
   Uchwała Nr  XX/126/ 2008 
Rady Miejskiej w Ujeździe  

                                                     z dnia 27 marca 2008 roku 
 

w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2008 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.166,175,184 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) 
oraz art.420 w związku z art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  
Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 roku  Nr 25 poz.150) 
Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje 
 

§ 1 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie dochodów w kwocie 889 090 zł, w tym: 
 
Dział 700  Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 12 683 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 12 683 zł 
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 12 683 zł 
 
Dział 758 RóŜne rozliczenia w kwocie 543 107 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 543 107 zł,  
 - subwencje ogólne z budŜetu państwa w kwocie 543 107 zł, część oświatowa 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 2 500 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 2 500 zł 
 - wpływy z róŜnych dochodów w kwocie 2 500 zł 
 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 30 800 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 30 800 zł 
 - wpływy z róŜnych dochodów w kwocie 26 300 zł 

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących  
gmin (związków gmin) w kwocie 4 500 zł 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 300 000 zł 
- dochody majątkowe w kwocie 300 000 zł 
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  
w kwocie 300 000 zł 
 
 



§ 2 
 
Zmniejsza się budŜet gminy po stronie dochodów w kwocie 116 zł 
 
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa w kwocie 116 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 116 zł 
 - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 116 zł 
 

§ 3 
 

Zmniejsza się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 23 310 zł, w tym: 
 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 10 000 zł 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 10 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 10 000 zł, utrzymanie bieŜące i zimowe dróg 
 
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa w kwocie 116 zł 
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
- wydatki bieŜące w kwocie 116 zł  
 - wynagrodzenia bezosobowe, aktualizacja spisów wyborców w kwocie 116 zł 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa w kwocie 7 815 zł 
Rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne w kwocie 7 815 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 7 815 zł 
 - bieŜące utrzymanie jednostek OSP 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 879 zł, 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 879 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 879 zł, realizacja projektu Szkoła na Tak 
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu 
Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 
  
Publiczna Szkoła Podstawowa Ujazd  
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 369 zł 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa Olszowa  
- wynagrodzenia bezosobowe 510 zł 
 
Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie 4 500 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 4 500 zł 
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 500 zł (zadania własne) 

 
§ 4 

 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 912 284 zł, w tym: 
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  
w kwocie 76 000 zł 



Rozdział 40002 Dostarczanie wody w kwocie 76 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 76 000 zł, budowa sieci wodociągowej w SAG Olszowa 
w ramach inwestycji „Budowa drogi lokalnej wraz z kanalizacją sanitarną i siecią 
wodociągową etap II” 
 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 51 300 zł 
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 10 000 zł 
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
w kwocie 10 000 zł (budowa chodnika przy drodze powiatowej w Niezdrowicach ul.Wiejska) 
 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 15 400 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 15 400 zł, remont ul. Polnej w Olszowej 
 
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 25 900 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 25 900 zł, remont dróg dojazdowych ul. Kasztanowej  
w Balcarzowicach, ul. Bursztynowej w Ujeździe 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa w kwocie 7 815 zł 
Rozdział 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne w kwocie 7 815 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 7 815 zł, zakup kosiarki dla OSP Stary Ujazd 
 
Rozdział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 433 919 zł 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 232 689 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 231 810 zł 
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 221 010 zł 
 - bieŜące utrzymanie szkół 10 800 zł 
 
- wydatki bieŜące w kwocie 879 zł, realizacja projektu Szkoła na Tak 
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu 
Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 
  
Publiczna Szkoła Podstawowa Ujazd  
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w kwocie 369 zł 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa Olszowa  
- wynagrodzenia bezosobowe 12 zł 
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w kwocie 498 zł 
 
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 4 550 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 4 550 zł 
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 4 300 zł 
 - bieŜące utrzymanie szkół 250 zł 
 
Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 48 880 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 48 880 zł 
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 43 730 zł 
 - bieŜące utrzymanie szkół 5 150 zł 
 
Rozdział 80110 Gimnazja w kwocie 147 800 zł 



- wydatki bieŜące w kwocie 147 800 zł 
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 116 500 zł 
 - bieŜące utrzymanie szkół w kwocie 31 300 zł 
 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 24 500 zł, w tym: 
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 20 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 20 000 zł, opłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 
 
Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie 4 500 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 4 500 zł 
 - wynagrodzenia osobowe w kwocie 4 500 zł (dofinansowanie zadań własnych) 
 
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 18 750 zł, w tym: 
Rozdział 85401 Świetlice szkolne  w kwocie 18 750 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 18 750 zł 
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 18 000 zł 
 - bieŜące utrzymanie szkół 750 zł 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska w kwocie 300 000 zł, w tym: 
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 300 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 300 000 zł, budowa kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym KsięŜy Las, 
tranzyty” 
 

§ 5 
 
Zmienia się załącznik Nr 1 uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XIX/123/08  
z dnia 28 lutego 2008 roku  w sprawie zmian budŜetu gminy na 2008 rok, Wieloletni Program 
Inwestycyjny dla gminy Ujazd na lata 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 
uchwały 

§ 6 
 
Zmienia się załącznik Nr 3 uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XVIII/106/08  
z dnia 31 stycznia 2008 roku  w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 rok, Plan 
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 7 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 8 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
         Przewodniczący obrad 
         Jan KałuŜny 
                                                                
 



                                            Uchwała  nr XX/127/2008 
                                            Rady Miejskiej w Ujeździe 
                                            z  dnia 27 marca 2008 roku 
                          
                           w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 
                                           
                           Na podstawie art. 7 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 ) Rada Miejska w Ujeździe 
uchwala, co następuje : 
 

§ 1. 
1. Do dróg gminnych zalicza się połoŜoną na obszarze gminy Ujazd drogę o znaczeniu 
lokalnym – od ul. Europejskiej do dz. o nr ewid. 38/6 w SAG Zimna Wódka. 
2. Przebieg drogi określonej w ust.1 pkt. 1  określa załącznik  graficzny  nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. 
W uchwale nr  VII/40/2007 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 marca 2007 roku dokonuje 
się następujących zmian : 
1. w § 1 ust. 1 pkt. 1 i 4 otrzymuja brzmienie: 
    1) 1. „ul. Europejska – od drogi wojewódzkiej nr 426 w SAG Olszowa do drogi krajowej nr 

88 w SAG Sieroniowice”. 
    2) 4.  „ul. Angielska – od ul. Europejskiej do autostrady A-4”. 
2. Przebieg dróg określonych  w ust.1  określa załącznik  graficzny  nr 2 do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 4. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 
 
 
 
 
 
 Przewodniczący obrad 
 Jan KałuŜny 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                       
 



                                            Uchwała nr XX/128/2008 
                                            Rady Miejskiej w Ujeździe 
                                            z  dnia 27 marca 2008 roku 
 
 

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/105/2008 Rady Miejskiej w Ujeździe 
z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego 
  
                   Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, 
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 
102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. 
Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337,z 2007 roku Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)   w 
związku z art. 175 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 
2005r. Nr 249 poz.2104, Nr 169 poz. 1420 z 2006r. 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, Nr 140 poz. 984) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co 
następuje : 
                                        

§ 1. 
W uchwale nr XVIII/105/2008 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31 stycznia 2008r. 
wprowadza się następujące zmiany  –  
1. w § 1 dodaje się tiret o treści : „- przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1457O 
Ujazd – Niezdrowice w ul. Wiejskiej w Niezdrowicach” 
2.  § 2 otrzymuje brzmienie „Środki finansowe zabezpieczone w budŜecie gminy Ujazd na 
rok 2008r. w kwocie  210.000,00 zł , na rzecz  zadań inwestycyjnych określonych w § 1 
Gmina Ujazd przekaŜe w formie dotacji dla Powiatu Strzeleckiego. 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu, który zawrze z Powiatem 
Strzeleckim stosowne Porozumienie.  
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Przewodniczący obrad 
 Jan KałuŜny 
 
 
 
 
 

 



Uchwała Nr XX/129/2008 

Rady Miejskiej w Ujeździe 
 z dnia 27 marca 2008 roku 

 

w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania określonej 
w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych 
gminy Ujazd. 

Na podstawie § 2 pkt 2 i § 3 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r.  
w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych  
w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222 , 
Nr 160, poz. 1342, z 2006r. Nr 38, poz. 261) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje: 

                                                                         § 1 

Ustala się najniŜsze wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania określone  
w tabelach miesięcznych stawek wynagradzania dla pracowników jednostek organizacyjnych 
gminy Ujazd na kwotę 800,00złotych. 

                                                                         § 2 

Traci moc uchwała Nr VII/37/2007 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 marca 2007 r.  
w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania określonej  
w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych gminy 
Ujazd. 

                                                                         § 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 

                                                                         § 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2008 r. 

 

 
        Przewodniczący obrad 
         Jan KałuŜny 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała Nr XX/ 130/2008 

Rady Miejskiej w Ujeździe 
 z dnia 27 marca 2008 roku 

 

w sprawie wyraŜenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych do ustalenia 
wynagrodzenia pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy Ujazd. 

 

Na podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. 
w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 
2005 r. Nr 146, poz. 1222, Nr 160, poz. 1342, Nr 38, poz. 261)Rada Miejska w Ujeździe 
uchwala co następuje: 

                                                                       § 1 

 

WyraŜa się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia 
wynagrodzenia pracowników w następujących jednostkach organizacyjnych gminy Ujazd: 

1. 8,00 zł dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe, Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe, pracowników szkół, 
gimnazjum i przedszkoli w gminie Ujazd nie będących nauczycielami, 

2. 11,00 zł dla pracowników Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe.  

                                                                       § 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 

                                                                       § 3 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr VII/38/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie 
wyraŜenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych do ustalenia wynagrodzenia 
pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy Ujazd. 

                                                                      § 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2008 r. 

 
         Przewodniczący obrad 
         Jan KałuŜny 
    

 
 



 
Uchwała nr XX/131/2008 

Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 27 marca 2008 roku 

 
 
 

w sprawie zmiany Uchwały 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. 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 z 2007 roku, Nr 138 
poz. 974, Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska w Ujeździe uchwala  co następuje: 
 

§ 1 
 

W § 1 Uchwały Nr XI/64/2007 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 lipca 2007, wyrazy        
„rocznik 1987-2005” zastępuje się wyrazami „rocznik 1987-2006”. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Przewodniczący obrad 
 Jan KałuŜny 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                                Uchwała Nr XX/132/2008      
Rady Miejskiej w Ujeździe  

                                                     z dnia 27 marca 2008 roku 
 
 
w sprawie wystąpienia gminy Ujazd z „Związku Gmin Śląska Opolskiego”. 
 
 
Na podstawie art.67 ust.2 pkt.7 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) oraz § 17 i § 18 Statutu Związku Gmin Śląska 
Opolskiego, Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje: 
 

  § 1 
 
Z dniem 01 lipca 2008r. Gmina Ujazd występuje z Związku Gmin Śląska Opolskiego z 
siedzibą w Opolu. 
                                         
 
                                                                          §2 
  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu 

 
 

§3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dnie podjęcia. 
 
 
    
 
 
 
 
 
      Przewodniczący obrad 

                         Jan KałuŜny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Uchwała Nr XX/133/2008                    
Rady Miejskiej w Ujeździe  

                                                     z dnia 27 marca 2008 roku 
 
 
w sprawie utworzenia Opolskiego Stowarzyszenia Samorządowego. 
 
Na podstawie art. 84 ust.1 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) , Rada Miejska  
w Ujeździe uchwala co następuje: 
 

  § 1 
WyraŜa się wolę utworzenia Opolskiego Stowarzyszenia Samorządowego z siedzibą  na 
Górze św. Anny. 
 
                                                                          §2 
Do reprezentowania Gminy Ujazd w celu utworzenia Stowarzyszenia upowaŜnia się  
Burmistrza Ujazdu. 
 
        § 3 
  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu 

 
 

§4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
    
 
 
 
 
 
      Przewodniczący obrad 

                        Jan KałuŜny 
 
 
 
 


