
Uchwała Nr  XVI/94/2007 
Rady Miejskiej w Ujeździe  

                                                     z dnia 14 grudnia 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, z 2007 roku  
Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218); art.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, 140 poz.984)  
Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje; 
 

§ 1 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie dochodów w kwocie 12 371 zł 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 12 371 zł 
- dochody z lat ubiegłych w kwocie 12 371 zł, zwrot za energię  
 

§ 2 
 
Zmniejsza się budŜet gmin po stronie wydatków w kwocie 5 929 zł  
Dział 758 RóŜne rozliczenia w kwocie 5 929 zł 
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 5 929 zł 
- rezerwy w kwocie 5 929 zł 
 - rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem  
 

§ 3 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie wydatków 18 300 zł 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 6 500 zł 
Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 4 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 4 000 zł, zakup i montaŜ pieca co w Starym Ujeździe 
 
Rozdział 80110 Gimnazja w kwocie 2 500 zł  
- wydatki bieŜące w kwocie 2 500 zł, bieŜące utrzymanie Gimnazjum 
 
Dział  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 000 zł 
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 10 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 10 000 zł, zakup energii 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1 800 zł 
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 1 800 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 1 800 zł 

- dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury  



   w kwocie 1 800 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 Rady 
         Jan KałuŜny 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr XVI/95/2007 
Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 14 grudnia 2007 roku 

koryguj ąca Uchwałę Nr XIII /72/2007 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 października 
2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania 
za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do 
wynagrodzenia w 2008 roku. 

 

Zgodnie z art.30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  
( Tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm): oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 
dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. 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 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 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr  138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), Rada Miejska w 
Ujeździe wprowadza zmiany: 

                                                            § 1 

1.W § 8 skreśla się ust. 4. 
2.W § 2 ust. 2 i ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„2. Nauczycielu – naleŜy przez to rozumieć pracownika pedagogicznego zatrudnionego w 
jednostce, o której mowa w ust. 1” 
„3.dyrektorze lub wicedyrektorze – naleŜy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora 
jednostki, o której mowa w ust. 1”. 

3.Dotychczasowy § 11 otrzymuje brzmienie: „Do wynagrodzenia za godziny doraźnych 
zastępstw stosuje się odpowiednio przepis § 10 ust. 1 Regulaminu”. 

                                                          § 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 

                                                          § 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego  
i wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2008 roku. 

 

                               

        Przewodniczący obrad 

          Jan KałuŜny 
 



Uchwała Nr XVI/96/2007 
Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia 14 grudnia 2007 roku 
 
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych                      
i ciekłych z terenu Gminy Ujazd. 
 
 

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości                 
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, poz. 1042) 
Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
1.             Ustala się górne stawki opłat za odbiór  odpadów komunalnych od właścicieli, 

współwłaścicieli i zarządców  nieruchomości w następującej wysokości:  
-           za 1 kubeł odpadów o pojemności 110/120 litrów  16,50  zł.   
-           za 1 kubeł odpadów o pojemności 240  litrów   27,50 zł.   
-           za 1 kubeł odpadów o pojemności 1100 litrów   70,00 zł.   
 
2.             Ustala górne stawki opłat za odbiór  odpadów komunalnych od właścicieli, 

współwłaścicieli i zarządców  nieruchomości stosujących selektywną zbiórkę odpadów 
komunalnych w wysokości:  

-           za 1 kubeł odpadów o pojemności 110/120 litrów  11,50 zł.   
-           za 1 kubeł odpadów o pojemności 240  litrów   20,50 zł.   
-           za 1 kubeł odpadów o pojemności 1100 litrów   50,00 zł.   

 
3.             Ustala się górne stawki opłat za odbiór i transport nieczystości ciekłych w 

wysokości 15,84 zł. za 1 m3. 
 
4.             Stawki powyŜsze są stawkami netto, do których zostanie doliczony obowiązujący i 

naleŜny podatek od towarów i usług. 
 

§ 2 
Traci moc uchwała Nr VI/21/2003 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 stycznia 2003r.                   
i uchwała Nr XV/93/2007 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie 
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi                     
w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 
 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 
         Przewodniczący obrad 
         Jan KałuŜny 


