
 
    Uchwała Nr XI/62/2007 
Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia 30 lipca 2007 r.  
 
 
 

w sprawie: współdziałania z Gminą Kędzierzyn – Koźle w wyłapywaniu i opiece nad 
bezdomnymi psami. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym ( Dz. U 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 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1155, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz 
art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt   ( Dz. U. z 1997 r. Nr 111, 
poz. 724, z  późn. zm.) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
WyraŜa  wolę współdziałania z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie wyłapywania i opieki 
nad bezdomnymi psami z terenu Gminy Ujazd. 
 

§ 2 
 
Na zadanie wymienione w § 1 przeznacza się kwotę 3.000 zł., która jest zabezpieczona w 
budŜecie gminy Ujazd. 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu, który zawrze z Gminą Kędzierzyn – 
Koźle stosowne porozumienie. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący obrad 
                 Jan KałuŜny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała Nr XI/63/2007 
     Rady Miejskiej w Ujeździe 
     z dnia 30 lipca 2007 roku 
 
 
w sprawie wyraŜenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Ujazd a Gminą 
Kędzierzyn-Koźle, dotyczącego organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie 
Gminy Ujazd. 
 
 
 
 
   Na podstawie art. 7.ust.1 pkt.4, art. 18 ust. 2 pkt.12 oraz art. 74 ust.1 i 2 
ustawy z dnia 08 marca 1990r 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 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1155, Nr 
116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 
roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ) Rada Miejska  w Ujeździe uchwala  co następuje : 
 
 
      § 1 
WyraŜa wolę zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Kędzierzyn-Koźle na 
realizację zadania zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, dotyczących lokalnego 
transportu zbiorowego, poprzez utworzenie na terenie Gminy Ujazd linii autobusowej 
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu. 
 
 
      § 2 
 
Środki finansowe na realizację tego zadania zabezpieczone zostaną w uchwale Rady 
Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 lipca 2007r. w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie Gminy  
na 2007r. 
 

§3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu, który zawrze z Prezydentem 
Kędzierzyna-Koźla stosowne porozumienie. 
 

§4 
 
Uchwała wchodzi  Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
       Przewodniczący obrad 
                          Jan KałuŜny  
         
 
 
 



Uchwała Nr XI/64/2007 
Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 30 lipca  2007 roku 

 
 

w sprawie współdziałania z Powiatem Strzeleckim w zakresie przeprowadzenia akcji 
szczepienia przeciwko meningokokom 

 
 
 Na podstawie art. 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. 
U 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 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 
roku Nr 102, poz. 1155, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 )Rada Miejska  
w Ujeździe uchwala co następuje:     
 
      § 1 
 
WyraŜa wolę współdziałania z Powiatem Strzeleckim, w zakresie ochrony zdrowia, 
dotyczącego przeprowadzenia profilaktycznego szczepienia dzieci i młodzieŜy Gminy Ujazd, 
rocznik 1987-2005, przeciwko meningokokom typu C. 
 
 
      § 2 
 
Środki finansowe na rzecz zadania, o którym mowa w § 1,  zabezpieczono w budŜecie gminy 
na 2007 rok w dziale Ochrona Zdrowia w kwocie 55.000 zł.  
 
     § 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu, który zawrze z Powiatem 
Strzeleckim stosowne porozumienie. 
 
 
     § 4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
        Przewodniczący obrad 
        Jan KałuŜny 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          
Uchwała Nr  XI/65/2007 

Rady Miejskiej w Ujeździe  
                                                     z dnia 30 lipca 2007 roku 

 
w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2007 rok 

 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568  
z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 roku Nr 172 
poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337); art. 175 ust., 
184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 249 poz.2104, Nr 169 poz.1420 z 2006 roku  Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708,  
Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832 z 2007 roku Nr 82 poz.560,  
Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje; 
 

§ 1 
 
Zmniejsza się budŜet gminy po stronie dochodów w kwocie 40 000 zł 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 40 000 zł 
- wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych w kwocie 40 000 zł 
 

§ 2 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie dochodów w kwocie 133 000 zł 
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 40 000 zł 
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania wieczystego 
nieruchomości w kwocie 40 000 zł 
 
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  
w kwocie 93 000 zł 
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 93 000 zł 
 

§ 3 
 
Zmniejsza się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 61 000 zł 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 6 000 zł 
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 6 000 zł  
- wydatki bieŜące w kwocie 6 000 zł, remonty cząstkowe 
 
Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 55 000  zł 
Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 55 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 55 000 zł, zakup szczepionek na przeprowadzenie 
profilaktycznych szczepień w gminie przeciwko meningokokom 
 
 
 



 
§ 4 

 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 154 000 zł 
Dział 600 Transport i ł ączność w kwocie 10 000 zł 
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy w kwocie 10 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 10 000 zł 
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000 zł 
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 5 000 zł 
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 5 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 5 000 zł, opracowania geodezyjne, podziały i rozgraniczenia 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa w kwocie 6 000 zł 
Rozdział 75495 Pozostała działalność w kwocie 6 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 6 000 zł, opracowanie dokumentacji oraz wykonanie 
konstrukcji dla punktu pomiaru (radar) wraz z zasilaniem elektrycznym przy ulicy Traugutta 
w Ujeździe  
 
Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 55 000  zł 
Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 55 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 55 000 zł, zakup szczepionek na przeprowadzenie 
profilaktycznych szczepień w gminie przeciwko meningokokom 
 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 55 000 zł 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 73 000 zł 
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 70 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 70 000 zł, likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej z jej 
rozbudową w Strefie Aktywności Gospodarczej (SAG) Olszowa  
 
Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 3 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 3 000 zł,   

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 000 zł 
( dotacja do schroniska dla zwierząt) 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 5 000 zł 
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 5 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 5 000 zł,  
 - dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury  
w kwocie 5 000 zł 
 
 
 
 
 
 
 



 
§ 5 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 6 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 
 
 
 
         Przewodniczący obrad 
          Jan KałuŜny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


