
 

  

TREŚĆ: 

Poz.: 

U C H W A Ł A  R A D Y  P O W I A T U  

343 – Rady Powiatu w Głubczycach nr IV/36/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w spra-

wie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym i wspólnotom miesz-

kaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Głubczyckiego na 

dofinansowanie kosztów związanych z demontażem konstrukcji budowlanych 

zawierających azbest 1451 

U C H W A Ł Y  R A D  G M I N :  

344 – Rady Miejskiej w Baborowie nr IV-32/11 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie 

ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie 

rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 1452 

345 – Rady Miejskiej w Baborowie nr V-48/11 z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie 

utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury  

w Baborowie 1454 

346 – Rady Miejskiej w Baborowie nr V-49/11 z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie 

utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Baborowie 1457 

347 – Rady Miejskiej w Baborowie nr V-51/11 z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udziele-

nie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora 

finansów publicznych 1460 

348 – Rady Miejskiej w Głubczycach nr VI/42/11 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie 

stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gmi-

nę Głubczyce za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 1460 

349 – Rady Miejskiej w Głuchołazach nr V/41/11 z dnia 26 stycznia 2011 r. w spra-

wie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usłu-

gi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjali-

stycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, 

jak również tryb ich pobierania 1463 

350 – Rady Miejskiej w Głuchołazach nr VI/51/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie 

zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr V/41/11 z dnia 26 stycznia 

2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i od-

płatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłącze-

niem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psy-

chicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwal-

niania od opłat, jak również tryb ich pobierania 1464 

351 – Rady Miejskiej w Głuchołazach nr VI/52/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień 

przyznawanych przez Gminę Głuchołazy za wysokie wyniki we współzawod-

nictwie sportowym 1465 

352 – Rady Miejskiej w Głuchołazach nr VI/53/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie 

wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego, dla dróg gminnych na terenie 

gminy Głuchołazy 1466 

Nr 27 Opole, dnia 18 marca 2011 r. 

DZIENNIK URZĘDOWY 
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 27 – 1450 –  

 

353 – Rady Miejskiej w Głuchołazach nr VI/54/11 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XLVII/395/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia  

30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz usta-

lenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samo-

chodowych na drogach na terenie miasta Głuchołazy będących własnością 

Gminy Głuchołazy 1467 

354 – Rady Miejskiej w Kietrzu nr V/36/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy 

Kietrz 1468 

355 – Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr IV/20/2011 z dnia 3 lutego 2011 r.  

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na ob-

szarze Gminy Zdzieszowice 1469 

Z A R Z Ą D Z E N I E  S T A R O S T Y  

356 – Starosty Krapkowickiego nr Or.120.10.2011 z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie 

ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu 

Pomocy Społecznej w powiecie krapkowickim 1476 

P O R O Z U M I E N I A :  

357 – nr Or.031-1/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r. zawarte pomiędzy Powiatem Krap-

kowickim a Gminą Krapkowice w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice 

prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej 1476 

358 – nr 1/11 z dnia 7 lutego 2011 r. zawarte pomiędzy Powiatem Nyskim a Gminą 

Nysa w sprawie powierzenia Gminie Nysa zadań przewidzianych dla Powia-

towej Biblioteki Publicznej w Nysie 1478 

359 – zawarte w dniu 23 lutego 2011 r. pomiędzy Gminą Kędzierzyn - Koźle a Mia-

stem Racibórz w sprawie organizacji przez Gminę Kędzierzyn-Koźle nauki 

religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 1479 
 

 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 27 – 1451 – Poz. 343 

 

343 

 
346 

UCHWAŁA NR IV/36/2011 

 RADY POWIATU W GŁUBCZYCACH 

 

 z dnia 25 stycznia 2011 r. 

  

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym  

dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Głubczyckiego  

na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem konstrukcji budowlanych zawierających azbest 

 

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz 

art. 400a ust. 1 pkt 8, art. 403 ust. 1, ust. 3, 

ust. 4 pkt 1a i lit. b, ust. 5 ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), Rada 

Powiatu uchwala Regulamin udzielania osobom 

fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji 

celowej ze środków budżetu Powiatu Głubczyc-

kiego na dofinansowanie kosztów związanych  

z demontażem konstrukcji budowlanych zawiera-

jących azbest:  

 

§ 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady 

udzielania dotacji celowej ze środków budżetu 

Powiatu Głubczyckiego na dofinansowanie kosz-

tów związanych z demontażem konstrukcji bu-

dowlanych zawierających azbest udzielanej oso-

bom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym. 

2. Wysokość środków przeznaczona na dota-

cje celowe do prac, o których mowa w ust. 1 

określana będzie corocznie w planie wydatków 

budżetu powiatu. 

3. O jednorazową dotację do każdego obiektu 

budowlanego, zawierającego wyroby azbestowe 

ubiegać się mogą osoby fizyczne, posiadające 

tytuł prawny do nieruchomości położonej na tere-

nie Powiatu Głubczyckiego (własność, współwła-

sność lub użytkowanie wieczyste) oraz wspólnoty 

mieszkaniowe, posiadające zgodę właścicieli nie-

ruchomości na prace budowlane i które poniosą 

koszty związane z rozbiórką konstrukcji budowla-

nych zawierających azbest, z zastrzeżeniem § 2 

ust. 5 i ust. 6 regulaminu. 

4. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1 nie 

dotyczy nieruchomości wykorzystywanej do pro-

wadzenia działalności gospodarczej w całości lub 

części. 

 

§ 2.1. Zarząd Powiatu udziela jednorazowej 

dotacji celowej na dofinansowanie kosztów de-

montażu konstrukcji budowlanych zawierających 

azbest w wysokości nie przekraczającej 800,00 zł 

(słownie: osiemset złotych 00/100), dla każdego 

obiektu budowlanego (rozumianego jako obiekt 

wolnostojący). 

2. Podstawą obliczenia należnej dotacji jest 

ilość wyrobów zawierających azbest, wykazana 

w „Informacji o wyrobach zawierających azbest  

i miejscu ich wykorzystania”, o której mowa  

w § 2 ust. 6. 

3. Dotacja celowa może wynosić maksymalnie 

600,00 zł za tonę demontowanych konstrukcji 

budowlanych zawierających azbest. Przyjmuje 

się, że średnia masa 1 m2 płyt dachowych wynosi 

0,011 Mg (11 kg). 

4. Dotacja nie jest udzielana na pokrycie kosz-

tów transportu i unieszkodliwiania wyrobów za-

wierających azbest oraz zastąpienia ich nowymi 

materiałami. 

5. Dotacja nie jest udzielana w przypadku roz-

biórki konstrukcji budowlanych zawierających 

azbest wykonanej przez Wnioskodawcę we wła-

snym zakresie lub wykonanej przez przedsiębiorcę 

nie posiadającego obowiązującej decyzji Marszał-

ka Województwa Opolskiego, zatwierdzającej 

„Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

zawierającymi azbest”. 

6. Dotacja, o której mowa w ust. 1 nie doty-

czy osób, które nie przedłożyły do właściwego 

organu „Informacji o wyrobach zawierających 

azbest i miejscu ich wykorzystania” lub „Informa-

cji o wyrobach zawierających azbest, których 

wykorzystanie zostało zakończone”, o której 

mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 

2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wyko-

rzystania i przemieszczania azbestu oraz wyko-

rzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,  

w których był lub jest wykorzystywany azbest 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876 ze zm.), 

najpóźniej do dnia złożenia wniosku. 

7. Ubiegający się o uzyskanie dotacji celowej 

do rozbiórki konstrukcji budowlanych zawierają-

cych azbest składa wniosek o dofinansowanie 

wraz z wymaganymi dokumentami do Zarządu 

Powiatu. Wniosek zawiera w szczególności:  

1) nazwę wnioskodawcy,  

2) adres i dane wnioskodawcy,  

3) serię i numer dokumentu tożsamości,  

4) dokładny adres nieruchomości, na terenie 

której mają być prowadzone prace,  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 27 – 1452 – Poz. 343-344 

 

5) tytuł prawny do dysponowania nierucho-

mością,  

6) szczegółowy opis zadania,  

7) termin realizacji zadania,  

8) kalkulację wysokości dotacji,  

9) nazwę i adres firmy, z którą Wnioskodawca 

planuje zawrzeć umowę na usunięcie materiałów 

konstrukcyjnych, zawierających azbest. 

8. Wnioski o dotację przyjmowane są na bie-

żąco. 

9. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności 

rozpatrywane są przez Zarząd Powiatu wg kolej-

ności ich złożenia w cyklu miesięcznym, aż do 

wyczerpania środków na dany rok kalendarzowy. 

Wnioski złożone po dniu 30 listopada będą rozpa-

trywane w następnym roku kalendarzowym. 

10. Wnioski nie zrealizowane w danym roku  

z powodu braku środków finansowych będą roz-

patrywane w pierwszej kolejności w roku następ-

nym. 

11. Dotowane będą przedsięwzięcia zrealizo-

wane po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały  

i podpisaniu umowy na dofinansowanie. 

12. Udzielenie dotacji następuje na podstawie 

umowy zawartej przez Zarząd Powiatu z podmio-

tami określonymi w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały. 

13. Umowa powinna zawierać w szczególno-

ści:  

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na 

jaki dotacja została przyznana i termin jego wy-

konania,  

2) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi 

wykonującemu zadanie i tryb płatności,  

3) termin wykorzystania dotacji,  

4) tryb kontroli wykonywania zadania,  

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,  

6) termin zwrotu niewykorzystanej części do-

tacji. 

 

§ 3.1. Rozliczenie dotacji nastąpi po zakoń-

czeniu zadania na podstawie faktury VAT z wy-

szczególnionym kosztem demontażu. 

Do rozliczenia należy również dołączyć: 

1) potwierdzenie zapłaty,  

2) umowę zawartą przez Wnioskodawcę  

z przedsiębiorcą uprawnionym do wykonywania 

prac,  

3) prawomocną decyzję Marszałka Wojewódz-

twa Opolskiego zatwierdzającą „Program gospo-

darki odpadami niebezpiecznymi” wytwarzanymi 

przez ww. przedsiębiorcę. 

2. Rozliczenie dotacji powinno nastąpić  

w terminie do 10 dni od dnia zakończenia zada-

nia, wskazanego w umowie. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu. 

 

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej 

wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczy-

cach. 

 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący  

Rady Powiatu  

Stanisław Krzaczkowski 

346
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UCHWAŁA NR IV-32/11 

 RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE 

 

 z dnia 20 stycznia 2011 r. 

  

w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji  

w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18  

ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., 

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  

Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.  

Nr 153 poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 

Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,  

z 2008 r. 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,  

z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 

oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, 

poz. 240 i Nr 106, poz. 675) art. 27 ust. 2 
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ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  

(Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) 

oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.  

Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146,  

Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 

1020 i Nr 238, poz. 1578) po zaopiniowaniu  

w dniu 4 stycznia 2011 roku przez Gminną Radę 

Sportu w Baborowie Rada Miejska w Baborowie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się warunki i tryb postępowania  

w zakresie wspierania finansowego, zwanego 

dalej „dotacją”, klubów sportowych działających 

w celu upowszechniania i rozwoju sportu poprzez 

popularyzację uprawiania sportu dla podnoszenia 

sprawności fizycznej. 

 

§ 2. Dotację celową z budżetu Gminy Babo-

rów może otrzymać klub sportowy posiadający 

siedzibę i działający na terenie Gminy Baborów, 

niedziałający w celu osiągnięcia zysku. 

 

§ 3. Wysokość dotacji przeznaczona na finan-

sowanie sportu ustalana jest na dany rok  

w uchwale budżetowej. 

 

§ 4. Dotację mogą otrzymać kluby sportowe 

szkolące zawodników w grach indywidualnych  

i zespołowych, biorące udział w rozgrywkach  

w ramach współzawodnictwa sportowego  

w danej dyscyplinie sportu. 

 

§ 5. Warunkiem ubiegania się przez kluby 

sportowe o udzielenie dotacji na realizację zada-

nia, którego cel publiczny określono w § 1 jest 

zrzeszenie w klubie sportowym zawodników 

uprawiających określoną dyscyplinę sportową  

i posiadających licencję zawodnika wydaną przez 

uprawniony do tego polski związek sportowy, 

kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający 

do uczestnictwa we współzawodnictwie sporto-

wym. 

 

§ 6.1. Udzielenie dotacji odbywa się w trybie 

bezkonkursowym w formie naboru ofert, który 

ogłasza Burmistrz Gminy Baborów, z co najmniej 

14-dniowym wyprzedzeniem. 

2. Ogłoszenie naboru ofert powinno zawierać 

informacje o: 

1) rodzaju zadania; 

2) wysokości środków publicznych przezna-

czonych na realizację tego zadania w danym roku 

budżetowym; 

3) zasadach przyznawania dotacji; 

4) terminach i warunkach realizacji zadania; 

5) terminie składania ofert; 

6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych 

przy dokonywaniu wyboru oferty. 

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, za-

mieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej,  

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz 

na stronie internetowej Gminy Baborów. 

 

§ 7.1. Dotacja może być udzielona przez Bur-

mistrza Gminy Baborów z pominięciem naboru 

ofert, jeżeli spełnione zostaną następujące wa-

runki: 

1) wysokość dofinansowania lub finansowania 

zadania ze środków budżetu Gminy nie przekra-

cza 10000 zł; 

2) zadanie realizowane będzie w okresie nie 

dłuższym niż 90 dni od dnia zawarcia umowy,  

o której mowa w § 13 niniejszej uchwały. 

2. Łączna kwota środków finansowych prze-

kazanych przez Burmistrza Gminy temu samemu 

beneficjentowi, w trybie określonym w ust. 1,  

w danym roku kalendarzowym, nie może prze-

kroczyć kwoty 20000 zł. 

3. Wysokość środków finansowych przyzna-

wanych przez Burmistrza Gminy na zasadach 

określonych w ust. 1 nie może przekroczyć 20% 

kwoty dotacji planowanych w budżecie gminy do 

udzielenia w trybie niniejszej uchwały. 

4. Nabory ofert mogą być ogłaszane w miarę 

potrzeb oraz możliwości finansowych budżetu 

Gminy Baborów także w ciągu roku budżetowe-

go. 

 

§ 8.1. Oferta klubu powinna zawierać w szcze-

gólności: 

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania pro-

ponowanego do realizacji; 

2) termin i miejsce realizacji zadania; 

3) kalkulację przewidywanych kosztów reali-

zacji zadania wraz ze wskazaniem udziału środ-

ków własnych; 

4) informację o wcześniejszej działalności 

podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego 

dotyczy zadanie; 

5) informację o posiadanych zasobach rze-

czowych i kadrowych zapewniających wykonanie 

zadania, w tym o wysokości środków finanso-

wych uzyskanych na realizację danego zadania  

z innych źródeł; 

6) potwierdzoną dokumentami informację  

o osiągnięciach sportowych. 

2. Szczegółowy wzór oferty określi zarządze-

niem Burmistrz Gminy Baborów. 

 

§ 9. Oferty złożone w naborze ofert rozpatruje 

Komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Gmi-

ny Baborów. 

 

§ 10.1. Przy rozpatrywaniu ofert, dotyczących 

realizacji zadania uwzględnia się w szczególności: 

1) możliwości personalne, techniczne i organi-

zacyjne realizacji zadania przez kluby; 
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2) poziom sportowy określony miejscem zaj-

mowanym przez klub w systemie rozgrywek li-

gowych; 

3) kalkulację finansową; 

4) wiarygodność klubu – na podstawie przed-

łożonych referencji i zaświadczeń, pochodzących 

od osób i podmiotów, z którymi klub współpra-

cował przy realizacji zadań publicznych w zakre-

sie sportu; 

5) dotychczasowe doświadczenie we współ-

pracy z Gminą Baborów; 

6) przedstawione przez klub możliwości pro-

mocji gminy Baborów poprzez sport, w wyniku 

realizacji proponowanego zadania. 

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także, gdy 

w wyniku ogłoszenia naboru ofert została zgło-

szona jedna oferta. 

 

§ 11.1. Komisja dokonuje oceny wszystkich 

ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie 

dotacji, którą następnie przekazuje Burmistrzowi 

Gminy Baborów wraz z protokołami posiedzeń. 

2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych 

ofert oraz podziału środków zaplanowanych  

w budżecie gminy na wspieranie sportu dokonuje 

zarządzeniem Burmistrz Gminy Baborów. 

 

§ 12. Wyniki naboru ofert zamieszczane są  

w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszane 

w Urzędzie Miejskim w Baborowie. 

 

§ 13.1. Z klubem, któremu przyznano dotację 

sporządza się na czas realizacji zadania umowę  

w formie pisemnej. 

2. Wzór umowy określi zarządzeniem Bur-

mistrz Gminy Baborów zgodnie z przepisami 

obowiązującej ustawy o finansach publicznych. 

 

§ 14. Określa się następujący sposób kontroli  

i oceny realizacji zadania przez kluby: 

1) zlecający zadanie sprawuje bieżącą kontrolę 

merytoryczną wydatkowania i rozliczania dotacji 

udzielonej z budżetu Gminy Baborów; 

2) zlecający zadanie dokonuje kontroli i oceny 

realizacji zadania, a w szczególności: 

a) stanu realizacji zadania, 

b) efektywności i rzetelności wykonania zada-

nia, 

c) prawidłowości wykorzystania środków pu-

blicznych otrzymanych na realizację zadania, 

d) prowadzenia dokumentacji finansowo - 

księgowej, określonej w przepisach prawa i po-

stanowieniach umowy. 

 

§ 15.1. Sprawozdanie z wykonania zadania 

określonego w umowie kluby sporządzają w ter-

minie 30 dni po upływie terminu, na który umowa 

została zawarta. 

2. Wzór sprawozdania określi zarządzeniem 

Burmistrz Gminy Baborów. 

3. Sprawozdanie z wykonania zadania umiesz-

cza się w Biuletynie Informacji Publicznej i wy-

wiesza się w Urzędzie Miejskim w Baborowie. 

 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Gminy. 

 

§ 17. Traci moc uchwała Nr XV-108/08 Rady 

Miejskiej w Baborowie z dnia 11 marca 2008 r.  

w sprawie określenia warunków i trybu wspiera-

nia - w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifi-

kowanego na terenie Gminy Baborów. 

 

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego i wcho-

dzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogło-

szenia. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Krystian Dolipski 
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UCHWAŁA NR V-48/11 

 RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE 

 

 z dnia 17 lutego 2011 r. 

  

w sprawie utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 

i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r.  

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 

717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 153, poz. 

1271, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 

1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 

128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.  

Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. 

Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. 
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Nr 28, poz. 142 i poz. 146), art. 9, art. 11  

i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r.  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultu-

ralnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 

123 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r.  

Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, 

poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, 

poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091  

i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 

1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504) oraz art. 

51 ust. 1 w zw. z art. 56 ustawy z dnia 21 sierp-

nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 

jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 oraz 

Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, 

poz. 1043, Nr 197, poz.1307 oraz Nr 200, poz. 

1323) Rada Miejska w Baborowie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1.1. Tworzy się gminną jednostkę organiza-

cyjną, działająca w formie samorządowej instytu-

cji kultury pod nazwą: Gminny Ośrodek Kultury  

w Baborowie, zwaną dalej Ośrodkiem.  

1. Ośrodek uzyskuje osobowość prawną i mo-

że rozpocząć działalność z chwilą wpisu do reje-

stru gminnych instytucji kultury. 

 

§ 2. Siedziba Ośrodka mieści się w Baborowie, 

a terenem działania jest obszar Gminy Baborów. 

 

§ 3.1. Do zadań Ośrodka należy wykonywanie 

zadań własnych Gminy w zakresie organizowania 

i prowadzenia działalności kulturalnej na terenie 

Gminy Baborów. 

2. Szczegółowe zadania Ośrodka określa treść 

statutu, stanowiącego załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Babo-

rów do przeniesienia na rzecz Ośrodka własności 

części nieruchomości, należącej do gminnego 

zasobu nieruchomości, stanowiącej działkę  

nr 1428/3, o pow. 0,0606, zabudowanej budyn-

kiem biurowo-mieszkalnym, dla której Sąd Rejono-

wy w Głubczycach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą nr OP1G00021222/2  

z przeznaczeniem na siedzibę i prowadzenie dzia-

łalności statutowej oraz przekazania na własność 

Ośrodka składników majątku ruchomego będą-

cych w dotychczasowym posiadaniu Gminnego 

Zepołu Oświaty, Kultury i Sportu w Baborowie,  

a niezbędnych do prowadzenia działalności 

Ośrodka. 

 

§ 5.1. Działalność Ośrodka będzie finansowana 

z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Gminy. 

2. Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe  

i składniki majątkowe także z następujących tytu-

łów: wpływów z własnej działalności, dotacji z bu-

dżetu państwa, wpływów z najmu i dzierżawy 

składników majątku, spadków, zapisów i darowizn 

od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł. 

 

§ 6. Nadaje się Ośrodkowi Statut, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Gminy. 

 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie czternastu dni od dnia jej 

opublikowania. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Krystian Dolipski 

 

 

Załącznik 

do uchwały nr V-48/11 

Rady Miejskiej w Baborowie 

z dnia 17 lutego 2011 r. 

 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  

W BABOROWIE 

§ 1.1. Gminny Ośrodek Kultury, zwany dalej 

Ośrodkiem, jest samorządową instytucją kultury  

i działa na podstawie ustawy z dnia 25 paździer-

nika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia-

łalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, 

poz. 123 ze zm.), aktu o utworzeniu oraz niniej-

szego statutu. 

2. Siedzibą Ośrodka jest Baborów, a terenem 

działania obszar Gminy Baborów. 

3. Organizatorem dla Ośrodka jest Gmina Ba-

borów. Ośrodek stanowi jednostkę organizacyjną 

Gminy Baborów. 

 

§ 2.1. Podstawowym celem działalności 

Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działal-

ności kulturalnej na terenie Gminy Baborów. 

2. Ośrodek prowadzi także działalność w za-

kresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

3. Ośrodek realizuje swoje zadania statutowe 

poprzez podejmowanie i inicjowanie działań, któ-

rych celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokaja-

nie potrzeb kulturalnych ludności, w szczególności 

mieszkańców Gminy Baborów w drodze świad-

czenia powszechnie dostępnych usług, zarówno  

o charakterze odpłatnym, jak i nieodpłatnym. 

4. Działalność Ośrodka nie stanowi działalno-

ści gospodarczej i nie jest nastawiona na osiąga-

nie zysku. 

5. Do podstawowych form prowadzenia dzia-

łalności kulturalnej przez Ośrodek należy  

w szczególności: 
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1) organizowanie wystaw artystycznych  

i wernisaży, 

2) organizowanie przedstawień teatralnych, 

koncertów, projekcji filmów, 

3) organizowanie i wspieranie imprez arty-

stycznych i rozrywkowych, 

4) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycz-

nych oraz kół zainteresowań, 

5) prowadzenie i organizowanie działalności 

zespołów muzycznych, tanecznych i folklory-

stycznych, 

6) podejmowanie działań mających na celu 

promocję kultury Gminy Baborów i lokalnych 

twórców kultury, 

7) tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie 

dóbr i wartości kultury, 

8) edukację kulturalną i wychowanie przez 

sztukę, 

9) sprawowanie opieki nad zabytkami, 

10) tworzenie warunków dla rozwoju amator-

skiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania 

wiedzą i sztuką, 

11) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, 

a także rękodzieła ludowego i artystycznego, 

12) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie 

potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, 

13) upowszechnianie wiedzy o kulturze,  

w tym o kulturze regionalnej. 

6. Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami 

kultury, podmiotami prowadzącymi działalność 

kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twór-

ców i artystów oraz organami władz publicznych 

zajmujących się działalnością kulturalną. 

 

§ 3.1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor. 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz 

Gminy w drodze konkursu, na zasadach określo-

nych w ustawie z dnia 25 października 1991 r.  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultu-

ralnej. 

3. Regulamin konkursu ustala Burmistrz Gminy. 

4. W przypadku powierzenia zarządzania 

Ośrodkiem osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie 

z ustawą, o której mowa w ust. 2, do osoby tej 

stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące 

Dyrektora. 

5. Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czyn-

ności z zakresu prawa pracy oraz jest jego 

zwierzchnikiem służbowym. 

6. Dyrektor jest organem zarządzającym 

Ośrodka oraz przełożonym pracowników Ośrodka. 

7. Dyrektor składa za Ośrodek oświadczenia 

woli oraz reprezentuje go na zewnątrz. 

 

§ 4.1. W Ośrodku działa Rada Programowa 

Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie, zwana 

dalej Radą. 

2. Rada jest organem doradczym Ośrodka. 

3. Rada składa się z 3 członków, powoływa-

nych przez Radę Miejską na 4 letnią kadencję 

spośród osób dysponujących wiedzą w zakresie 

działalności Ośrodka, w szczególności twórców, 

artystów oraz osób zajmujących się organizowa-

niem i prowadzeniem działalności kulturalnej. 

4. Członkowie Rady powołują i odwołują spo-

śród siebie Przewodniczącego Rady, który kieruje 

jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz. 

5. Rada opiniuje roczne programy działalności 

Ośrodka i plany działalności Ośrodka oraz wyraża 

opinię o ważniejszych zamierzeniach Ośrodka. 

6. Rada może z własnej inicjatywy kierować 

postulaty, apele i opinie do Dyrektora oraz orga-

nów Gminy w zakresie funkcjonowania Ośrodka 

oraz organizowania i prowadzenia działalności 

kulturalnej. 

7. Dyrektor przedkłada Radzie do zaopiniowa-

nia sprawozdania, o których mowa w § 7 oraz 

projekt regulaminu organizacyjnego i jego zmian. 

8. Za udział w pracach Rady nie przysługują 

diety ani zwrot kosztów. 

 

§ 5.1. Ośrodek gospodaruje samodzielnie 

przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowa-

dzi samodzielną gospodarkę w ramach posiada-

nych środków, kierując się zasadami efektywno-

ści ich wykorzystania. 

2. Ośrodek otrzymuje z budżetu Gminy co-

rocznie dotację na działalność w wysokości nie-

zbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym 

w szczególności kosztów wynagrodzeń pracow-

ników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji 

majątku. 

3. Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe z: 

1) wpływów z własnej działalności, 

2) dotacji z budżetu państwa, 

3) wpływów z najmu i dzierżawy składników 

majątku, 

4) spadków, zapisów i darowizn od osób fi-

zycznych i prawnych, 

5) innych źródeł. 

4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka 

jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrekto-

ra i zaopiniowany przez Radę. 

5. Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalno-

ści i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. 

 

§ 6.1. Podstawą działalności Ośrodka jest 

roczny program działalności ustalany przez Dyrek-

tora i zaopiniowany przez Radę. 

2. Program obejmuje najważniejsze zamierze-

nia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym 

roku. 

3. Ośrodek wykonuje także zadania z zakresu 

organizowania działalności kulturalnej polecone 

przez Organizatora. 

4. Zasadnicza część działalności Ośrodka jest 

nieodpłatna dla mieszkańców Gminy Baborów. 
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5. Ośrodek może pobierać opłaty za wstęp  

i udział w wystawach, koncertach, projekcjach 

filmów, przedstawieniach teatralnych i imprezach 

artystycznych i rozrywkowych. 

6. Opłaty, o których mowa w ust. 5 nie mogą 

przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych 

na zorganizowanie tych wydarzeń. 

 

§ 7. Dyrektor corocznie, w terminie do  

31 marca przedkłada Radzie Miejskiej sprawozda-

nie z działalności Ośrodka w poprzednim roku 

kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegó-

łowe informacje o wykonywaniu zadań, o których 

mowa w § 2, w szczególności zorganizowanych 

imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców  

w tych imprezach. 

 

§ 8. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa 

regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, 

po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz Rady. 

 

§ 9. Niniejszy statut może być zmieniony 

uchwałą Rady Miejskiej, w trybie właściwym dla 

jego nadania. 
343 

 

346 

 
344 

UCHWAŁA NR V-49/11 

 RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE 

 

 z dnia 17 lutego 2011 r. 

  

w sprawie utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 

i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r.  

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 

717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 153, poz. 

1271, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 

1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 

128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.  

Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. 

Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. 

Nr 28, poz. 142 i poz. 146), art. 9, 11 i 13 

ustawy z 25 października 1991 r. o organizowa-

niu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 oraz  

z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 

874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081,  

z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598,  

z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 

1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. 

Nr 62, poz. 504) w zw. z art. 2, art. 11 i art. 19 

ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o biblio-

tekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 oraz z 1998 r.  

Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, 

z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, 

poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) 

oraz art. 51 ust. 1 w zw. z art. 56 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-

ściami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102, 

poz. 651 oraz Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 

963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 oraz 

Nr 200, poz. 1323) Rada Miejska w Baborowie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Tworzy się gminną bibliotekę publiczną 

działająca w formie samorządowej instytucji kul-

tury pod nazwą: Gminna Biblioteka Publiczna  

w Baborowie, zwaną dalej Biblioteką. 

2. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną  

i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do 

rejestru gminnych instytucji kultury. 

 

§ 2. Siedziba Biblioteki mieści się w Baboro-

wie, a terenem działania jest obszar Gminy Babo-

rów. 

 

§ 3.1. Do zadań Biblioteki należy zaspokajanie 

potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyj-

nych mieszkańców Gminy Baborów oraz uczest-

niczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, 

głównie poprzez zapewnianie mieszkańcom do-

stępu do materiałów bibliotecznych i informacji. 

2. Szczegółowe zadania Biblioteki określa 

treść statutu, stanowiącego załącznik do niniej-

szej uchwały. 

 

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Babo-

rów do przeniesienia na rzecz Biblioteki własności 

części nieruchomości, należącej do gminnego 

zasobu nieruchomości, stanowiącej działkę  

nr 1428/3, o pow. 0,0606, zabudowanej budyn-

kiem biurowo-mieszkalnym, dla której Sąd Rejono-

wy w Głubczycach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą nr OP1G0002122/2  

z przeznaczeniem na siedzibę i prowadzenie dzia-

łalności statutowej oraz przekazania na własność 

Biblioteki składników majątku ruchomego będą-

cych w dotychczasowym posiadaniu Gminnego 

Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu w Baborowie,  
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a niezbędnych do prowadzenia działalności Biblio-

teki. 

 

§ 5.1. Działalność Biblioteki będzie finansowa-

na z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Gmi-

ny. 

2. Biblioteka może uzyskiwać środki i finan-

sowe i składniki majątkowe z darowizn, spadków 

oraz opłat, o których mowa w art. 14 ust. 2 

ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 

(Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.). 

 

§ 6. Nadaje się Bibliotece Statut, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Gminy. 

 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie czternastu dni od dnia jej 

opublikowania. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Krystian Dolipski 

 

 

 

Załącznik 

do uchwały nr V-49/11 

Rady Miejskiej w Baborowie 

z dnia 17 lutego 2011 r. 

 

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

W BABOROWIE 

§ 1.1. Gminna Biblioteka Publiczna w Baboro-

wie, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową 

instytucją kultury i działa na podstawie ustawy  

z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U.  

z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), ustawy z dnia 

27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, 

poz. 539 ze zm.), aktu o utworzeniu oraz niniej-

szego Statutu. 

2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej 

sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzo-

rowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. 

 

§ 2.1. Siedzibą Biblioteki jest Baborów, a tere-

nem działania obszar Gminy Baborów. 

2. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Ba-

borów, Biblioteka stanowi jednostkę organizacyj-

ną Gminy Baborów. 

3. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną  

z chwilą wpisu do rejestru samorządowych insty-

tucji kultury prowadzonego przez Organizatora. 

 

§ 3.1. Celem działania Biblioteki jest zaspoka-

janie potrzeb oświatowych, kulturalnych i infor-

macyjnych mieszkańców Gminy Baborów oraz 

wspieranie organów Gminy i innych gminnych 

jednostek organizacyjnych w upowszechnianiu 

wiedzy i kultury. 

2. Do zadań Biblioteki należy w szczególności: 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowy-

wanie i ochrona materiałów bibliotecznych, 

2) obsługa użytkowników, przede wszystkim 

udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działal-

ności informacyjnej, zwłaszcza informowanie  

o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów  

i ośrodków informacji naukowej, a także współ-

działanie z archiwami w tym zakresie, 

3) prowadzenie działalności bibliograficznej, 

dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyj-

nej i popularyzatorskiej, 

4) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypoży-

czanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany mię-

dzybibliotecznej, 

5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie 

materiałów bibliotecznych mieszkańcom Gminy, 

6) współdziałanie z innymi bibliotekami i insty-

tucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa 

i zaspokajania potrzeb oświatowych i kultural-

nych społeczności Gminy, 

7) tworzenie i udostępnianie baz danych kata-

logowych, bibliograficznych i faktograficznych, 

8) organizowanie i prowadzenie różnych form 

pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji 

książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu do-

robku kulturalnego gminy. 

3. Biblioteka współpracuje z innymi bibliote-

kami, instytucjami kultury, podmiotami prowa-

dzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami 

i związkami twórców i artystów oraz organami 

władz publicznych zajmujących się działalnością 

kulturalną. 

 

§ 4.1. Organem zarządzającym Biblioteki jest 

Dyrektor. 

2. Dyrektor kieruje całością działalności Biblio-

teki i reprezentuje ją na zewnątrz. 

3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Bi-

blioteki i wykonuje wobec nich czynności z za-

kresu prawa pracy za pracodawcę. 

 

§ 5.1. Dyrektora powołuje i odwołuje Bur-

mistrz Gminy w drodze konkursu, przeprowadza-

nego na zasadach określonych w ustawie z dnia 

25 października 1991 r. o organizowaniu i pro-

wadzeniu działalności kulturalnej. 

2. Regulamin konkursu ustala Burmistrz Gminy 

w drodze zarządzenia. 

3. W przypadku powierzenia przez Burmistrza 

Gminy zarządzania Biblioteką osobie fizycznej lub 

prawnej, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 1, 

do osoby, której powierzono zarządzanie Bibliote-
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ką stosuje się odpowiednio postanowienia doty-

czące Dyrektora. 

4. Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czyn-

ności z zakresu prawa pracy oraz jest jego 

zwierzchnikiem służbowym. 

 

§ 8.1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie 

przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowa-

dzi samodzielną gospodarkę w ramach posiada-

nych środków, kierując się zasadami efektywno-

ści ich wykorzystania. 

2. Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy co-

rocznie dotację na działalność w wysokości nie-

zbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym 

w szczególności na: 

1) wyposażenie, 

2) prowadzenie działalności bibliotecznej, 

zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych, 

3) doskonalenie zawodowe pracowników, 

4) wynagrodzenia pracowników, 

5) utrzymanie i eksploatację majątku. 

3. Biblioteka może uzyskiwać środki finanso-

we z: 

1) wpływów, o których mowa w § 10 ust. 2, 

2) dotacji z budżetu państwa, 

3) wpływów z najmu i dzierżawy składników 

majątku, 

4) spadków, zapisów i darowizn od osób fi-

zycznych i prawnych, 

5) innych źródeł. 

4. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki 

jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrekto-

ra. 

5. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działal-

ności i zobowiązania z uzyskiwanych przycho-

dów. 

 

§ 9.1. Podstawą działalności Biblioteki jest 

roczny program działalności ustalany przez Dyrek-

tora. 

2. Program obejmuje najważniejsze zamierze-

nia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym 

roku. 

3. Biblioteka wykonuje także zadania z zakresu 

organizowania działalności kulturalnej polecone 

przez Organizatora. 

§ 10.1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne  

i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Biblioteka może pobierać opłaty: 

1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, re-

prograficzne oraz wypożyczenia międzybiblio-

teczne, 

2) za wypożyczenia materiałów audiowizual-

nych, 

3) w formie kaucji za wypożyczone materiały 

biblioteczne, 

4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych 

materiałów bibliotecznych, 

5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwróce-

nie materiałów bibliotecznych. 

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 

pkt 1 i 2, nie może przekraczać równowartości 

kosztów wykonania usługi. 

4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 

ustala się w Regulaminie Biblioteki. 

 

§ 11.1. Biblioteka wszystkie swoje zadania 

wykonuje w siedzibie głównej w Baborowie. 

2. Poza siedzibą główną dodatkowo funkcjo-

nują filie Biblioteki w Rakowie, Sułkowie i Suchej 

Psinie, które wykonują zadania, o których mowa 

w § 3. 

 

§ 12. Dyrektor corocznie, w terminie do dnia 

31 marca przedkłada Radzie Miejskiej sprawozda-

nie z działalności Biblioteki w poprzednim roku 

kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegó-

łowe informacje o wykonywaniu zadań, o których 

mowa w § 3. 

 

§ 13.1. Organizację wewnętrzną Biblioteki 

określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez 

Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora. 

2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki 

określa Regulamin Biblioteki nadany przez Dyrek-

tora. 

 

§ 14. Niniejszy statut może być zmieniony 

uchwałą Rady Miejskiej, w trybie właściwym dla 

jego nadania. 

344
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UCHWAŁA NR V-51/11 

 RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE 

 

 z dnia 17 lutego 2011 r. 

  

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji  

w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18  

ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r., 

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  

Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r.  

Nr 153 poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. 

Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,  

z 2008 r. 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,  

z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 

oraz z 2010 Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, 

poz. 240 i Nr 106, poz. 675) art. 27 ust. 2 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  

(Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) 

oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.  

Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146,  

Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 

1020 i Nr 238, poz. 1578) Rada Miejska w Babo-

rowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr IV-32/11 Rady Miejskiej  

w Baborowie z dnia 20 stycznia 2011 roku  

w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postę-

powania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju 

sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora fi-

nansów publicznych, zmianie ulegają § 1 i § 2, 

które otrzymują nowe brzmienie: 

 

„§ 1. Ustala się warunki i tryb postępowania 

w zakresie wspierania finansowego, zwanego 

dalej „dotacją” dla klubów sportowych, realizują-

cych cel publiczny Gminy Baborów polegający na 

upowszechnianiu i rozwijaniu sportu poprzez po-

pularyzację uprawiania sportu dla podnoszenia 

sprawności fizycznej. 

 

§ 2. Dotację celową z budżetu Gminy Babo-

rów może otrzymać klub sportowy działający na 

terenie Gminy Baborów, niedziałający w celu 

osiągnięcia zysku.". 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Gminy. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Krystian Dolipski 
345
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UCHWAŁA NR VI/42/11 

 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH 

 

 z dnia 16 lutego 2011 r. 

  

w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Głubczyce  

za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z póź-

niejszymi zmianami) oraz art. 31 ustawy z dnia  

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 127 poz. 857) Rada Miejska w Głubczycach 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Na zasadach określonych niniejszą 

uchwałą mogą być przyznawane stypendia, na-

grody oraz wyróżnienia zawodnikom osiągającym 

wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym 

lub krajowym współzawodnictwie sportowym 

finansowane ze środków budżetu Gminy Głub-

czyce. 
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§ 2.1. Stypendium sportowe wypłacane przez 

Gminę Głubczyce stanowi pomoc finansową wspie-

rającą proces szkolenia sportowego zawodnika. 

2. Stypendium sportowe Gminy Głubczyce, 

zwane dalej stypendium, przyznawane może być 

zawodnikowi, który łącznie spełnia następujące 

warunki: 

a) uprawia dyscyplinę sportu, w której funk-

cjonuje polski związek sportowy w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwa-

lifikowanym, 

b) w chwili przyznawania stypendium nie 

ukończył 23 lat, 

c) osiąga wysokie wyniki sportowe w między-

narodowym lub krajowym współzawodnictwie 

sportowym (udział w igrzyskach olimpijskich, 

zajęcie miejsca 1 - 8 w mistrzostwach świata lub 

Europy, zajęcie miejsca 1 - 3 w mistrzostwach 

Polski seniorów, młodzików lub juniorów), 

d) objęty jest programem szkolenia, przez któ-

ry należy rozumieć opracowany przez właściwy 

polski związek sportowy program przygotowań 

do międzynarodowych zawodów sportowych 

(igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata, Europy) 

lub program przygotowany przez trenera lub ma-

cierzysty klub sportowy zawodnika przygotowu-

jący do zawodów krajowych (mistrzostwa Polski 

seniorów, młodzików lub juniorów). 

e) zobowiąże się pisemnie do promocji Gminy 

Głubczyce, która polegała będzie na informowa-

niu o wkładzie finansowym Gminy Głubczyce  

w realizowane zadanie o ile nie stoi to w sprzecz-

ności z innymi umowami cywilno - prawnymi 

zawartymi przez zawodnika na przedmiotową 

okoliczność lub klub sportowy, związek sportowy 

dysponujący jego wizerunkiem, którego jest re-

prezentantem. 

f) zamieszkuje na terenie Gminy Głubczyce. 

 

§ 3. Stypendia przyznaje, wstrzymuje i po-

zbawia Burmistrz Głubczyc na wniosek stowarzy-

szenia kultury fizycznej, związku lub klubu spor-

towego, a także z własnej inicjatywy. 

 

§ 4.1. Stypendium przyznaje się na czas okre-

ślony, nie dłuższy niż rok kalendarzowy. 

2. Stypendium wypłacane jest miesięcznie  

„z góry” w terminie do 15-ego dnia danego mie-

siąca. 

3. Kwota stypendiów uzależniona jest od wy-

sokości środków zabezpieczonych przez Radę 

Miejską w Głubczycach w budżecie gminy na 

dany rok, z tym że wysokość stypendiów nie 

może przekroczyć 500 zł miesięcznie. 

4. Szczegółowe warunki wypłaty stypendium 

ustalone zostaną w umowie. 

 

§ 5.1. Stypendium wstrzymuje się na wniosek 

Klubu zawodnikowi, jeżeli: 

a) zaniedbuje realizację programu szkolenio-

wego, 

b) został zawieszony w prawach zawodnika 

przez organ statutowy właściwego polskiego 

związku sportowego zgodnie z regulaminem tego 

związku lub przez inne właściwe stowarzyszenie. 

2. Wstrzymane stypendium wypłaca się za-

wodnikowi, po ustaniu przyczyn jego wstrzyma-

nia, począwszy od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym ustały te przyczyny. 

3. W przypadku stwierdzenia, iż wstrzymanie 

stypendium nastąpiło z przyczyn niezawinionych 

przez zawodnika, stypendium może być wypłaco-

ne także za cały okres wstrzymania. 

 

§ 6.1. Zawodnika pozbawia się stypendium, 

jeżeli w okresie jego pobierania: 

a) nie realizuje on programu szkoleniowego, 

b) została nałożona na niego kara dyscyplinar-

na przewidziana w statucie danego związku spor-

towego, 

c) utracił prawa zawodnika, o których mowa 

w § 2, 

d) utracił zdolność do uprawiania sportu 

stwierdzoną orzeczeniem lekarskim. 

2. Zawodnik traci prawo do stypendium  

w przypadku zmiany miejsca zamieszkania poza 

teren gminy Głubczyce. 

 

§ 7. Zawodnikowi, który jest czasowo nie-

zdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta 

została stwierdzona orzeczeniem lekarskim, może 

być wypłacane stypendium sportowe przez ten 

okres. 

 

§ 8.1. Zawodnik, któremu przyznano stypen-

dium jest zobowiązany do: 

a) przedstawienia na wniosek Burmistrza bieżą-

cych wyników z realizacji szkolenia sportowego, 

b) informowania Burmistrza o okolicznościach, 

o których mowa w § 5 lub § 6 najpóźniej w ter-

minie 7 dni od ich wystąpienia, 

c) promowania Gminy Głubczyce. 

2. W przypadku niewypełnienia obowiązków, 

o których mowa w ust. 1 Burmistrz może zażą-

dać zwrotu pobranego przez zawodnika stypen-

dium. 

 

§ 9. W przypadku przyznania stypendium, 

Burmistrz Głubczyc zawrze z zawodnikiem umo-

wę, w której zostaną określone indywidualne 

warunki przyznania i wypłaty stypendium. 

 

§ 10.1. Stypendium wypłacone w oparciu  

o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na ra-

chunek bankowy Urzędu Miejskiego w Głubczy-

cach wskazany przez Burmistrza Głubczyc  

w terminie 14 dni od daty doręczenia pisemnego 

żądania Burmistrza. 
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2. Z tytułu niedokonania zwrotu stypendium  

w terminie z ust. 1 zawodnik zobowiązany jest 

zapłacić odsetki ustawowe liczone za każdy dzień 

zwłoki. 

 

§ 11.1. Za osiągnięcie wysokiego wyniku 

sportowego we współzawodnictwie sportowym 

międzynarodowym lub krajowym może być przy-

znana zawodnikowi nagroda pieniężna lub wyróż-

nienie w postaci dyplomu. 

2. Ustala się następujące kategorie oraz wyso-

kości nagród: 

a) nagroda I stopnia –   2500 zł, 

b) nagroda II stopnia –  1500 zł, 

c) nagroda III stopnia – 1000 zł. 

3. Nagroda może być przyznana zawodnikowi, 

który jednocześnie: 

a) w roku złożenia wniosku o nagrodę lub  

w roku poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął 

wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym 

lub międzynarodowym, 

b) reprezentuje postawę godną naśladowania 

przez innych zawodników, 

c) zamieszkuje na terenie Gminy Głubczyce. 

4. Nagrodę lub wyróżnienie przyznaje Bur-

mistrz Głubczyc. 

 

§ 12.1. Wnioski o przyznanie stypendium, na-

grody lub wyróżnienia składać mogą stowarzy-

szenia kultury fizycznej, związki lub kluby spor-

towe oraz Burmistrz Głubczyc. 

2. Wniosek o stypendium powinien zawierać: 

a) imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego, 

b) dane osobowe kandydata, w tym imię i na-

zwisko zawodnika, datę i miejsce urodzenia, 

miejsce zamieszkania, nazwę klubu zrzeszającego 

zawodnika, 

c) opis osiągnięć sportowych zawodnika wraz 

z dokumentami je potwierdzającymi, 

d) program szkolenia i związany z okresem te-

go szkolenia proponowany okres przyznania sty-

pendium, 

3. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróż-

nienia dla zawodnika powinien zawierać dane  

o których mowa w ust. 2 lit. a) do c). 

4. W razie braków formalnych wnioskodawca 

może być wezwany do ich uzupełnienia w termi-

nie 14 dni. 

5. W przypadku nie uzupełnienia wniosku  

o przyznanie stypendium, w terminie, o którym 

mowa w ust. 4 wniosek nie podlega rozpatrzeniu. 

6. Wnioski o stypendium należy składać do 

dnia 15 grudnia każdego roku kalendarzowego, 

poprzedzającego rok, którego wniosek dotyczy. 

Wnioski o stypendium na 2011 r. mogą być skła-

dane do 15 marca 2011 r. 

7. Wnioski należy składać w Zarządzie Oświaty, 

Kultury i Sportu w Głubczycach, ul. Olimpijska 1,  

z dopiskiem na kopercie „stypendium sportowe”. 

 

§ 13.1. Wniosek o przyznanie stypendium, 

nagrody lub wyróżnienia podlega zaopiniowaniu 

przez Komisję ds. Nagród i Stypendiów Sporto-

wych, zwanej dalej „Komisją” w składzie: 

a) Przewodniczący Komisji Zdrowia, Sportu  

i Rekreacji Rady Miejskiej – przewodniczący Ko-

misji, 

b) 2 Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, 

c) Dyrektor Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu 

w Głubczycach. 

2. Do zadań Komisji w szczególności należy: 

a) opiniowanie wniosków, 

b) przedstawianie Burmistrzowi propozycji co 

do wysokości stypendium oraz kategorii nagrody, 

c) przedstawianie propozycji o wstrzymaniu 

lub pozbawieniu stypendium. 

3. Uchwały Komisji podejmowane są w gło-

sowaniu jawnym zwykłą większością głosów  

w obecności co najmniej połowy składu Komisji.  

Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. 

4. Członkowie Komisji wykonują swoje funkcje 

społecznie. 

 

§ 14. O przyznaniu nagrody lub wyróżnienia 

Burmistrz Głubczyce zawiadamia wyróżnionego 

oraz wnioskodawcę, informując jednocześnie  

o terminie sesji Rady Miejskiej w Głubczycach na 

której zostanie wręczona nagroda lub wyróżnie-

nie. 

 

§ 15. Na tablicy ogłoszeń oraz stronie interne-

towej Urzędu Miejskiego w Głubczycach publikuje 

się listę zawodników, którzy otrzymali stypendia, 

nagrody oraz wyróżnienia wraz z kwotą uzyska-

nych stypendiów i nagród. 

 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Głubczyc. 

 

§ 17.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

2. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej   

Kazimierz Naumczyk 
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UCHWAŁA NR V/41/11 

 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

 

 z dnia 26 stycznia 2011 r. 

  

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego  

lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 

1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r.  

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U.  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 

Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 144, Nr 175, poz. 

1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 

poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  

Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U.  

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 

1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 

poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142,  

Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 50 ust. 6 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-

łecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 

poz. 1362, Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551; 

Nr 219, poz. 1706; Nr 221, poz. 1738; Dz. U.  

z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 229;  

Nr 81 poz. 527; Nr 125, poz. 842) Rada Miejska 

w Głuchołazach uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przy-

znawania i ponoszenia odpłatności za usługi opie-

kuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwane 

dalej „usługami”, z wyłączeniem specjalistycz-

nych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowe warunki czę-

ściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak 

również trybu ich pobierania. 

 

§ 2.1) Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, o których mowa w art. 50 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-

łecznej świadczone są dla osób samotnych, które 

z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 

wymagają pomocy innych osób, a są jej pozba-

wieni. Usługi takie świadczone są również oso-

bom, które wymagają pomocy innych osób,  

a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący 

małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej po-

mocy zapewnić. 

2) Pierwszeństwo przy przyznawaniu usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opie-

kuńczych mają osoby samotne, osoby samotnie 

zamieszkujące i nie posiadające osób zobowiąza-

nych do alimentacji oraz rodziny, w których 

wszyscy członkowie wymagają pomocy z powo-

du niepełnosprawności lub wieku czy choroby. 

 

§ 3.1) Usługi, przyznawane są przez Kierowni-

ka Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach 

na wniosek: 

- osoby zainteresowanej lub jej rodziny; 

- przedstawiciela ustawowego osoby zaintere-

sowanej; 

- lekarza; 

- pielęgniarki środowiskowej; 

- pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Głuchołazach za zgodą osoby zaintere-

sowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. 

2) Usługi mogą być przyznane także z urzędu 

po powzięciu przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Głuchołazach informacji o osobie, która wyma-

ga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. 

3) Usługi świadczone są w dni robocze od po-

niedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 

4) Usługi przyznawane są na okres w jakim 

jest niezbędne świadczenie tych usług ustalony 

na podstawie danych wynikających z przeprowa-

dzonego wywiadu środowiskowego. 

5) Maksymalna liczba godzin usług przyznana 

świadczeniobiorcy to 20 godzin tygodniowo. 

 

§ 4.1) Wymiar, zakres, miejsce świadczenia  

i wysokość opłaty za usługi opiekuńcze oraz 

okres na jaki przyznane są usługi ustala w drodze 

decyzji administracyjnej Kierownik Ośrodka Po-

mocy Społecznej w Głuchołazach. 

2) Zakres specjalistycznych usług opiekuń-

czych obejmuje działanie dostosowane do szcze-

gólnych potrzeb wynikających z rodzaju schorze-

nia lub niepełnosprawności, w tym pielęgnację, 

rehabilitację fizyczną, przystosowanie do funkcjo-

nowania w społeczeństwie. 

3) Usługi obejmują w szczególności pomoc  

w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych 

takich, jak zakupy, przygotowanie posiłków, po-

moc w załatwianiu spraw urzędowych, opiekę 
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higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz 

w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z oto-

czeniem. 

 

§ 5. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych, 

specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się 

na kwotę 15,00 zł. 

 

§ 6. Wskaźnik odpłatności za 1 godzinę usługi, 

dla osób korzystających z usług, uzależniony jest 

od posiadanego dochodu w stosunku do aktualnie 

obowiązującego kryterium dochodowego osoby, 

o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

 

§ 7. Osoby korzystające z usług opiekuńczych 

i specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą 

opłatę za wykonane usługi opiekuńcze na zasa-

dach określonych w poniższej tabeli: 

 

Dochód na osobę 

zgodnie z art. 8  

ust. 1 ustawy  

o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności w procen-

tach ustalona od kosztu 1 godziny 

Osoba samotnie 

gospodarująca 

Osoba  

w rodzinie 

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 100%  

do 150% 

4% 15% 

powyżej 150%  

do 180% 

9% 25% 

powyżej 180%  

do 220% 

15% 40% 

powyżej 220%  

do 260% 

25% 60% 

powyżej 260%  

do 300% 

35% 80% 

powyżej 300%  

do 350% 

50% 90% 

powyżej 350%  

do 400% 

70% 100% 

powyżej 400% 100% 100% 

 

§ 8. W szczególnie uzasadnionych przypad-

kach, na wniosek osoby zobowiązanej do płatno-

ści za usługi, Kierownik Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Głuchołazach może całkowicie lub czę-

ściowo zwolnić ją z obowiązku ponoszenia od-

płatności, zwłaszcza ze względu na ciężką i dłu-

gotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobo-

cie, zdarzenie losowe lub inną trudną sytuację 

życiową. 

 

§ 9. Odpłatność za usługi wnoszona jest na 

konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchoła-

zach lub gotówką bezpośrednio w kasie tego 

Ośrodka, do dnia 15–go każdego następnego 

miesiąca po wykonaniu usługi. 

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Głuchołaz. 

 

§ 11. Traci moc w całości uchwała Nr XXVII/ 

205/04 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia  

29 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych za-

sad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia 

z opłat, jak również trybu ich pobierania. 

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Mariusz Migała 
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UCHWAŁA NR VI/51/11 

 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

 

 z dnia 23 lutego 2011 r. 

  

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach nr V/41/11 z dnia 26 stycznia 2011 r.  

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego  

lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 

1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r.  
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Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U.  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 

Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 144, Nr 175, poz. 

1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 

poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  

Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U.  

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 

1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 

poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142,  

Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 

230), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity  

Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Dz. U.  

z 2010 r. Nr 125, poz. 842.) Rada Miejska  

w Głuchołazach uchwala, co następuje:  

 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Głuchoła-

zach nr V/41/11 z dnia 26 stycznia 2011 r.  

w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłącze-

niem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegó-

łowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobiera-

nia wprowadza się następujące zmiany: 

1. Zmienia się § 2 uchwały, który otrzymuje 

brzmienie: 

„§ 2. Pierwszeństwo przy przyznawaniu usług 

mają osoby samotne, osoby samotnie zamieszku-

jące i nie posiadające osób zobowiązanych do 

alimentacji oraz rodziny, w których wszyscy 

członkowie wymagają pomocy z powodu niepeł-

nosprawności lub wieku czy choroby”. 

2. Zmienia się § 3 uchwały, który otrzymuje 

brzmienie: 

„§ 3. Usługi przyznawane są na okres w jakim 

jest niezbędne świadczenie tych usług ustalony 

na podstawie danych wynikających z przeprowa-

dzonego wywiadu środowiskowego”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Głuchołaz. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Mariusz Migała 
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UCHWAŁA NR VI/52/11 

 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

 

 z dnia 23 lutego 2011 r. 

  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień  

przyznawanych przez Gminę Głuchołazy za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;  

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  

Nr 173, poz. 1218) oraz art. 27 ust. 2 i art. 31 

ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  

o sporcie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) 

Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co nastę-

puje: 

 

§ 1. W Uchwale nr LI/436/10 Rady Miejskiej 

w Głuchołazach z dnia 10 listopada 2010 r.  

w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród  

i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Głucho-

łazy za wysokie wyniki we współzawodnictwie 

sportowym § 4 ust. 2. otrzymuje brzmienie:  

„§ 4 ust. 2. Przyznanie stypendium oraz jego 

wysokość podlega zaopiniowaniu przez Komisję 

Turystyki, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego 

Rady Miejskiej w Głuchołazach”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Głuchołaz. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Mariusz Migała 
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UCHWAŁA NR VI/53/11 

 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

 

 z dnia 23 lutego 2011 r. 

  

w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego, dla dróg gminnych na terenie gminy Głuchołazy 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r.  

Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 

984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  

z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568;  

z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; 

z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337;  

z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,  

Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, 

Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420,  

Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142,  

Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 

675) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy o drogach 

publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U.  

z 2007 r. Nr 19 poz. 115; z 2007 r. Nr 23 poz. 

136, Nr 192 poz. 1381; z 2008 r. Nr 54 poz. 

326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505;  

z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i poz. 101, Nr 86 poz. 

720, Nr 168 poz. 1323, z 2010 r. Nr 106 poz. 

675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225, poz. 1466) Ra-

da Miejska w Głuchołazach uchwala, co następu-

je:  

 

§ 1. Ustala się stawki opłat pobieranych za za-

jęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie 

gminy Głuchołazy na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg, doty-

czące: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,  

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanych z po-

trzebami zarządzania drogami lub potrzebami ru-

chu drogowego, 

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów 

budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarzą-

dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

oraz umieszczania reklam, 

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłącz-

ności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3. 

 

§ 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogo-

wego dróg gminnych, o których mowa w § 1  

pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za każ-

dy dzień zajęcia: 

1) przy zajęciu jezdni do 50 % szerokości 5,50 zł,  

2) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % szeroko-

ści 8,00 zł,  

3) przy zajęciu chodników, parkingów, pla-

ców, zatok postojowych, ścieżek rowerowych  

i ciagów pieszych 3,50 zł,  

4) przy zajęciu pozostałych elementów pasa 

drogowego 3,00 zł. 

 

§ 3. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogo-

wego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego 

w pasie drogowym urządzenia, o którym mowa  

w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały, ustala się nastę-

pujące roczne stawki opłaty: 

1) za umieszczenie urządzeń na drogowych 

obiektach inżynierskich 160,00 zł,  

2) za umieszczenie przewodów wodociągo-

wych lub kanalizacji sanitarnej 40,00 zł,  

3) za umieszczenie pozostałych urządzeń:  

a) pod lub nad jezdnią 120,00 zł,  

b) pod lub nad pozostałymi elementami pasa 

drogowego 80,00 zł. 

 

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego dla celów,  

o których mowa w § 1 pkt 3 niniejszej uchwały, 

uchwala się następujące stawki opłat za każdy 

dzień zajęcia pasa drogowego: 

1) za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego 

przez rzut poziomy obiektu budowlanego 0,50 zł,  

2) za 1 m2 powierzchni reklamy 1,50 zł. 

 

§ 5. Za zajecie 1 m2 pasa drogowego dla ce-

lów, o których mowa w § 1 pkt 4 niniejszej 

uchwały, uchwala się następujące stawki opłat za 

każdy dzień zajęcia pasa drogowego: 

1) dla potrzeb festynów, kiermaszy, koncer-

tów, wystaw 0,01 zł, 

2) dla potrzeb ogródków piwnych lub gastro-

nomicznych 0,25 zł, 

3) dla pozostałych celów 1,00 zł. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Głuchołaz. 

 

§ 7. Traci moc w całości Uchwała Nr XX/ 

163/04 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia  

30 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości 
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stawek za zajęcie pasa drogowego, dla dróg 

gminnych na terenie gminy Głuchołazy (Dz. Urz. 

Woj. Opolskiego Nr 52, poz. 1451). 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Mariusz Migała 
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UCHWAŁA NR VI/54/11 

 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

 

 z dnia 23 lutego 2011 r. 

  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/395/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 czerwca 2010 r. 

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat  

za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach na terenie miasta Głuchołazy  

będących własnością Gminy Głuchołazy. 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, oraz art. 13b 

ust. 3, 4 i 5 i art. 13f ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 

ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 

1987 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 

poz. 115, Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381,  

z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218, poz. 1391,  

z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i 101, Nr 227 poz. 

1505, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323,  

z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018) 

oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst ustawy – 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zm. Dz. U.  

z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  

Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, 

Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.  

Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 

poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172 

poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 

poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 

poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  

z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, z 2009 r. Nr 223 

poz. 1458, Nr 52 poz. 420, z 2010 r. Nr 157 

poz. 1241, Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146,  

Nr 106 poz. 675) Rada Miejska w Głuchołazach 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XLVII/395/10 z dnia  

30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia strefy 

płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości  

i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojaz-

dów samochodowych na drogach na terenie mia-

sta Głuchołazy będących własnością Gminy Głu-

chołazy zmienionej uchwałą Nr LI/464/10 Rady 

Miejskiej w Głuchołazach z dnia 10 listopada 

2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/ 

395/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia  

30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia strefy 

płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości  

i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojaz-

dów samochodowych na drogach na terenie mia-

sta Głuchołazy będących własnością Gminy Głu-

chołazy, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Opłaty za parkowanie pojazdów samo-

chodowych w strefie płatnego parkowania mogą 

być uiszczane w formie następujących opłat zry-

czałtowanych — abonamentowych: 

1) abonamenty ogólnie dostępne upoważniają-

ce do parkowania pojazdu o numerze rejestracyj-

nym określonym w karcie abonamentowej: 

a) 30,00 zł na okres jednego miesiąca,  

b) 80,00 zł na okres trzech miesięcy,  

c) 150,00 zł na okres pół roku,  

d) 250,00 zł na okres roku; 

2) abonamenty ogólnie dostępne na okaziciela 

- bez oznaczenia numeru rejestracyjnego pojazdu:  

a) 50,00 zł za miesiąc,  

b) 250,00 zł za pół roku,  

c) 450,00 zł za rok; 

3) abonamenty specjalne upoważniające do 

parkowania pojazdu o numerze rejestracyjnym 

określonym w karcie abonamentowej:  

a) 10,00 zł za okres 1 roku dla:  

- osób zameldowanych na pobyt stały przy uli-

cach i placach określonych w § 1 pkt 1) niniejszej 

uchwały oraz dla osób zameldowanych na pobyt 

stały w nieruchomościach bezpośrednio sąsiadu-

jących z parkingami określonymi w § 1 pkt 1) 

ppkt o) i p) niniejszej uchwały, tj. Skłodowskiej  

o nr 3, 5 i 5A oraz Sikorskiego o nr 3, 4 i 5,  

- podmiotów, które zgodnie z wpisem do ewi-

dencji działalności gospodarczej lub Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzą działalność gospo-
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darczą przy ulicach i placach określonych w § 1 

pkt 1) i 2) niniejszej uchwały oraz przy nierucho-

mościach bezpośrednio sąsiadujących z parkin-

gami określonymi w § 1 pkt 1) ppkt o) i p) niniej-

szej uchwały, tj. Skłodowskiej o nr 3, 5 i 5A oraz 

Sikorskiego o nr 3, 4 i 5, 

- pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Głuchołazach, z którymi OPS zawarł umowy  

o używanie do celów służbowych samochodów 

osobowych nie będących własnością pracodaw-

cy, wykonujących obowiązki służbowe w Strefie 

Płatnego Parkowania,  

b) 60,00 zł za okres pół roku za parkowanie  

w strefie cenowej B Strefy Płatnego Parkowania 

dla parkujących, których miejsce pracy znajduje 

się w przy ulicach i placach określonych w § 1 

pkt 1) i 2) niniejszej uchwały”. 

2. § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Ustala się stawkę zerową opłaty za par-

kowanie pojazdów samochodowych dla następu-

jących użytkowników dróg: 

1) osób niepełnosprawnych kierujących pojaz-

dami, posiadających karty parkingowe oraz kie-

rowców przewożących osoby niepełnosprawne 

posiadające takie karty, na miejscach parkingo-

wych wyznaczonych dla niepełnosprawnych. 

Dopuszcza się parkowanie pojazdów z kartą par-

kingową na miejscu ogólnodostępnym bez opłat, 

z zastrzeżeniem, że w takiej sytuacji nie mają 

zastosowania przepisy o standardzie miejsc dla 

niepełnosprawnych,  

2) kierujących oznakowanymi autobusami 

szkolnymi dowożącymi dzieci i młodzież z terenu 

gminy Głuchołazy,  

3) kierujących pojazdami uczestniczącymi  

w akcji związanej z ratowaniem życia i zdrowia 

ludzkiego lub mienia oraz koniecznością zapew-

nienia bezpieczeństwa i porządku publicznego,  

4) kierujących oznakowanymi pojazdami służb 

miejskich i związanych z technicznym zabezpie-

czeniem miasta podczas wykonywania czynności 

na drodze lub związanych z zajęciem drogi, 

5) będących zasłużonymi honorowymi daw-

cami krwi. Administrator Strefy Płatnego Parko-

wania wydaje winietę upoważniającą do nieod-

płatnego parkowania na podstawie legitymacji 

przyznającej odznakę Zasłużonego Honorowego 

Dawcy Krwi,  

6) kierujących oznakowanymi pojazdami insty-

tucji i organizacji prowadzących charytatywną 

opiekę nad mieszkańcami zamieszkałymi w Stre-

fie Płatnego Parkowania,  

7) będących społecznymi kuratorami sądowy-

mi wykonującymi obowiązki służbowe na terenie 

miasta Głuchołazy. Administrator Strefy Płatnego 

Parkowania wydaje winietę upoważniającą do 

nieodpłatnego parkowania na podstawie wskaza-

nia właściwego miejscowo Prezesa Sądu Rejono-

wego.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Głuchołaz. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Mariusz Migała 
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UCHWAŁA NR V/36/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU 

 

 z dnia 24 lutego 2011 r. 

  

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kietrz  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-

dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 

Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 

Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116, poz. 1203 Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475; z 2006 r. 

Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. 

Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 

1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 

1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 

1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 40, poz. 

230, Nr 106 poz. 675), art. 221 § 1 Ustawy  

o finansach publicznych (Dz. U. 157 z 2009 r. 

poz. 1240 zm.; z 2010 r. Nr 28, poz. 146,  

Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, 

poz. 620) oraz art. 27 ust. 2 Ustawy o sporcie  

z 25 czerwca 2010 (Dz. U. 127 poz. 857 zm.:  

z 2010 r. Nr 151, poz. 1014), Rada Miejska  

w Kietrzu uchwala, co następuje:  
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§ 1. Określa się warunki i tryb finansowania 

celu publicznego jakim jest rozwój sportu na tere-

nie Gminy Kietrz. 

 

§ 2. Gmina Kietrz realizując cel publiczny z za-

kresu sportu udziela wsparcia finansowego  

w formie dotacji na rzecz klubów sportowych  

z terenu gminy na zasadach określonych w niniej-

szej uchwale. 

 

§ 3. Dotację celową mogą otrzymać kluby 

sportowe spełniające łącznie następujące warunki: 

1. Klub musi prowadzić działalność sportową 

na terenie Gminy Kietrz. 

2. Klub posiada licencję właściwego polskiego 

związku sportowego i aktualną rejestrację. 

3. Klub nie posiada zaległości z tytułu zobo-

wiązań publicznoprawnych wobec Urzędu Skar-

bowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

§ 4.1. Kwota dotacji przeznaczonych na fi-

nansowanie sportu w Gminie Kietrz określona 

zostanie corocznie w uchwale budżetowej. 

2. Dotację przyznaje Burmistrz Kietrza zlecając 

zadanie z zakresu rozwoju sportu po uprzednim 

rozpatrzeniu wniosku złożonego przez klub spor-

towy. 

3. Wniosek o dotację składa się w sekretariacie 

Urzędu Miejskiego w Kietrzu na formularzu, którego 

wzór określi zarządzenie Burmistrza Kietrza. 

4. Dotacja nie może być wykorzystana na wy-

datki klubu sportowego wynikające z: 

a) zobowiązań klubu sportowego z zaciągnię-

tych pożyczek, kredytów lub wykupu papierów 

wartościowych oraz innych zobowiązań, 

b) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sana-

cyjnych, nałożonych na klub sportowy lub za-

wodnika tego klubu, 

c) transferu zawodnika z innego klubu sporto-

wego. 

 

§ 5. Podstawą przekazania dotacji jest umowa 

zawarta pomiędzy Gminą Kietrz, a klubem spor-

towym, określająca szczegółowy opis zadania  

i termin jego wykonania oraz cel na który dotacja 

zostaje przyznana. Wysokość dotacji oraz zasady 

jej wypłaty, termin wykorzystania dotacji, termin  

i sposób jej rozliczenia, tryb kontroli wykonania 

zadania, terminy i zasady sporządzenia sprawoz-

dań, termin zwrotu niewykorzystanej dotacji, oraz 

skutki wykorzystania dotacji niezgodnie z prze-

znaczeniem. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Kietrza. 

 

§ 7. Uchyla się Uchwałę Rady Miejskiej Kietrza 

Nr IV/32/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie 

określenia warunków i trybu wspierania w tym 

finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na 

terenie Gminy Kietrz. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

 Rady Miejskiej w Kietrzu  

Czesław Gil 
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UCHWAŁA NR IV/20/2011  

 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH 

 

 z dnia 3 lutego 2011 r. 

  

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Zdzieszowice 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337;  

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  

Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, 

Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, 

Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 

Nr 28, poz. 146, nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 

230) w związku z art. 27 ustawy z dnia  

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 127, poz. 857) Rada Miejska w Zdzieszowi-

cach uchwala, co następuje:  
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§ 1. Określa się warunki i tryb finansowania 

rozwoju sportu na obszarze Gminy Zdzieszowice. 

 

§ 2. Gmina Zdzieszowice realizując cel pu-

bliczny z zakresu sportu, polegający na poprawie 

warunków uprawiania sportu na terenie Gminy 

Zdzieszowice, udziela wsparcia finansowego na 

rzecz podmiotów określonych w art. 3 i art. 4 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, 

zwanych dalej w uchwale klubami sportowymi, 

na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

 

§ 3. Wsparcie finansowe na realizację zadań  

w zakresie sportu mogą otrzymywać kluby spor-

towe prowadzące na terenie Gminy Zdzieszowice 

działalność sportową, niedziałające w celu osią-

gnięcia zysku. 

 

§ 4. Wsparcie finansowe jest udzielane w for-

mie dotacji. 

 

§ 5. Wsparcia finansowego udziela Burmistrz 

Zdzieszowic po uprzednim rozpatrzeniu wniosku 

złożonego przez klub sportowy. Wysokość środ-

ków finansowych przeznaczonych na dotacje 

określa corocznie Rada Miejska w Zdzieszowicach 

w uchwale budżetowej. 

 

§ 6. Podstawą przekazania dotacji jest umowa 

zawarta pomiędzy Gminą Zdzieszowice a klubem 

sportowym, która określa warunki i terminy uru-

chomienia wsparcia, sposób kontroli zgodności 

wydatków dokonanych w ramach wsparcia  

z celami określonymi we wniosku, zasady, termi-

ny i sposób sporządzania sprawozdań o sposobie 

wykorzystania środków, a także skutki niezłoże-

nia w terminie sprawozdań lub wykorzystania 

przyznanego wsparcia niezgodnie z celami okre-

ślonymi w umowie. 

 

§ 7. Wnioski o których mowa w § 5 należy 

składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego  

w Zdzieszowicach na formularzu stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w terminie do 

15 września każdego roku budżetowego. 

 

§ 8. Udzielanie wsparcia finansowego na wa-

runkach określonych powyżej nie narusza przepi-

sów dotyczących udzielania dotacji z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego. 

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Zdzieszowic. 

 

§ 10. Traci moc Uchwała XLI/300/09 Rady 

Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 września 

2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu 

wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu 

kwalifikowanego na obszarze Gminy Zdzieszowice. 

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodnicząca  

Rady Miejskiej  

w Zdzieszowicach  

Monika Wąsik-Kudla 
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ZARZĄDZENIE NR OR.120.10.2011 

 STAROSTY KRAPKOWICKIEGO 

 

 z dnia 4 lutego 2011 r. 

  

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca  

w Domu Pomocy Społecznej w powiecie krapkowickim 

 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się miesięczny koszt utrzymania 

mieszkańca Domu Pomocy Społecznej "ANNA"  

w Krapkowicach w kwocie 2601,11 zł (słownie: 

dwa tysiące sześćset jeden zł 11/100). 

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dy-

rektorowi Domu Pomocy Społecznej "ANNA"  

w Krapkowicach. 

 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 4. Traci moc Zarządzenie Starosty Krapko-

wickiego Nr Or.0135-14/2010 z dnia 4 marca 

2010 r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcz-

nego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu 

Pomocy Społecznej w powiecie krapkowickim  

w 2010 r. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie od następ-

nego miesiąca przypadającego po miesiącu,  

w którym Zarządzenie zostało opublikowane. 

 

 Starosta Krapkowicki  

Maciej Sonik 
355
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POROZUMIENIE NR OR.031-1/2011 

 

 z dnia 12 stycznia 2011 r. 

  

w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej  

 

pomiędzy  

Powiatem Krapkowickim, reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 

1. Maciej Sonik - Starosta Krapkowicki 

2. Sabina Gorzkulla - Kotzot – Wicestarosta 

Krapkowicki 

zwanym dalej „Powierzającym”  

a Gminą Krapkowice reprezentowaną przez: 

 Andrzeja Kasiurę – Burmistrza Krapkowic 

zwaną dalej „Przejmującym”. 

Strony postanawiają, co następuje: 

 

§ 1. „Przejmujący” przyjmuje do realizacji za-

dania własne Powiatu Krapkowickiego, związane 

z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej, 

w zakresie: 

1. gromadzenia, opracowywania i udostępnia-

nia materiałów bibliotecznych służących obsłudze 

potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samo-

kształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy 

o własnym regionie oraz dokumentujących jego 

dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy, 

2. pełnienia funkcji ośrodka informacji biblio-

teczno - bibliograficznej, organizowania obiegu 

wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywa-

nia i publikowania bibliografii regionalnych, a tak-

że innych materiałów informacyjnych o charakte-

rze regionalnym, 

3. udzielania bibliotekom gminnym pomocy in-

strukcyjno-metodycznej i szkoleniowej, 

4. sprawowania nadzoru merytorycznego nad 

bibliotekami gminnymi, 

5. organizowania na terenie powiatu krapko-

wickiego imprez związanych z popularyzacją czy-

telnictwa. 

 

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1 realizo-

wane będą przez Miejską i Gminną Bibliotekę Pu-

bliczną w Krapkowicach, w okresie od 1 stycznia 

2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 27 – 1477 – Poz. 357 

 

§ 3.1. „Powierzający” przekaże „Przejmującemu” 

środki na realizację zadań, o których mowa w § 1 

niniejszego porozumienia, w wysokości 25.000,- zł 

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 

2. Przekazywanie środków finansowych na-

stępować będzie w 2 ratach na rachunek banko-

wy „Przejmującego”: Nr 93 8884 0004 2001 

0000 7777 0001 w Banku Spółdzielczym  

w Krapkowicach. 

3. Wypłata pierwszej raty nastąpi w terminie 

do 14 dni od dnia otrzymania przez Starostwo 

Powiatowe w Krapkowicach umowy podpisanej 

przez obie strony. 

4. Wypłata drugiej raty nastąpi po przyjęciu 

przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 

sprawozdania finansowego o którym mowa  

w § 4 ust. 1 niniejszej umowy i wydatkowaniu 

przez przyjmującego I raty. 

 

§ 4. „Przejmujący” złoży „Powierzającemu” 

sprawozdania z realizacji powierzonych zadań: 

1. finansowe - do 15 lipca 2011 r. za I półro-

cze oraz do 15 stycznia 2012 r. za II półrocze, 

zgodnie z następującymi zasadami: 

1) sprawozdanie należy złożyć w Starostwie 

Powiatowym w Krapkowicach, 

2) sprawozdanie powinno zawierać zbiorcze 

zestawienie rachunków, wg wzoru stanowiącego 

załącznik do niniejszego porozumienia oraz być 

podpisane przez „Przejmującego”, 

3) rachunki ujęte w sprawozdaniu winny speł-

niać następujące wymogi: 

a) zawierać adnotacje o sfinansowaniu danego 

wydatku ze środków przekazanych przez Powiat 

Krapkowicki oraz że wydatek zrealizowano zgod-

nie z ustawą o zamówieniach publicznych, 

b) dotyczyć okresu obowiązywania niniejszego 

porozumienia oraz zawierać widoczne podpisy  

i pieczątki wystawiającego, 

c) muszą być wystawione na jednostkę reali-

zującą zadanie, tj. Miejską i Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Krapkowicach. 

2. rzeczowe - do 15 stycznia 2012 r. 

 

§ 5. W przypadku niezgodnego z umową wy-

datkowania środków, „Przejmujący” zobowiązuje 

się do zwrotu niewłaściwie wydatkowanych środ-

ków wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości 

podatkowych od dnia przekazania danej raty. 

 

§ 6. Zarząd Powiatu jest uprawniony do kon-

trolowania realizacji porozumienia. 

 

§ 7. Nadzór merytoryczny nad wykonaniem po-

rozumienia ze strony Powierzającego, pełnić będzie 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Sta-

rostwa Powiatowego w Krapkowicach. 

 

§ 8. Wszystkie zmiany dotyczące niniejszego 

porozumienia wymagają formy pisemnej pod ry-

gorem nieważności. 

 

§ 9. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na 

czas określony do dnia 31 grudnia 2011 r.,  

a każdej ze stron przysługuje prawo jego rozwią-

zania z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wy-

powiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. 

 

§ 10. W zakresie nieuregulowanym umową sto-

suje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). 

 

§ 11. Porozumienie zostało sporządzone w pię-

ciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy 

otrzymuje „Powierzający”, a dwa „Przejmujący”. 

 

§ 12. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 

jego podpisania. 

 

Powierzający 

 

Starosta Krapkowicki  

Maciej Sonik 

 

Przyjmujący 

 

Burmistrz  

Andrzej Kasiura 

Wicestarosta Krapkowicki  

Sabina Gorzkulla - Kotzot 

Naczelnik Wydziału  

Budżetowo - Finansowego  

Mariola Gorzała 

Skarbnik  

Brygida Gruchot 

 

 

Załącznik do porozumienia nr Or.031-1/2011 

z dnia 12 stycznia 2011 r. 

 

Zbiorcze zestawienie rachunków 

Lp. Numer dokumentu 

księgowego 

Data wystawienia 

dokumentu 

Nazwa wy-

datku 

Kwota 

(zł) 

W tym ze środków przekazanych przez 

"Powierzającego" (zł) 

      

      

      

      

      

      

Łącznie   
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POROZUMIENIE NR 1/11 

  

 z dnia 7 lutego 2011 r. 

  

w sprawie powierzenia Gminie Nysa zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nysie 

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie 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;  

z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 

poz. 1111, z 2008 r. Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. 

Nr 92 poz. 753, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 

146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) art. 19  

ust. 3, art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 

1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539;  

z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 

1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r.  

Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 220 poz. 1600), 

art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2a 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 

1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 

1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 

1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 

1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 

128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 

327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,  

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,  

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,  

z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 

230, Nr 106, poz. 675) oraz na podstawie Uchwały 

Nr III/25/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 stycz-

nia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa 

zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Nysie i Uchwały Nr IV/32/11 Rady 

Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozu-

mienia pomiędzy Gminą Nysa a Powiatem Nyskim 

w sprawie przejęcia przez Gminę Nysa wykonywa-

nia zadań powiatowej biblioteki publicznej.  

 

pomiędzy: 

Powiatem Nyskim reprezentowanym przez Za-

rząd Powiatu w Nysie w osobach: 

Starosta Nyski - Adam Fujarczuk, 

Członek Zarządu - Jerzy Dunaj, 

zwanym dalej Powierzającym 

a Gminą Nysa reprezentowaną przez Burmistrza 

Nysy – Jolantę Barską 

zwaną dalej Przejmującym 

zostaje zawarte porozumienie o następującej treści: 

 

§ 1.1. Powierzający powierza, a Przejmujący 

przyjmuje do realizacji zadanie własne Powiatu, 

związane z prowadzeniem powiatowej biblioteki 

publicznej w zakresie określonym w art. 20 ust. 1 

pkt 1, 2, 4, 5 w związku z art. 20a ust. 1 ustawy 

o bibliotekach, tj.: 

1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnia-

nie materiałów bibliotecznych służących obsłudze 

potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samo-

kształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy 

o własnym regionie oraz dokumentujących jego 

dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy, 

2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblio-

teczno – bibliograficznego, organizowanie obiegu 

wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywa-

nie i publikowanie bibliografii regionalnych, a tak-

że innych materiałów informacyjnych o charakte-

rze regionalnym, 

3) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno 

– metodycznej i szkoleniowej, 

4) sprawowanie nadzoru merytorycznego  

w zakresie realizacji przez gminne biblioteki pu-

bliczne zadań określonych w art. 27 ust. 5. 

2. Zadanie określone w ust. 1 realizowane bę-

dzie w imieniu Przejmującego przez Miejską  

i Gminną Bibliotekę Publiczną w Nysie. 

 

§ 2.1. Powierzający przekaże w 2011 r. 

Przejmującemu środki finansowe na realizację 

zadania, o którym mowa w § 1 niniejszego poro-

zumienia, w wysokości 25.000,00 zł (słownie: 

dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 

2. Środki, o których mowa w ust. 1 przekazane 

zostaną w terminie do dnia 25 lutego 2011 roku 

na rachunek Przejmującego: 16 1050 1504 1000 

0023 2601 5456. 

3. Przejmujący zobowiązuje się do niezwłoczne-

go przekazania środków finansowych otrzymanych 

na mocy niniejszego porozumienia na rachunek 

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie. 

 

§ 3.1. Przejmujący zobowiązuje się przezna-

czyć otrzymane środki finansowe na realizację 

zadania, o którym mowa w § 1 oraz złożyć Po-

wierzającemu sprawozdanie merytoryczne i finan-

sowe z otrzymanej i wykonanej dotacji do dnia 

31 grudnia 2011 roku. 
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2. Do sprawozdania finansowego winny być za-

łączone uwierzytelnione kserokopie rachunków/ 

faktur lub innych dokumentów księgowych po-

twierdzających wydatki poniesione na realizację 

zadania wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty. 

Na odwrocie każdego rachunku/faktury należy 

umieścić opis informujący jakie było przeznaczenie 

zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju 

opłacanej należności, sprawdzenie pod względem 

merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz 

zatwierdzenie do wypłaty. Opis powinien być opa-

trzony datą, pieczątką i podpisem dyrektora Miej-

skiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie. 

 

§ 4. Powierzone zadanie oraz obowiązki określo-

ne w § 3 realizowane będą w imieniu Przejmującego 

przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Nysie. 

Odpowiedzialność ponosi dyrektor placówki. 

 

§ 5. Powierzający ma prawo wglądu w doku-

menty Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Nysie w zakresie powierzonego zadania celem 

sprawdzenia prawidłowości wykonywania zadań 

objętych porozumieniem. 

 

§ 6. Sporne sprawy związane z działalnością 

Biblioteki w zakresie realizacji zadania określone-

go w § 1 będą rozstrzygane przez sygnatariuszy 

porozumienia po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej w Opolu. 

 

§ 7. Porozumienie zostaje zawarte na czas 

określony do dnia 31.12.2011 r. 

 

§ 8. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia 

wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech 

jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każ-

dej ze stron. 

 

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 

podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Powierzający Przejmujący 

 

Starosta Nyski  

Adam Fujarczuk 

 

Burmistrz Nysy  

Jolanta Barska 

 

Członek Zarządu  

Jerzy Dunaj 

 

Skarbnik Miasta  

Marian Lisoń 

 

Naczelnik Wydziału  

Finansowo-Budżetowego  

Aleksandra Bogucka 
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POROZUMIENIE 

 

zawarte w dniu 23.2.2011 r. 

 

 

pomiędzy  

Gminą Kędzierzyn-Koźle reprezentowaną przez 

1. Prezydenta Miasta – Tomasza Wantułę 

zwaną dalej Gminą Kędzierzyn-Koźle 

a Miastem Racibórz reprezentowanym przez 

1. Prezydenta Miasta – Mirosława Lenka 

zwanym dalej Miastem Racibórz. 

 

Na podstawie § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.  

w sprawie warunków i sposobu organizowania 

nauki religii w publicznych przedszkolach i szko-

łach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) oraz 

Porozumienia z dnia 20 marca 2008r. w sprawie 

organizacji przez Gminę Kędzierzyn-Koźle nauki 

religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 

strony postanawiają, co następuje:  

 

§ 1. Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjmuje do re-

alizacji zadanie Miasta Racibórz w zakresie orga-

nizacji nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia 

Siódmego w Kędzierzynie-Koźlu dla: 

- ucznia kl. III Publicznego Gimnazjum nr 5  

w Raciborzu, 

 

§ 2. Zadanie, o którym mowa w § 1 będzie 

prowadzone przez Zbór Kościoła Adwentystów 

Dnia Siódmego w Kędzierzynie-Koźlu w Punkcie 

Katechetycznym przy Szkole Podstawowej nr 6 

w Kędzierzynie-Koźlu w okresie od 1 października 

2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. 

 

§ 3.1. Na realizację zadania określonego w § 1 

Miasto Racibórz udzieli Gminie Kędzierzyn-Koźle 

dotacji w wysokości, której kalkulacja stanowi 

załącznik do porozumienia. 

2. Kwota dotacji zostanie przekazana przez 

Miasto Racibórz w dwóch transzach: 

I transza w wysokości 531,90 zł do dnia  

15 marca 2011 r.  

I transza w wysokości 638,28 zł do dnia  

30 czerwca 2011 r. 

3. W przypadku zmiany tabeli wysokości mi-

nimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
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nauczycieli, określonej w Rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej i/lub zmiany nauczyciela reli-

gii Gmina Kędzierzyn-Koźle zastrzega sobie prawo 

do wystąpienia do Miasta Racibórz o zmianę wy-

sokości dotacji. 

 

§ 4.1. Rozliczenie I transzy dotacji nastąpi  

w terminie do 31 marca 2011 r., II transza zosta-

nie rozliczona do dnia 30 września 2011 r.  

w formie sprawozdania opisowego. 

2. Gmina Kędzierzyn-Koźle zobowiązuje się do 

zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Miasta 

Racibórz. 

 

§ 5. Zmiany porozumienia wymagają formy pi-

semnej. 

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 

podpisania. 

 

§ 7.1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

2. Stroną realizującą czynności związane  

z ogłoszeniem jest Gmina Kędzierzyn-Koźle. 

 

§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech 

jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każ-

dej ze stron. 

 

Prezydent  

Miasta Kędzierzyn-Koźle 

Tomasz Wantuła 

Prezydent  

Miasta Racibórz 

Mirosław Lenk 
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Prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego:  

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: 

Opolski Urząd Wojewódzki - Biuro Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych  

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 77 45 24 605, e-mail: oi@opole.uw.gov.pl 

Zbiory Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego wraz ze skorowidzami dostępne są  

w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim - Wydział Nadzoru i Kontroli 

ul. Piastowska 14, pok. nr 233, 45-082 Opole, tel. 77 45-24-260 w godz. 7.30 - 15.30. 

oraz na stronie internetowej: www.opole.uw.gov.pl 
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