
 

  

TREŚĆ: 

Poz.: 

U C H W A Ł Y  R A D  G M I N :  

1168 – Rady Gminy Dąbrowa nr IX/51/11 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie nadania 

nazwy ulicy we Wrzoskach 4924 

1169 – Rady Gminy Domaszowice nr VI.37.2011 z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie 

uchwalenia wysokości opłat za świadczenia publicznego przedszkola i oddzia-

łów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Domaszowice 4925 

1170 – Rady Gminy Domaszowice nr VIII.53.2011 z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wysokości opłat za świadczenia pu-

blicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Domaszowice 4926 

1171 – Rady Miejskiej w Głubczycach nr XI/94/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie 

wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 

żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Głubczyce 4927 

1172 – Rady Miejskiej w Kluczborku nr X/103/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie 

wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego 

żłobek lub klub dziecięcy na obszarze Gminy Kluczbork 4929 

1173 – Rady Miejskiej w Krapkowicach nr VI/80/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.  

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów pro-

wadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Krapkowice 4930 

1174 – Rady Gminy Olszanka nr IX/66/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie po-

boru podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych  

w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wyna-

grodzenia za inkaso 4931 

1175 – Rady Miasta Opola nr XII/173/11 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie określenia 

wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 

żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Opola 4932 

1176 – Rady Miejskiej w Paczkowie nr IX/57/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w spra-

wie zwolnień od opłaty targowej 4934 

1177 – Rady Miejskiej w Prudniku nr XII/168/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r. w spra-

wie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 

Gminę Prudnik oraz za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych przedszkoli 

publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik 4934 

Z A R Z Ą D Z E N I A :  

1178 – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr 24/2011 z dnia  

27 czerwca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Ligota Dolna” 4936 

1179 – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr 25/2011 z dnia  

27 czerwca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Rozumice” 4937 

O B W I E S Z C Z E N I E  

1180 – Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu nr 3/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.  

w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, 

odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł 4939 

Nr 91 Opole, dnia 17 sierpnia 2011 r. 
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P O R O Z U M I E N I E  

1181 – nr OR-XIII.031.01.2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. zawarte pomiędzy Powiatem 

Prudnickim a Gminą Prudnik w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań 

przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku 4940 

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I A  N A D Z O R C Z E :  

1182 – Wojewody Opolskiego nr NK.III.4131.1.100.2011.AP z dnia 21 lipca 2011 r. 

stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/68/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 

17 czerwca 2011 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Bierawa 4941 

1183 – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – uchwała nr 19/60/2011 

z dnia 3 sierpnia 2011 r. orzekająca nieważność części uchwały nr XII/173/11 

Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie określenia wysokości  

i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub 

klub dziecięcy na terenie Miasta Opola 4943 
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UCHWAŁA NR IX/51/11 

 RADY GMINY DĄBROWA 

 

 z dnia 7 lipca 2011 r. 

  

w sprawie nadania nazwy ulicy we Wrzoskach 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 

Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Nadaje się nazwę „Sąsiedzka” ulicy poło-

żonej we Wrzoskach, oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków jako działki nr 310/68, 

326/68, 328/64 z karty mapy 3, dla której Sąd 

Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00098067/5. 

Załącznik graficzny stanowi integralną część 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Dąbrowa. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

 Przewodniczący  

Rady Gminy  

prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek 
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UCHWAŁA NR VI.37.2011 

 RADY GMINY DOMASZOWICE 

 

 z dnia 27 maja 2011 r. 

  

w sprawie: uchwalenia wysokości opłat za świadczenia publicznego przedszkola  

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaszowice 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 

pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 

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

1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 

717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 

1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;  

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

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

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

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

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

i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 

142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) 

w związku z art. 5a ust. 2 pkt 1, 5c, pkt 1,  

art. 14 ust. 5 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Dz. U. z 2004 r.  

Nr 109, poz. 1161, Nr 69, poz. 624, Nr 273, 

poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, Nr 17, poz. 141, 

Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, 
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poz. 2781, Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, 

Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, 

poz. 788, Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2006 r.  

Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, 

poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273,  

Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 

791, Nr 181, poz. 1292, Nr 181, poz. 1292  

i Nr 180, poz. 1280; Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 

416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370  

i Nr 235, poz. 1618; Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 

33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 56, poz. 

458, Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705; Dz. U.  

z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320) Rada 

Gminy Domaszowice uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa 

bez bliższego określenia o: 

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć: 

a) przedszkole ogólnodostępne,  

b) oddział przedszkolny w szkole podstawowej;  

2) rodzicu – należy przez to rozumieć także 

opiekuna prawnego; 

3) minimalnym wynagrodzeniu za pracę – na-

leży przez to rozumieć aktualnie obowiązujące 

minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym 

mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.  

Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.). 

 

§ 2.1. Przedszkola prowadzone przez Gminę 

Domaszowice zapewniają bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dzien-

nie, zwane dalej podstawą programową. 

2. Czas realizacji podstawy programowej okre-

śla dla każdego przedszkola ramowy rozkład dnia. 

 

§ 3.1. Rodzice ponoszą odpłatność za korzy-

stanie przez dziecko ze świadczeń udzielonych 

przez przedszkole ponad podstawą programową. 

2.1) Ustala się opłatę za jedną godzinę świad-

czenia, o którym mowa w ust. 1, w wysokości 

0,09% minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego w odrębnych przepisach. 

2) Jeżeli do przedszkola uczęszcza dwoje lub 

więcej dzieci z jednej rodziny, a rodzina korzysta 

ze świadczeń pomocy społecznej, na podstawie 

odrębnych przepisów, ustala się opłatę za jedną 

godzinę realizacji świadczeń w wysokości 50% 

opłaty określonej w pkt 1. 

3. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą go-

dzinę ponad czas realizacji podstawy programo-

wej. 

4. Rodzice dziecka deklarują w karcie zgłosze-

nia dziecka do przedszkola liczbę godzin pobytu 

dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji pod-

stawy programowej. 

5. W przypadku nieobecności dziecka w przed-

szkolu opłata ulega zmniejszeniu proporcjonalnie 

do czasu absencji. 

 

§ 4. Szczegółowy zakres i odpłatność za 

świadczenia opiekuńczo-wychowawcze, określa 

umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrek-

torem a rodzicem dziecka przed lub z chwilą roz-

poczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola. 

 

§ 5. Opłata, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 

nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów 

zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie 

rodziców. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Domaszowice. 

 

§ 7. Traci moc uchwała Nr VII/51/03 z dnia 

29 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia odpłat-

ności za korzystanie z przedszkoli publicznych. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego z zastosowaniem 

od 1 września 2011 roku. 

 

 Przewodniczący  

Rady Gminy Domaszowice  

Jan Nowak 
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UCHWAŁA NR VIII.53.2011 

 RADY GMINY DOMASZOWICE 

 

 z dnia 4 sierpnia 2011 r. 

  

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wysokości opłat  

za świadczenia publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Domaszowice  

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 

pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
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Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 

1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 

717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 

1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;  

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

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

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

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

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

i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 

142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 

oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 

679) w związku z art. 5a ust. 2 pkt 1, 5c pkt 1, 

art. 14 ust. 5 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Dz. U. z 2004 r.  

Nr 109, poz. 1161, Nr 69, poz. 624, Nr 273, 

poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, Nr 17, poz. 141, 

Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, 

poz. 2781, Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, 

Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, 

poz. 788, Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2006 r.  

Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, 

poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273,  

Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 

791, Nr 181, poz. 1292, Nr 181, poz. 1292  

i Nr 180, poz. 1280; Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 

416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370  

i Nr 235, poz. 1618; Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 

33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 56, 

poz. 458, Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705; 

Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 

320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz  

z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 112, poz. 654) 

Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje:  

 

§ 1. W uchwale Nr VI.37.2011 Rady Gminy 

Domaszowice z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie 

uchwalenia wysokości opłat za świadczenia pu-

blicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Domaszowice w § 3: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rodzice ponoszą odpłatność za korzystanie 

przez dziecko ze świadczeń udzielonych przez 

przedszkole ponad podstawę programową, które 

obejmują w szczególności: 

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające 

rozwój umysłowy dzieci i rozwijające ich zaintere-

sowania; 

2) zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne  

i teatralne uzdolnienia dzieci; 

3) gry i zabawy wspomagające rozwój rucho-

wy dzieci; 

4) zabawy tematyczne wspomagające rozwój 

emocjonalny i społeczny dzieci; 

5) działania opiekuńcze dostosowane do wieku 

i potrzeb dzieci; 

6) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz inne 

wyrównujące szanse edukacyjne dzieci; 

7) zajęcia umożliwiające realizację innowacji  

i programów autorskich poszerzających podstawę 

programową.”, 

 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Opłata ulega zmniejszeniu za każdą godzi-

nę nieobecności dziecka w przedszkolu”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Domaszowice. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego z zasto-

sowaniem od 1 września 2011 roku. 

 

 Przewodniczący  

Rady Gminy Domaszowice  

Jan Nowak 
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UCHWAŁA NR XI/94/11 

 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH 

 

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

  

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej  

dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Głubczyce 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

/t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. 

zm./, art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 /Dz. U.  

Nr 45 poz. 235/, art. 221 ustawy z dnia 27 sierp-

nia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 

poz. 1240 z późn. zm./ Rada Miejska w Głubczy-

cach uchwala, co następuje:  

 

§ 1.1. Ustala się wysokość dotacji celowej 

udzielanej przez Gminę Głubczyce dla podmiotów 
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prowadzących żłobki na obszarze Gminy Głub-

czyce na poziomie 300 zł miesięcznie na każde 

dziecko objęte opieką. 

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzie-

lanej przez Gminę Głubczyce dla podmiotów pro-

wadzących kluby dziecięce na obszarze Gminy 

Głubczyce na poziomie 200 zł miesięcznie na 

każde dziecko objęte opieką. 

3. Dotacji, o której mowa w ust. 1 i 2 udziela 

się począwszy od dnia 1 września 2011 r. 

 

§ 2.1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jed-

nostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej prowadzące na obszarze Gminy Głubczy-

ce żłobki lub kluby dziecięce, przedstawiają Bur-

mistrzowi Głubczyc nie później niż do dnia  

30 września roku poprzedzającego rok udzielania 

dotacji wniosek zawierający: 

1) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do reje-

stru żłobków i klubów dziecięcych; 

2) oświadczenia rodziców (opiekunów praw-

nych) z deklaracją zapisu dziecka do żłobka lub 

klubu dziecięcego; 

3) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką 

żłobka lub klubu dziecięcego; 

4) nazwę i numer rachunku bankowego, na 

który ma być przekazywana dotacja; 

5) zobowiązanie do informowania organu do-

tującego o zmianach: 

a) numeru konta bankowego na który ma być 

przekazywana dotacja, 

b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu 

prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, 

c) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dzie-

cięcego. 

2. Warunkiem przyznania dotacji w 2011 r. 

dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 

dziecięce jest złożenie wniosku, o którym mowa  

w ust. 1 w terminie do 20 sierpnia 2011 r. 

 

§ 3.1. Dotacja celowa przeznaczona jest na 

sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 przez 

żłobek lub klub dziecięcy. 

2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem 

zapewnienia przez podmiot, o którym mowa  

w § 2 ust. 1 opieki na dzieckiem w formie żłobka 

w minimalnym wymiarze 5 godzin dziennie,  

a w formie klubu dziecięcego w minimalnym wy-

miarze 3 godzin dziennie. 

3. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem: 

1) ustalenia przez podmiot prowadzący żłobek 

opłaty za pobyt dziecka, pobieranej od rodziców 

(opiekunów prawnych) w wysokości nie przekra-

czającej 400 zł miesięcznie; 

2) ustalenia przez podmiot prowadzący klub 

dziecięcy opłaty za pobyt dziecka, pobieranej od 

rodziców (opiekunów prawnych) w wysokości nie 

przekraczającej 300 zł miesięcznie. 

 

§ 4. Udzielanie dotacji poprzedzone będzie 

sprawdzeniem przez Burmistrza Głubczyc danych 

opisanych w § 2 ust. 1. 

 

§ 5.1. Dotacja, o której mowa w § 1 będzie 

przekazywana z dołu, w transzach miesięcznych 

w zależności od liczby dzieci faktycznie uczęsz-

czających w miesiącu poprzedzającym przekaza-

nie transzy - do 10 dnia następnego miesiąca. 

2. Podmiot, o którym mowa w § 1 przedkłada 

wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji 

wraz z listą obecności dzieci podpisaną przez 

rodziców (opiekunów prawnych). 

3. Dotacja będzie pomniejszana o 1/20 za 

każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku lub 

klubie dziecięcym. 

4. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie 

wstrzymana w przypadku, gdy podmiot, opisany 

w ust. 2 nie przedłoży wniosku o wypłatę mie-

sięcznej transzy dotacji wraz z listą obecności 

dzieci podpisaną przez rodziców (opiekunów 

prawnych) lub jeśli podmiot zostanie wykreślony 

z rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

5. Ostateczne rozliczenia dotacji za okres 

roczny nastąpi w terminie do 10 stycznia roku 

następnego po roku, w którym został udzielona 

dotacja. 

 

§ 6. W przypadku, gdy zabezpieczone w bu-

dżecie Gminy Głubczyce środki finansowe nie 

pozwolą na udzielanie dotacji celowych dla pod-

miotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce  

w danym roku, przeprowadza się postępowanie 

konkursowe w celu wyłonienia podmiotów, któ-

rym Burmistrz Głubczyc zleci organizację opieki 

nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobka, klubu 

dziecięcego lub opiekuna dziennego. 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Głubczyc. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Kazimierz Naumczyk 

 

 

*/ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opo-

lu wydało, uchwałą Nr 19/59/2011 z dnia 3 sierpnia 

2011 r., rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nie-

ważność części niniejszej uchwały. 
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UCHWAŁA NR X/103/11 

 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

  

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej  

dla podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy na obszarze Gminy Kluczbork. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2001 ro-

ku, Nr 142, poz. 1591; ze zmianami z 2002 roku: 

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

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

z 2003 roku: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 

1568; z 2004 roku: Dz. U. Nr 102, poz. 1055  

i Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku: Dz. U. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku:  

Dz. U. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,  

z 2007 roku: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974  

i Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku: Nr 180, poz. 

1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku: Nr 52, 

poz. 420; z 2010 roku: Dz. U. Nr 28, poz. 142, 

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

675), oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 

2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

(Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz art. 221 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicz-

nych (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, Nr 238, 

poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co 

następuje:  

 

§ 1.1. Ustala się wysokość miesięcznej dotacji 

celowej udzielanej przez Gminę Kluczbork dla 

podmiotu prowadzącego żłobek na obszarze Gmi-

ny Kluczbork na poziomie 300 złotych (trzystu 

złotych) na każde dziecko objęte opieką. 

2. Ustala się wysokość miesięcznej dotacji ce-

lowej udzielanej przez Gminę Kluczbork dla pod-

miotu prowadzącego klub dziecięcy na obszarze 

Gminy Kluczbork na poziomie 150 złotych (stu 

pięćdziesięciu złotych) na każde dziecko objęte 

opieką. 

3. Dotacje, o której mowa w ust. 1 i 2 udziela 

się począwszy od dnia 1 stycznia 2012 roku. 

4. Dotacje, o których mowa w ust. 1 i 2 

udziela się na okres jednego roku budżetowego. 

 

§ 2.1. Dotacje, o których mowa w § 1 ust. 1  

i 2 udziela się na wniosek podmiotu prowadzące-

go żłobek lub klub dziecięcy. 

2. Podmiot prowadzący na obszarze Gminy 

Kluczbork żłobek lub klub dziecięcy, przedstawia 

Burmistrzowi Miasta Kluczborka nie później niż do 

dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzie-

lania dotacji wniosek zawierający: 

1) nazwę podmiotu prowadzącego żłobek lub 

klub dziecięcy; 

2) adres miejsca prowadzenia żłobka lub klubu 

dziecięcego; 

3) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do reje-

stru żłobków i klubów dziecięcych; 

4) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką 

żłobka lub klubu dziecięcego; 

5) nazwę i numer rachunku bankowego, na 

który ma być przekazywana dotacja. 

 

§ 3.1. Dotacja celowa przeznaczona jest na 

sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do 

lat 3 przez żłobek lub klub dziecięcy. 

2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem 

zapewnienia przez podmiot, o którym mowa  

w § 2 ust. 1 opieki na dzieckiem w formie żłobka 

w minimalnym wymiarze 6 godzin dziennie,  

a w formie klubu dziecięcego w minimalnym wy-

miarze 4 godzin dziennie. 

3. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem 

ustalenia przez podmiot prowadzący żłobek lub 

klub dziecięcy opłaty za pobyt dziecka, pobieranej 

od rodziców w wysokości nie przekraczającej 

kwoty opłaty pobieranej miesięcznie w placówce 

prowadzonej przez Gminę Kluczbork. 

 

§ 4.1. Dotacje, o których mowa w § 1 ust. 1  

i 2 będą przekazywane w 12 częściach w termi-

nie do ostatniego dnia każdego miesiąca na pod-

stawie złożonej do 15 dnia każdego miesiąca 

informacji o liczbie dzieci uczęszczających do 

żłobka lub klubu dziecięcego. 

2. Dotacje za kolejny miesiąc zostaną wstrzy-

mane w przypadku, gdy podmiot prowadzący 

żłobek lub klub dziecięcy nie przedłoży w terminie 

określonym w ust. 1 informacji o liczbie dzieci 

uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego 

lub jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru 

żłobków i klubów dziecięcych. 

3. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres 

roczny nastąpi w terminie do 10 stycznia roku 

następnego po roku, w którym dotacje zostały 

udzielone. 
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§ 5. Wysokość dotacji w okresie przerwy  

w pracy żłobka lub klubu dziecięcego jest równa 

wysokości dotacji przekazanej podmiotowi pro-

wadzącemu żłobek lub klub dziecięcy w miesiącu 

poprzedzającym okres przerwy. 

 

§ 6.1. Burmistrz Miasta Kluczborka lub osoby 

przez niego upoważnione mogą przeprowadzić 

kontrolę uczęszczania dzieci do żłobka lub klubu 

dziecięcego poprzez prawo wglądu do dokumen-

tacji dotyczącej ewidencji dzieci oraz poprzez 

sprawdzenie obecności dzieci na zajęciach opie-

kuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. 

2. Burmistrz Miasta Kluczborka lub osoby przez 

niego upoważnione mogą przeprowadzić kontrolę 

dokumentów finansowych potwierdzających pra-

widłowość wydatkowania środków z otrzymanej 

dotacji. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Kluczborka. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kluczborku  

Janusz Kędzia 

 

 

*/ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opo-

lu wydało, uchwałą Nr 19/61/2011 z dnia 3 sierpnia 

2011 r., rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nie-

ważność części niniejszej uchwały. 
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UCHWAŁA NR VI/80/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

 

 z dnia 15 czerwca 2011 r. 

  

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej  

dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Krapkowice 

 

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 późn. 

zm.) art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 

235) oraz art. 221 ustawy o finansach publicz-

nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co na-

stępuje:  

 

§ 1.1. Ustala się wysokość dotacji celowej 

udzielanej przez Gminę Krapkowice dla podmio-

tów prowadzących żłobki na obszarze Gminy 

Krapkowice w następującej wysokości: 

1) 200 zł na każde dziecko zamieszkałe na te-

renie Gminy Krapkowice objęte opieką w czasie  

5 godzin; 

2) 220 zł na każde dziecko zamieszkałe na te-

renie Gminy Krapkowice objęte opieką w czasie  

6 godzin; 

3) 240 zł na każde dziecko zamieszkałe na te-

renie Gminy Krapkowice objęte opieką w czasie  

7 godzin; 

4) 260 zł na każde dziecko zamieszkałe na te-

renie Gminy Krapkowice objęte opieką w czasie  

8 godzin; 

5) 280 zł na każde dziecko zamieszkałe na te-

renie Gminy Krapkowice objęte opieką w czasie  

9 godzin; 

6) 300 zł na każde dziecko zamieszkałe na te-

renie Gminy Krapkowice objęte opieką w czasie 

10 godzin. 

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzie-

lanej przez Gminę Krapkowice dla podmiotów 

prowadzących kluby dziecięce na obszarze Gminy 

Krapkowice w następującej wysokości: 

1) 140 zł na każde dziecko objęte opieką  

w czasie do 3 godzin; 

2) 160 zł na każde dziecko objęte opieką  

w czasie 4 godzin; 

3) 200 zł na każde dziecko objęte opieką  

w czasie 5 godzin. 

3. Dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2 udzie-

la się począwszy od 1 września 2011 r. 

 

§ 2.1. Osoby fizyczne oraz osoby prawne,  

a także jednostki organizacyjne nie posiadające 

osobowości prawnej prowadzące na obszarze 

Gminy Krapkowice żłobki lub kluby dziecięce, 

przedstawiają Burmistrzowi Krapkowic nie później 

niż 30 dni przed okresem przyznania dotacji 

wniosek zawierający: 

1) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do reje-

stru żłobków lub klubów dziecięcych; 
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2) oświadczenia rodziców (prawnych opieku-

nów) z deklaracją zapisu dziecka do żłobka lub 

klubu dziecięcego w określonej liczbie godzin; 

3) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką 

żłobkową; 

4) numeru rachunku bankowego, na który ma 

być przekazana dotacja; 

5) zobowiązanie do informowania organu do-

tującego o zmianie: 

a) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu 

prowadzącego żłobek, 

b) numeru konta bankowego, na który ma być 

przekazywana dotacja, 

c) miejsca prowadzenia żłobka. 

2. Warunkiem przyznania dotacji dla podmio-

tów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce jest 

złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 3.1. Dotacja celowa przeznaczona jest na 

sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 przez 

żłobek lub klub dziecięcy. 

2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem 

zapewnienia przez podmiot, o którym mowa  

w § 2 ust. 1 opieki nad dzieckiem w formie żłob-

ka w minimalnym wymiarze 5 godzin dziennie,  

a w formie klubu dziecięcego w minimalnym wy-

miarze 3 godzin dziennie. 

 

§ 4. Udzielanie dotacji poprzedzone będzie 

sprawdzeniem przez Burmistrza Krapkowic da-

nych opisanych w § 2 ust. 1. 

 

§ 5.1. Dotacja, o której mowa w § 1 będzie 

przekazywana z dołu, w transzach miesięcznych 

w zależności od liczby dzieci faktycznie uczęsz-

czających w miesiącu poprzedzającym przekaza-

nie transzy - do 10 dnia następnego miesiąca. 

2. Podmiot, o którym mowa w § 1 przedkłada 

wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji 

wraz z listą obecności dzieci podpisaną przez 

rodziców (opiekunów prawnych). 

3. Dotacja będzie pomniejszana o 1/22 za 

każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku lub 

klubie dziecięcym. 

4. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie 

wstrzymana w przypadku, gdy podmiot, opisany 

w ust. 2 nie przedłoży wniosku o wypłatę mie-

sięcznej transzy dotacji wraz z listą obecności 

dzieci podpisaną przez rodziców (opiekunów 

prawnych) lub jeśli podmiot zostanie wykreślony 

z rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

5. Ostateczne rozliczenia dotacji za okres 

roczny nastąpi w terminie do 10 stycznia roku 

następnego po roku, w którym została udzielona 

dotacja. 

 

§ 6. W przypadku, gdy zabezpieczone w bu-

dżecie Gminy Krapkowice środki finansowe nie 

pozwolą na udzielanie dotacji celowych dla pod-

miotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce  

w danym roku, przeprowadza się postępowanie 

konkursowe w celu wyłonienia podmiotów, któ-

rym Burmistrz Krapkowic zleci organizację opieki 

nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobka, klubu 

dziecięcego lub opiekuna dziennego. 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Krapkowic. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

mgr Witold Rożałowski 

 

 

*/ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opo-

lu wydało, uchwałą Nr 19/58/2011 z dnia 3 sierpnia 

2011 r., rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nie-

ważność części niniejszej uchwały. 
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UCHWAŁA NR IX/66/2011 

 RADY GMINY OLSZANKA 

 

 z dnia 21 czerwca 2011 r. 

  

w sprawie poboru podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa 

oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

1591 ze zmianami), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 

lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku  

Nr 95, poz. 613 ze zmianami), art. 6 ust. 8 usta-

wy z dnia 30 października 2002 roku o podatku 

leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku  

Nr 200, poz. 1682 ze zmianami), art. 6b ustawy 
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z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 136 poz. 

969 ze zmianami) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja 

podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku  

Nr 8, poz. 60 ze zmianami) Rada Gminy Olszanka 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Zarządza się na terenie gminy Olszanka 

pobór podatku od nieruchomości, podatku leśne-

go i podatku rolnego od osób fizycznych w dro-

dze inkasa. 

 

§ 2. Na inkasentów podatków, o których mo-

wa w § 1 wyznacza się dla obszarów sołectw 

następujące osoby: 

1) Czeska Wieś – Guzik Janusz 

2) Gierszowice – Skotnicka Dorota 

3) Jankowice Wielkie – Kowalska Teresa 

4) Janów – Warciak Jan 

5) Krzyżowice – Marszałek Wiesław 

6) Michałów – Słowikowski Zygmunt 

7) Obórki – Medyński Krzysztof 

8) Olszanka – Galant Wanda 

9) Pogorzela – Guszpit Teresa 

10) Przylesie – Listowska Krystyna. 

 

§ 3. Inkasenci zobowiązani są do pobierania 

podatków i dokonywania wpłat na rachunek ban-

kowy Urzędu Gminy w Olszance w terminie do 

dwóch dni roboczych po upływie ustawowego 

terminu płatności podatku. 

 

§ 4.1. Określa się wynagrodzenie za inkaso  

w wysokości 0,5 % sumy pobranych i rozliczo-

nych kwot podatków. 

2. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa  

w ust. 1 nastąpi w terminie do 29-dnia następne-

go miesiąca, po miesiącu w którym pobrano  

i rozliczono podatek. 

 

§ 5. Realizację uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Olszanka. 

 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr VI/65/2003 Rady 

Gminy Olszanka z dnia 29 marca 2003 roku  

w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, 

leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze 

inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od daty jej ogłoszenia. 

 

 Przewodniczący Rady  

Walenty Oliwa 

 

 

*/ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opo-

lu wydało, uchwałą Nr 18/56/2011 z dnia 28 lipca 

2011 r., rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nie-

ważność części niniejszej uchwały. 
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UCHWAŁA NR XII/173/11 

 RADY MIASTA OPOLA 

 

 z dnia 7 lipca 2011 r. 

  

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej  

dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Opola.  

 

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia  

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, zm. Dz. U.  

Nr 131, poz. 764) - Rada Miasta Opola uchwala, 

co następuje:  

 

§ 1.1. Określa się wysokość dotacji celowej 

udzielanej z budżetu Miasta Opola dla podmiotów 

prowadzących: 

1) żłobek - 400,00 zł (słownie: czterysta zło-

tych 00/100) miesięcznie na każde dziecko objęte 

opieką w żłobku przy pełnym wymiarze opieki 

wynoszącej 10 godzin dziennie; 

2) klub dziecięcy - 200,00 zł (słownie: dwie-

ście złotych 00/100) miesięcznie na każde dziec-

ko objęte opieką w klubie dziecięcym przy pełnym 

wymiarze opieki wynoszącej 5 godzin dziennie. 

2. W przypadku mniejszej liczby godzin opieki 

nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym 

dotacja celowa będzie ustalana procentowo od 

kwot dotacji wymienionych w ust. 1. 

 

§ 2. O dotację celową na każde dziecko objęte 

opieką w żłobku lub klubie dziecięcym na terenie 

Miasta Opola mogą ubiegać się podmioty wpisa-
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ne do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pro-

wadzonego przez Prezydenta Miasta Opola. 

 

§ 3. Podmioty prowadzące na terenie Miasta 

Opola żłobki lub kluby dziecięce mogą otrzymać 

dotację celową na każde dziecko objęte opieką 

pod warunkiem, że: 

1) jeden z rodziców/opiekunów prawnych 

dziecka stale zamieszkuje w Mieście Opolu; 

2) rodzice/opiekunowie prawni dziecka są oso-

bami pracującymi w rozumieniu ustawy z dnia  

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. 

Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) lub świadczącymi 

pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub 

prowadzącymi działalność gospodarczą w rozu-

mieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r.  

Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.). 

 

§ 4.1. Podmioty ubiegające się o dotację win-

ny złożyć Prezydentowi Miasta Opola wniosek  

w terminie do 15 sierpnia każdego roku zawiera-

jący: 

1) nazwę i adres podmiotu prowadzącego żło-

bek lub klub dziecięcy; 

2) nazwę i siedzibę prowadzonego żłobka lub 

klubu dziecięcego; 

3) numer i datę wpisu do rejestru żłobków  

i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezy-

denta Miasta Opola; 

4) liczbę dzieci, które będą objęte opieką  

w żłobku lub klubie dziecięcym; 

5) nazwę banku i numer rachunku bankowego, 

na który przekazywana będzie dotacja celowa. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, na-

leży dołączyć: 

1) statut żłobka lub klubu dziecięcego; 

2) regulamin organizacyjny żłobka lub klubu 

dziecięcego; 

3) oświadczenie rodziców/opiekunów praw-

nych z deklaracją zapisu dziecka do żłobka lub 

klubu dziecięcego; 

4) oświadczenie podmiotu prowadzącego żło-

bek lub klub dziecięcy o zobowiązaniu do infor-

mowania organu dotującego o zmianach: 

a) numeru rachunku bankowego, na który 

przekazywana będzie dotacja celowa, 

b) nazwy i adresu podmiotu prowadzącego 

żłobek lub klub dziecięcy, 

c) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dzie-

cięcego, 

d) liczby dzieci objętych opieką w żłobku lub 

klubie dziecięcym; 

5) wykaz imienny zatrudnionych osób wraz  

z informacją o posiadanym wykształceniu; 

6) oświadczenie podmiotu, który prowadzi 

żłobek lub klub dziecięcy, o wysokości opłat za 

pobyt i wyżywienie dziecka pobieranych od rodzi-

ców/opiekunów prawnych dzieci objętych opieką. 

3. Wniosek o dotację celową na rok 2011  

i 2012 podmioty winny złożyć w terminie do dnia 

30 listopada 2011 r. 

 

§ 5.1. Dotacja, o której mowa w § 1, przeka-

zywana będzie w miesięcznych transzach w za-

leżności od liczby dzieci faktycznie uczęszczają-

cych w danym miesiącu do żłobka lub klubu dzie-

cięcego, w terminie do 10 dnia następnego mie-

siąca za miesiąc poprzedni, na wniosek o wypłatę 

miesięcznej transzy dotacji złożony w terminie do 

dnia 28 każdego miesiąca poprzedzającego. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, na-

leży dołączyć listę obecności dzieci uczęszczają-

cych do żłobka lub klubu dziecięcego w miesiącu, 

którego dotyczy płatność. 

3. Transza dotacji za miesiąc, którego dotyczy 

płatność, pomniejszona będzie o 1/22 za każdy 

dzień nieobecności dziecka w żłobku lub klubie 

dziecięcym. 

4. Dotacja nie zostanie przekazana w przypad-

ku, gdy podmiot prowadzący nie przedłoży wnio-

sku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz  

z listą obecności dzieci uczęszczających do żłob-

ka lub klubu dziecięcego lub gdy podmiot ten 

zostanie wykreślony z rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-

dentowi Miasta Opola. 

 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 wrze-

śnia 2011 r. 

 

 Przewodniczący Rady  

Roman Ciasnocha 

 

 

 

*/ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opo-

lu wydało, uchwałą Nr 19/60/2011 z dnia 3 sierpnia 

2011 r., rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nie-

ważność części niniejszej uchwały – opublikowane pod 

poz. 1183. 
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UCHWAŁA NR IX/57/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE 

 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

  

w sprawie zwolnień od opłaty targowej 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

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

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

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

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

i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 

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

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

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

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

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

1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,  

Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r.  

Nr 21, poz. 113) i art. 19 pkt 3 ustawy z dnia  

12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokal-

nych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613,  

Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, 

poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584) Rada 

Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż 

dokonywaną podczas pikników, festynów i in-

nych imprez plenerowych organizowanych na 

terenie Gminy Paczków. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Gminy Paczków. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej  

Zdzisław Kazimierz Michael 
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UCHWAŁA NR XII/168/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU 

 

 z dnia 10 sierpnia 2011 r. 

  

w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik  

oraz za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik 

 

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, 

Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 

Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 

Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 

Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 

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

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

Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230,  

Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113,  

Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 14 

ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys-

temie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781,  

z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 95, poz. 788,  

Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, 

poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, 

poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 

1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 

542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,  

Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. 

Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 

1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, 

Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, 

poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, 

poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991,  

z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654) 

oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.  

Nr 45, poz. 235) Rada Miejska w Prudniku 

uchwala, co następuje:  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 91 – 4935 – Poz. 1177 

 

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola 

publiczne w zakresie realizacji programów wycho-

wania przedszkolnego, obejmujących podstawę 

programową wychowania przedszkolnego, reali-

zowane są bezpłatnie w godzinach od 8ºº do 13ºº. 

 

§ 2.1. Świadczenia udzielane przez przedszko-

la publiczne w czasie przekraczającym wymiar 

zajęć podstawy programowej wychowania przed-

szkolnego są odpłatne. 

2. Opłata za świadczenia udzielane w czasie 

przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki obejmuje w szczególności: 

1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające 

rozwój umysłowy dziecka; 

2) gry i zabawy ruchowe, wspomagające roz-

wój fizyczny dziecka; 

3) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainte-

resowania dziecka otaczającym światem; 

4) zajęcia plastyczne, muzyczne i teatralne, 

rozwijające uzdolnienia dziecka; 

5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój 

emocjonalny i społeczny dziecka; 

6) działania opiekuńcze dostosowane do wieku 

i potrzeb dzieci; 

7) zajęcia umożliwiające realizację innowacji  

i programów autorskich poszerzających podstawę 

programową. 

 

§ 3.1. Za każdą rozpoczętą godzinę świad-

czeń, o których mowa w § 2 ust. 2 ustala się 

opłatę w wysokości 2 zł. 

2. Wysokość opłaty w miesiącu za realizację 

świadczeń stanowi iloczyn stawki godzinowej  

i zadeklarowanej przez rodziców liczby godzin 

pobytu dziecka w przedszkolu. 

 

§ 4.1. Opłata, o której mowa w § 3 ust. 2: 

1) podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do 

liczby godzin, w których w danym miesiącu 

dziecko nie uczęszczało do przedszkola i nie ko-

rzystało ze świadczenia - ustalonych na podsta-

wie ewidencji obecności prowadzonej w dzienni-

ku zajęć przedszkola; 

2) wnoszona jest z góry, do 20 dnia każdego 

miesiąca. 

2. Zwrot opłaty następuje w formie odpisu od 

opłaty należnej za następny miesiąc, a w przy-

padku braku możliwości dokonania odpisu w for-

mie wypłaty. 

 

§ 5. W przypadku gdy do tego samego przed-

szkola uczęszcza więcej dzieci z jednej rodziny, 

odpłatność za drugie dziecko wynosi 70% usta-

lonej opłaty. Za trzecie i kolejne dziecko z tej sa-

mej rodziny odpłatność wynosi 50% ustalonej 

opłaty. 

 

§ 6.1. Na wniosek rodzica /prawnego opieku-

na dziecka/ obniża się opłatę określoną w § 3  

ust. 2 o 50%, gdy dochód netto w rodzinie 

dziecka nie przekracza 100 % kwoty stanowiącej 

kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, okre-

ślonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  

z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). 

2. W sytuacji określonej w ust. 1 opłat za dru-

gie i kolejne dziecko z tej samej rodziny uczęsz-

czające do tego samego przedszkola nie pobiera 

się. 

 

§ 7.1. Ustala się opłatę miesięczną za pobyt 

dziecka w oddziale żłobkowym przedszkola pu-

blicznego w wysokości 120 zł. 

2. Opłata określona w § 7 ust. 1: 

1) podlega proporcjonalnemu zwrotowi za 

każdy dzień nieobecności dziecka; 

2) wnoszona jest z góry, do 20 dnia każdego 

miesiąca. 

 

§ 8. Na wniosek rodzica /prawnego opiekuna 

dziecka/ obniża się opłatę określoną w § 7 ust. 1 

o 50%, gdy dochód netto w rodzinie dziecka nie 

przekracza 100 % kwoty stanowiącej kryterium 

dochodowe na osobę w rodzinie, określonej  

w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.  

Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). 

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Prudnika. 

 

§ 10. Traci moc uchwała Nr XLVIII/738/2009 

Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 

2009 r. w sprawie opłat za świadczenia przed-

szkoli publicznych prowadzonych przez Gminę 

Prudnik oraz za pobyt dzieci w oddziałach żłob-

kowych przedszkoli publicznych prowadzonych 

przez Gminę Prudnik. 

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Zbigniew Kosiński 
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ZARZĄDZENIE NR 24/2011 

 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

 

 z dnia 27 czerwca 2011 r. 

  

w sprawie rezerwatu przyrody „Ligota Dolna” 

 

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  

z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, 

Nr 215 poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489 

i Nr 119, poz. 804) zarządza się, co następuje:  

 

§ 1.1. Rezerwat przyrody pod nazwą "Ligota 

Dolna", zwany dalej rezerwatem, obejmuje obszar  

o powierzchni 6,5570 ha, oznaczony w ewidencji 

gruntów obrębu Ligota Dolna jako działki: nr 121/4, 

nr 122/1 i nr 122/2 z k.m. 1, położony w gminie 

Strzelce Opolskie, w powiecie strzeleckim w woje-

wództwie opolskim. 

2. Przebieg granic rezerwatu przedstawiono na 

załączniku graficznym do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze wzglę-

dów naukowych i dydaktycznych roślinności kse-

rotermicznej z rzadkimi gatunkami roślin jak ożanka 

pierzastosieczna Teucrium botrys, rozchodnik biały 

Sedum album i ligustr pospolity Ligustrum vulgare. 

 

§ 3. Rodzaj rezerwatu określa się jako stepo-

wy (St). Ze względu na dominujący przedmiot 

ochrony rezerwat zalicza się do typu: fitoceno-

tycznego (PFi) i podtypu: zbiorowisk nieleśnych 

(zn). Ze względu na główny typ ekosystemu re-

zerwat zalicza się do typu: łąkowy, pastwiskowy, 

murawowy i zaroślowy (EŁ) i podtypu: muraw 

kserotermicznych (mk). 

 

§ 4. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opo-

lu. 

 

§ 5. Traci moc rozporządzenie Wojewody 

Opolskiego z dnia 4 marca 2008 r. Nr 0151/P/ 

29/08 w sprawie rezerwatu przyrody „Ligota 

Dolna” (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 23, poz. 749). 

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego.1 

 

 Regionalny Dyrektor  

Ochrony Środowiska w Opolu  

Alicja Majewska 

                                            
1 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone:  

1) zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewne-

go z dnia 19 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat 

przyrody (M.P. Nr 81, poz. 428), które utraciło moc z dniem 

wejścia w życie rozporządzenia Nr P/12/2001 Wojewody 

Opolskiego z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia 

wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa opol-

skiego  

2) rozporządzeniem Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego  

z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezer-

watów przyrody na terenie województwa opolskiego (Dz. Urz. 

Woj. Op. Nr 65, poz. 499), Powyższe akty prawne utraciły 

moc z dniem wejścia w życie rozporządzenia Nr 0151/P/ 

29/08 Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2008 r. w spra-

wie rezerwatu przyrody „Ligota Dolna”, na podstawie art. 157 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), z tym że na 

podstawie art. 153 przywoływanej ustawy rezerwaty przyro-

dy utworzone z dniem wejścia w życie ustawy stały się re-

zerwatami przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy.  

3) rozporządzeniem Nr 0151/P/29/08 Wojewody Opol-

skiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody 

„Ligota Dolna” (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 23, poz. 749). 
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ZARZĄDZENIE NR 25/2011 

 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

 

 z dnia 27 czerwca 2011 r. 

  

w sprawie rezerwatu przyrody „Rozumice”  

 

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  

z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241  

i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489 

i Nr 119, poz. 804) zarządza się, co następuje:  

 

§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą "Rozumi-

ce", zwany dalej rezerwatem, obejmuje obszar 

lasu o powierzchni 93,10 ha oznaczony w ewi-

dencji gruntów obrębu Rozumice jako część dział-

ki nr 347, oraz działki nr 348 i nr 349, położony 

w gminie Kietrz, w powiecie głubczyckim w wo-

jewództwie opolskim. 

 

§ 2.1. W skład rezerwatu przyrody wchodzi 

obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadle-

śnictwa Rudy Raciborskie na lata 2006 - 2015, 

jako oddziały: nr 347a o powierzchni: 34,92 ha, 

nr 348a o powierzchni: 34,56 ha, nr 348~a  

o powierzchni: 0,22 ha (droga), nr 349a o po-

wierzchni 23,14 ha, nr 349~a o powierzchni 

0,26 ha (droga) obrębu leśnego Kuźnia Racibor-

ska. 

2. Przebieg granic rezerwatu przedstawiono na 

załączniku graficznym do niniejszego zarządzenia. 
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§ 3. Celem ochrony jest zachowanie zbioro-

wisk leśnych o cechach naturalnych, z licznymi 

gatunkami chronionymi i rzadkimi. 

 

§ 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako leśny (L). 

Ze względu na dominujący przedmiot ochrony 

rezerwat zalicza się do typu: fitocenotyczny (PFi) 

i podtypu zbiorowisk leśnych (zl). Ze względu na 

główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się do 

typu: leśny i borowy (EL) i podtypu: lasów nizin-

nych (lni). 

 

§ 5. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opo-

lu. 

 

§ 6. Traci moc rozporządzenie Wojewody 

Opolskiego z dnia 4 marca 2008 r. Nr 0151/P/ 

16/08 w sprawie rezerwatu przyrody "Rozumice" 

(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 23, poz. 736). 

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego.1 

 

 Regionalny Dyrektor  

Ochrony Środowiska w Opolu  

Alicja Majewska 

                                            
1 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone:  

1) rozporządzeniem Nr P/5/2000 Wojewody Opolskiego  

z dnia 10 stycznia 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat 

przyrody (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 6, poz. 27), które utraciło moc 

z dniem wejścia w życie rozporządzenia Nr 0151/P/16/08 

Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie 

rezerwatu przyrody "Rozumice", na podstawie art. 157 usta-

wy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  

z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), z tym że na pod-

stawie art. 153 przywoływanej ustawy rezerwaty przyrody 

utworzone z dniem wejścia w życie ustawy stały się rezerwa-

tami przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy.  

2) rozporządzeniem Nr 0151/P/16/08 Wojewody Opol-

skiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody 

"Rozumice" (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 23, poz. 736). 

Załącznik 

do zarządzenia nr 25/2011 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 
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OBWIESZCZENIE NR 3/2011 

 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W OPOLU 

 

 z dnia 8 sierpnia 2011 r. 

  

w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe,  

odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł 

 

Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia  

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U.  

z 2010 r. Nr 17, poz. 95) w związku z art. 36 

ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-

sach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  

z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Rady Mini-

strów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu 

podmiotów, którym umorzono zaległości podat-

kowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne 

w kwocie przewyższającej 5.000 zł (Dz. U.  

Nr 22, poz. 112 z późn. zm.) ogłasza się wykaz 

podmiotów, którym umorzono zaległości podat-

kowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne 

w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od 

dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. 

stanowiący załącznik do obwieszczenia. 

 

 Dyrektor Izby 

Skarbowej  

Bożena Pilarska 

 

Załącznik 

do obwieszczenia nr 3/2011 

Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu 

z dnia 8 sierpnia 2011 r. 

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE, 

ODSETKI ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNE W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 5 000 ZŁ 

W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2011 DO 30 CZERWCA 2011 

 

Lp. 
Nazwisko i imię 

 lub nazwa (firma) 

Miejsce za-

mieszkania 

 lub siedziby 

(miejscowość) 

Wysokość 

umorzonych 

kwot 

w tym: 

Przyczyny 

umorzenia* 

Powód 

umorzenia** 
zaległości 

podatkowe 

odsetki za 

zwłokę 

opłaty 

prolon-

gacyjne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Matykiewicz  

Grzegorz 
Brzeg 5 905,00 5 893,00 12,00  

art.67a § 1 

 pkt 3 OP 
1 

2 Górecka Irena Brzeg 10 740,00 10 733,00 7,00  art.67a § 1 

 pkt 3 OP 

1 

3 Terlecki Ryszard Brzeg 5 963,00 4 245,00 1 718,00  art.67a § 1 

 pkt 3 OP 

1 

4 Terlecka Irena Brzeg 5 963,00 4 245,00 1 718,00  art.67a § 1 

 pkt 3 OP 

1 

5 Pyrek Bożena Brzeg 6 876,00 6 789,00 87,00  art.67a § 1 

 pkt 3 OP 

1 

6 Wilczek Ewa Głubczyce 5 382,00 5 290,00 92,00  art.67a § 1 

 pkt 3 

 i § 2 OP 

1 

7 Żuwała Bożena Kędzierzyn-

Koźle 

5 782,00 5 769,00 13,00  art.67a § 1 

 pkt 3 OP 

1 

8 Hiszpańska  

Aleksandra 

Kędzierzyn-

Koźle 

9 982,00 9 975,00 7,00  art.67a § 1 

 pkt 3 OP 

1 

9 Jarosław Ogorzałek, 

Andrzej Radzimow-

ski Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno - Usłu-

gowo - Handlowe 

"Jarand" Spółka 

Jawna w upadłości 

Kędzierzyn-

Koźle 

141 979,90 71 695,90 70 284,00  art.67d § 1 

 pkt 3 OP 

1 

10 Gabryk Tadeusz, 

Małgorzata 

Kluczbork 65 246,00  65 246,00  art.67a § 1 

 pkt 3 OP 

1 
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11 Bąk Ludwik Nysa 20 625,00 20 586,00 39,00  
art.67a § 1 

 pkt 3 OP 
3 

12 Szubert Jan Kędzierzyn-

Koźle 

5 007,00 5 000,00 7,00  art.67a § 1 

 pkt 3 OP 

3 

13 Nyska Sieć Informa-

tyczna Spółka z o.o. 

Nysa 6 788,15 4 647,15 2 141,00  art.67d § 1 

 pkt 3 OP 

3 

14 Grobelna Marzena Opole 10 016,00 10 000,00 16,00  art.67a § 1 

 pkt 3 OP 

1 

15 Maliszewski  

Zdzisław 

Opole 14 696,80 14 548,80 148,00  art.67a § 1 

 pkt 3 OP 

1 

16 Linkert Kornelia Zawada 7 072,00 6 412,00 0,00 660,00 art.67a § 1 

 pkt 3 OP 

1 

 

* Merytoryczna podstawa wydania decyzji o umorzeniu. 

** Powód umorzenia: 

1) uzasadniony ważny interes podatnika; 

2) uzasadniony ważny interes publiczny; 

3) ważny interes podatnika i interes publiczny. 
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POROZUMIENIE NR OR-XIII.031.01.2011 

  

 z dnia 17 czerwca 2011 r. 

  

w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań  

przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku 

 

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia  

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

poz. 539 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. 

zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwa-

ły Nr XLI/302/2002 Rady Powiatu w Prudniku  

z dnia 4 października 2002 r. w sprawie powie-

rzenia zadania powiatowego w zakresie powia-

towej biblioteki publicznej i uchwały Nr XLIX/ 

707/2002 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia  

8 października 2002 r. w sprawie przyjęcia zadań 

powiatowej biblioteki publicznej  

pomiędzy:  

Powiatem Prudnickim, reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu w osobach: 

1) Starosta Prudnicki – Radosław Roszkowski, 

2) Wicestarosta Prudnicki - Józef Skiba 

zwanym dalej Powierzającym,  

a  

Gminą Prudnik, reprezentowaną przez: 

Burmistrza Prudnika – Franciszka Fejdycha 

zwaną dalej Przejmującym 

zostało 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: gromadzenia, opracowania 

i udostępniania materiałów bibliotecznych służą-

cych obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyj-

nych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczą-

cych wiedzy o własnym regionie oraz dokumentu-

jących jego dorobek kulturalny, naukowy i go-

spodarczy. 

2. Zadanie określone w ust. 1 realizowane bę-

dzie w imieniu Przejmującego przez Miejską  

i Gminną Bibliotekę Publiczną w Prudniku zwaną 

dalej Biblioteką. 

 

§ 2.1. Powierzający przekaże w 2011 roku 

Przejmującemu środki finansowe na realizację 

zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszego 

Porozumienia w wysokości 10 000,00 zł (słow-

nie: dziesięć tysięcy złotych) w formie dotacji 

celowej, która winna być wykorzystana do dnia 

31 grudnia 2011 r. 

2. Przekazanie środków finansowych nastąpi 

do dnia 31.07.2011 r. na rachunek Przejmującego. 

 

§ 3.1. Przejmujący zobowiązuje się przezna-

czyć otrzymane środki finansowe na realizację 

zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz złożyć 

Powierzającemu sprawozdanie rzeczowe i finan-

sowe z wykonania powierzonego mu zadania,  

w terminie do dnia 30 stycznia 2012 r. 
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2. Niewykorzystana część dotacji podlega 

zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu 

wykorzystania dotacji, pod rygorem naliczania 

odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych zgodnie z art. 251 ust. 5 z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). 

 

§ 4.1. Powierzający ma prawo wglądu w do-

kumenty Biblioteki w zakresie dotyczącym powie-

rzonego zadania. 

2. W przypadku stwierdzenia, że przekazane 

środki finansowe zostały przeznaczone na inny 

cel niż wskazano w § 1 ust. 1 porozumienia, 

kwota wykorzystana niezgodnie z przeznacze-

niem, podlega zwrotowi w terminie 15 dni po 

upłynięciu terminu wykorzystania dotacji wraz  

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zale-

głości podatkowych, naliczonymi od dnia przeka-

zania środków zgodnie z art. 252 ust. 1 pkt 1, 

ust. 2, ust. 5, ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 

Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). 

 

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas 

określony, do dnia 31 grudnia 2011 r. 

 

§ 6. Wszystkie zmiany niniejszego Porozumie-

nia wymagają formy pisemnej pod rygorem nie-

ważności. 

 

§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech 

jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każ-

dej ze stron. 

 

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego i wcho-

dzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Powierzający: 

 

Starosta Prudnicki  

mgr Radosław Roszkowski 

Przyjmujący: 

 

Burmistrz  

mgr inż. Franciszek Fejdych 

 

Wicestarosta 

Józef Skiba  

 

Skarbnik Gminy,  

Naczelnik Wydziału  

Finansowo Budżetowego  

mgr Jadwiga Zielińska 

Skarbnik Powiatu,  

Naczelnik Wydziału  

Finansowo Budżetowego 

mgr Aleksandra Zembroń 
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.III.4131.1.100.2011.AP 

 WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 21 lipca 2011 r. 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam 

nieważność uchwały Nr IX/68/2011 Rady Gminy 

Bierawa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Bierawa w zakresie obejmującym: 

§ 12, § 17 ust. 1 i 2, § 18, § 21, § 22 z powodu 

istotnego naruszenia prawa. 

 

Uzasadnienie  

 

Na sesji w dniu 17 czerwca 2011 r. Rada 

Gminy Bierawa podjęła uchwałę IX/68/2011  

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Bierawa, zwaną dalej 

regulaminem. 

Przedmiotowa uchwała podjęta została  

w oparciu o delegację zawartą w art. 4 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 

Nr 236, poz. 2008 ze zm.) – zwanej dalej usta-

wą, mocującą radę gminy do uchwalenia regula-

minu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy. Jak stanowi ustęp 2 powołanego przepisu 

regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:  

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości  

i porządku na terenie nieruchomości obejmują-

cych:  

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selek-

tywnego zbierania i odbierania odpadów komu-

nalnych, w tym powstających w gospodarstwach 

domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów 

wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycz-

nego i elektronicznego, zużytych baterii i zuży-

tych akumulatorów oraz odpadów z remontów,  

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych za-

nieczyszczeń z części nieruchomości służących 

do użytku publicznego,  

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych 

poza myjniami i warsztatami naprawczymi;  

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunal-
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nych na terenie nieruchomości oraz na drogach 

publicznych, warunków rozmieszczania tych 

urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy 

uwzględnieniu:  

a) średniej ilości odpadów komunalnych wy-

twarzanych w gospodarstwach domowych bądź 

w innych źródłach,  

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;  

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się 

odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  

z terenu nieruchomości oraz z terenów przezna-

czonych do użytku publicznego;  

4) maksymalnego poziomu odpadów komunal-

nych ulegających biodegradacji dopuszczonych 

do składowania na składowiskach odpadów;  

5) innych wymagań wynikających z gminnego 

planu gospodarki odpadami;  

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta 

domowe, mających na celu ochronę przed zagro-

żeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed za-

nieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 

wspólnego użytku;  

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospo-

darskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania 

na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach;  

8) wyznaczania obszarów podlegających obo-

wiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowa-

dzania. 

Podkreślić przy tym należy, iż przedmiotowy 

regulamin musi formułować jedynie takie posta-

nowienia, które mieszczą się w granicach delega-

cji ustawowej i nie mogą wykraczać poza treść 

art. 4 ust. 2 ustawy. Z literalnego brzmienia tego 

przepisu wynika bowiem, że ustawodawca zawarł 

w nim wyczerpujące wyliczenie kwestii, które 

winny być unormowane w regulaminie utrzyma-

nia czystości i porządku na terenie gminy. Okre-

ślony w tym przepisie katalog spraw przekaza-

nych do uregulowania gminie ma charakter za-

mknięty i musi być traktowany ściśle - co wynika 

z obowiązującego w prawie administracyjnym 

zakazu domniemania kompetencji i zakazu doko-

nywania wykładni rozszerzającej przepisów kom-

petencyjnych. Tym samym przyjąć należy, że 

zakres kompetencji Rady w niniejszej sprawie 

ściśle wyznacza treść art. 4 ust. 2 ustawy. 

W związku z tym jako przekroczenie delegacji 

ocenić należy określenie przez Radę w § 12 regu-

laminu, miejsca składowania niesegregowanych 

odpadów komunalnych oraz wskazanie konkret-

nych punktów zlewnych, do których powinny być 

wywożone nieczystości ciekłe. Miejsca unieszko-

dliwiania odpadów wynikają z wojewódzkiego 

planu gospodarki odpadami i Rada nie może  

w drodze regulaminu narzucać obowiązku skła-

dowania odpadów na wskazanym przez siebie 

składowisku. Zindywidualizowanie składowiska 

jak również wskazanie konkretnego punktu zlew-

nego narusza zasadę generalności aktu prawa 

miejscowego, jakim jest regulamin utrzymania 

czystości i porządku w gminie. Ponadto zauwa-

żyć należy, iż kwestionowana regulacja istotnie 

ogranicza swobodę zawierania przez przedsię-

biorców umowy o dostarczenie odpadów i odbiór 

nieczystości ciekłych. Przedsiębiorca powinien 

bowiem mieć swobodę wyboru na jakie składowi-

sko i do jakiego punktu zlewnego będzie dostar-

czał odpady i nieczystości ciekłe (por. wyrok Wo-

jewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wro-

cławiu z dnia 10 czerwca 2009 r., sygn. akt  

II SA/Wr 545/08). 

Mając na uwadze, iż w ramach przyznanego 

radzie gminy upoważnienia do stanowienia regu-

laminu czystości i porządku na terenie gminy nie 

mieści się nakładanie obowiązku korzystania  

z określonego składowiska odpadów, za niezgod-

ną z prawem należy również uznać regulację § 17 

ust. 1 i 2 regulaminu, w której to Rada wskazała 

przedsiębiorstwom wywozowym, w których kon-

kretnie instalacjach określone odpady komunalne 

mają być unieszkodliwianie bądź przekazywane 

do odzysku lub recyklingu. 

Za niezgodny z prawem uznać należy ponadto 

§ 18 regulaminu, w którym to Rada określiła za-

sady usuwania, przewozu i unieszkodliwiania 

wyrobów azbestowych z budynków i budowli. 

Regulacja ta pozostaje poza zakresem kompeten-

cyjnym rady gminy, wyznaczonym w sposób 

jednoznaczny przez art. 4 ust. 2 ustawy. Jak to 

już wskazano wyżej, musi on być interpretowany 

ściśle z uwagi na obowiązujący w prawie admini-

stracyjnym zakaz domniemania kompetencji  

i zakaz dokonywania wykładni rozszerzającej 

przepisów kompetencyjnych. Zauważyć przy tym 

należy, iż kwestie związane z unieszkodliwianiem 

wyrobów azbestowych wyczerpująco reguluje 

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 

(Dz. U z 2010 Nr 185, poz. 1243 ze zm.). 

W § 21 regulaminu zobowiązano posiadaczy 

psów ras uznawanych za agresywne do ich reje-

stracji w terminie 30 dni od daty nabycia oraz do 

wyrejestrowania zwierzęcia w terminie 14 dni od 

daty jego sprzedaży, zaginięcia lub padnięcia.  

Z kolei w § 22 stwierdzono, że po wprowadzeniu 

systemu oznakowania psów przez Gminę, posia-

dacze psów zamieszkujący na jej terenie, zobo-

wiązani są do poddania ich trwałemu oznakowa-

niu we wskazanych terminach i miejscach. Przy-

toczone zapisy wykraczają poza katalog spraw 

przekazanych Radzie do unormowania w regula-

minie utrzymania czystości i porządku. Zadaniem 

rady gminy jest m.in. określenie takich obowiąz-

ków osób utrzymujących zwierzęta domowe, 

które mają na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi i ochronę przed zanie-
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czyszczeniem terenów przeznaczonych do wspól-

nego użytku (art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy). Powyż-

sze upoważnienie obejmuje zatem tylko ustalenie 

norm regulujących zachowanie osób utrzymują-

cych psy w chwili, gdy pies może zanieczyścić 

teren publiczny i nie daje kompetencji do nałoże-

nia na te osoby obowiązku podjęcia działań wy-

kraczających poza sam nadzór nad zachowaniem 

się psa na terenie przeznaczonym do wspólnego 

użytku. Jak słusznie zauważył Naczelny Sąd Ad-

ministracyjny w wyrokach z dnia: 11 października 

2010 r. (sygn. akt II OSK 2171/10) oraz 27 paź-

dziernika 2010 r. (sygn. akt II OSK 1568/10) 

regulacja polegająca na wprowadzeniu do zapi-

sów regulaminu czystości i porządku w gminie 

obowiązków trwałego oznakowania psów i zgła-

szania wszelkich zmian w stanie posiadania psa 

wykracza poza właściwy zakres unormowania  

z art. 4 ust. 2 ustawy i ingeruje w materie regu-

lowane innymi aktami powszechnie obowiązują-

cego prawa. Wskazać należy ponadto, iż obowią-

zek zgłaszania przez właścicieli psa danych oso-

bowych oraz ich aktualizacja w związku ze zmia-

ną w stanie posiadania psa, nie tylko wykracza 

poza delegację z art. 4 ustawy, ale także narusza 

konstytucyjną normę wyrażoną w art. 51 Konsty-

tucji RP, z której wynika, iż zobowiązanie obywa-

teli do ujawnienia swoich danych osobowych 

może mieć miejsce tylko w ustawie. Na margine-

sie rozważań dotyczących § 21 i § 22 regulaminu 

wskazać należy, iż Rada posługuje się w kwe-

stionowanych zapisach terminem „posiadacz 

psa”, podczas gdy z kontekstu regulacji wynika, 

iż chodzi tutaj o właściciela. Jest to o tyle istotne 

uchybienie z uwagi na fakt, że pojęcie właściciela  

i posiadacza nie są tożsame. 

 

Mając na uwadze powyższe, stwierdzam jak 

na wstępie 

 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  

w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierp-

nia 2002 r. o postępowaniu przed sądami admini-

stracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) 

niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być 

zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administra-

cyjnego w Opolu za pośrednictwem Wojewody 

Opolskiego w terminie 30 dni od dnia jego dorę-

czenia. 

 

 z up. Wojewody Opolskiego 

Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli  

mgr Barbara Bieluszewska 
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UCHWAŁA NR 19/60/2011 

 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

 

 z dnia 3 sierpnia 2011 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 11 

ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst 

jednolity – Dz. U. z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. 

Dz. U. nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Dz. U.  

nr 113, poz. 984; z 2003 r. Dz. U. nr 149, poz. 

1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r.  

nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 

2104; z 2009 r. nr 157, poz. 1241; z 2010 r.  

Dz. U. nr 238, poz. 1578) oraz art. 91 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity z 2001 r. – Dz. U.  

nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. nr 23, poz. 

220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, 

poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, 

poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U.  

nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, 

poz. 1759; z 2005 r. Dz. U. nr 172, poz. 1441, 

nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. nr 17, poz. 

128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. nr 48, 

poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218;  

z 2008 r. Dz. U. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 

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

poz. 1241; z 2010 r. Dz. U. nr 28, poz. 142,  

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

675), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu orzeka nieważność § 3 pkt 2 uchwały  

nr XII/173/11 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 

2011 r. w sprawie określenia wysokości i zasad 

ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowa-

dzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Mia-

sta Opola z powodu naruszenia art. 60 ustawy  

z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi  

w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. nr 45, poz. 

235 z późn. zm.).  

 

Uzasadnienie  

 

Stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do Re-

gionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XII/173/11 Rady Miasta Opola z dnia 

7 lipca 2011 r. w sprawie określenia wysokości  

i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów 
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prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na tere-

nie Miasta Opola. 

Przedmiotową uchwałą Rada Miasta, powołu-

jąc w podstawie prawnej art. 60 ust. 2 ustawy  

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w § 3  

pkt 2 postanowiła, iż: podmioty prowadzące na 

terenie Miasta Opola żłobki lub kluby dziecięce 

mogą otrzymać dotację celową na każde dziecko 

objęte opieką pod warunkiem, że rodzice/ opieku-

nowie prawni dziecka są osobami pracującymi  

w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94  

z późn. zm.) lub świadczącymi pracę na podsta-

wie umowy cywilnoprawnej lub prowadzącymi 

działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy  

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 

1447 z późn. zm.). 

Pismem nr PS.I.8120.7.6.2011.MDW z dnia 

27 lipca 2011 r. Z-ca Prezydenta Miasta Opola 

wyjaśnił, m.in. że: 

Celem proponowanej w przedmiotowej uchwa-

le regulacji jest umożliwienie rodzicom i opieku-

nom prawnym dzieci podjęcia bądź kontynuowa-

nia aktywności zawodowej poprzez zwiększenie 

dostępności do usług żłobków lub klubów dzie-

cięcych przy jednoczesnym stanowisku, iż  

w przypadku gdy przynajmniej jeden z rodziców/ 

opiekunów prawnych nie podejmuje aktywności 

zawodowej - dzieci w wieku do lat 3 najlepsza 

opiekę uzyskają w domu. 

Cel zapisu mieści się w zasadach ustalania do-

tacji celowej na każde dziecko objęte opieką  

w żłobku lub klubie dziecięcym dla podmiotów 

prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na tere-

nie Miasta Opola. 

Na posiedzenie Kolegium stawił się przedsta-

wiciel miasta, który podtrzymał złożone pisemnie 

wyjaśnienia. 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następu-

je: 

Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy 

o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ 

nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania 

uchwała lub zarządzenie narusza prawo w konse-

kwencji może implikować orzeczeniem w całości 

lub w części jej nieważności bądź też wskaza-

niem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy 

tym za ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelne-

go Sądu Administracyjnego należy, iż do rodza-

jów naruszeń przepisów skutkujących nieważno-

ścią uchwały organów jednostek samorządu tery-

torialnego zaliczyć należy naruszenia: przepisów 

wyznaczających kompetencje do podejmowania 

uchwał, podstawy prawnej podejmowania 

uchwał, przepisów Prawa ustrojowego, przepi-

sów Prawa materialnego – przez wadliwą ich 

wykładnię – oraz przepisów regulujących proce-

durę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA  

z 3 grudnia 1996 r. sygn. SA/Wr 949/96; wyrok 

NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97). 

Zakres kompetencji organów jednostki samo-

rządu terytorialnego w zakresie dofinansowywa-

nia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w formie 

szczególnego rodzaju wydatku publicznego, tj. 

dotacji celowej, wyznaczony jest normami ogól-

nymi wyrażonymi w art. 126 oraz art. 250,  

art. 251 oraz art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych oraz normami 

wyrażonymi w art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 

2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Stosownie do art. 60 ust. 1 cyt. ustawy gmi-

ny, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości praw-

nej, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy mogą 

otrzymać na każde dziecko objęte opieką w żłob-

ku lub klubie dziecięcym dotację celową z budże-

tu gminy. 

Zgodnie z art. 60 ust. 2 ustawy wysokość  

i zasady ustalania dotacji celowej, o której mowa 

w ust. 1, określa rada gminy w drodze uchwały. 

Do kompetencji rady gminy, w sytuacji podję-

cia decyzji o dotowaniu świadczonej przez wska-

zane w ustawie podmioty opieki, należy zatem 

wyłącznie określenie wysokości tej dotacji oraz 

zasad jej ustalania. 

Zdaniem Kolegium, postanowienia § 3 pkt 2 

uchwały, ograniczające możliwość uzyskania 

przez podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 

ustawy, dotacji na świadczoną przez nie opiekę, 

w stosunku do tych dzieci, których rodzi-

ce/opiekunowie prawni dziecka nie są osobami 

pracującymi w rozumieniu Kodeksu pracy lub 

świadczącymi pracę na podstawie umowy cywil-

noprawnej lub prowadzącymi działalność gospo-

darczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działal-

ności gospodarcze naruszają przepis art. 60 ust. 1 

ustawy oraz wykraczają poza zakres stanowienia, 

o którym mowa w art. 60 ust. 2 ustawy. 

Zgodnie bowiem z postanowieniami art. 60 

ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 

lat 3 dotacją, jeżeli będzie udzielona, ma być ob-

jęte każde dziecko objęte opieką, bez względu na 

to czy rodzice/opiekunowie prawni są osobami 

pracującymi, czy też nie pracującymi. Celem 

wprowadzanej aktem prawa miejscowego regula-

cji, nie jest umożliwienie rodzicom i opiekunom 

prawnym dzieci podjęcia bądź kontynuowania 

aktywności zawodowej poprzez zwiększenie do-

stępności usług żłobków lub klubów dziecięcych, 

ale dofinansowanie sprawowanej przez upraw-

nione podmioty opieki nad dzieckiem. 

Postanowienia § 3 pkt 2 uchwały nr XII/ 

173/11 Rady Miasta Opola, uzależniające możli-

wość otrzymania przez podmioty dotacji na opie-

kę od wskazanych w uchwale kryteriów nie 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 91 – 4945 – Poz. 1183 

 

związanych z określeniem wysokości i zasad 

ustalania dotacji w sposób istotny naruszają  

art. 60 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. 

 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na 

zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - 

skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-

go w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby 

Obrachunkowej Opolu w terminie 30 dni od daty 

jej doręczenia. 

 

 Przewodniczący Kolegium  

Prezes  

Janusz Gałkiewicz 
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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 
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w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim - Wydział Nadzoru i Kontroli 
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