31 grudnia 2015 r.

§ 7.1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu do dokonywania
wszelkich czynnoœci zwi¹zanych z przygotowaniem i przeprowa-
dzeniem emisji obligacji oraz do wype³nienia œwiadczeñ wyni-
kaj¹cych z obligacji.

2. Czynnoœci zwi¹zane ze zbywaniem i wykupem obligacji
oraz wyp³at¹ oprocentowania zostan¹ powierzone bankowi,
z którym zostanie zawarta umowa o emisji obligacji komunal-
nych Powiatu G³ubczyckiego.

§ 8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

§ 9. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wia-
domoœci poprzez umieszczenie na tablicy og³oszeñ Starostwa
Powiatowego w G³ubczycach.

§ 10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹ca
Rady Powiatu

Ró¿a Kaczmar
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie 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 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717)
oraz art. XII § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. przepisy
wprowadzaj¹ce Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 142;
z 1990 r. Nr 34, poz. 198), Rada Miasta Kêdzierzyn - KoŸle uchwala
co nastêpuje:

§ 1. Dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek
handlowych, gastronomicznych oraz zak³adów us³ugowych dla
ludnoœci powinny zapewniæ klientom i konsumentom mo¿liwoœæ
pe³nego zaspokojenia ich potrzeb.

§ 2.1. Placówki handlowe, gastronomiczne i zak³ady us³ugo-
we mog¹ byæ czynne w przedziale czasowym pomiêdzy 600 a 2200.

2. W godzinach nocnych, tj. pomiêdzy 2200 a 600 mog¹
byæ czynne:

1) hotele, motele, zajazdy oraz placówki handlowe, ga-
stronomiczne i zak³ady us³ugowe usytuowane w tych placów-
kach;

2) stacje paliw oraz placówki handlowe, gastronomiczne
i zak³ady us³ugowe usytuowane w tych placówkach;

3) placówki handlowe i gastronomiczne;
4) placówki prowadz¹ce dzia³alnoœæ rozrywkow¹;
5) placówki œwiadcz¹ce us³ugi organizacji przyjêæ i im-

prez okolicznoœciowych;
6) apteki;
7) pomoc drogowa;
8) parkingi;
9) us³ugi medyczne i weterynaryjne;
10) kina;
11) taxi;
12) us³ugi pogrzebowe.
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Uchwa³a Nr XXXVI/470/05
Rady Miasta Kêdzierzyn-KoŸle

z dnia 25 sierpnia 2005 r.

w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych i zak³adów us³ugowych
na terenie miasta Kêdzierzyn - KoŸle

§ 3. W okresie od 1 kwietnia do 30 wrzeœnia „ogródki
letnie" funkcjonuj¹ce przy placówkach gastronomicznych mog¹
byæ czynne:

1) od niedzieli do czwartku w godzinach od 800 do 2200,
2) w pi¹tki i soboty w godzinach od 800 do 2400.

§ 4. Wszystkie zak³ady gastronomiczne w dniu 31 grudnia
mog¹ byæ czynne od 600 do 600 dnia nastêpnego.

§ 5. Zobowi¹zuje siê podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ do wywieszenia informacji o czasie pracy placó-
wek w miejscu widocznym dla klienta, równie¿ po zamkniêciu
placówki.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta, zobowi¹zuj¹c go do zapewnienia przeprowadzania przez
Stra¿ Miejsk¹ kontroli w zakresie przestrzegania postanowieñ
niniejszej uchwa³y.

§ 7. Traci moc uchwa³a Nr XIX/215/2004 z dnia 26 lutego
2004 r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych,
gastronomicznych i zak³adów us³ugowych na terenie miasta
Kêdzierzyn - KoŸle.

§ 8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Kêdzierzyn - KoŸle

Ryszard Pacu³t

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z póŸn. zm.) oraz art. 90 ust. 2, 2a, 3, 3c i 4 ustawy z dnia
7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z póŸn. zm), Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê zasady udzielania dotacji szko³om niepu-
blicznym o uprawnieniach szkó³ publicznych:

1. Dotacja przys³uguje na ka¿dego ucznia, s³uchacza i wy-
chowanka.
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Uchwa³a  Nr XXXI/256/2005
Rady Powiatu Kêdzierzyñsko - Kozielskiego

z dnia 1 wrzeœnia 2005 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji szko³om niepublicznym o uprawnieniach szkó³ publicznych

2. Organ prowadz¹cy szko³e ubiegaj¹cy siê o dotacjê sk³a-
da w terminie do 30 wrzeœnia roku poprzedzaj¹cego rok udzie-
lenia dotacji pisemny wniosek zawieraj¹cy:

a) okreœlenie typu szko³y, kierunku kszta³cenia,
b) planowan¹ liczbê uczniów, s³uchaczy, wychowanków,

z uwzglêdnieniem przewidywanej liczby uczniów, s³uchaczy, wy-
chowanków od wrzeœnia do grudnia w roku, na który planowana
jest dotacja, z do³¹czeniem w terminie do 16 paŸdziernika kse-
rokopii sprawozdania GUS dotycz¹cego liczby uczniów,
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c) numer rachunku bankowego, na który nale¿y przekazy-
waæ dotacjê,

d) zobowi¹zanie do natychmiastowego informowania Za-
rz¹du Powiatu Kêdzierzyñsko - Kozielskiego o zmianie liczby
uczniów, s³uchaczy, wychowanków celem skorygowania plano-
wanej rocznej dotacji.

3. Wniosek zaadresowany do Zarz¹du Powiatu nale¿y z³o-
¿yæ w Starostwie Powiatowym w Kêdzierzynie - KoŸlu, Plac Wol-
noœci 13.

4. Podstawê obliczenia dotacji stanowi przeciêtna liczba
uczniów w miesi¹cu, pomno¿ona przez 12 miesiêcy.

5. Przeciêtn¹ liczbê uczniów w miesi¹cu ustala siê nastê-
puj¹co:

a) kontrola przeprowadzona w terminie do 15 grudnia przez
Wydzia³ Oœwiaty, Kultury i Kultury Fizycznej stwierdza na podsta-
wie dzienników zajêæ lub ksiêgi uczniów faktyczn¹ liczbê uczniów
w poszczególnych miesi¹cach od stycznia do czerwca oraz od
wrzeœnia do grudnia roku podlegaj¹cego rozliczeniu,

b) œrednia liczba uczniów w miesi¹cu stwierdzona przez
kontrolê porównywana jest ze œredni¹ liczb¹ uczniów w miesi¹-
cu, podan¹ we wniosku o dotacjê,

c) w przypadku, gdy œrednia liczba uczniów stwierdzona
przez kontrolê przekroczy œredni¹ liczbê uczniów podan¹ we
wniosku o dotacjê, Powiat wyst¹pi do Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu z wnioskiem o zwiêkszenie z tego tytu³u
czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej na dany rok z rezerwy,
a w przypadku odmowy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Spor-
tu, uwzglêdniona bêdzie œrednia liczba uczniów podana we
wniosku o dotacjê,

d) w przypadku gdy œrednia liczba uczniów stwierdzona
przez kontrolê bêdzie mniejsza ni¿ œrednia liczba uczniów poda-
na we wniosku o dotacjê, bêdzie ona uwzglêdniona do ustale-
nia nale¿nej dotacji.

6. Organ dotowany zobowi¹zany jest do z³o¿enia comie-
siêcznej informacji o rzeczywistej liczbie uczniów.

7. Na podstawie uchwa³y bud¿etowej Rady Powiatu Kê-
dzierzyñsko - Kozielskiego Wydzia³ Oœwiaty, Kultury i Kultury Fi-
zycznej przekazuje informacjê o udzieleniu dotacji w terminie
30 dni od daty przyjêcia uchwa³y.

§ 2. Ustala siê zasady rozliczania dotacji:
1. Wydzia³ Oœwiaty, Kultury i Kultury Fizycznej w terminie

do 30 paŸdziernika przygotuje wniosek o dokonanie zmian
w planie finansowym na dany rok kalendarzowy uwzglêdniaj¹c
zmiany w liczbie uczniów.

2. Wydzia³ Oœwiaty Kultury i Kultury Fizycznej dokona rocz-
nego rozliczenia dotacji do 15 grudnia i w przypadku stwierdze-
nia ró¿nicy pomiêdzy dotacjami nale¿n¹ wynikaj¹c¹ z rzeczywi-
stej liczby uczniów, a przekazan¹, dotacja zostanie odpowiednio
skorygowana.

3. Dotacja przekazana w nadmiernej wysokoœci podlega zwro-
towi na konto Starostwa Powiatowego w terminie do 28 grudnia.

4. W sytuacji likwidacji szko³y, placówki, rozliczenie dotacji
nast¹pi wed³ug stanu na dzieñ 30 czerwca, a korekta dotacji
nast¹pi w miesi¹cu lipcu lub sierpniu.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

§ 4. Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr V/39/2003 Rady Powiatu Kêdzierzyñsko - Koziel-
skiego z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad udzie-
lania i rozliczania dotacji szko³om niepublicznym o uprawnie-
niach szkó³ publicznych.

§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycz-
nia 2006 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu

Teodor Bek

Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póŸn. zm.), art.18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.), Rada Miejska w Kolo-
nowskiem uchwala:

§ 1. Na zasadach okreœlonych w niniejszej uchwale na-
uczycielom zatrudnionym w placówkach prowadzonych przez
Gminê Kolonowskie przys³uguj¹ dodatki: za wys³ugê lat, moty-
wacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy.

2397

Uchwa³a Nr XXXI/162/05
Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 10 paŸdziernika 2005 r.

w sprawie okreœlenia regulaminu wysokoœci stawek dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego
oraz za warunki pracy dla nauczycieli oraz szczegó³owych warunków przyznawania tych dodatków

§ 2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:

1) pocz¹wszy od 1 dnia miesi¹ca kalendarzowego nastê-
puj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³ prawo do do-
datku lub do wy¿szej stawki dodatku, je¿eli nabycie prawa na-
st¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca;

2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od 1 dnia miesi¹ca;

3) wysokoœæ dodatku za wys³ugê lat ustala siê w oparciu
o dokumenty znajduj¹ce siê w aktach osobowych danego pra-
cownika.

§ 3. Nauczycielom, którym powierzono funkcjê dyrektora,
wicedyrektora szko³y lub inne stanowisko kierownicze przewi-
dziane w statucie szko³y, przyznaje siê dodatki w nastêpuj¹cej
wysokoœci:
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L. p. Stanowiska kierownicze Stawki dodatku funkcyjnego 
od – do 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 

Przedszkola 
a) dyrektor przedszkola 
 
 
Szkoły wszystkich typów 
a) dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów 
b) dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów 
 
Świetlice szkolne 
a) kierownik świetlicy szkolnej, zastępca 
kierownika internatu 

 

 
160 – 325 zł 

 
 
 

160 – 372 zł 
187 – 417 zł 

 
 

47 – 187 zł 

 
§ 4.1. Dodatek funkcyjny dla dyrektora przyznaje Burmistrz,

a dla wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkole
dyrektor szko³y.

2. Prawo do dodatku gaœnie z up³ywem okresu, na który
zosta³ przyznany, a w przypadku odwo³ania z funkcji dyrektora
w ostatnim dniu miesi¹ca, w którym nast¹pi³o odwo³anie.

3. Dodatek przys³uguje innej osobie, której powierzono
funkcjê w zastêpstwie od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹-
cego po miesi¹cu zastêpstwa.

4. Nauczycielowi, o którym mowa w § 1, przys³uguje tylko
jeden dodatek, w razie zbiegu dwóch dodatków, przys³uguje
dodatek wy¿szy.

5. Przy przyznawaniu dodatku funkcyjnego uwzglêdnia siê
liczbê dzieci, oddzia³ów, liczbê zatrudnionych pracowników, licz-
bê obiektów, stan techniczny budynków.

§ 5.1. Nauczycielowi sprawuj¹cemu funkcjê opiekuna sta-
¿u nauczyciela ubiegaj¹cego siê o awans na nauczyciela kon-
traktowego lub mianowanego przys³uguje dodatek w wysoko-
œci 40 z³.

2. W przypadku sprawowania funkcji opiekuna sta¿u nad
wiêcej ni¿ jednym nauczycielem opiekunowi przys³uguje doda-
tek w wysokoœci 70 z³.

3. Dodatek nie przys³uguje w okresie przerwy (urlop zdro-
wotny, urlop bezp³atny jednej lub drugiej strony lub w przypadku,
gdy w ci¹gu roku szkolnego ³¹czna absencja spowodowana
niezdolnoœci¹ do pracy spowodowana chorob¹ przekracza
50 dni) w sprawowaniu funkcji opiekuna sta¿u.

§ 6.1. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo
klasy w szkole podstawowej, gimnazjum lub przedszkolu przy-
s³uguje dodatek w wysokoœci od 25 z³ do 40 z³.

2. W przypadku zmiany powierzenia funkcji wychowawcy
w ci¹gu roku szkolnego:

a) w razie zaprzestania wykonywania funkcji wychowawcy
w ci¹gu miesi¹ca, prawo do dodatku wygasa z ostatnim dniem
danego miesi¹ca,

b) w razie powierzenia funkcji wychowawcy w ci¹gu mie-
si¹ca prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesi¹-
ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierze-
nie funkcji, a je¿eli powierzenie nast¹pi³o pierwszego dnia mie-
si¹ca - od tego dnia.

§ 7. Dodatki, o których mowa w § 5 i 6, nauczycielowi
przyznaje dyrektor szko³y, a dyrektorowi Burmistrz w ramach po-
siadanych œrodków.

§ 8. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany nauczycie-
lowi bez wzglêdu na jego stopieñ awansu zawodowego, je¿eli
nauczyciel w bie¿¹cym roku szkolnym lub poprzedzaj¹cym go
roku szkolnym wyró¿ni³ siê  szczególnymi osi¹gniêciami dydak-
tycznymi, wychowawczymi lub opiekuñczymi, osi¹gn¹³ wysok¹
jakoœæ œwiadczonej pracy oraz wykaza³ siê zaanga¿owaniem
w realizacji zajêæ i czynnoœci zwi¹zanych z przygotowaniem siê
do zajêæ szkolnych, samokszta³ceniem i doskonaleniem zawo-
dowym, a w szczególnoœci:

1) nieodp³atnie przygotowywa³ uczniów do udzia³u w kon-
kursach przedmiotowych, zawodach lub innych formach repre-
zentowania szko³y;

2) stosuje w³asne programy autorskie;
3) stosuje metody aktywizuj¹ce m³odzie¿ do podnoszenia

wyników;
4) organizuje imprezy szkolne: akademie, spotkania z cie-

kawymi ludŸmi, pokazy artystyczne dzieci i m³odzie¿y itp.;
5) bierze udzia³ w spotkaniach metodycznych i wspó³pra-

cuje z doradc¹ metodycznym oraz zdobyt¹ wiedzê i umiejêtno-
œci wykorzystuje w codziennej pracy;

6) realizuje projekty dydaktyczno - wychowawcze;
7) diagnozuje i analizuje efekty w³asnej pracy (w tym  zajêæ

dydaktycznych ) i wyniki uwzglêdnia we w³asnym planie rozwoju;
8) podnosi swoje kwalifikacje (wewn¹trzszkolne dosko-

nalenie nauczycieli, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne,
krótkie formy doskonalenia, dokszta³canie na odleg³oœæ, udo-
kumentowane samokszta³cenie);

9) uczestniczy w wewn¹trzszkolnym doskonaleniu nauczy-
cieli (prowadzenie zajêæ, szkolenia, lekcje otwarte, opracowa-
nie projektów dydaktycznych i innych);

10) systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentacjê
klasow¹;

11) dba i troszczy siê o bezpieczeñstwo uczniów i prze-
strzega obowi¹zuj¹cych w szkole zasad bhp;

12) by³ opiekunem sta¿ysty, który otrzyma³ pozytywn¹ oce-
nê dorobku zawodowego;

13) prowadzi³ dodatkowe zajêcia sportowe (SKS i inne);
14) organizuje zajêcia rekreacyjne w dni wolne od nauki

szkolnej;
15) sam lub wspólnie z uczniami gromadzi, wykonuje

i upowszechnia œrodki dydaktyczne, systematycznie wzbogaca
warsztat pracy, zabiega o funkcjonalne i estetyczne wyposa¿e-
nie i urz¹dzenie pracowni lub klasopracowni;

16) wspó³pracuje z rodzicami jako wychowawca, zna wa-
runki ¿ycia uczniów i organizuje pomoc materialn¹ dla dzieci
z rodzin biednych i patologicznych.
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§ 9.1. Dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor placówki,
w której nauczyciel jest zatrudniony, ustalaj¹c okres, na który
jest przyznawany, nie krótszy ni¿ 3 miesi¹ce, a nie d³u¿szy ni¿ rok
szkolny. Dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko
dyrektora placówki, dodatek przyznaje Burmistrz.

2. Odpis pisma o przyznaniu, wg poszczególnych kryte-
riów, dodatku motywacyjnego i jego wysokoœci, przechowywany
jest w aktach osobowych nauczyciela.

§ 10. W przyznanych œrodkach na dodatek motywacyjny
Gmina zapewni minimum 10 z³ na etat przeliczeniowy dla po-
szczególnych placówek oœwiatowych.

§ 11.1. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany dla
nauczyciela w kwocie do 100 z³.

2. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego dla dyrektorów okre-
œla § 17.

3. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje przebywaj¹cym
na urlopie macierzyñskim, zdrowotnym, wychowawczym lub
zwolnieniu lekarskim bezp³atnym trwaj¹cym d³u¿ej ni¿ 1 miesi¹c.

§ 12.1. Podstaw¹ przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego bêdzie porównanie osi¹gniêæ nauczyciela w da-
nym roku szkolnym z kryteriami okreœlonymi w § 1 dokonywane
przez dyrektora.

§ 13. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkó³, przed-
szkoli, gimnazjum przyznaje Burmistrz.

§ 14.1. W trakcie roku szkolnego kwota dodatku motywa-
cyjnego mo¿e ulec zwiêkszeniu w przypadku szczególnych osi¹-
gniêæ szko³y oraz zmniejszeniu w przypadku ra¿¹cych zaniedbañ
dyrektora.

2. Dodatek motywacyjny mo¿e otrzymaæ ka¿dy dyrektor.
3. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje przebywaj¹cym

na urlopie macierzyñskim, zdrowotnym, wychowawczym, na zwol-
nieniu lekarskim lub nieobecnym w pracy z innych usprawiedli-
wionych przyczyn.

4. Nauczyciel rozpoczynaj¹cy pracê na stanowisku dyrek-
tora mo¿e otrzymaæ dodatek motywacyjny w wysokoœci dodatku
motywacyjnego nauczycielskiego otrzymywanego w poprzednim
okresie w macierzystej szkole.

5. Dodatek motywacyjny mo¿e otrzymaæ nauczyciel pe³-
ni¹cy obowi¹zki dyrektora szko³y (p.o. dyrektora) w okresie urlo-
pu wychowawczego, zdrowotnego, zwolnienia lekarskiego lub
nieobecnoœci usprawiedliwionej dyrektora trwaj¹cego powy¿ej
1 semestru. W przypadku przyznania dodatku motywacyjnego
dla dyrektorów traci on prawo do dodatku motywacyjnego na-
uczycielskiego, je¿eli dodatek dotychczasowy jest w ni¿szej wy-
sokoœci.

§ 15. Podczas przyznawania dodatku motywacyjnego dla
dyrektorów, brane s¹ pod uwagê:

1) osi¹gniêcia organizacyjne m.in.:
- rozwój organizacyjny szko³y,
- racjonalna gospodarka œrodkami finansowymi,
- kszta³towanie w³aœciwego obrazu szko³y w Gminie,
- kreowanie w³aœciwej atmosfery pracy,
- zachowanie bezpieczeñstwa i higieny pracy i nauki,
- w³aœciwe prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji

placówki,
- czyni starania o pozyskanie œrodków pozabud¿etowych,
- dba o promocjê szko³y i wspó³pracuje ze spo³ecznoœci¹

lokaln¹;

2) osi¹gniêcia wychowawcze i opiekuñcze m.in.:
- inicjatywy na rzecz œrodowiska lokalnego,
- dzia³alnoœæ pozalekcyjna szko³y,
- praca z uczniem z przejawami niedostosowania spo³ecz-

nego i z rodzin patologicznych,
- pedagogizacja rodziców;
3) uzasadnione skargi i uwagi wp³ywaj¹ce do Urzêdu Mia-

sta i Gminy.

§ 16. Dodatek motywacyjny przyznawany jest w oparciu
o bie¿¹cy nadzór organu prowadz¹cego, posiadane informacje
od organu nadzoru pedagogicznego oraz sprawozdanie z dzia-
³alnoœci szko³y w danym roku szkolnym opracowane przez dy-
rektora szko³y.

§ 17. Kwota przeznaczona na dodatek motywacyjny przy-
znawana poszczególnym dyrektorom nie mo¿e przekroczyæ
45 % stawki wynagrodzenia zasadniczego.

§ 18. Uregulowania zawarte w § 13, 14 i 16 dotycz¹ rów-
nie¿ wicedyrektora szko³y, z tym i¿ dodatek ten przyznaje dyrektor
szko³y w wysokoœci do 30 % stawki wynagrodzenia zasadniczego.

§ 19. Dodatek przyznawany jest w ramach posiadanych
œrodków w bud¿ecie szko³y.

§ 20. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki dodatku za pracê
w trudnych warunkach:

1) prowadzenie zajêæ rewalidacyjno - wychowawczych
z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoœledzonymi umys³owo w stopniu g³ê-
bokim - 4 z³ za godzinê;

2) prowadzenie nauczania indywidualnego dzieci zakwa-
lifikowanych do kszta³cenia specjalnego - 4 z³ za godzinê;

3) prowadzenie zajêæ w klasach ³¹czonych - 4 z³ za godzinê;
4) innych przypadkach wynikaj¹cych z rozporz¹dzenia Mi-

nistra Edukacji Narodowej - 6 z³ za godzinê.

§ 21. Nauczycielowi z tytu³u pracy w warunkach uci¹¿li-
wych przys³uguje dodatek w wysokoœci 5 z³ za godzinê.

§ 22. Dodatek za uci¹¿liwe lub trudne warunki pracy przy-
s³uguje w okresie niewykonywania pracy, za który przys³uguje
wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego (fe-
rie, wakacje).

§ 23. Dodatek za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy nie przy-
s³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy,
za okresy, za które nie przys³uguje wynagrodzenie.

§ 24. Dodatek za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy przyzna-
je dyrektor placówki oœwiatowej, a dyrektorowi przyznaje Bur-
mistrz.

§ 25. W razie zbiegu uprawnieñ zarówno uprawnieñ do
dodatku za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy, nauczycielowi przy-
s³uguje prawo do obydwu dodatków.

§ 26.1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymia-
row¹ i godzinê doraŸnego zastêpstwa oblicza siê, z zastrze¿e-
niem ust. 2, dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagro-
dzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je-
¿eli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz godzinach do-
raŸnego zastêpstwa odbywa siê w warunkach trudnych lub uci¹¿-
liwych) przez miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹z-
kowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycz-
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nych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach
godzin ponadwymiarowych lub godzin doraŸnego zastêpstwa
nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy wymiar zajêæ
na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie
za godzinê doraŸnego zastêpstwa oblicza siê dziel¹c przyznan¹
nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie
z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca w godzinach doraŸ-
nego zastêpstw odbywa siê w warunkach trudnych lub uci¹¿li-
wych) przez miesiêczn¹ liczbê godzin realizowanego wymiaru zajêæ.

3. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizo-
wanego wymiaru zajêæ nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2,
ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy lub realizowany
wymiar zajêæ przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin
w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co
najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzie-
lone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w których
nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzianych
przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koñ-
czenia zajêæ w œrodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej
nieobecnoœci pracy, za wyj¹tkiem:

a) opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 14,
b) urlopu okolicznoœciowego okreœlonego Kodeksem pracy,
c) zwolnienie z pracy zawodowej na czas niezbêdny do

wykonywania doraŸnej czynnoœci wynikaj¹cej z jego funkcji zwi¹-
zanych.

5. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach,
w których nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ z przyczyn le¿¹-
cych po stronie pracodawcy, w szczególnoœci w   zwi¹zku z:

a) zawieszeniem zajêæ,
b) wyjazdem dzieci na wycieczki, zawody, konkursy,
c) udzia³em nauczyciela w konferencji metodycznej, trak-

tuje siê jako godziny faktycznie odbyte.
6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymia-

rowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej
nieobecnoœci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od
pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub
koñcz¹ w œrodku tygodnia - za podstawê ustalenia liczby godzin
ponadwymiarowych przyjmuje siê tygodniowy obowi¹zkowy wy-
miar zajêæ okreœlony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie
art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymia-
ru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ
pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy
lub dzieñ ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwy-
miarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim tygo-
dniu, nie mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielo-
nych w planie organizacyjnym.

§ 27. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§ 28. Traci moc uchwa³a Nr XX/120/00 z dnia 27 wrzeœnia
2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów wysokoœci stawek
dodatków za wys³ugê lat, funkcyjnego, motywacyjnego oraz za
warunki pracy dla nauczycieli.

§ 29. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2005 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Herbert Wac³awczyk

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086,
Nr 273, poz. 2703 ), Rada Gminy £ubniany uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ulice:

2398

Uchwa³a Nr XXIII/139/05
Rady Gminy £ubniany

z dnia 26 wrzeœnia 2005 r.

w sprawie pozbawienia niektórych dróg kategorii dróg gminnych

l.p miejscowość Nr drogi nazwa odcinek drogi 
długość odcinka 

[km] 

1 Biadacz 102 629 Kolanowska Na całym odcinku 1,904 

2 Biadacz 102630 a Leśna  Na całym odcinku 0,328 

3 Biadacz 102 508 Leśna do Świerkli 5+621 – 5+933 0,312 

4 Brynica 102 502 Młyńska do Kup 1+221 – 2+159  0,938 

5 Brynica 102 662 Stawowa 0+390 – 1+365 0,975 

6 Dąbrówka Łub. 102 651 a Szkolna Na całym odcinku 0,839 

7 Dąbrówka Łub 102 651 b Szkolna Na całym odcinku 0,319 
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8 Dąbrówka Łub. 102 651 c Szkolna  Na całym odcinku 0,414 

9 Grabie 102 674 Oleska  0+836 – 1+411  0,575 

10 Jełowa 102 666 Kwiatowa Na całym odcinku 0,406 

11 Jełowa 102 670 Łączna Na całym odcinku 0,752 

12 Jełowa 102 669 Polna  0+744 – 1+982 1,238 

13 Jełowa 102 671 Młyńska 1+793 – 2+302 0,509 

14 Jełowa 102 671 a Młyńska Na całym odcinku 0,566 

15 Kobylno  102 677 Wiejska  0+153 – 0+636 0,483 

16 Kobylno 102 680 Kobylno - Niwa Na całym odcinku 4,678 

17 Kolanowice 102 634 Luboszycka Na całym odcinku 0,366 

18 Kolanowice 102 636 Piaskowa  0+590 – 0+803 0,213 

19 Masów 102 632 Kolanowska  Na całym odcinku 0,410 

20 Masów 102 633 Osowska  4+003 – 4+678 0,675 

21 Luboszyce  102 625 Wodna  Na całym odcinku 1,094 

22 Luboszyce 102 626 Rzeczna  Na całym odcinku 0,585 

23 Luboszyce 102 616 Czarnowąska  0+520 – 1+020 0,500 

24 Łubniany 102 640 Leśna 0+322 – 2+312 1,990 

25 Łubniany 102 645 KrzyŜula Na całym odcinku 2,045 

26 Łubniany 102 645 a KrzyŜula 0+494 – 1+227 0,733 

 
 
 
 

pozbawia siê kategorii drogi gminnej, w zwi¹zku z wy³¹-
czeniem ich z u¿ytkowania jako drogi publiczne.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
£ubniany.

§ 3. Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy
£ubniany.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Przewodnicz¹cy
 Rady Gminy £ubniany

Marian Ko³odziej

Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 163, poz. 1362,
poz. 1364, Nr 169, poz. 1420, Nr 172, poz. 1440), Rada Miejska
w Namys³owie uchwala, co nastêpuje:

2399

Uchwa³a Nr XXVIII/200/05
Rady Miejskiej w Namys³owie

z dnia 15 wrzeœnia 2005 r.

w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych

§ 1. Pozbawia siê kategorii drogi gminnej nastêpuj¹ce
drogi po³o¿one na terenie Gminy Namys³ów:
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§ 2. Drogi wymienione w § 1 zalicza siê do dróg wewnêtrz-
nych.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Na-
mys³owa.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Przewodnicz¹ca Rady
Teresa Ceglecka - Zielonka

Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3, w zw. z art. 10 ust. 1, 2 i 3
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, Nr 273 poz. 2703; z 2005 r. Nr 163,
poz. 1362, poz. 1364, Nr 169, poz. 1420, Nr 172, poz. 1440),
Rada Miejska w Namys³owie uchwala, co nastêpuje:

2400

Uchwa³a Nr XXVIII/201/05
Rady Miejskiej w Namys³owie

z dnia 15 wrzeœnia 2005 r.

w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych

§ 1. Ustala siê przebieg dróg gminnych na terenie Gminy
Namys³ów w nastêpuj¹cy sposób:
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Lp Nr drogi Nazwa istniejącego ciągu 
drogowego 

Nazwa ciągu drogowego po zmianie 

1. 100105 O Zielony Dąb – DG 100107 O DK 39 - Zielony Dąb (droga przez wieś)  
2. 100110 O Smarchowice Wielkie – Hałderze  

(d. Stanek) 
Smarchowice Wielkie - droga przez wieś  

3. 100111 O DK 39 – DG 100101 O DK 39 – droga wewnętrzna ANR (śaba) 
4. 100113 O Przeczów – granica województwa 

dolnośląskiego (Bierutów) 
Przeczów – droga wewnętrzna ANR 

5. 100114 O Łączany – droga przez wieś DP 1117 O – DP 1116 O (Łączany) 
6. 100117 O DK nr 39 – DP 1108 O  

(Stacja PKP Bukowa Śląska) 
DK 39 – droga wewnętrzna (Bukowa Śląska) 

7. 100119 O Brzezinka – granica województwa 
dolnośląskiego (Gronowice) 

DP 1106 O (Brzezinka) – granica województwa 
dolnośląskiego (Gronowice)  

8. 100121 O Smogorzów – granica 
województwa dolnośląskiego  
(Gronowice)   

Smogorzów – droga leśna wewnętrzna  

9. 100123 O Smarchowice Wielkie –  
Namysłów  

Smarchowice Wielkie – droga leśna wewnętrzna  
(Namysłów) 

10. 100124 O Apostoły – DG 100123 O DK 39 – DG 100134 O (Apostoły ) 
11. 100130 O Głuszyna – ulica Długa DP 1104 O – DP 1106 O  

(Głuszyna ulica Długa ) 
12. 100131 O Ziemiełowice – Smarchowice 

Wielkie – DP 1101 O 
Ziemiełowice – Smarchowice Wielkie 
– droga leśna wewnętrzna 

13. 100135 O Namysłów - granica Gminy 
Wilków 

granica miasta Namysłów – granica Gminy Wilków 

14. 100138 O DP 1105 O – DG 100137 O DP 1105 O – DG 100130 O (Głuszyna) 
15. 100139 O Kowalowice – Głuszyna Kowalowice – DP 1105 O 
16. 100140 O Baldwinowice –granica 

województwa wielkopolskiego  
(Skoroszów) 

DP 1108 O – granica województwa wielkopolskiego 
(Skoroszów) 

17. 100144 O (Strzelce) granica Gminy 
Domaszowice – Woskowice Małe 
– granica województwa 
wielkopolskiego 

Woskowice Małe – granica województwa 
wielkopolskiego 

18. 100145 O  Jastrzębie – granica Gminy 
Domaszowice (Nowa Wieś) 

DW 454 – granica Gminy Świerczów 

 

§ 2. Odcinki dróg, dla których ustalono nowy przebieg za-
licza siê do dróg gminnych. Pozosta³e odcinki dróg zalicza siê
do dróg wewnêtrznych.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Na-
mys³owa.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Przewodnicz¹ca Rady
Teresa Ceglecka - Zielonka
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Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086,
Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i poz. 1364,
Nr 169, poz. 1420, Nr 172, poz. 1440), Rada Miejska w Namy-
s³owie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zalicza siê do kategorii dróg gminnych nastêpuj¹ce
drogi po³o¿one na terenie miasta Namys³ów:

1) DP 1102 O - DP 1103 O d³ugoœci 1.025 km o nawierzch-
ni gruntowej;

2) ulica Jana Brzechwy d³ugoœci 0.095 km o nawierzchni z
kostki betonowej.
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Uchwa³a Nr XXVIII/202/05
Rady Miejskiej w Namys³owie

z dnia 15 wrzeœnia 2005 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Na-
mys³owa.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Przewodnicz¹ca Rady
Teresa Ceglecka - Zielonka

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopa-
da 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148 z póŸn. zm.) oraz art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z póŸn. zm.), Rada Powiatu w Oleœnie uchwala,
co nastêpuje:

§ 1.1. Zaci¹gn¹æ d³ugoterminow¹ po¿yczkê z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu w wysokoœci 360.000 z³ (s³ownie: trzysta szeœædziesi¹t
tysiêcy) na realizacjê inwestycji pod nazw¹: "Kompleksowa Ter-
momodernizacja Budynku Dydaktycznego Zespo³u Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych Nr 1 w Praszce".

2. Ustaliæ nastêpuj¹cy harmonogram wykorzystania po-
¿yczki:

w roku 2005 - rata po¿yczki - do 200.000 z³,
w roku 2006 - rata po¿yczki - do 160.000 z³.
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Uchwa³a Nr XXXIV/221/05
Rady Powiatu w Oleœnie

z dnia 30 wrzeœnia 2005 r.

w sprawie zaci¹gniêcia d³ugoterminowej po¿yczki na kompleksow¹ termomodernizacjê budynku dydaktycznego
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce

3. Ustaliæ nastêpuj¹cy harmonogram sp³at po¿yczki:
w roku 2007 - kwota sp³aty po¿yczki - 180.000 z³,
w roku 2008 - kwota sp³aty po¿yczki - 180.000 z³.

§ 2. Sp³ata rat po¿yczki nast¹pi z dochodów w³asnych
i subwencji Powiatu.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Bernard Kus
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Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.), Rada Gminy Olszanka uchwala,
co nastêpuje:

§ 1. W Statucie Gminy Olszanka, stanowi¹cym za³¹cznik
do uchwa³y Nr III/23/2002 Rady Gminy w Olszance z dnia
30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ol-
szanka (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003 r. Nr 16, poz. 407
z póŸn. zm.), wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:

1) za³¹cznik nr 5 do Statutu Gminy "Wykaz gminnych jed-
nostek organizacyjnych" otrzymuje brzmienie okreœlone w za-
³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ol-
szanka.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Sawicz
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Uchwa³a Nr XXVII/329/2005
Rady Gminy Olszanka

z dnia 6 wrzeœnia 2005 r.

w sprawie  zmian w Statucie Gminy Olszanka

         Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXVII/329/2005

 Rady Gminy Olszanka
 z dnia 6 wrzeœnia 2005 r.

"Za³¹cznik nr 5 do Statutu Gminy Olszanka

Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych

I. Jednostki bud¿etowe
1. Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Olszance z/s

w Krzy¿owicach.
2. Gminny Zespó³ Ekonomiczno - Administracyjny Szkó³

i Przedszkoli w Olszance z/s w Krzy¿owicach.
3. Publiczny Zespó³ Szkolno - Przedszkolny im. Brygady

Partyzanckiej  "Grunwald" w Olszance.
4. Publiczna Szko³a Podstawowa w Jankowicach Wielkich.
5. Publiczna Szko³a Podstawowa w Micha³owie.
6. Publiczna Szko³a Podstawowa w Przylesiu.
7. Publiczne Przedszkole w Przylesiu.
8. Publiczne Przedszkole w Jankowicach Wielkich.
9. Gminne Centrum Informacji  w Olszance  z/s w Przylesiu.

II. Instytucje kultury
1. Gminny Oœrodek Kultury i Sportu w Olszance z/s w Krzy-

¿owicach.

III. Zak³ady bud¿etowe
1. Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Cze-

skiej Wsi".

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, Nr 86,
poz. 958; z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804,
Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826; z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i 721, Nr 200, poz. 1953, Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 173,
poz.1808) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie 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 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203), Rada Gminy w Wilkowie uchwala,
co nastêpuje:
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Uchwa³a Nr XXII/111/05
Rady Gminy w Wilkowie

z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie ustalenia wysokoœci stawek op³at za zajêcie pasa drogowego

§ 1. Ustala siê stawki op³at pobieranych za zajêcie pasa
drogowego dróg, dla których zarz¹dc¹ jest Gmina Wilków na
cele niezwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania, drogami lub potrze-
bami ruchu dotycz¹ce:

1. Prowadzenia w pasie drogowym robót niezwi¹zanych
z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg.

2. Umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruk-
tury technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania droga-
mi lub potrzebami ruchu drogowego.

3. Umieszczania w pasie drogowym obiektów budowla-
nych niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub po-
trzebami ruchu drogowego oraz umieszczania reklam.

4. Zajêcia pasa drogowego na prawach wy³¹cznoœci
w celach innych ni¿ wymienione w pkt 1 - 3.
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§ 2.1. Za zajêcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego
na cele, o których mowa w § 1 pkt 1, ustala siê nastêpuj¹ce
stawki op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia:

1) przy zajêciu jezdni do 20 % jej szerokoœci 1,00 z³;
2) przy zajêciu jezdni powy¿ej 20 % do 50 % jej szerokoœci

3,00 z³;
3) przy zajêciu jezdni powy¿ej 50% do zajêcia ca³ej jej sze-

rokoœci 4,00 z³.
2. Dla chodników, poboczy, placów, zatok postojowych

i autobusowych, œcie¿ek rowerowych i ci¹gów pieszych ustala
siê stawkê op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia 1m2 pasa drogowego
w wysokoœci 1,00 z³.

3. Dla elementów pasa drogowego niewymienionych
w ust. 1 i 2 ustala siê stawkê op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia 1m2

pasa drogowego w wysokoœci 0,50 z³.
4. Zajêcie pasa drogowego przez okres krótszy ni¿ 24 go-

dziny jest traktowane jak zajêcie pasa drogowego przez 1 dzieñ.

§ 3.1. Za zajêcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1
pkt 2 ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki op³at za 1 m2 po-
wierzchni pasa drogowego drogi, której zarz¹dc¹ jest Gmina Wil-
ków, zajêtego przez rzut poziomy umieszczanego urz¹dzenia:

1) w obszarze zabudowanym 6,00 z³;
2) poza obszarem zabudowanym 15,00 z³;
3) na drogowym obiekcie in¿ynierskim 120,00 z³.
2. Roczne stawki op³at w wysokoœci okreœlonej w ust. 1

obejmuj¹ pe³ny rok kalendarzowy umieszczania urz¹dzenia
w pasie drogowym.

3. Za niepe³ny rok kalendarzowy wysokoœæ rocznych sta-
wek op³at obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesiêcy (wlicza-
j¹c miesi¹ce niepe³ne) umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogowym.

4. Kolejna op³ata roczna w nale¿nej wysokoœci winna byæ
op³acona przez w³aœciciela lub zarz¹dcê urz¹dzeñ wymienio-
nych w § 1 pkt 2 w terminie do 30 marca za dany rok kalendarzowy.

§ 4.1. Za ka¿dy dzieñ zajêcia pasa drogowego, o którym
mowa w § 1 pkt 3, ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za 1 m2

powierzchni:
1) pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy obiektu

handlowego lub us³ugowego:
a) poza obszarem zabudowanym 0,50 z³,
b) w obszarze zabudowanym 0,50 z³;
2) innych obiektów 0,50 z³.
2. Za ka¿dy dzieñ umieszczenia w pasie drogowym rekla-

my ustala siê stawkê op³aty za 1 m2 powierzchni reklamy
w wysokoœci 1,00 z³.

§ 5. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty za 1 m2 zajêtej po-
wierzchni pasa drogowego na cele okreœlone w § 1 pkt 4 z tytu³u
jego zajêcia na prawach wy³¹cznoœci w wysokoœci 1,00 z³.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Wilków.

§ 7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy

Zygmunt Pniewski

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15,
art. 40 ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
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 213, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568 i Nr 177, poz. 1725), w zwi¹zku z art. 4 ustawy z dnia
13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gmi-
nach (Dz. U. Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121,
poz. 770; z 2000 r. Nr 22, poz. 272; z 2001 r. Nr 100, poz. 1085,
Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 7,
poz. 78), po zasiêgniêciu opinii Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego, Rada Gminy Wo³czyn uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwa³a ustala szczegó³owe wymagania i warunki
utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci znaj-
duj¹cych siê w Gminie oraz zasady rozliczania œwiadczonych
us³ug zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych.

§ 2.1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
a) ustawie u. c. p. - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia

13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gmi-
nach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z póŸn. zm.),
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Uchwa³a Nr XXXVIII/307/2005
Rady Miejskiej w Wo³czynie

z dnia 28 wrzeœnia 2005 r.

w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Wo³czyn

b) ustawie o odpadach - nale¿y przez to rozumieæ ustawê
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62,
poz. 628),

c) odpadach komunalnych drobnych - nale¿y przez to ro-
zumieæ odpady komunalne w rozumieniu ustawy o odpadach,
które ze wzglêdu na swoje rozmiary i masê mog¹ byæ zbierane
w pojemnikach stanowi¹cych wyposa¿enie nieruchomoœci,

d) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - nale-
¿y przez to rozumieæ odpady komunalne w rozumieniu przepi-
sów ustawy o odpadach, które ze wzglêdu na swoje rozmiary
i masê nie mog¹ byæ zbierane w pojemnikach stanowi¹cych
wyposa¿enie nieruchomoœci, np. stare meble, sprzêt gospo-
darstwa domowego itp.,

e) odpadach roœlinnych - nale¿y przez to rozumieæ odpa-
dy organiczne powstaj¹ce w wyniku pielêgnacji i uprawiania
publicznych i prywatnych terenów zieleni oraz gromadzone se-
lektywnie odpady pochodzenia roœlinnego z targowisk i cmentarzy,

f) odpadach niebezpiecznych - nale¿y przez to rozumieæ
odpady, które ze wzglêdu na swoje pochodzenie, sk³ad che-
miczny biologiczny, inne w³aœciwoœci i okolicznoœci stanowi¹
zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia ludzi albo dla œrodowiska,

g) przedsiêbiorstwie wywozowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ gminn¹ jednostkê organizacyjn¹ lub przedsiêbiorstwo
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upowa¿nione w rozumieniu przepisów ustawy u. c. p., do œwiad-
czenia us³ug w zakresie zbiórki i transportu odpadów komunal-
nych lub opró¿niania i transportu nieczystoœci ciek³ych,

h) w³aœcicielu nieruchomoœci - nale¿y przez to rozumieæ
tak¿e wspó³w³aœciciela, u¿ytkownika wieczystego, wspólnotê
mieszkaniow¹, jednostkê organizacyjn¹ oraz osobê posiada-
j¹c¹ nieruchomoœci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inny
podmiot w³adaj¹cy nieruchomoœci¹.

2. Pojêcia inne od zdefiniowanych w ust. 1 lit. c - h, s¹
zgodne z przepisami ustaw, o których mowa w ust. 1 lit. a - b.

§ 3. Uchwa³a obowi¹zuje w szczególnoœci:
1) w³aœcicieli nieruchomoœci;
2) zarz¹dców nieruchomoœci;
3) wspólnoty  mieszkaniowe;
4) kierowników budów;
5) przedsiêbiorców u¿ytkuj¹cych tereny s³u¿¹ce komuni-

kacji publicznej;
6) wszystkich posiadaczy terenów, do których tytu³ prawny

ma Gmina;
7) przedsiêbiorców œwiadcz¹cych us³ugi w zakresie usu-

wania nieczystoœci sta³ych i ciek³ych;
8) u¿ytkowników wysypisk i punktów zlewnych nieczysto-

œci ciek³ych.

Rozdzia³ II
Wymagania w zakresie utrzymania porz¹dku i czysto-

œci na nieruchomoœciach oraz terenach u¿ytku publicznego

§ 4. W³aœciciele i zarz¹dcy nieruchomoœci w zakresie utrzy-
mania porz¹dku i czystoœci zobowi¹zani s¹ do:

1. Usuwania zanieczyszczeñ z powierzchni nieruchomo-
œci (podwórze, przejœcia, bramy, zieleñce itp.) oraz z chodnika
wzd³u¿ nieruchomoœci.

2. Usuwania (zamiatania, zbierania, zmywania itp.) zanie-
czyszczeñ z pomieszczeñ i budynków przeznaczonych do wspól-
nego u¿ytku,  np. klatki schodowe, korytarze.

3. */
4. */
5. Niestosowania œrodków chemicznych szkodliwych dla

œrodowiska [...*/]. Œrodki chemiczne mog¹ byæ  stosowane tylko
w taki sposób, aby nie szkodzi³y zieleni miejskiej.

6. */
7. */
8. */
9. */
10. */
11. Niewrzucania do pojemników i kontenerów na odpady

komunalne œniegu, lodu, ¿u¿la gor¹cego, gruzu budowlanego
substancji toksycznych, ¿r¹cych, wybuchowych, odpadów prze-
mys³owych i medycznych.

12. Niezw³ocznego usuwania odpadów powsta³ych w wy-
niku remontu i modernizacji lokalu (np. gruz).

13. Dokonywania regularnej wymiany piasku  w piaskow-
nicach dla dzieci, nie rzadziej ni¿ raz w roku - w miesi¹cu maju.

14. */
15. Utrzymywaæ pojemniki na odpady komunalne w sta-

nie porz¹dkowym, sanitarnym i technicznym, umo¿liwiaj¹cym
korzystanie z nich bez przeszkód i bez powodowania zagro¿eñ
dla zdrowia u¿ytkowników.

§ 5.1. Obowi¹zek uprz¹tniêcia chodnika ze œniegu i lodu
powinien byæ realizowany poprzez:

a) odgarniêcie œniegu w miejsce niepowoduj¹ce zak³ó-
ceñ w ruchu pieszych lub pojazdów, niezw³ocznie po ustaniu
opadów,

b) w przypadku wyst¹pienia œliskoœci na chodniku, posy-
panie go materia³em zwiêkszaj¹cym szorstkoœæ pod³o¿a, bez
dodatku œrodków chemicznych i soli, przy czym piasek, popió³
lub inne materia³y u¿yte do tych celów nale¿y uprz¹tn¹æ z chodni-
ka  zaraz  po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

2. Powsta³e w rejonie chodnika, sople dachowe nale¿y
niezw³ocznie usuwaæ.

3. Zakazuje siê zgarniania œniegu, lodu, b³ota lub innych
zanieczyszczeñ  z chodnika na jezdniê.

§ 6. */

§ 7.1. Wprowadza siê zakaz mycia pojazdów samochodo-
wych nad rzekami, jeziorami, stawami itp. Poza warsztatami
naprawczymi zakazuje siê prowadzenia wszelkich prac blachar-
sko - lakierniczych.

2. */

§ 8.1. Do gromadzenia nieczystoœci ciek³ych, powstaj¹-
cych na terenie nieruchomoœci nieskanalizowanej, s³u¿¹ zbior-
niki bezodp³ywowe, odpowiadaj¹ce wymaganiom wynikaj¹cym
z przepisów odrêbnych, w szczególnoœci z ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z póŸn. zm.).

2. Zbiorniki bezodp³ywowe, w zakresie czêstotliwoœci
opró¿niania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci  kana-
lizacyjnej, podlegaj¹ kontroli i ewidencji gminnej.

3. Przydomowe oczyszczalnie œcieków, w zakresie czêsto-
tliwoœci i sposobu pozbywania siê komunalnych osadów œcie-
kowych jak i w celu opracowania planu rozwoju sieci kanaliza-
cyjnej, podlegaj¹  kontroli i ewidencji gminnej.

§ 9. Gmina przyst¹pi do zorganizowania selektywnej zbiórki
odpadów, segregacji oraz magazynowania odpadów komunal-
nych w tym niebezpiecznych, przydatnych do odzysku i bêdzie
wspó³dzia³aæ z przedsiêbiorcami i osobami podejmuj¹cymi dzia-
³alnoœæ w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

§ 10.1. W³aœciciele nieruchomoœci o zabudowie wieloro-
dzinnej powinni wyposa¿yæ nieruchomoœæ w pojemniki na œmieci
typu SM-110 lub PN-1100 albo kontenery typu KP pojemnoœci
5 - 7 [m3], przystosowane do wywozu przez samochody specja-
listyczne.

2. W³aœciciele nieruchomoœci o zabudowie jednorodzin-
nej i wielorodzinnej do 5 lokali mieszkalnych, wyposa¿aj¹ nieru-
chomoœæ w pojemniki SM-110, w iloœci odpowiadaj¹cej iloœci
mieszkañ.

3. W³aœciciele nieruchomoœci o zabudowie wielorodzin-
nej powy¿ej 5 lokali mieszkalnych, wyposa¿aj¹ nieruchomoœæ
w pojemniki PN -1100.

4. W³aœciciele nieruchomoœci o dwóch i wiêkszej iloœci
domów wielorodzinnych pozostaj¹cych w zwartej zabudowie
wyposa¿aj¹ nieruchomoœæ w kontener KP-5 lub KP-7 [m3] lub
w pojemniki PN-1100.

5. Zak³ady produkcyjne, us³ugowe i handlowe lub ich pla-
cówki powinny posiadaæ:

a) dwa pojemniki typu SM-110, w przypadku zatrudnienia
w miejscach gromadzenia œmieci do dziesiêciu osób,

b) trzy pojemniki typu PN-1100 w przypadku zatrudnienia
w miejscu gromadzenia œmieci wiêcej jak 10 i mniej jak
50 pracowników,
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c) jeden lub wiêksz¹ iloœæ kontenerów lub pojemniki PN-
1100  w przypadku zatrudnienia powy¿ej 50 pracowników.

6. */
7. */

§ 11. Pojemniki na odpady komunalne nale¿y ustawiaæ:
1. W granicach nieruchomoœci w miejscu trwale oznaczo-

nym, posiadaj¹cym równ¹ i utwardzon¹ nawierzchniê, ³atwo
dostêpnym dla u¿ytkowników i dla pracowników przedsiêbior-
stwa wywozowego.

2. W sposób niepowoduj¹cy nadmiernych uci¹¿liwoœci
i utrudnieñ dla mieszkañców nieruchomoœci lub osób trzecich.

3. W³aœciciel nieruchomoœci jest obowi¹zany utrzymywaæ
miejsce ustawienia pojemników w czystoœci i porz¹dku.

4. */
5. W przypadku niemo¿liwoœci usuniêcia odpadów z tere-

nu nieruchomoœci z powodu braku dojazdu do wyznaczonego
miejsca sk³adowiska, jak  równie¿  niemo¿liwoœci wniesienia
pojemników - dopuszcza siê usytuowanie pojemników na od-
pady komunalne /na czas wywozu odpadów/ przed nierucho-
moœci¹, tj. w pasie drogowym (poza pasem jezdni - na chodni-
ku lub poboczu drogowym).

Usytuowanie pojemników w pasie drogowym w ka¿dym
przypadku wymaga dope³nienia obowi¹zku uzgodnienia z za-
rz¹dc¹ drogi.

§ 12.1. W³aœciciel nieruchomoœci jest obowi¹zany zapew-
niæ pracownikom przedsiêbiorstwa wywozowego dostêp do
pojemników na odpady w czasie ustalonym w umowie o odbiór
odpadów, w sposób umo¿liwiaj¹cy opró¿nienie pojemników  bez
nara¿enia na szkodê ludzi, budynków b¹dŸ pojazdów.

2. Obowi¹zki okreœlone w ust. 1 dotycz¹ tak¿e dostêpu do
urz¹dzeñ s³u¿¹cych do gromadzenia nieczystoœci ciek³ych.

§ 13.1. Odpady komunalne zbierane w pojemnikach po-
winny byæ usuwane z terenu nieruchomoœci nie rzadziej ni¿ dwa
razy w ci¹gu miesi¹ca.

2. Rozliczanie iloœci odebranych odpadów komunalnych
nastêpuje wg poni¿szych zasad:

a) w odniesieniu do mieszkañców prywatnych nierucho-
moœci jednorodzinnych wg rzeczywistej iloœci odebranych po-
jemników z odpadami, nie mniej jednak ni¿ iloœæ okreœlona
objêtoœci¹ jednego pojemnika jednorazowo w dniu odbioru,

b) w odniesieniu do mieszkañców wielorodzinnych bu-
dynków wg rzeczywistej iloœci odebranych odpadów liczonych
iloœci¹ odebranych pojemników,

c) w przypadku prywatnych nieruchomoœci jednorodzin-
nych zamieszka³ych przez osoby samotne posiadaj¹ce status
emeryta lub rencisty - wg rzeczywistej iloœci odebranych pojem-
ników z odpadami, nie mniej jednak ni¿ iloœæ okreœlona objêto-
œci¹ 1 pojemnika jednorazowo w miesi¹ca.

3. Nieczystoœci ciek³e powinny byæ usuwane z nierucho-
moœci z czêstotliwoœci¹ zapobiegaj¹c¹ przepe³nieniu zbiornika
bezodp³ywowego i wyp³ywowi  tych nieczystoœci do ziemi i wód
gruntowych, jednak nie rzadziej ni¿ raz na cztery miesi¹ce.

§ 14.1. Zabrania siê gromadzenia w pojemnikach na od-
pady komunalne œniegu, lodu, gor¹cego popio³u i ¿u¿la, gruzu
budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, ¿r¹cych i wy-
buchowych, a tak¿e odpadów z dzia³alnoœci gospodarczej za
wyj¹tkiem odpadów komunalnych.

2. Zabrania siê spalania w pojemnikach jakichkolwiek
odpadów komunalnych (tak¿e odpadów roœlinnych).

3. Zakazy okreœlone w ust. 1 - 2 stosuje siê  odpowiednio
do koszy na odpady ustawionych na drogach publicznych, przy-
stankach komunikacyjnych oraz innych terenach u¿ytku publicznego.

§ 15.1. Odpady komunalne wielkogabarytowe oraz odpa-
dy budowlane pochodz¹ce z remontów obiektów powinny byæ
gromadzone w wydzielonym miejscu lub w specjalnych konte-
nerach, w sposób nieutrudniaj¹cy korzystania z nieruchomoœci
przez osoby do tego uprawnione i usuwane jak najszybciej,
w terminach uzgodnionych z przedsiêbiorstwem wywozowym
lub podmiotem prowadz¹cym zak³ad utylizacji.

2. Powstaj¹ce na terenie nieruchomoœci odpady inne ni¿
komunalne, np. z dzia³alnoœci gospodarczej, medyczne, niebez-
pieczne itd. podlegaj¹ obowi¹zkowi oddzielnego gromadzenia,
odbioru i unieszkodliwiania, wed³ug zasad i wymagañ okreœlo-
nych przez odrêbne przepisy.

§ 16.1. Zabrania siê wysypywania i sk³adowania odpa-
dów komunalnych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

2. Odpady komunalne (sta³e) nale¿y wywoziæ na wysypi-
sko odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne w Wierzbicy
Górnej, którego zarz¹dc¹ jest Przedsiêbiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej Spó³ka z o.o. w Wo³czynie.

3. Odpady ciek³e - do punktu zlewnego na oczyszczalni
œcieków w Wo³czynie, którego zarz¹dc¹ jest Zak³ad Wodoci¹-
gów i Kanalizacji Spó³ka z o.o. w Wo³czynie.

4. Transport odpadów powinien byæ prowadzony w spo-
sób niepowoduj¹cy zanieczyszczeñ i zaœmiecania terenu.

5. Do wywozu odpadów komunalnych  przedsiêbiorcy
maj¹cy zezwolenie Burmistrza  zobowi¹zani s¹ u¿ywaæ pojaz-
dów specjalistycznych. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ wywozu od-
padów posegregowanych pojazdami przystosowanymi do tego celu.

6. Jednostki wywozowe s¹ zobowi¹zane utrzymywaæ pojazdy
do transportu odpadów w nale¿ytej czystoœci, prowadziæ ich dezynfek-
cjê oraz umieszczaæ na nich w sposób trwa³y swoje znaki identyfika-
cyjne, w tym: nazwê jednostki, adres i numer telefonu.

§ 17.1. W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do
udokumentowania wykonywania obowi¹zków opró¿niania zbior-
ników bezodp³ywowych oraz wywozu odpadów komunalnych
poprzez okazanie umowy b¹dŸ dowodów wp³aty potwierdzaj¹-
cej korzystanie z us³ug gminnej jednostki organizacyjnej lub
przedsiêbiorcy posiadaj¹cego zezwolenie Burmistrza.

2. W przypadku nieterminowego wykonania us³ugi przez
przedsiêbiorcê posiadaj¹cego zezwolenie Burmistrza szkody
wyrz¹dzone przez  wylane zbiorniki bezodp³ywowe usuwa przed-
siêbiorca.

3. W³aœciciele nieruchomoœci s¹ zobowi¹zani do prze-
chowywania przez okres nie krótszy ni¿ dwa lata i okazywania,
na ¿¹danie upowa¿nionych osób, aktualnych  umów i  dowodów
wp³at za us³ugi, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku stwierdzenia  nieszczelnoœci zbiornika bez-
odp³ywowego (braki w dnie, pêkniêcia w œcianach bocznych
itp.) przez Gminê, w³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany jest
niezw³ocznie do uszczelnienia tego zbiornika. Dotyczy to równie¿
sanitariatów przenoœnych i szaletów.

5. Zabrania siê odprowadzania odsi¹ków z obornika i œcie-
ków p³ynnych powsta³ych w wyniku produkcji hodowlanej byd³a,
trzody chlewnej i innych zwierz¹t do zbiorników bezodp³ywowych,
w których gromadzone s¹ œcieki bytowe.

§ 18. */

Rozdzia³  III
Warunki udzielania zezwoleñ na œwiadczenie us³ug

§ 19. */
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Rozdzia³ IV
Obowi¹zki w³aœcicieli  (posiadaczy)  zwierz¹t domowych

§ 20. Osoby utrzymuj¹ce psy i inne zwierzêta domowe s¹
zobowi¹zane do zachowania œrodków ostro¿noœci zapewniaj¹-
cych ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoœci¹ dla ludzi oraz
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólne-
go u¿ytku i ponosz¹ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za zachowanie
swoich zwierz¹t.

§ 21.1. Osoby stale zamieszkuj¹ce na terenach wiejskich
Gminy Wo³czyn i posiadaj¹ce psa zobowi¹zane s¹ do zareje-
strowania psa u so³tysa miejscowoœci, w której zamieszkuj¹.

2.  */

§ 22.1. Zobowi¹zuje siê w³aœcicieli psów do wyprowa-
dzania psa w miejscach publicznych wy³¹cznie na smyczy, psy
agresywne i niebezpieczne dla otoczenia powinny mieæ za³o¿o-
ny kaganiec.

2. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miej-
scach ma³o uczêszczanych przez ludzi i tylko w wypadku, gdy
posiadacz psa ma mo¿liwoœæ sprawowania bezpoœredniej kon-
troli nad jego zachowaniem, a pies ma na³o¿ony kaganiec.

3. Posiadacz psa jest zobowi¹zany do reagowania w sy-
tuacjach powoduj¹cych zak³ócanie spokoju, porz¹dku, b¹dŸ
spoczynku nocnego wywo³anego uporczywym wyciem lub szcze-
kaniem psa.

4. Przewo¿enie psa œrodkami komunikacji publicznej jest
mo¿liwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoŸnika.

§ 23.1. Zabrania siê wprowadzania psów, kotów i innych
zwierz¹t domowych do sklepów, lokali gastronomicznych, obiek-
tów u¿ytecznoœci publicznej i obs³ugi ludnoœci, za wyj¹tkiem
zak³adów  weterynaryjnych. Postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych, korzystaj¹cych z pomocy psów przewodników.

2. Zabrania siê wprowadzania psów i kotów na tereny
i urz¹dzenia s³u¿¹ce do zabawy dla dzieci oraz do piaskownic.

3. Zabrania siê k¹pieli psów i innych zwierz¹t domowych
w otwartych, ogólnodostêpnych zbiornikach wodnych.

4. */
5. Zabrania siê  trzymania psów, kotów i innych zwierz¹t

domowych w piwnicach, komórkach, suszarniach budynków
wielorodzinnych.

§ 24. W³aœciciele psów, kotów i innych zwierz¹t domo-
wych zobowi¹zani s¹ do usuwania zanieczyszczeñ spowodo-
wanych przez swoje zwierzêta na klatce schodowej lub w innych
pomieszczeniach budynków s³u¿¹cych do wspólnego u¿ytku oraz
na terenach u¿ytku publicznego, takich jak: ulice i chodniki, par-
ki, trawniki, skwery itp. Postanowienie to nie dotyczy osób niewi-
domych, korzystaj¹cych z pomocy psów przewodników.

§ 25.1. Psy bez opieki bêd¹ uznane za bezpañskie i pod-
legaj¹ wy³apaniu oraz przewiezieniu do schroniska, sk¹d mog¹
byæ wykupione.

2. Za psa bezpañskiego bêdzie tak¿e uznany ka¿dy pies,
który znajduje siê poza terenem posesji jego w³aœciciela,
a w pobli¿u nie ma w³aœciciela albo osoby mog¹cej poœwiad-
czyæ o w³aœcicielu psa.

3. Koszty wy³apania, dowozu do schroniska, utrzymania
oraz koszty ewentualnego leczenia psa uznanego za bezpañ-
skiego ponosi jego w³aœciciel.

4. Rada Miejska, zgodnie z ustaw¹ z 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierz¹t zarz¹dzi okresowe wy³apywanie bezpañ-
skich psów, okreœlaj¹c termin i miejsce akcji oraz adres schro-
niska, do którego bêd¹ przewiezione.

5. W przypadku, gdy w³aœciciel psa lub innych zwierz¹t
narusza przepisy ustawy o ochronie zwierz¹t w zakresie niepra-
wid³owego przetrzymywania zwierz¹t, znêca siê nad nimi, pozo-
stawia je bez opieki, pokarmu i wody, Burmistrz mo¿e odebraæ
zwierze i umieœciæ je w schronisku dla bezpañskich zwierz¹t lub
u zastêpczego w³aœciciela, a kosztami transportu, utrzymania
i ewentualnego leczenia obarczyæ w³aœciciela  zwierzêcia.

§ 26. Obowi¹zek usuniêcia pad³ych psów i kotów nale¿y do:
a) w³aœcicieli tych zwierz¹t,
b) zarz¹dcy drogi - gdy pad³e psy lub koty znajduj¹ siê na

jezdni lub w obrêbie pasa drogowego,
c) Gminy - w odniesieniu do pozosta³ych terenów.

Rozdzia³ V
Warunki i wymagania  dla utrzymywania  zwierz¹t gospo-

darskich na terenach Gminy wy³¹czonych z produkcji rolniczej

§ 27.1. Wprowadza siê ca³kowity zakaz hodowli zwierz¹t
inwentarskich (trzody chlewnej, byd³a, koni, owiec, kóz, królików,
kur, go³êbi itp. ) w obrêbie zabudowy szeregowej na terenie osie-
dli mieszkaniowych wielorodzinnych w mieœcie.

2. Hodowla drobnego inwentarza i drobiu na prywatnych
posesjach w obrêbie osiedli o zabudowie luŸnej jest dopuszczalna,
pod warunkiem zachowania wymagañ okreœlonych w § 28.

3. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zasady utrzymania pszczó³:
a) ule nale¿y ustawiaæ w odleg³oœci co najmniej 10 m od

granicy nieruchomoœci w taki sposób, aby wylatuj¹ce i przylatu-
j¹ce pszczo³y nie zak³óca³y korzystania z nieruchomoœci s¹siednich
ponad przeciêtn¹ miarê wynikaj¹c¹ ze spo³eczno - gospodarskiego
przeznaczenia nieruchomoœci i stosunków miejscowych;

b) w przypadku niezachowania tej odleg³oœci na terenie,
na którym stoj¹ ule z pszczo³ami nale¿y z trzech stron ustawiæ
ekran naturalny, np. z gêstych krzewów lub sztuczny, wysokoœci
co najmniej 3 m.

§ 28. Prowadz¹cy hodowlê zwierz¹t gospodarskich i go³ê-
bi jest obowi¹zany zapewniæ:

a) gromadzenie i usuwanie powstaj¹cych w zwi¹zku z ho-
dowl¹ odpadów i nieczystoœci w sposób zgodny z prawem,
w tym zw³aszcza z wymaganiami niniejszego Regulaminu, i nie
powodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomoœci oraz wód
powierzchniowych i podziemnych,

b) niepowodowanie przez prowadzon¹ hodowlê, wobec
innych osób zamieszkuj¹cych na nieruchomoœci lub nierucho-
moœciach s¹siednich, uci¹¿liwoœci takich jak: ha³as, odory czy
podobne,

c) przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów sanitarno -
epidemiologicznych.

Rozdzia³ VI
Wyznaczenie obszarów obowi¹zkowej deratyzacji

§ 29.1. Zobowi¹zuje siê w³aœcicieli nieruchomoœci do prze-
prowadzania obowi¹zkowej deratyzacji dwukrotnie w ci¹gu roku
(wiosn¹ i jesieni¹) w terminach odpowiednio:

a) deratyzacja wiosenna od dnia 1 maja do dnia 31 maja,
b) deratyzacja jesienna od dnia 1 listopada do dnia

30 listopada,
oraz do okazywania siê dowodem jej wykonania, na ¿¹da-

nie osoby kontroluj¹cej.
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2. Obowi¹zkowej deratyzacji podlegaj¹ wszystkie obiekty
na terenie miasta, w szczególnoœci: budynki mieszkalne, obiek-
ty u¿ytecznoœci publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy,
warsztaty, obiekty przemys³owe, altany, pojemniki na odpady,
piwnice, wêz³y cieplne, przy³¹cza kanalizacyjne, kolektory  sanitarne.

3. Na podmiotach wymienionych w § 3 uchwa³y, po prze-
prowadzeniu deratyzacji spoczywa obowi¹zek usuniêcia mate-
ria³ów u¿ytych podczas akcji.

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 30. Naruszenie obowi¹zków zawartych w Regulaminie,
zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy z 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzyma-
niu czystoœci i porz¹dku w gminach, podlega karze grzywny, orze-
kanej w postêpowaniu tocz¹cym siê wed³ug przepisów Kodek-
su postêpowania w sprawach o wykroczenia.

§ 31. Kontrolê przestrzegania postanowieñ zawartych
w Regulaminie utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gmi-
ny Wo³czyn powierza siê Burmistrzowi Wo³czyna.

§ 32. Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr XXVI/155/97 Rady Miejskiej w Wo³czynie z dnia

27 czerwca 1997 r. w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Wo³czyn z póŸniejszymi
zmianami (uchwa³a Nr X/105/2003 z dnia 20 czerwca 2003 r.
dot. zmiany uchwa³y Nr XXVI/155/97 Rady Miejskiej w Wo³czynie
z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie szczegó³owych zasad utrzy-
mania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Wo³czyn).

§ 33. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Wo³czynie oraz na tablicy og³oszeñ
w so³ectwach, a tak¿e w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

§ 34. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wo³-
czyna.

§ 35. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Jerzy Muraszko

Na podstawie art. 47 ust. 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3
w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203,
poz. 1966; z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91,
poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808; z 2005 r. Nr 62,
poz. 552 i Nr 163, poz. 1362) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130,
poz.1188 i Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz
z 2005 r. i Nr 78, poz. 682), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
3 sierpnia 2005 r. uzupe³nionego pismami z dnia 11 i 30 sierp-
nia 2005 r., 20 wrzeœnia 2005 r., 19 paŸdziernika 2005 r.
i 4 listopada 2005 r. przedsiêbiorcy BOT Elektrownia Opole S.A.
z siedzib¹ w Brzeziu k. Opola posiadaj¹cego statystyczny numer
identyfikacyjny REGON: 00453437100000 zwanego w dalszej
czêœci decyzji Przedsiêbiorstwem postanawiam zatwierdziæ ta-
ryfê dla ciep³a ustalon¹ przez wymienione Przedsiêbiorstwo,
stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji, na okres do 31 mar-
ca 2007 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania admini-
stracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49,
poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660; z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682),
w zwi¹zku z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiêbiorstwa posiadaj¹-
cego koncesje z dnia 5 listopada 1998 r. na:

- wytwarzanie ciep³a nr WCC/548/1250/U/1/98/JB/AS ze
zmian¹ z dnia 25 sierpnia 2005 r. nr WCC/548A/1250/W/OWR/
2005/JJ,
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Decyzja
Nr OWR-4210-46/2005/1250/IV-A/CP

Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

z dnia 10 listopada 2005 r.

- przesy³anie i dystrybucjê ciep³a nr PCC/575/1250/U/1/
98/AS ze zmian¹ z dnia 23 lipca 1999 r. nr PCC/575/S/1250/U/3/99
i z dnia 25 sierpnia 2005 r. nr PCC/575A/1250/W/OWR/2005/JJ.

W dniu 3 sierpnia 2005 r. zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, usta-
lonej przez to Przedsiêbiorstwo. Wniosek ten na wezwania
z dnia 8 i 17 sierpnia 2005 r., 12 wrzeœnia  2005 r. i 6 paŸdzierni-
ka 2005 r. uzupe³niony zosta³ pismami Przedsiêbiorstwa z dnia
11 i 30 sierpnia 2005 r., 20 wrzeœnia 2005 r., 19 paŸdziernika
2005 r. i 4 listopada 2005 r.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, przed-
siêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje ustalaj¹ taryfy
dla paliw gazowych i energii, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez
Prezesa URE oraz proponuj¹ okres ich obowi¹zywania.

W trakcie postêpowania administracyjnego, na podsta-
wie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo
opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okreœlonymi w art. 44 i 45
ustawy Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporz¹dzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz rozli-
czeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 184, poz. 1902).

Oceny kosztów uzasadnionych, stanowi¹cych podstawê
obliczania jednostkowych kosztów oraz ustalania cen, dokona-
no na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowa-
nych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi
jednostkowymi kosztami wynikaj¹cymi z kosztów poniesionych
w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania
taryfy, okreœlonych na podstawie sprawozdania finansowego.

Udzia³ op³at sta³ych, w ³¹cznych op³atach za œwiadczenie
us³ug przesy³owych i dystrybucyjnych, o którym mowa w art. 45
ust. 5 ustawy Prawo energetyczne zosta³ przyjêty zgodnie
z wnioskiem Przedsiêbiorstwa poniewa¿ uwzglêdnia ochronê
interesów odbiorców.
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Okres obowi¹zywania taryfy zosta³ ustalony przez Prezesa
URE zgodnie z wnioskiem Przedsiêbiorstwa na okres do dnia
31 marca 2007 r., stosownie do art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy
Prawo energetyczne.

W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w rozstrzy-
gniêciu.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów - za moim poœrednictwem, w terminie dwutygodnio-
wym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1
i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).

2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoœæ wymaga-
niom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ ozna-
czenie zaskar¿onej decyzji i wartoœci przedmiotu sporu, przyto-
czenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,
a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo o zmianê decyzji w ca³oœci
lub w czêœci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).

Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Po³udniowo - Za-
chodniego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki -
ul. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 49-57, 50-032 Wroc³aw.

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy
Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne,
Przedsiêbiorstwo wprowadza taryfê do stosowania nie wcze-
œniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póŸniej ni¿ do 45 dnia od daty jej
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki

Dyrektor
Po³udniowo - Zachodniego

Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki

Wincenty Rêkas

Za³¹cznik
do decyzji Prezesa URE

nr OWR 4210-46/2005/1250/IV-A/CP
z dnia 10 listopada 2005 r.

Taryfa dla ciep³a

1. Objaœnienia pojêæ u¿ywanych w taryfie

ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energe-
tyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,  poz. 1504, Nr 203, poz. 1966;
z 2004 r. Nr 29, poz. 257,  Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96,
poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552
i Nr 163, poz. 1362),

rozporz¹dzenie taryfowe - rozporz¹dzenie Ministra Go-
spodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegó³o-
wych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeñ w obro-
cie ciep³em (Dz. U. Nr 184, poz. 1902),

rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe - rozporz¹dzenie Mini-
stra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szcze-
gó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owni-
czych oraz eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 167, poz. 1751),

taryfa - zbiór cen i  stawek op³at oraz warunków ich stoso-
wania, opracowany przez przedsiêbiorstwo energetyczne i wpro-
wadzany jako obowi¹zuj¹cy dla okreœlonych w nim odbiorców
w trybie okreœlonym ustaw¹,

przedsiêbiorstwo energetyczne, sprzedawca - BOT Elek-
trownia Opole S.A. z siedzib¹ w Brzeziu k. Opola, prowadz¹ca
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie wytwarzania oraz przesy³a-
nia i dystrybucji ciep³a,

odbiorca - ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub ener-
giê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,

Ÿród³o ciep³a - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instala-
cje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,

grupa taryfowa - grupa odbiorców korzystaj¹cych z us³ug
zwi¹zanych z zaopatrzeniem w ciep³o, z którymi rozliczenia s¹
prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek op³at oraz
warunków ich stosowania,

obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

sieæ ciep³ownicza - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze Ÿróde³
ciep³a do wêz³ów cieplnych,

przy³¹cze - odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy
ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego,

wêze³ cieplny - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instala-
cje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów noœnika ciep³a
dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji iloœci ciep³a dostarcza-
nego do instalacji odbiorczych,

uk³ad pomiarowo - rozliczeniowy - dopuszczony do sto-
sowania zgodnie z odrêbnymi przepisami, zespó³ urz¹dzeñ s³u-
¿¹cych do pomiaru iloœci i parametrów noœnika ciep³a, których
wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noœci z tytu³u
dostarczania ciep³a,

zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcê naj-
wiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w danym
obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warun-
kami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego
obiektu jest niezbêdna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciep³a w celu utrzymania normatywnej
temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody
w punktach czerpalnych,

c) prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub instalacji,

warunki obliczeniowe:
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego

okreœlona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹
obiekty, do których jest dostarczane ciep³o,

b) normatywna  temperatura ciep³ej wody,

nielegalne pobieranie ciep³a - pobieranie ciep³a bez za-
warcia umowy, z ca³kowitym albo czêœciowym pominiêciem uk³a-
du pomiarowo - rozliczeniowego lub poprzez ingerencjê w ten
uk³ad maj¹c¹ wp³yw na zafa³szowanie pomiarów dokonywa-
nych przez uk³ad pomiarowo - rozliczeniowy.

2. Zakres dzia³alnoœci gospodarczej zwi¹zanej z zaopa-
trzeniem w ciep³o
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Przedsiêbiorstwo energetyczne prowadzi dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ w zakresie wytwarzania oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a.

Dzia³alnoœæ ta jest prowadzona na podstawie udzielonych
przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki koncesji z dnia
5 listopada 1998 r. na:

- wytwarzanie ciep³a nr WCC/548/1250/U/1/98/JB/AS ze
zmian¹ z dnia 25 sierpnia 2005 r. nr WCC/548A/1250W/OWR/
2005/JJ,

- przesy³anie i dystrybucjê ciep³a nr PCC/575/1250/U/1/
98/AS, ze zmian¹ z dnia 23 lipca 1999 r. nr PCC/575/S/1250/U/3/99
i z dnia 25 sierpnia 2005 r. nr PCC/575A/1250/W/OWR/2005 JJ.

3. Podzia³ odbiorców na grupy taryfowe

Zgodnie z postanowieniami § 10 rozporz¹dzenia taryfo-
wego, w taryfie wyodrêbniono nastêpuj¹ce grupy taryfowe:

Grupa A - odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest, za po-
œrednictwem sieci ciep³owniczej sprzedawcy,

Grupa B - odbiorcy, którym ciep³o dostarczane jest, za
poœrednictwem sieci ciep³owniczej i wêz³ów cieplnych sprzedawcy.

4. Rodzaje oraz wysokoœæ cen i stawek op³at

4.1. Ceny i stawki op³at za ciep³o

 

 

4.2. Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej
W przypadku przy³¹czenia odbiorców spe³niaj¹cych wa-

runki okreœlone w art. 7 ust. 5 ustawy stosowane bêd¹ nastêpu-
j¹ce stawki op³at za przy³¹czenie do sieci:

Stawki opłat Rodzaj przyłącza 
2 x DN 
 

Wysokość stawek 
opłat – netto 

Wysokość stawek 
opłat – brutto* 

mm zł/mb zł/mb 
40 105,00 128,10 
65 138,00 168,36 
125 255,00 311,10 

 
* - stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek od towarów i us³ug

w wysokoœci 22 %.

5. Sposób obliczania op³at

Miesiêczna rata op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹ - po-
bierana w ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn zamówionej mocy
cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówion¹ moc ciepln¹ dla danej
grupy taryfowej.

Op³ata za ciep³o - pobierana za ka¿dy miesi¹c, w którym
nast¹pi³ pobór ciep³a, stanowi iloczyn iloœci dostarczonego cie-
p³a, ustalonej na podstawie odczytów wskazañ uk³adu pomia-
rowo - rozliczeniowego, zainstalowanego na przy³¹czu do wêz³a
cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji
urz¹dzeñ i instalacji okreœlonych w umowach, oraz ceny ciep³a
dla danej grupy taryfowej.

Op³ata za noœnik ciep³a - pobierana za ka¿dy miesi¹c,
w którym nast¹pi³ pobór noœnika ciep³a, stanowi iloczyn iloœci
noœnika ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów wskazañ uk³a-
du pomiarowo - rozliczeniowego zainstalowanego w wêŸle ciepl-
nym lub w miejscu okreœlonym w umowie, oraz ceny noœnika
ciep³a dla danej grupy taryfowej.

Miesiêczna rata op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe - po-
bierana w ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn zamówionej mocy
cieplnej oraz 1/12 stawki op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe dla
danej grupy taryfowej.

Op³ata zmienna za us³ugi przesy³owe - pobierana za ka¿dy
miesi¹c, w którym nast¹pi³ pobór ciep³a, stanowi iloczyn iloœci
dostarczonego ciep³a, ustalonej na podstawie odczytów wska-
zañ uk³adu pomiarowo - rozliczeniowego zainstalowanego na
przy³¹czu do wêz³a cieplnego albo w innych miejscach rozgrani-
czenia eksploatacji urz¹dzeñ i instalacji okreœlonych w umo-
wach, oraz stawki op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe dla da-
nej grupy taryfowej.

Op³ata za przy³¹czenie do sieci - obliczana jest jako ilo-
czyn d³ugoœci przy³¹cza i stawki op³aty za przy³¹czenie, ustalonej
w taryfie dla danego rodzaju przy³¹cza.

6. Warunki stosowania cen i stawek op³at

Ustalone w taryfie ceny i stawki op³at obowi¹zuj¹ przy za-
chowaniu standardów jakoœciowych obs³ugi odbiorców okre-
œlonych w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.

W przypadkach:
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ

uk³adu pomiarowo - rozliczeniowego,
- niedotrzymania przez przedsiêbiorstwo energetyczne

standardów jakoœciowych obs³ugi odbiorców,
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprze-

da¿y ciep³a,
- nielegalnego pobierania ciep³a,



   Województwa Opolskiego Nr 77  Poz.2406-2407
  Dziennik Urzêdowy

- 6273 -

- udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych
odbiorcy,

stosuje siê odpowiednio postanowienia okreœlone w roz-
dziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.

7. Wprowadzanie zmian cen i stawek op³at

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki, jest kierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

Przedsiêbiorstwo wprowadza taryfê do stosowania nie
wczeœniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póŸniej ni¿ do 45 dnia od
daty jej opublikowania.

Wszyscy odbiorcy bêd¹ powiadamiani pisemnie o wpro-
wadzaniu nowych cen i stawek op³at z wyprzedzeniem co naj-
mniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.

zawarte w Warszawie, pomiêdzy
Ministrem Kultury Waldemarem D¹browskim
zwanym dalej "Ministrem",
a jednostk¹ samorz¹du terytorialnego: Gmin¹ Miastem

Kêdzierzyn - KoŸle, NIP: 749-001-51-70 REGON: 000524507
z siedzib¹ w: 47-200 Kêdzierzyn - KoŸle, ul. Piramowicza 32

reprezentowan¹ przez:
1. Wies³awa F¹farê Prezydenta Miasta
2. Alinê Janik Skarbnika Miasta,
zwan¹ dalej "Jednostk¹ Samorz¹du".

§ 1.1. Na podstawie niniejszego porozumienia Jednost-
ka Samorz¹du zobowi¹zuje siê do realizacji nastêpuj¹cego za-
dania: zakup nowoœci wydawniczych dla bibliotek publicznych,
wykonywanego przez instytucje kultury, dla których jest organi-
zatorem.

2. Jednostka Samorz¹du oœwiadcza, ¿e otrzymanie z Mi-
nisterstwa Kultury dotacji na realizacjê zadania okreœlonego
w ust. 1 nie spowoduje zmniejszenia wysokoœci dotacji przewi-
dzianej na dzia³alnoœæ statutow¹ biblioteki publicznej okreœlo-
nej w uchwale bud¿etowej.

3. Minister oœwiadcza, ¿e na sfinansowanie realizacji za-
dania okreœlonego w ust. 1 udziela Jednostce Samorz¹du na
podstawie niniejszego porozumienia dotacji w trybie rozporz¹-
dzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie
zakresu zadañ objêtych mecenatem pañstwa wykonywanych
przez samorz¹dowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz
udzielania dotacji na te zadania (Dz.U. z 2005 r. Nr 74, poz. 646
z póŸn. zm.).

§ 2. Jednostka Samorz¹du zobowi¹zuje siê wykonaæ pra-
ce objête zadaniem, o którym mowa w § 1 ust. 1, w terminie do
dnia 30 listopada 2005 r.

§ 3. Minister przeka¿e Jednostce Samorz¹du na realiza-
cjê zadania dotacjê celow¹ (zwan¹ dalej "dotacj¹") w wysokoœci
34.300,00 z³ (s³ownie: trzydzieœci cztery tysi¹ce trzysta z³otych)
z przeznaczeniem na:

Nr.  

wniosku 

Nazwa instytucji kultury 
Kwota 

decyzji 

Rozdział Paragraf 

5523 Miejska Biblioteka Publiczna  34.300,00 92116 2020 

                                                   SUMA:             34.300,00  
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Porozumienie Nr 5523

z dnia 29 sierpnia 2005 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie z zakresu kultury objête mecenatem pañstwa w ramach Programu
Operacyjnego Promocja Czytelnictwa, Priorytet I, Rozwój bibliotek oraz poprawa jakoœci i dostêpnoœci zbiorów

2. Œrodki, o których mowa w ust. 1, p³atne bêd¹ w terminie
do dnia 17 paŸdziernika 2005 r. na konto bankowe Jednostki
Samorz¹du: nr Bank Zachodni WBK S.A. I O/Kêdzierzyn - KoŸle
98 1090 2183 0000 0005 6600 0231.

§ 4. Strony porozumienia zgodnie ustalaj¹, ¿e:
1. Kwota, o której mowa w § 3 ust. 1, mo¿e byæ wydatkowa-

na jedynie na cel wskazany w § 1 ust. 1.
2. Je¿eli Jednostka Samorz¹du zmniejszy wysokoœæ œrod-

ków, o których mowa w § 1 ust. 2, to Minister zastrzega sobie
prawo do proporcjonalnego zmniejszenia dotacji.

§ 5. 1. Jednostka Samorz¹du zobowi¹zuje siê do:
a) bezw³ocznego przekazania do w³aœciwej instytucji kul-

tury œrodków finansowych otrzymanych na mocy niniejszego
porozumienia,

b) wp³aty na konto bankowe Ministerstwa Kultury odsetek
bankowych w przypadku zw³oki w przekazaniu œrodków do w³a-
œciwej instytucji kultury,

c) nadzoru nad przebiegiem realizacji programu oraz spo-
sobem wydatkowania przyznanych œrodków finansowych,

d) przeprowadzenia kontroli w instytucji kultury realizuj¹-
cej zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 porozumienia,

e) przekazania w terminie 7 dni - na ¿yczenie Ministra -
informacji o zakresie i sposobie realizacji porozumienia.

§ 6. Jednostka Samorz¹du jest obowi¹zana do przed³o¿e-
nia Ministrowi:

1. Rozliczenia finansowego realizacji zadania sporz¹dzo-
nego wed³ug za³¹cznika nr 1 do niniejszego porozumienia do
dnia 30 listopada 2005 r.

2. Sprawozdania koñcowego z realizacji zakupu nowoœci
wydawniczych dla bibliotek publicznych za 2005 rok sporz¹dzo-
nego wed³ug za³¹cznika nr 2 do niniejszego porozumienia - do
dnia 31 stycznia 2006 r.

Sprawozdania podpisuj¹ uprawnieni przedstawiciele Jed-
nostki Samorz¹du oraz skarbnik.

§ 7.1. Œrodki finansowe uzyskane na podstawie niniejsze-
go porozumienia podlegaj¹ zwrotowi w czêœci, w jakiej zadanie
nie zosta³o wykonane. Zwrotowi podlega równie¿ niewykorzy-
stana kwota dotacji oraz œrodki, o które uleg³a zmniejszeniu kwota
dotacji w przypadku okreœlonym w § 4 ust. 2.

2. Jednostka Samorz¹du powiadomi Ministra na piœmie
o zwrocie œrodków finansowych okreœlonych w niniejszym para-
grafie ust. 1 oraz przeœle kserokopiê przelewu poœwiadczon¹ za
zgodnoœæ z orygina³em.
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§ 8. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane ze skutkiem na-
tychmiastowym w przypadku ra¿¹cego naruszenia niniejszego
porozumienia, a w szczególnoœci nieterminowego wykonania
porozumienia lub nienale¿ytego jego wykonania, zmniejszenia
zakresu merytorycznego lub finansowego realizowanego zada-
nia, wykorzystania dotacji na inne cele ni¿ okreœlone w porozu-
mieniu.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozu-
mieniem stosuje siê przepisy ustawy o finansach publicznych.

Oœwiadczamy, ¿e œrodki finansowe otrzymane od Ministra Kultury przekazano do instytucji kultury
          w dniu.........................................................................................

Oœwiadczamy, ¿e w instytucji kultury jednostka samorz¹du terytorialnego przeprowadzi³a kontrolê, w wyniku której
          stwierdzono:

- prawid³owy przebieg realizacji zadania TAK/NIE*
- uchybienia w realizacji zadania TAK/NIE*
- uchybienia usuniêto TAK/NIE*

*podkreœliæ w³aœciwe

Imiê i nazwisko osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie, stanowisko pracy, tel. ......................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

Miejscowoœæ, data Podpisy przedstawicieli
Jednostki Samorz¹du Terytorialnego

Podpis Skarbnika

§ 10. Porozumienie spisano w 3 jednobrzmi¹cych egzem-
plarzach, dwa dla Ministra, jeden dla Jednostki Samorz¹du.

Minister Kultury                                 Jednostka Samorz¹du
                                                             Terytorialnego
Z up. Ministra Kultury          Prezydent
Dyrektor          Wies³aw F¹fara

Departamentu Ekonomicznego    Skarbnik Miasta
Wojciech A. Kwiatkowski          Anna Janik

Za³¹cznik nr 1 do porozumienia nr 5523 z dnia 29 sierpnia 2005 r.

  Rozliczenie finansowe realizacji programu: Promocja czytelnictwa
Priorytet 1: Rozwój bibliotek oraz poprawa jakoœci i dostêpnoœci zbiorów.

Nazwa zadania: zakup nowoœci wydawniczych dla biblioteki publicznej w 2005 r.
Dostarczyæ do dnia 30 listopada 2005 r.

Numer wniosku 5523, rozdzia³ klasyfikacji bud¿etowej 92116, paragraf 2020
Nazwa instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna.

Wyszczególnienie Kwota przydzielonej 

dotacji w 2005 r.w zł 

Kwota wykonana  

w 2005 r. w zł 

Liczba zakupionych nowości 

wydawniczych w jednostkach 

inwentarzowych w 2005 r. 

Zakup nowości wydawniczych  

z dotacji udzielonej na podstawie 

porozumienia 

  Ogółem..................., w tym 

wol.......................ksiąŜek 

 

 

Pieczêæ Jednostki Samorz¹du Terytorialnego
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Imiê i nazwisko osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie, stanowisko pracy, tel. ...........................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

Miejscowoœæ, data                          Podpis przedstawicieli
 Jednostki Samorz¹du Terytorialnego

        Podpis Skarbnika

W yszc zegó ln ien ie  K w o ta  p la n u   

w  2 0 0 5  r .  

w  z ł  

K w o ta  w yk o n an a   

w  2 0 0 5  r .  

w  z ł  

L ic zb a  z a k u pio n ych  n ow o ś c i 

w yd a w n ic zych   

w  je d n o stk a ch   

inw en ta rz ow ych  w  2 0 0 5  r . 

D o tac ja J edn o stk i  S am o rz ąd u  

T e ry to r ia ln ego  n a  re a liz a c ję  

d z ia ła ln o śc i  w ed łu g  u chw a ły  

b u d Ŝ e to w e j  

   

X  

W yd a tk i  n a  z a ku p  n ow o śc i 

w yd a w n iczych  w ed łu g  p lan u  

f in an sow ego  in sty tu c ji  ku ltu ry  o gó łem  

w  tym  z ak u p  n ow o ści  w yd aw n ic zych   

z  d o ta cj i  u d z ielo n ej  n a p od staw ie  

p o ro zum ien ia  

  o gó łem ... . . . . . . . .. . . ,  w  tym  

w o l .. . . . .. . . . . .. . . . .. . .k s ią Ŝ ek  

 

o gó łem ... . . . . . . . .. . ,  w  tym  

w o l .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .k sią Ŝ ek  

 

Pieczêæ Jednostki Samorz¹du Terytorialnego                                    Za³¹cznik nr 2 do porozumienia nr 5523 z dnia 29 sierpnia 2005 r.

Sprawozdanie koñcowe z realizacji programu: Promocja czytelnictwa
Priorytet 1: Rozwój bibliotek oraz poprawa jakoœci i dostêpnoœci zbiorów.

Nazwa zadania: zakup nowoœci wydawniczych dla biblioteki publicznej w 2005 r.
Dostarczyæ do dnia 31 stycznia 2006 r.

Numer wniosku 5523, rozdzia³ klasyfikacji bud¿etowej 92116, paragraf 2020.
 Nazwa instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 77

pomiêdzy
Powiatem Lublinieckim reprezentowanym przez Zarz¹d

Powiatu w Lubliñcu, w imieniu którego dzia³aj¹:
Starosta - Joachim Smy³a
Wicestarosta - Tomasz Panek
zwanym dalej "Powierzaj¹cym",
a Powiatem Prudnickim reprezentowanym przez Zarz¹d

Powiatu w Prudniku w imieniu którego dzia³aj¹:
Starosta - Romuald Felcenloben
Wicestarosta - Joachim Mazur
zwanym dalej "Przyjmuj¹cym"

Dzia³aj¹c na podstawie uchwa³y Nr 285/XXXIII/2001 Rady
Powiatu Lublinieckiego z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie
porozumienia z Powiatem Prudnickim dotycz¹cego kszta³cenia
uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkó³ zawodowych
prowadzonych przez Powiat Lubliniecki w zakresie teoretycznych
przedmiotów zawodowych oraz uchwa³y Nr XL/294/2002 Rady
Powiatu w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie  kszta³-
cenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych
przedmiotów zawodowych w zwi¹zku z realizacj¹ zadañ okre-
œlonych w art. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r.
o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŸn.
zm.), strony porozumienia ustalaj¹ co nastêpuje:

§ 1.1. Przyjmuj¹cy umo¿liwia kszta³cenie w zakresie teo-
retycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawo-
dowych zasadniczych szkó³ zawodowych prowadzonych przez
Powiat Lubliniecki w Oœrodku Dokszta³cania Zawodowego
w Prudniku, przy ul. Podgórnej 5, zwanym dalej ODZ, zgodnie
z rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania
w szko³ach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z póŸn. zm.).

2. Przyjmuj¹cy zapewnia uczniom skierowanym na kurs
niezbêdne warunki do nauki, zakwaterowania i wy¿ywienia.

3. Zakwaterowanie i wy¿ywienie odbywa siê na koszt skie-
rowanych uczniów.

4. Poszczególne zasadnicze szko³y zawodowe dzia³aj¹ce
w imieniu Powierzaj¹cego, niezw³ocznie po podpisaniu porozu-
mienia, przeœl¹ do ODZ imienny wykaz uczniów z poszczegól-
nych szkó³ zawodowych do kszta³cenia w ODZ.

§ 2.1. Powierzaj¹cy zobowi¹zuje siê do finansowania kosz-
tów kszta³cenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodo-
wych wed³ug iloczynu liczby uczniów faktycznie przeszkolonych
w danych roku i kosztu kszta³cenia jednego ucznia na kursie
w wysokoœci:

- kurs dla klas I - 4- tygodniowy      - 240,00 z³,
- kurs dla klas II - 4- tygodniowy     - 240,00 z³,
- kurs dla klas III - 4- tygodniowy    - 240,00 z³.

2. Koszt kszta³cenia jednego ucznia w zakresie teoretycz-
nych przedmiotów zawodowych, w trybie eksternistycznym, ustala
siê w wysokoœci  wymienionej w ust. 1.

3. Nale¿noœæ za ka¿dy kurs Powierzaj¹cy przeka¿e przele-
wem na wskazane konto przez  Przyjmuj¹cego:

Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Prudniku
48 - 200 Prudnik, ul. Podgórna 5
Bank Spó³dzielczy w Prudniku
43 8905 0000 2000 0002 2419 0002
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej

przez ODZ dzia³aj¹cy w imieniu Przyjmuj¹cego.
4. P³atnikiem jest Starostwo Powiatowe z siedzib¹ w Lu-

bliñcu przy ul. Paderewskiego 7.
5. Powierzaj¹cy rozlicza koszty kszta³cenia na podstawie

imiennej listy uczniów, którzy ukoñczyli kurs wraz z podaniem
stopnia kursu i zawodu, podpisanej przez dyrektora szko³y,
w której odbywa³ siê kurs oraz dyrektora macierzystej szko³y ucznia.

§ 3.1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas roku
szkolnego 2005/2006 tj. od 1 wrzeœnia 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r.

2. Strony przewiduj¹ mo¿liwoœæ przed³u¿enia czasu obo-
wi¹zywania porozumienia na nastêpne lata szkolne, przy czym
podpisanie stosownego aneksu powinno nast¹piæ najpóŸniej
do 31 sierpnia roku poprzedzaj¹cego nowy rok szkolny.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych maj¹ zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego. Porozumienie wchodzi w ¿ycie
z dniem zawarcia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 wrzeœnia 2005 r.

§ 5. Zmiany w porozumieniu mog¹ byæ wprowadzane anek-
sem w formie pisemnej. Spory mog¹ce powstaæ w stosunku
objêtego porozumienia rozstrzygaæ bêdzie w³aœciwy rzeczowo
s¹d powszechny.

§ 6. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Œl¹skiego i w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Opolskiego.

§ 7. Porozumienie sporz¹dza siê w czterech jednobrzmi¹-
cych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla ka¿dej ze stron.

Powierzaj¹cy Przyjmuj¹cy

Starosta      Starosta
Joachim Smy³a     Romuald Felcenloben

Wicestarosta          Wicestarosta
Tomasz Panek      Joachim Mazur

2408

Porozumienie

zawarte w dniu 1 paŸdziernika 2005 r.

w sprawie finansowania kszta³cenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkó³ zawodowych,
dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

 Poz.2408- 6276 -
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pomiêdzy
Powiatem Lublinieckim reprezentowanym przez Zarz¹d

Powiatu w Lubliñcu, w imieniu którego dzia³aj¹:
1. Starosta - Joachim Smy³a
2. Wicestarosta  - Tomasz Panek
zwanym dalej "Powierzaj¹cym",
a Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Zarz¹d Po-

wiatu Oleskiego, w imieniu którego dzia³aj¹:
1. Starosta - Jan Kus
2. Wicestarosta - Kryspin Nowak
zwanym dalej "Przyjmuj¹cym"

Dzia³aj¹c na podstawie uchwa³y Nr 288/XXXIII/2001 Rady
Powiatu Lublinieckiego z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie
porozumienia z Powiatem Oleskim dotycz¹cego kszta³cenia
uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkó³ zawodowych
prowadzonych przez Powiat Lubliniecki w zakresie teoretycznych
przedmiotów zawodowych oraz uchwa³y Nr IX/64/03 Rady Po-
wiatu w Oleœnie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie kszta³cenia
uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przed-
miotów zawodowych, w zwi¹zku z realizacj¹ zadañ okreœlonych
w art. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie
oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.), strony
porozumienia ustalaj¹, co nastêpuje:

§ 1.1. Przyjmuj¹cy umo¿liwia kszta³cenie w zakresie teo-
retycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawo-
dowych zasadniczych szkó³ zawodowych prowadzonych przez
Powiat Lubliniecki w Oœrodku Dokszta³cania Zawodowego
w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, przy
ul. Oleskiej 7, zwanym dalej Oœrodkiem Dokszta³cania Zawo-
dowego, zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych pla-
nów nauczania w szko³ach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142
z póŸn. zm.).

2. Przyjmuj¹cy zapewnia uczniom skierowanym na kurs
niezbêdne warunki do nauki, zakwaterowania i wy¿ywienia.

3. Zakwaterowanie i wy¿ywienie odbywa siê na koszt skie-
rowanych uczniów.

4. Poszczególne zasadnicze szko³y zawodowe dzia³aj¹ce
w imieniu Powierzaj¹cego, niezw³ocznie po podpisaniu porozu-
mienia, przeœl¹ do Oœrodka Dokszta³cania Zawodowego imien-
ny wykaz uczniów poszczególnych szkó³ zawodowych do kszta³-
cenia w Oœrodku Dokszta³cania Zawodowego.

§ 2.1. Przekazuj¹cy zobowi¹zuje siê do finansowania kosz-
tów kszta³cenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodo-
wych wed³ug iloczynu liczby uczniów faktycznie przeszkolonych
w danym roku i kosztu kszta³cenia jednego ucznia na kursie
w wysokoœci:

- kurs dla klasy I - 4 tygodniowo - 240 z³,
- kurs dla klas II - 4 tygodniowo - 240 z³,
- kurs dla klas III - 4 tygodniowo - 240 z³.
2. Koszt kszta³cenia jednego ucznia w zakresie teoretycz-

nych przedmiotów zawodowych, w trybie eksternistycznym, ustala
siê w wysokoœci nie wy¿szej ni¿ koszt wymieniony w ust. 1.

3. Dotacjê za ka¿dy kurs przeka¿e Powierzaj¹cy przele-
wem na wskazane konto Przyjmuj¹cego: ING Bank Œl¹ski
O/Dobrodzieñ 08105011711000002212046987 w ci¹gu 14 dni
od daty otrzymania faktury wystawionej przez Oœrodek Dokszta³-
cania Zawodowego dzia³aj¹cy w imieniu Przyjmuj¹cego.

4. P³atnikiem jest Starostwo Powiatowe z siedzib¹ w Lu-
bliñcu przy ul. Paderewskiego 7.

5. Powierzaj¹cy rozlicza dotacjê na podstawie imiennej
listy uczniów, którzy ukoñczyli kurs wraz z podaniem stopnia kur-
su i zawodu, podpisanej przez dyrektora szko³y, w której odby³
siê kurs oraz dyrektora macierzystej szko³y ucznia.

§ 3.1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas
roku szkolnego 2005/2006.

2. Strony przewiduj¹ mo¿liwoœæ przed³u¿enia czasu obo-
wi¹zywania porozumienia na nastêpne lata szkolne, przy czym
podpisanie stosownego aneksu powinno nast¹piæ najpóŸniej
do 31 sierpnia roku poprzedzaj¹cego nowy rok szkolny.

§ 4. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem zawarcia,
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 wrzeœnia 2005 r.

§ 5. Spory mog¹ce powstaæ ze stosunku objêtego porozu-
mieniem rozstrzygaæ bêdzie w³aœciwy rzeczowo s¹d powszechny.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych maj¹ zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dziennikach
Urzêdowych Województwa Œl¹skiego i Opolskiego.

§ 8. Zmiany w porozumieniu mog¹ byæ wprowadzane anek-
sem w formie pisemnej.

§ 9. Porozumienie sporz¹dza siê w czterech jednobrzmi¹-
cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.

Powierzaj¹cy    Przyjmuj¹cy
Starosta          Starosta
Joachim Smy³a          Jan Kus

Wicestarosta              Wicestarosta
Tomasz Panek           Kryspin Nowak

2409

Porozumienie

zawarte w dniu 11 listopada 2005 r.

w sprawie finansowania kszta³cenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkó³ zawodowych, dla których
organem prowadz¹cym jest Powiat Lubliniecki w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 77



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 77

Porozumienie

zawarte w Opolu w dniu 25 listopada 2005 r.

w sprawie przekazania dotacji z rezerwy celowej z bud¿etu pañstwa na pokrycie kosztów realizacji zadania:
           Organizacja Europejskiej Debaty Publicznej na temat przysz³oœci Polski i regionów w Unii Europejskiej

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rz¹dowej w województwie (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872, zm. Nr 128, poz. 1407; z 2002 r. Nr 37, poz. 329,
Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200,
poz. 1688) w zwi¹zku z realizacj¹ decyzji Ministra Finansów
z dnia 13 paŸdziernika 2005 r. (nr IP-6/4135/792/11208/10A/MO/05)

pomiêdzy:
Wojewod¹ Opolskim El¿biet¹ Rutkowsk¹
zwanym dalej "Dysponentem",
a Powiatem Nyskim reprezentowanym przez Zarz¹d Po-

wiatu w Nysie w osobach:
1. Starosty Nyskiego Zbigniewa Majki
2. Cz³onka Zarz¹du Powiatu Nyskiego Jerzego Dunaja
zwanym dalej "Podmiotem"
zawarte zostaje porozumienie o nastêpuj¹cej treœci:

§ 1.1. Dysponent powierza Podmiotowi realizacjê zadañ
w zakresie organizacji powiatowej Europejskiej Debaty Publicz-
nej na temat przysz³oœci Polski i regionów w Unii Europejskiej
w Powiecie Nyskim.

2. Porozumienie zostaje zawarte na czas okreœlony, przy
czym termin realizacji zadania ustala siê do dnia 1 grudnia 2005 r.,
natomiast termin rozliczenia do dnia 31 grudnia 2005 r. na za-
sadach okreœlonych w § 4 niniejszego porozumienia.

3. Przyznan¹ dotacjê na realizacjê wy¿ej wymienionego
zadania w wysokoœci 24.000,00 z³ (s³ownie: dwadzieœcia cztery
tysi¹ce z³otych 00/100) Dysponent przeka¿e Podmiotowi po og³o-
szeniu niniejszego porozumienia w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Opolskiego. Œrodki finansowe przekazane bêd¹, na
konto Podmiotu: Bank Spó³dzielczy Otmuchów O/Nysa - 05 8872
1026 0031 4950 2000 0010.

4. Podmiot zobowi¹zuje siê do realizacji harmonogramu
rzeczowego zadania stanowi¹cego integraln¹ czêœæ niniejsze-
go porozumienia (za³¹cznik nr 1).

§ 2.1. Kontrola finansowa prawid³owoœci wykonywania zle-
conego zadania, w tym wydatkowania przekazanych œrodków
finansowych, polega na przeprowadzaniu przez upowa¿nionych
pracowników Dysponenta, w ka¿dym czasie i miejscu, kontroli
dokumentacji dostarczonej lub udostêpnionej przez Podmiot.

2. Podmiot obowi¹zany jest do udzielania ustnych lub pi-
semnych, w zale¿noœci od ¿¹dania kontroluj¹cego i w terminie
przez niego okreœlonym, wyjaœnieñ i informacji dotycz¹cych re-
alizacji zleconego zadania.

3. Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia ksi¹g ra-
chunkowych w sposób umo¿liwiaj¹cy okreœlenie ca³kowitych
kosztów realizacji zleconego zadania.

§ 3.1. Podmiot zobowi¹zuje siê do wykorzystania przeka-
zanych œrodków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzy-
ska³, i na warunkach okreœlonych porozumieniem.

2. Dotacje udzielone z bud¿etu pañstwa wykorzystane nie-
zgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienale¿nie lub w nadmier-
nej wysokoœci, podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu pañstwa wraz
z odsetkami w wysokoœci okreœlonej jak dla zaleg³oœci podat-

kowych na konto bankowe: Opolski Urz¹d Wojewódzki,
Wydzia³ Finansów i Bud¿etu, NBP O/O Opole
22101014010006932231000000.

§ 4.1. Sprawozdanie merytoryczne wraz z rozliczeniem fi-
nansowym, zawieraj¹cym kserokopie potwierdzone za zgod-
noœæ z orygina³em rachunków, faktur i umów z wykonania zada-
nia oraz dowodów potwierdzaj¹cych dokonanie wydatku, po-
winno zostaæ sporz¹dzone przez Podmiot i dostarczone do Biu-
ra Zarz¹dzania Funduszami Europejskimi Opolskiego Urzêdu
Wojewódzkiego do zaakceptowania w terminie nie póŸniej ni¿
do dnia 31 grudnia 2005 r.

2. W przypadku niewykonania lub czêœciowego wykona-
nia zleconego zadania dotacja podlega zwrotowi w czêœci pro-
porcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania niezw³ocz-
nie, nie póŸniej jednak ni¿ do dnia 28 lutego 2006 r.

3. Do realizacji zadania finansowanego z przyznanej dota-
cji, Podmiot zobowi¹zany jest stosowaæ odpowiednio przepisy
ustawy Prawo zamówieñ publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póŸn. zm.).

4. Nadzór merytoryczny nad realizacj¹ niniejszego poro-
zumienia powierza siê Dyrektorowi Biura Zarz¹dzania Fundu-
szami Europejskimi - Katarzynie Œcipieñ.

§ 5. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane za zgod¹ obu
stron w przypadku wyst¹pienia okolicznoœci, za które strony nie
ponosz¹ odpowiedzialnoœci, a które uniemo¿liwiaj¹ wykonywa-
nie porozumienia.

§ 6.1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez Dyspo-
nenta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzysty-
wania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieter-
minowego lub nienale¿ytego wykonywania porozumienia,
a w szczególnoœci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizo-
wanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontro-
li oraz oceny realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.

2. Rozwi¹zuj¹c porozumienie Dysponent okreœli kwotê do-
tacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranej
w nadmiernej wysokoœci wraz z odsetkami, w wysokoœci okre-
œlonej jak dla zaleg³oœci podatkowych, termin jej zwrotu oraz
nazwê i numer konta, na które nale¿y dokonaæ wp³aty, zgodnie
z zapisem art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148).

§ 7.1. Podmiot zg³asza w formie pisemnej Dysponentowi
zmiany dotycz¹ce realizacji zadania: Organizacja Europejskiej
Debaty Publicznej na temat przysz³oœci Polski i regionów w Unii
Europejskiej w Powiecie Nyskim z zastrze¿eniem ust. 2.

2. Dysponent dopuszcza dokonanie przesuniêæ przez Pod-
miot pomiêdzy kategoriami wydatków wymienionymi w za³¹cz-
niku nr 1. Zmiana pomiêdzy kategoriami nie mo¿e przekroczyæ
10 % wartoœci przekazanej dotacji z rezerwy celowej.

3. Zmiany pomiêdzy kategoriami wydatków przekraczaj¹-
ce 10 % wartoœci przekazanej dotacji z rezerwy celowej wyma-
gaj¹ zmiany niniejszego porozumienia w formie aneksu.
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§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ zachowa-
nia formy pisemnej pod rygorem niewa¿noœci.

§ 9. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Kategoria 
wydatku 

Nazwa usługi/towaru 
 
 

Koszt [zł] 

I. 
Organizacja powiatowej europejskiej debaty publicznej 

 
11 700,00 

1. Wynajem sali konferencyjnej wraz z dekoracją 2 800,00 
2. WypoŜyczenie sprzętu nagłośnieniowego i multimedialnego 500,00 
3. Catering, wyŜywienie 3 000,00 
4. Koszt baneru z logo Europejskiej Debaty Publicznej 800,00 
5. Koszt wydruku zaproszeń 400,00 
6. Koszt dystrybucji zaproszeń i plakatów 600,00 
7. Koszt plakatów, ulotek promujących Europejską Debatę Publiczną 600,00 

8. 
Koszt materiałów z logo Europejskiej Debaty Publicznej  

(długopisy, teczki, notesy ) 
1 200,00 

9. 
Koszt wydruku projektu NPR 2007-2013 wraz z programem 

Europejskiej Debaty Publicznej 
1 000,00 

10. Zespół  kameralny 800,00 

II. 
Ogłoszenia w mediach 

 
3 700,00 

2. Spot w radio 1 700,00 

III. 
Wynagrodzenia dla ekspertów 

 
3 000,00 

IV. 
Zakup materiałów informacyjnych, promocyjnych i biurowych 

 
3 600,00 

1. Papier kserograficzny i wizytówkowy 100,00 
2. Tonery do drukarki i ksero 700,00 

3. 
Materiały biurowe niezbędne do realizacji zadania  

(teczki, długopisy, notatniki, koperty, pisaki, cienkopisy) 
100,00 

4. Materiały promocyjne (bombki, zakładki) 2 700,00 

V. Rezerwa 2 000,00 

               Razem 24 000,00 

 

§ 10. Porozumienie niniejsze zosta³o sporz¹dzone
w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

Podmiot:         Dysponent:

Starosta                                          Wojewoda Opolski
Zbigniew Majka                             El¿bieta Rutkowska

Cz³onek Zarz¹du
Jerzy Dunaj
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Porozumienie

zawarte w Opolu w dniu 25 listopada 2005 r.

w sprawie przekazania dotacji z rezerwy celowej z bud¿etu pañstwa na pokrycie kosztów  realizacji zadania:
Organizacja Europejskiej Debaty Publicznej na temat przysz³oœci Polski i regionów w Unii Europejskiej

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rz¹dowej w województwie (j.t. Dz. U.  z 2001 r.
Nr 80, poz. 872, zm. Nr 128, poz. 1407; z 2002 r. Nr 37, poz. 329,
Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200,
poz. 1688) w zwi¹zku z realizacj¹ decyzji Ministra Finansów
z dnia 13 paŸdziernika 2005 r. (nr IP-6/4135/792/11208/10A/MO/05)

pomiêdzy:
Wojewod¹ Opolskim El¿biet¹ Rutkowsk¹
zwanym dalej "Dysponentem",
a Powiatem Opolskim reprezentowanym przez Zarz¹d Po-

wiatu w osobach:
1. Starosty Opolskiego Henryka Lakwy
2. Wicestarosty Opolskiego Krzysztofa Wysdaka
zwanym dalej "Podmiotem"
zawarte zostaje porozumienie o nastêpuj¹cej treœci:

§ 1.1. Dysponent powierza Podmiotowi realizacjê zadañ
w zakresie organizacji powiatowej Europejskiej Debaty Publicz-
nej na temat przysz³oœci Polski i regionów w Unii Europejskiej
w Powiecie Opolskim.

2. Porozumienie zostaje zawarte na czas okreœlony, przy
czym termin realizacji zadania ustala siê do dnia 9 grudnia 2005 r.,
natomiast termin rozliczenia do dnia 31 grudnia 2005 r. na za-
sadach okreœlonych w § 4 niniejszego porozumienia.

3. Przyznan¹ dotacjê na realizacjê wy¿ej wymienionego
zadania w wysokoœci 24.000,00 z³ s³ownie(dwadzieœcia cztery
tysi¹ce z³otych 00/100) Dysponent przeka¿e Podmiotowi po
og³oszeniu niniejszego porozumienia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego. Œrodki finansowe przekazane bêd¹,
na konto Podmiotu: PKO BP S.A. I O/Opole 72 1020 3668 0000
5102 0015 7123.

4. Podmiot zobowi¹zuje siê do realizacji harmonogramu
rzeczowego zadania stanowi¹cego integraln¹ czêœæ niniejsze-
go porozumienia (za³¹cznik nr 1).

§ 2.1. Kontrola finansowa prawid³owoœci wykonywania
zleconego zadania, w tym wydatkowania przekazanych œrod-
ków finansowych, polega na przeprowadzaniu przez upowa¿-
nionych pracowników Dysponenta, w ka¿dym czasie i miejscu,
kontroli dokumentacji dostarczonej lub udostêpnionej przez
Podmiot.

2. Podmiot obowi¹zany jest do udzielania ustnych lub pi-
semnych, w zale¿noœci od ¿¹dania kontroluj¹cego i w terminie
przez niego okreœlonym, wyjaœnieñ i informacji dotycz¹cych re-
alizacji zleconego zadania.

3. Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia ksi¹g ra-
chunkowych w sposób umo¿liwiaj¹cy okreœlenie ca³kowitych
kosztów realizacji zleconego zadania.

§ 3.1. Podmiot zobowi¹zuje siê do wykorzystania przeka-
zanych œrodków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzy-
ska³, i na warunkach okreœlonych porozumieniem.

2. Dotacje udzielone z bud¿etu pañstwa wykorzystane nie-
zgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienale¿nie lub w nadmier-
nej wysokoœci, podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu pañstwa wraz
z odsetkami w wysokoœci okreœlonej jak dla zaleg³oœci podat-

kowych na konto bankowe: Opolski Urz¹d Wojewódzki,
Wydzia³ Finansów i Bud¿etu, NBP O/O Opole
22101014010006932231000000.

§ 4.1. Sprawozdanie merytoryczne wraz z rozliczeniem fi-
nansowym, zawieraj¹cym kserokopie potwierdzone za zgod-
noœæ z orygina³em rachunków, faktur i umów z wykonania zada-
nia oraz dowodów potwierdzaj¹cych dokonanie wydatku, po-
winno zostaæ sporz¹dzone przez Podmiot i dostarczone do Biu-
ra Zarz¹dzania Funduszami Europejskimi Opolskiego Urzêdu
Wojewódzkiego do zaakceptowania w terminie nie póŸniej ni¿
do dnia 31 grudnia 2005 r.

2. W przypadku niewykonania lub czêœciowego wykona-
nia zleconego zadania dotacja podlega zwrotowi w czêœci pro-
porcjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania nie-
zw³ocznie, nie póŸniej jednak ni¿ do dnia 28 lutego 2006 r.

3. Do realizacji zadania finansowanego z przyznanej dota-
cji, Podmiot zobowi¹zany jest stosowaæ odpowiednio przepisy
ustawy Prawo zamówieñ publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póŸn. zm.).

4. Nadzór merytoryczny nad realizacj¹ niniejszego poro-
zumienia powierza siê Dyrektorowi Biura Zarz¹dzania Fundu-
szami Europejskimi - Katarzynie Œcipieñ.

§ 5. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane za zgod¹ obu
stron w przypadku wyst¹pienia okolicznoœci, za które strony nie
ponosz¹ odpowiedzialnoœci, a które uniemo¿liwiaj¹ wykonywa-
nie porozumienia.

§ 6.1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez Dyspo-
nenta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzysty-
wania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieter-
minowego lub nienale¿ytego wykonywania porozumienia,
a w szczególnoœci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizo-
wanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontro-
li oraz oceny realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.

2. Rozwi¹zuj¹c porozumienie Dysponent okreœli kwotê do-
tacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranej
w nadmiernej wysokoœci wraz z odsetkami, w wysokoœci okre-
œlonej jak dla zaleg³oœci podatkowych, termin jej zwrotu oraz
nazwê i numer konta, na które nale¿y dokonaæ wp³aty, zgodnie
z zapisem art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148).

§ 7.1. Podmiot zg³asza w formie pisemnej Dysponentowi
zmiany dotycz¹ce realizacji zadania: Organizacja Europejskiej
Debaty Publicznej na temat przysz³oœci Polski i regionów w Unii
Europejskiej w Powiecie Opolskim z zastrze¿eniem ust. 2.

2. Dysponent dopuszcza dokonanie przesuniêæ przez Pod-
miot pomiêdzy kategoriami wydatków wymienionymi w za³¹cz-
niku nr 1. Zmiana pomiêdzy kategoriami nie mo¿e przekroczyæ
10 % wartoœci przekazanej dotacji z rezerwy celowej.

3. Zmiany pomiêdzy kategoriami wydatków przekraczaj¹-
ce 10 % wartoœci przekazanej dotacji z rezerwy celowej wyma-
gaj¹ zmiany niniejszego porozumienia w formie aneksu.
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§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ zachowa-
nia formy pisemnej pod rygorem niewa¿noœci.

§ 9. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 10. Porozumienie niniejsze zosta³o sporz¹dzone
w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

Podmiot:         Dysponent:

Starosta Opolski                               Wojewoda Opolski
Henryk Lakwa                                 El¿bieta Rutkowska

Wicestarosta Opolski
Krzysztof Wysdak

   Za³¹cznik nr 1

Harmonogram rzeczowo - finansowy projektu

Lp. Nazwa usługi/towaru Koszt (zł) 
I. Organizacja powiatowej europejskiej debaty publicznej 13 000,00 
1. Wynajem sali konferencyjnej, sprzęt nagłaśniający  

i multimedialny, poczęstunek 
4 800,00 

2. Koszt baneru z logo Europejskiej Debaty Publicznej,  
koszt zakupu stelaŜa i ramy na prezentację plakatu podczas debaty 

700,00 

3. Koszt druku zaproszeń, plakatów, ulotek (broszur) promujących 
Europejską Debatę Publiczną 

2 933,00 

4. Koszt materiałów z logo Europejskiej Debaty Publicznej (teczki, 
breloczki, smycze, torby z nadrukiem) 

2 867,00 

5. Koszt produkcji płytki projektu NPR 2007 – 2013 1 500,00 
6. Koszt kolorowego ksero okładek do materiału z Europejskiej 

Debaty Publicznej 
200,00 

II. Ogłoszenie w mediach 3 294,00 
1. Ogłoszenie w prasie – patronat medialny 1 500,00 
2. Ogłoszenie w radio 1 794,00 
III. Wynagrodzenie dla ekspertów 3 000,00 
1. Umowa o dzieło 1 500,00 
2. Umowa o dzieło 1 500,00 
IV. Zakup materiałów informacyjnych, promocyjnych  

i biurowych 
2 660,00 

1. Papier ksero, grzbiety i oprawa twarda(okładki) 200,00 
2. Tusz kolorowy i czarny do drukarki, Toner do drukarki laserowej 340,00 
3. Toner do ksero 120,00 
4. Długopisy, zszywki, identyfikatory 600,00 
5. Notesy (bloczki), koperty 1 400,00 
V. Rezerwa 2 046,00 

RAZEM 24 000,00 
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Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r.
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087), zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1. Ustanawia siê pomniki przyrody, których nazwy i po³o-
¿enie okreœla za³¹cznik do niniejszego rozporz¹dzenia.

§ 2. Szczególnym celem ochrony jest zachowanie w sta-
nie najmniej zmienionym, wyró¿niaj¹cych siê indywidualnymi
cechami co do wieku i rozmiarów drzew gatunków rodzimych i ob-
cych, o których mowa w § 1 ze wzglêdów naukowych i dydaktycznych.

§ 3. W stosunku do pomników przyrody, o których mowa
w § 1, wprowadza siê nastêpuj¹ce zakazy:

2412

Rozporz¹dzenie Nr 0151/P/43/05
Wojewody Opolskiego

z dnia 15 listopada 2005 r.

w sprawie ustanowienia pomników przyrody

1) niszczenia, uszkadzania lub przekszta³cania obiektów
objêtych ochron¹;

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
3) umieszczania tablic reklamowych.

§ 4.Wykonanie rozporz¹dzenia oraz sprawowanie nadzo-
ru nad pomnikami przyrody, o których mowa w § 1, powierza siê
wojewódzkiemu konserwatorowi przyrody.

§ 5. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.

Wojewoda Opolski
El¿bieta Rutkowska

Lp.

10

11
12

13

14
15
16

17
18

19
20

21
22

23
24
25

26
27

28

29

30
31

 

    Za³¹cznik
    do  rozporz¹dzenia Nr 0151/P/43/05

              Wojewody Opolskiego
        z dnia 15 listopada 2005 r.
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32 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy  Quercus robur  Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn - Koźle Sławięcice Kędzierzyn Czajka 12a 

33 pojedynczy okaz z gatunku wiąz szypułkowy Ulmus laevis Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn - Koźle Sławięcice Kędzierzyn Czajka 12a 

34 pojedynczy okaz z gatunku wiąz szypułkowy Ulmus laevis Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn - Koźle Sławięcice Kędzierzyn Czajka 12a 

35 pojedynczy okaz z gatunku grab pospolity Carpinus betulus Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn - Koźle Sławięcice Kędzierzyn Czajka 12a 

36 pojedynczy okaz z gatunku grab pospolity Carpinus betulus Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn - Koźle Sławięcice Kędzierzyn Czajka 12a 

37 pojedynczy okaz z gatunku grab pospolity Carpinus betulus Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn - Koźle Sławięcice Kędzierzyn Czajka 12a 

38 pojedynczy okaz z gatunku klon pospolity Acer platanoides Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn - Koźle Sławięcice Kędzierzyn Czajka 12a 

39 lpojedynczy okaz z gatunku lipa drobnolistna Tilia cordata Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn - Koźle Sławięcice Kędzierzyn Czajka 12a 

40 pojedynczy okaz z gatunku wiąz szypułkowy Ulmus laevis Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn - Koźle Sławięcice Kędzierzyn Czajka 10i 

41 pojedynczy okaz z gatunku jesion wyniosły Fraxinus excelsior Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn - Koźle Sławięcice Kędzierzyn Czajka 10f 

42 pojedynczy okaz z gatunku jesion wyniosły Fraxinus excelsior Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn - Koźle Sławięcice Kędzierzyn Czajka 10f 

43 pojedynczy okaz z gatunku jesion wyniosły Fraxinus excelsior Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn - Koźle Sławięcice Kędzierzyn Czajka 10f 

44 pojedynczy okaz z gatunku jesion wyniosły Fraxinus excelsior Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn - Koźle Sławięcice Kędzierzyn Czajka 10f 

45 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy  Quercus robur  Kędzierzyn-Koźle Bierawa Kotlarnia Kędzierzyn Kotlarnia 263d 

46 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy  Quercus robur  Kędzierzyn-Koźle Bierawa Kotlarnia Kędzierzyn Kotlarnia 262f 

47 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy  Quercus robur  Kędzierzyn-Koźle Bierawa Kotlarnia Kędzierzyn Kotlarnia 264h 

48 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy  Quercus robur  Kędzierzyn-Koźle Bierawa Kotlarnia Kędzierzyn Kotlarnia 264d 

49 pojedynczy okaz z gatunku czereśnia ptasia Prunus avium Kędzierzyn-Koźle Bierawa Kotlarnia Kędzierzyn Kotlarnia 265g 

50 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy  Quercus robur  Kędzierzyn-Koźle Bierawa Goszyce Kędzierzyn Kotlarnia 272m 

51 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy  Quercus robur  Kędzierzyn-Koźle Bierawa Goszyce Kędzierzyn Kotlarnia 273iX 

52 pojedynczy okaz z gatunku wiąz polny Ulmus minor Kędzierzyn-Koźle Bierawa Stara Kuźnia Kędzierzyn Kotlarnia 273iX 

53 pojedynczy okaz z gatunku buk pospolity Fagus sylvatica Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn - Koźle Kędzierzyn - Koźle Kędzierzyn Blachownia 148a 

54 pojedynczy okaz z gatunku buk pospolity Fagus sylvatica Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn - Koźle Kędzierzyn - Koźle Kędzierzyn Blachownia 148a 
55 pojedynczy okaz z gatunku buk pospolity Fagus sylvatica Kędzierzyn-Koźle Bierawa Stara Kuźnia Kędzierzyn Blachownia 119f 
56 pojedynczy okaz z gatunku buk pospolity Fagus sylvatica Kędzierzyn-Koźle Bierawa Stara Kuźnia Kędzierzyn Blachownia 122g 
57 pojedynczy okaz z gatunku buk pospolity Fagus sylvatica Kędzierzyn-Koźle Bierawa Stara Kuźnia Kędzierzyn Blachownia 122g 

58 pojedynczy okaz z gatunku buk pospolity Fagus sylvatica Kędzierzyn-Koźle Bierawa Stara Kuźnia Kędzierzyn Blachownia 121c 

59 pojedynczy okaz z gatunku buk pospolity Fagus sylvatica Kędzierzyn-Koźle Bierawa Stara Kuźnia Kędzierzyn Blachownia 121c 
60 pojedynczy okaz z gatunku buk pospolity Fagus sylvatica Kędzierzyn-Koźle Bierawa Stara Kuźnia Kędzierzyn Blachownia 121c 

61 pojedynczy okaz z gatunku buk pospolity Fagus sylvatica Kędzierzyn-Koźle Bierawa Stara Kuźnia Kędzierzyn Blachownia 121c 

62 pojedynczy okaz z gatunku buk pospolity Fagus sylvatica Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn - Koźle Azoty Kędzierzyn Blachownia 149b 
63 pojedynczy okaz z gatunku buk pospolity Fagus sylvatica Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn - Koźle Kędzierzyn - Koźle Kędzierzyn Stampnica 174a 

64 pojedynczy okaz z gatunku buk pospolity Fagus sylvatica Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn - Koźle Kędzierzyn - Koźle Kędzierzyn Stampnica 174a 

65 grupa 2 cisów pospolitych Taxus baccata Kluczbork Kluczbork Ligota Górna a - a - 581/7 

66 pojedynczy okaz z gatunku jodła pospolita Abies alba Olesno Radłów Sternalice Olesno Sternalice 15k 

 


