
 Uchwała Nr XXIV/144/2008 
Rady Miejskiej w Ujeździe  

                                                     z dnia 22 sierpnia 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.166,184 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 2 223 972 zł 
  
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 510 742 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 510 742 zł 
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 510 742 zł, renta planistyczna 
 
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 263 230 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 263 230 zł 
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  
w kwocie 50 000 zł 

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących w kwocie 120 000 zł 

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej w kwocie 93 230 zł 
 
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1 450 000 zł 
- dochody bieŜące w kwocie 1 450 000 zł 
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących w kwocie 1 450 000 zł 
 

§ 2 
 
Zmniejsza się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 454 598 zł 
 
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  
w kwocie 400 000 zł 
Rozdział 40002 Dostarczanie wody w kwocie 400 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 400 000 zł, przebudowa sieci wodociągowej w SAG Olszowa 
(na terenie oferty inwestycyjnej „Bizon”) 

 
 
 



 
Dział 758 RóŜne rozliczenia w kwocie 54 598 zł 
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 54 598 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 54 598 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu 
zarządzania kryzysowego 
 

§ 3 
 
Zwiększa się budŜet gminy po stronie wydatków w kwocie 2 678 570 zł 
 
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 50 420 zł 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 30 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 30 000 zł, Uzbrojenie terenu Strefy Aktywności Gospodarczej 
SAG Olszowa w infrastrukturę drogową”, połączenie dwóch zadań drogowych z WPI 
 
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 20 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł, „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
miejscowości Stary Ujazd” 
 
Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 420 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 420 zł 
 
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 54 150 zł 
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 29 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 15 500 zł, zakup zasilaczy do komputerów, szkolenia 
pracowników 
- wydatki majątkowe w kwocie 13 500 zł, zakup serwera  
 
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 22 000 zł, publikacja ofert inwestycyjnych, wykonanie flag  
i uchwytów do ich montaŜu, nowej strony internetowej 
 
Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 3 150 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 3 150 zł, składka członkowska do Stowarzyszenia  
Kraina Św. Anny 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa w kwocie 250 000 zł 
Rozdział 75498 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych w kwocie 250 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 250 000 zł 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 29 000 zł 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 4 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 4 000 zł, remont instalacji odgromowej na budynku PSP  
w Starym Ujeździe 
 
Rozdział 80110 Gimnazja w kwocie 25 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 25 000 zł, konserwacja pokrycia dachowego na budynku 
gimnazjum 
 
 
 
 
 



Dział 852 Opieka społeczna w kwocie 2 200 000 zł 
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe w kwocie 2 000 000 zł  
- wydatki bieŜące w kwocie 2 000 000 zł 
 - świadczenia społeczne, wypłata zasiłków celowych na pokrycie szkód, które 
wystąpiły w wyniku zdarzenia losowego w dniu 15.08.08  
 
Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych w kwocie 200 000 zł 
- wydatki bieŜące w kwocie 200 000 zł 
 - wypłata zasiłków, koszty likwidacji szkód które wystąpiły w wyniku zdarzenia 
losowego w dniu 15.08.08  
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 95 000 zł 
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 65 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 65 000 zł, „Uzbrojenie w sieć wodno – kanalizacyjną działek 
budowlanych na osiedlu Piaski w Ujeździe” 
 
Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych w kwocie 30 000 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 30 000 zł, odbudowa oświetlenia  ulicznego  
 

§ 4 
 
Zmienia się załącznik Nr 1 uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXIII/141/08  
z dnia 17 czerwca 2008 roku  w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2008 rok, 
Wieloletni Program Inwestycyjny dla gminy Ujazd na lata 2008 – 2010, zgodnie  
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 5 
 
Zmienia się załącznik Nr 2 uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XX/126/08  
z dnia 27 marca 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. 
 

§ 6 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 7 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
             Przewodniczący obrad 

                        Jan KałuŜny 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                  Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe 

                                                                                                                                                                                                                              Nr XXIV/144/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 roku 

            
                                           WIELOLETNI  PROGRAM  INWESTYCYJNY  DLA  GMINY  UJAZD  NA  L ATA  2008 - 2010  W ZŁOTYCH  
           
           

    Cel i zadania Jednostka Okres Ł ączne Nakłady           Nakłady do poniesienia w lat ach 
L.p.  Nazwa programu programu realizuj ąca realizacji  nakłady poniesione  2008 2009 2010 Następnych  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  Budowa kanalizacji Zapewnienie                 
  sanitarnej i wymiany  prawidłowej                 
  sieci wodociągowej dla  gospodarki wodno-                 
  wsi Klucz, Olszowa wraz ściekowej                 
  z osiedlem mieszkaniowym                   

1. KsięŜy Las - tranzyty   
Urząd 
Miejski 

2002-
2010 1 988 963 22 139 1 966 824   0 0 

                      
  Źródła finansowania BudŜet gminy     0       0 0 
    GFOŚiGW     1 688 963 22 139 1 666 824   0 0 

    
RPO - WO 2007-
2013     0   0     0 

    Inne - ANR/O Opole     300 000   300 000       

           
  Budowa kanalizacji Zapewnienie                 
  sanitarnej i wymiany  prawidłowej                 
  sieci wodociągowej dla  gospodarki wodno-                 
  wsi Klucz, Olszowa wraz ściekowej                 
  z osiedlem mieszkaniowym                   

2. KsięŜy Las i SAG Olszowa   
Urząd 
Miejski 

2002-
2010 

12 635 
943 135 998 75 000 12 424 945 0 0 

                      
  Źródła finansowania BudŜet gminy     2 752 137     2 752 137 0 0 

    GFOŚiGW     210 998 135 998 75 000   0 0 

    
RPO - WO 2007-
2013     4 672 808 0 0 4 672 808   0 

    BudŜet państwa     0 0 0   0 0 
    Inne     5 000 000     5 000 000     



                     
  Budowa kanalizacji Zapewnienie                 
  sanitarnej i sieci prawidłowej                 
  wodociągowej dla wsi gospodarki wodno-                 

3. Sieroniowice - etap II ściekowej 
Urząd 
Miejski 

2002-
2009 4 406 127 76 831 649 349 3 679 947 0 0 

                      
  Źródła finansowania BudŜet gminy     649 349 0 0 649 349 0 0 
    GFOŚiGW     726 180 76 831 649 349   0 0 

    RPO - W0 2007-2013     3 030 598 0 0 3 030 598 0 0 

    BudŜet państwa     0 0 0 0 0 0 

    Cel i zadania Jednostka Okres Ł ączne Nakłady           Nakłady do poniesienia w lat ach 
L.p.  Nazwa programu programu realizuj ąca realizacji  nakłady poniesione  2008 2009 2010 Następnych  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
                      

  Budowa kanalizacji Uzbrojenie terenów                 
  sanitarnej i sieci inwestycyjnych                 
  wodociągowej dla SAG                   

4. Sieroniowice - etap III   
Urząd 
Miejski 

2002-
2009 1 655 656 23 656 0 1 632 000 0 0 

                      
  Źródła finansowania BudŜet gminy     489 604 0 0 489 604 0 0 
    GFOŚiGW     23 656 23 656 0 0 0 0 

    RPO - W0 2007-2013     1 142 396 0 0 1 142 396 0 0 
    BudŜet państwa     0 0 0 0 0 0 

           
  Budowa drogi zbiorczej Uzbrojenie terenów                 
  wraz z kanalizacją inwestycyjnych                 
  deszczową w SAG  (część drogowa                  
  Olszowa-Sieroniowice 1 000 000 zł - SEEK)                 

5. etap II   
Urząd 
Miejski 

2006-
2008 1 270 223 33 062 1 237 161 0 0 0 

                0     
  Źródła finansowania BudŜet gminy     570 223 33 062 537 161 0 0 0 



   Inne (Wojewoda)     700 000 0 700 000 0 0 0 
           

  Budowa drogi  Poprawa systemu                 
  dojazdowej do gruntów komunikacji                 
  rolnych w miejscowości                   

6. Klucz ( Wapiennik )   
Urząd 
Miejski 

2006-
2009 418 275 10 370 407 905 0 0 0 

                      
  Źródła finansowania BudŜet gminy     238 475 10 370 228 105   0 0 

    FOGR     179 800 0 179 800   0 0 
           
  Uzbrojenie terenu Strefy Uzbrojenie terenów                 
  Aktywności Gospodarczej inwestycyjnych                 
  SAG Olszowa                    
  w infrastrukturę drogową                   

7.     
Urząd 
Miejski 

2006-
2010 8 344 516 42 822 30 000 0 8 271 694 0 

                      
  Źródła finansowania BudŜet gminy     1 313 576 42 822 30 000   1 240 754 0 

    GFOŚiGW     0 0 0 0 0 0 
    RPO - W0 2007-2013     7 030 940 0 0 0 7 030 940 0 

    BudŜet państwa     0 0 0 0   0 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

           



    Cel i zadania Jednostka Okres Ł ączne Nakłady           Nakłady do poniesienia w lat ach 
L.p.  Nazwa programu programu realizuj ąca realizacji  nakłady poniesione  2008 2009 2010 Następnych  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  Budowa drogi lokalnej Uzbrojenie terenów                 
  w SAG wraz z kanalizacją inwestycyjnych                 
  sanitarną i siecią                   
  wodociągową                   
  etap II                   
  Budowa sieci wodociąg.                   

8. w SAG Olszowa   
Urząd 
Miejski 

2007-
2008 105 280 0 76 000 0 0 0 

                      
  Źródła finansowania BudŜet gminy     105 280 0 76 000   0 0 

    Inne        0 0   0 0 
           

  Adaptacja poddasza                   
  budynku urzędu oraz                    
  terenu wokół na                   
  potrzeby "Ujazdowskiego                   

9. Inkubatora Przedsiębiorczości "   
Urząd 
Miejski 

2007-
2009 1 050 000 50 000 200 000 800 000 0 0 

                      
  Źródła finansowania BudŜet gminy     250 000 50 000 200 000 0 0 0 
    Inne     800 000 0 0 800 000 0 0 
           
  Modernizacja boiska                    
  sportowego w Ujeździe                   
  wraz z rozbudową                    
  zaplecza socjalnego                   
  i infrastruktury                    

10. towarzyszącej   
Urząd 
Miejski 

2007-
2010 4 244 095 29 999 30 060 2 280 172 1 903 864 0 

                      
  Źródła finansowania BudŜet gminy     1 884 249 29 999 30 060 752 457 1 071 733 0 



    RPO - W0 2007-2013     2 359 846   0 1 527 715 832 131 0 
    Inne (FRKF)     0   0 0 0   

           
  Uzbrojenie w sieć                   
  wodno-kanalizacyjną                   
  działek budowlanych                    
11. na osiedlu Piaski                    

  w Ujeździe   
Urząd 
Miejski 

2007-
2010 2 065 000 0 65 000 2 000 000 0 0 

                      
  Źródła finansowania BudŜet gminy     2 065 000 0 65 000 2 000 000 0 0 
                      

                      

    Cel i zadania Jednostka Okres Ł ączne Nakłady           Nakłady do poniesienia w lat ach 
L.p.  Nazwa programu programu realizuj ąca realizacji  nakłady poniesione  2008 2009 2010 Następnych  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  Budowa drogi                    
  dojazdowej do gruntów                   
  rolnych w miejscowości                   
12. Stary Ujazd                   

  (Kopanina)   
Urząd 
Miejski 

2007-
2010 420 000 0 20 000 400 000 0 0 

                      
  Źródła finansowania BudŜet gminy     220 000 0 20 000 200 000 0 0 
    FOGR     200 000 0 0 200 000 0 0 
                      

           
OGÓŁEM          

          
38 604 

078 424 877 4 757 299 23 217 064 10 175 558 0 

  Źródła finansowania Bud Ŝet gminy     
10 537 

893 166 253 1 186 326 6 843 547 2 312 487 0 

    GFOŚiGW     2 649 797 258 624 2 391 173 0 0 0 

    RPO - W0 2007-2013     
18 236 

588 0 0 10 373 517 7 863 071 0 



     Bud Ŝet państwa     0 0 0 0 0 0 
    FOGR     379 800 0 179 800 200 000 0 0 
    Inne     6 800 000 0 1 000 000 5 800 000 0 0 

           
           
           
           
           
           



 
                                                                     Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe 

                                                                     Nr XXIV/144 /08 z dnia 22 sierpnia 2008 roku 

     
     
                                PLAN  PRZYCHODÓW  I  WYDATKÓW      
                                               GMINNEGO  FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA  
                                                       I  GOSPODARKI  WODNEJ  NA  2008  ROK  
              
          
DZIA

Ł 
ROZDZIA

Ł § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 

        
NA 2008 

ROK  
          

    I. Stan środków obrotowych na pocz ątek roku 3 401 678  
          
      1. Przychody ogółem  12 000 
          w tym:   

    
069

0   - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12 000 
          
      Razem: stan środków obrotowych + przychody 3 413 678 
          
    II. WYDATKI OGÓŁEM 2 680 173 
          

900 90011   Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 680 173  
          
    1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działa ń 3 000 
      proekologicznych i zasady zrównowa Ŝonego rozwoju   
          

    
302

0 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 000 
       - organizacja konkursów   
          

    
421

0 Zakup materiałów i wyposaŜenia 1 000 
       - Oświata ekologiczna - zakup ksiąŜek, czasopism, broszur 1 000 
         o tematyce ekologicznej,    
          

900 90011 2. Realizacja zada ń modernizacyjnych i inwestycyjnych 2 476 173  
      słu Ŝących ochronie środowiska i gospodarce wodnej,   
      w tym instalacji lub urz ądzeń ochrony     
      przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji   
          

    
430

0 Zakup usług pozostałych 85 000 
          
    A Zadania modernizacyjne 85 000 
          
       - Odtworzenie i konserwacja rowów melioracyjnych 50 000 
       - Rekultywacja wysypisk 10 000 
       - Utrzymanie kanalizacji burzowych na terenie miasta i gminy  25 000 
          

    
611

0 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 2 504 439 
          



    B Zadania inwestycyjne 2 391 173 
          

      
 - Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci 
wodociągowej dla 1 666 824 

         wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym    
         KsięŜy las - tranzyty   
          
          

DZIA
Ł 

ROZDZIA
Ł § WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 

        
NA 2008 

ROK 

          

      
 - Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci 
wodociągowej dla 75 000 

         wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym    
         KsięŜy las i SAG Olszowa   
          
       - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla wsi  649 349 
         Sieroniowice - etap II   
          

900 90011 3. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewie ń, 100 000 
      zakrzewie ń oraz parków   
          

    
421

0 Zakup materiałów i wyposaŜenia 10 000 
       - Zakup kwiatów i krzewów na teren miasta i gminy 10 000 
          

    
430

0 Zakup usług pozostałych 90 000 
       - Utrzymanie i pielęgnacja parku miejskiego 20 000 
       - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych 70 000 
          

900 90011 4. Realizacja przedsi ęwzięć związanych z gospodark ą 100 000 
      odpadami   
          

    
430

0  Zakup usług pozostałych 100 000 
       - Dopłata do wywozu nieczystości płynnych 100 000 
          

900 90011 5. Inne zadania 1 000 
          

    
430

0 Zakup usług pozostałych 1 000 
       - prowizje i koszty obsługi bankowej 1 000 
          
          
      STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU 733 505  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 
 

Uchwała Nr XXIV/145/08 
Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia 22 sierpnia 2008 roku 
 
 
w sprawie procedury uchwalenia budŜetu Gminy Ujazd oraz rodzaju i szczegółowości  
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu 
 
Na podstawie art.53 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 48 
poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218) Rada Miejska w Ujeździe  
uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
1. W celu naleŜytego przygotowania projektu budŜetu gminy Ujazd, Burmistrz Ujazdu  
w terminie do 15 września poprzedzającego rok objęty projektem budŜetu, określi w drodze 
zarządzenia, sposób opracowania przez kierowników referatów Urzędu oraz kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych 
- planów dochodów i wydatków oraz odpowiadających ich planów rzeczowych zadań 
- informacji o stanie mienia znajdującego się w ich dyspozycji. 
 
2. Radni, kluby radnych, komisje problemowe Rady Miejskiej, Rady Sołeckie, organizacje 
społeczne oraz mieszkańcy gminy mają prawo składać do Burmistrza Gminy wnioski 
dotyczące projektu budŜetu do 30 września roku poprzedzającego rok objęty projektem, 
wnioski te kierowane są przez Burmistrza do odpowiednich komórek merytorycznych. 
 
3. Materiały planistyczne o których mowa w § 1 i 2 składane są do Skarbnika Gminy  
w terminie do 10 października poprzedzającego rok objęty projektem. 
 

§ 2 
 
Na podstawie informacji o 

1. załoŜeniach do projektu budŜetu państwa 
2. przewidywanym poziomie dotacji i subwencji 
3. przewidywanych zmianach w zasobach mienia komunalnego 
4. przewidywanych zmianach stanu organizacyjno – prawnego jednostek 

organizacyjnych gminy 
5. stawkach podatkowych, cenach towarów i usług, wskaźników makroekonomicznych 

oraz materiałów otrzymanych w trybie określonym w § 1 Skarbnik opracowuje 
projekt budŜetu gminy. 

 
 
 
 
 
 
 



 
§ 3 

 
Projekt budŜetu analizuje, koryguje i przyjmuje w formie zarządzenia Burmistrz, projekt wraz 
z objaśnieniami, prognozą łączną długu na koniec roku i lata następne, wynikające  
z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz informację o stanie mienia komunalnego, 
zawierającą: 
- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: 
- dane dotyczące, 

- innych niŜ własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych  
prawach rzeczowych, uŜytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach udziałach  
w spółkach 
- posiadania 

- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złoŜenia poprzedniej informacji 
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 
majątkowych oraz z wykonania posiadania  
- inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego, Burmistrz przedkłada  
do 15 listopada roku poprzedzającego rok budŜetowy 
a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu – celem zaopiniowania 
b) Radzie Miejskiej w Ujeździe, 
Projekt budŜetu podaje się do publicznej wiadomości. 
 

§ 4 
  
1. Projekt uchwały budŜetowej o którym mowa w § 2 winien zawierać: 
1. prognozowanych dochody  wg źródeł i działów klasyfikacji, w podziale na dochody 

bieŜące i dochody majątkowe 
2. wydatki budŜetowe w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budŜetowej  

z wyodrębnieniem: 
           a) wydatków bieŜących, w tym: 
 

  - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ( osobowych i bezosobowych) 
  - dotacji 
  - wydatków na obsługę długu Gminy Ujazd 
  - wydatków przypadających do spłaty w danym roku budŜetowym, zgodnie z zawartą      
     umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 
 
b) wydatków majątkowych 
 

3. źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyŜki budŜetowej gminy Ujazd 
4. przychody i rozchody budŜetu gminy 
5. wydatki na inwestycje planowane do realizacji w roku objętym projektem budŜetu  
6. wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem 

wydatków na poszczególne programy 
7. planowane wydatki na projekty i programy realizowane przy udziale środków  

 pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych, nie podlegających  
       zwrotowi 
8. plany przychodów i wydatków zakładów budŜetowych i dochodów własnych jednostek 

budŜetowych 
9. plany przychodów i wydatków funduszy celowych 
10. limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów oraz emitowanych papierów 

wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budŜetowego 
11. zakres i kwoty dotacji 



12. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
      i innych zadań zleconych gminie ustawami  
 

13. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów 
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

14. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych i wydatki na 
realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów 
alkoholowych 

15. kwotę rezerwy ogólnej i celowej 
16. zakres przedmiotowy i kwotowy upowaŜnień dla Burmistrza, w szczególności do: 

a) zaciąganie zobowiązań związanych z realizacją zadań wynikających z 
wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów 
realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz 
ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi 

b) zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty 
upływa w roku następnym 

c) zaciągania poŜyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na 
pokrycie występującego w ciągu roku budŜetowego deficytu budŜetowego 

d) do dokonywania zmian w budŜecie 
 

§ 5 
 
Do projektu uchwały budŜetowej dołącza się: 
 

1. tabelaryczne zestawienie dochodów według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na 
dochody bieŜące i majątkowe 
2. tabelaryczne zestawienie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji 
budŜetowej,  z wyodrębnieniem: 

        a) wydatków bieŜących, w tym: 
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ( osobowych i bezosobowych) 
- dotacji 
- wydatków na obsługę długu Gminy Ujazd 
- wydatków przypadających do spłaty w danym roku budŜetowym, zgodnie z zawartą      
   umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 

         b) wydatków majątkowych 
      3. zestawienie przychodów i rozchodów 
      4. limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 
      5. wykaz inwestycji planowanych do realizacji w roku objętych projektem budŜetu 
      6. wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących  
          z Unii Europejskiej 
      7. zestawienie dotacji  
      8. przychody i wydatki zakładów budŜetowych 
      9. przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
     10.plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budŜetowych 
     11. prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budŜetowego i lata następne wynikające     
           z planowanych i zaciągniętych zobowiązań  
     12. część opisową zawierającą omówienie przyjętych wskaźników budŜetowych i innych        
           danych przyjętych do opracowania projektu 
 
Wszystkie pozycje klasyfikacji budŜetowej ujęte w projekcie winny być określone zgodnie  
z obowiązującymi przepisami szczegółowymi. 
 



 
 
 
 

§ 6 
 
1. Przewodniczący Rady Miejskiej niezwłocznie po otrzymaniu projektu rozsyła projekt wraz  
z objaśnieniami do zaopiniowania komisjom stałym Rady. 
 
2. Komisje stałe Rady Miejskiej formułują opinię o projekcie oraz wnioski zmian do tego 
projektu na piśmie, które Przewodniczący Rady Miejskiej przedkłada Burmistrzowi nie 
później niŜ w terminie do 10 grudnia roku poprzedzającego rok budŜetowy. 
 
3. Komisja stała Rady Miejskiej wnioskująca o dokonanie zmian w opiniowanym projekcie 
przez wprowadzenie nowego zadania lub zwiększająca wydatki powinna wskazać sposób 
jego sfinansowania 
 

§ 7 
 
Porządek sesji budŜetowej powinien zawierać następujące punkty: 
 

1. odczytanie projektu uchwały budŜetowej  
2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

budŜetu 
3. odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji 
4. odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków poszczególnych komisji 
5. dyskusja  
6. głosowanie całej uchwały budŜetowej 

 
§ 8 

 
Traci moc uchwała Nr L/230/2006 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 01 sierpnia 2006 roku  
w sprawie procedury uchwalania budŜetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu. 
 

§ 9 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 10 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

 
        Przewodniczący obrad 
        Jan KałuŜny 
 
 
 
 



 
 

    Uchwała Nr  XXIV /146/2008 
Rady Miejskiej w Ujeździe 

          z dnia 22 sierpnia 2008 roku 
 

 
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina św. Anny. 
 
Na podstawie art. 15 ust. 2. pkt.1 Ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427)  i art. 18 ust.1 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. 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 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218) uchwala się, co 
następuje: 
 
         §1 

Gmina  Ujazd przystępuje się do Stowarzyszenia Kraina św. Anny, działającego, jako 
Lokalna Grupa Działania.  

§2 
 

Szczegółowe zasady działania Stowarzyszenia Kraina św. Anny są określone w statucie, 
który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§3 
 

Desygnuje się do reprezentowania Gminy Ujazd w Walnym Zebraniu Członków 
Stowarzyszenia Kraina św. Anny  Burmistrza Ujazdu - Tadeusza Kaucha. 
 

§4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§5 
 

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



Zał. do uchwały nr 4/2008 
Walnego Zebrania Członków z dnia 15.04.2008r     

                    Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe                  
                      Nr XXIV/146/08 z dnia 22 sierpnia 2008 

     

STATUT  

Stowarzyszenia Kraina św. Anny 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1) Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 
prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) , 

2) Ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
( Dz.U. niniejszego 2007r. nr 64, poz. 427), oraz niniejszego Statutu. 

§ 2. 

Stowarzyszenie o nazwie Kraina św. Anny, zwane dalej Stowarzyszeniem jest 
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych  
w tym jednostek samorządu terytorialnego, o celach niezarobkowych, działającym 
jako Lokalna Grupa Działania (LGD) w rozumieniu przepisów Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (PROW). 

§ 3. 

1) Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
2) Nadzór nad Stowarzyszeniem pełni Marszałek Województwa Opolskiego. 
3) Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miejscowość Krapkowice. 
4) Stowarzyszenie moŜe być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  

o podobnym celu działania.  
5) Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 
6) Stowarzyszenie ma charakter otwarty. 

Rozdział II 

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji 

§ 4. 

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,  
a w szczególności: 

1) Realizacja i wspieranie działań Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin: 
Krapkowice, Gogolin, Zdzieszowice, Walce, Leśnica, Jemielnica, Strzelce 
Opolskie, Ujazd, Izbicko, Tarnów Opolski. 



 

2) Promocja obszarów wiejskich połoŜonych w gminach, o których mowa w pkt 1, 
3) Aktywizacja mieszkańców obszaru do aktywnego udziału w procesie rozwoju 

obszarów wiejskich połoŜonych w gminach, o których mowa w pkt 1,  
4) Upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją 

ludności na obszarach wiejskich połoŜonych w gminach, o których mowa w pkt 1. 
5) Realizacja lokalnych programów ochrony środowiska . 

§ 5. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

1) Wspieranie działań związanych z programem Odnowa Wsi.  
2) Tworzenie i rozwijanie partnerstwa pomiędzy sektorami publicznym, prywatnym 

organizacjami pozarządowymi z terenu obszaru gmin, o których mowa w § 4pkt 1  
3) Organizowanie i finansowanie: 

a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,  
b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, 

słuŜących zwłaszcza promocji regionu i jego toŜsamości kulturowej,  
c) działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej. 

4) Działania w sferze organizacji poŜytku publicznego, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie,  
a w szczególności: 

a) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój  
                                    przedsiębiorczości; 

b) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
c) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
d) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
e) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
f) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i    

                  współpracy między społeczeństwami. 
 

5) Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie 
krajowym i międzynarodowym. 

6) Utworzenie funduszu grantowego. 
7) Prowadzenie biura Stowarzyszenia. 
8) Działania integrujące członków z obszaru LGD. 
9) Prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD. 
 

§ 6. 

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz 
promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, rozwój 
turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.  

 

 



§ 7. 

1) Stowarzyszenie realizując cele statutowe moŜe powołać inne jednostki organizacyjne  
w granicach prawem dopuszczonych.  

2) Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na pracy członków.  
Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie zatrudnia pracowników. 

§ 8. 

1) Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność gospodarczą słuŜącą realizacji LSR  
z zastrzeŜeniem, Ŝe dochód z działalności przeznaczany jest na realizację celów 
statutowych. 

2) Zakres prowadzonej działalności gospodarczej obejmuje działania ujęte w Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD) jako 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji 
członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym: 

a. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
b. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  

i współpracy miedzy społeczeństwami. 

Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia 

§ 9. 

1) Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe być: 

a) pełnoletnia osoba fizyczna, która złoŜy deklarację członkowską; 
b) osoba prawna w tym ( zgodnie z ustawą z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich art.15.pkt. 2, pkt. 1.) 
jednostka samorządu terytorialnego, która działa w obszarze i na rzecz obszaru 
objętego LSR i przedstawi uchwałę organu stanowiącego zawierającą:  

1. deklarację przystąpienia do stowarzyszenia; 
2. wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną. 

2) Osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 
prawnej mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.  

3) Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie 
uchwały Zarządu Stowarzyszenia.  

§ 10. 

1) Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:  
a) propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,  
b) przestrzegać postanowień Statutu,  
c) opłacać składki członkowskie,  
d) brać udział w Walnych Zebraniach Członków. 

 



  

2) Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:  
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,  
b) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności 

Stowarzyszenia, 
c) uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach.  

§ 11. 

Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:  
1) ZłoŜenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,  
2) Wykluczenia przez Zarząd:  

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz stowarzyszenia,  
b) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,  
c) na mocy prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo wykonane 

umyślnie, 
d) śmierci osoby fizycznej. 

§ 12. 

1) Osoby prawne – w tym jednostki samorządu terytorialnego, fizyczne oraz jednostki 
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą zostać członkami 
wspierającymi Stowarzyszenie po złoŜeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia  
i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania stowarzyszenia.  

2) Utrata członkostwa, o którym mowa w ust. 1, następuje wskutek:  
1. ZłoŜenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,  
2. Wykluczenia przez Zarząd:  

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,  
b) z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia, 
c) z powodu utraty osoby fizycznej pełnej zdolności do czynności prawnych, 
d) śmierci osoby fizycznej 

3) Likwidacji, ogłoszenia upadłości lub wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego 
osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.  

4) Członkowie wspierający mają prawo:  

1. Składać Zarządowi wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, 
2. Uczestniczyć w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na 

zaproszenie tych władz.  

§ 13. 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia przysługuje członkowi Stowarzyszenia 
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały 
Zarządu o wykluczeniu. Uchwała jest podejmowana na najbliŜszym Walnym Zebraniu ze 
skutkiem ostatecznym.  

 

 

 



Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

§ 14. 

1) Władzami Stowarzyszenia są:  

1. Walne Zebranie Członków,  
2. Zarząd,  
3. Komisja Rewizyjna, 
4. Rada Programowa. 

2) Nie moŜna być jednocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady 
Programowej.  

3) Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej wynosi 4 lata.  

§ 15. 

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności,  
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.  

§ 16. 

1) Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku lub na pisemny 
wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad  
i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami lub w kaŜdy skuteczny 
sposób, co najmniej na 10 dni przed wyznaczonym terminem. W przypadku braku 
wymaganego quorum dopuszcza się moŜliwość powołania innego terminu, który 
podany jest w zaproszeniu. 

2) W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.  
3) Do kompetencji Walnego Zebrania Członków naleŜy w szczególności: 

1. Uchwalanie kierunków i programu działania stowarzyszenia,  
2. Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Programowej oraz ich 

odwoływanie 
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej,  
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Programowej 

w szczególności w zakresie projektów realizowanych w ramach LSR,  
5. Zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów. 
6. Udzielanie absolutorium Zarządowi,  
7. Uchwalanie zmian Statutu, 
8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich, 
9. Zatwierdzanie budŜetu stowarzyszenia; 
10. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych 

organizacji,  
11. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia; 
12. Zatwierdzanie LSR i jej zmian;  

 

 



13. Podejmowanie uchwał w/s zatwierdzania regulaminów wewnętrznych 
Stowarzyszenia; 

14. Podejmowanie uchwał o zaciąganiu zobowiązań finansowych powyŜej 30% 
wysokości budŜetu na dany rok obrachunkowy. 

15. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia  
do/z innych organizacji 

16. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję 
Rewizyjną i Radę Programową. 

4) KaŜdemu członkowi zwyczajnemu stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu 
Członków przysługuje jeden głos.  

§ 17. 

1) Zarząd składa się z Prezesa, 2 Wiceprezesów i do 3 członków Zarządu wybieranych  
i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.  

2) Do kompetencji Zarządu naleŜy:  

1. Przyjmowanie nowych członków stowarzyszenia,  
2. Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 
3. Kierowanie bieŜącą pracą Stowarzyszenia,  
4. Zwoływanie i organizowanie prac Walnego Zebrania Członków,  
5. Zwoływanie, organizowanie i uczestniczenie w pracach Rady Programowej, 
6. Przygotowywanie propozycji wysokości składek członkowskich i rocznego oraz 

wieloletniego budŜetu i planu pracy Stowarzyszenia,  
7. Opracowywanie LSR i wypracowywanie propozycji jego zmian, 
8. Przygotowanie projektów do realizacji objętych wnioskiem o dofinansowanie. 
9. Zatrudnianie pracowników biura Stowarzyszenia, 
10. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o odwołanie członków Rady 

Programowej. 

3) Zarząd powołuje uchwałą zespół koordynatorów spośród przedstawicieli jednostek 
samorządu terytorialnego, celem zapewnienia sprawnej organizacji i funkcjonowania 
LGD oraz realizacji LSR.  

§ 18. 

1) Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych 
upowaŜnionych jest 2 członków Zarządu lub dyrektor biura Stowarzyszenia łącznie  
z Prezesem. 

2) Zarząd moŜe upowaŜnić dyrektora biura do składania oświadczeń woli i zaciągania 
zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia. 

3) Zarząd jest upowaŜniony do zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości 30% 
budŜetu Stowarzyszenia na dany rok obrachunkowy, bez zgody Walnego Zebrania 
Członków.  

§ 19. 

1) Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i jednego 
członka. 

 



 

2) Członkiem Komisji Rewizyjnej nie moŜe być osoba skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie 
mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małŜeńskim, ani teŜ w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa.  

3) Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy:  

1. Kontrola działalności Zarządu pod kątem celowości i zgodności z prawem, 
2. Występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o udzielenie 

absolutorium Zarządowi, 
3. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków. 

§ 20. 

1) Rada Programowa składa się z Przewodniczącego i członków Rady w liczbie od 12 do 
20 osób. 

2) Członkiem Rady Programowej nie moŜe być osoba skazana prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Rady Programowej nie mogą 
pozostawać z członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej w związku małŜeńskim, ani 
teŜ w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa. 

3) Do kompetencji Rady naleŜy: wybór oraz opiniowanie operacji i projektów, które 
mają być realizowane w ramach LSR. 

§ 21. 

1) W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 14 ust.1 
pkt 1,2,3,4 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie 
Członków w celu uzupełnienia ich składu.  

2) Biuro jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kierującą pracami 
organizacyjnymi i przygotowawczymi. 

Rozdział V 

Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 22. 

1) Majątek Stowarzyszenia stanowią: składki członkowskie, darowizny, zapisy, 
subwencje i dotacje, fundusz grantowy, dochody z własnej działalności oraz ofiarności 
publicznej, jak równieŜ dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących 
własność lub będących w uŜytkowaniu Stowarzyszenia. 

2) Funduszami i majątkiem stowarzyszenia zarządza Zarząd.  

§ 23. 

1) Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków 
lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.  

2) Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków 
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.  

Góra Św. Anny, dnia  15 kwietnia 2008r. 



  

  Uchwała Nr  XXIV /147/2008 
Rady Miejskiej w Ujeździe 

          z dnia 22 sierpnia 2008 roku 
 
 
 
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu p.n. „Moja szansa” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6 i art.18 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. 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 art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115 poz.728-tekst jednolity) Rada Miejska 
w Ujeździe uchwala co następuje: 
 
       
      §1 
 
 
Przyjmuje  się  do  realizacji   projekt  pod  nazwą  „Moja  szansa” w  ramach  Priorytetu  VII, 
Działania 7.1  Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji,  Poddziałania   7.1.1  Rozwój 
i   upowszechnianie   aktywnej   integracji    przez   ośrodki   pomocy   społecznej   Programu 
Operacyjnego   Kapitał  Ludzki  
 
      §2 
 
Ustala  się,  Ŝe  w  ramach  Realizacji   tego   Projektu  Gmina  Ujazd  wniesie  wkład  własny 
w  wysokości  stanowiącej   15 %  całej  sumy  wydatków  kwalifikowanych  projektu, to  jest  
w  wysokości  9.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). 
 
 
      §3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 
      §4 
 
Niniejsza Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 

        
       Przewodniczący obrad 

                       Jan KałuŜny 
 
 
 



 
 

        
     Uchwała  Nr XXIV /148/ 2008  

Rady Miejskiej w Ujeździe 
    z dnia  22 sierpnia 2008 roku   

 
 
zmieniająca uchwałę    Nr XLIX/228/2006  z dnia 22 czerwca 2006r.w sprawie  nadania 
nazw ulicom. 

 
 
Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 13 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 2005r. Nr 172, poz. 
1441,Nr 175, poz. 1457 , z 2006r.  Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48 , poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 )   Rada Miejska w Ujeździe  uchwala co następuje:  
 

§ 1 
 

§ 1 pkt.4 uchwały  Nr XLIX/228/2006  z dnia 22 czerwca 2006r.w sprawie  nadania nazw 
ulicom otrzymuje brzmienie:  
„ Nadaje się  ulicy  klasy dojazdowej  układu obsługującego  oznaczonej symbolem   
KD/Kr- połoŜonej w rejonie  Strefy Aktywności Gospodarczej przy węźle  autostrady A-4 w 
miejscowości Olszowa nazwę  „ Francuska ”  
/ oznaczona kolorem  zielonym na załączniku graficznym  nr 1 do niniejszej uchwały /  ”. 
 

§ 2 
 

Wykonanie  uchwały   powierza się   Burmistrzowi Ujazdu .  
 

§ 3 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


