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2. W ramach realizac–i zadania, o —tórym mo-

wa w ustŁ 1 Burmistrz Niemodlina mowe —ontro-

lować w szczególno`ci: 
1) stan realizacji zadania, 

2) efe—tywno`ć i rzetelno`ć –ego wy—onania, 
3) ”rawidJowo`ć wy—orzystania `rod—ów fi-

nansowych z budwetu Gminy, 
4) prowadzenie do—umentac–i —sięgowo ra-

chun—owe– w za—resie wy—orzystania `rod—ów 
finansowych z budwetu GminyŁ 

3Ł ź ”rze”rowadzone– —ontroli s”orządzany 
–est ”roto—óJŁ 

 

§ 9Ł1Ł Klub, —tóry otrzymaJ dotac–ę, –est zo-

bowiązany do s”orządzenia s”rawozdania z wy-

konania zadania o—re`lonego w umowie w termi-

nie do 30 dni ”o u”Jywie terminu, na —tóry umo-

wa zostaJa zawartaŁ 
2Ł S”rawozdanie ”owinno zawierać w szcze-

gólno`ci: 
1) informac–ę o ”rzebiegu realizac–i zadania, 
2) szczegóJowe rozliczenie finansowe do—ona-

ne w oparciu o kosztorys zaJączony do wnios—u, 
3) zestawienie do—umentów, fa—tur (rachun-

—ów) ”otwierdza–ących wydat—owanie `rod—ów, 
4) inne istotne informac–e dotyczące realizac–i 

zadania. 

3Ł Wzór s”rawozdania o—re`li Burmistrz Nie-

modlina w drodze zarządzeniaŁ 

§ 10Ł W przypadku wykorzystania na realiza-

c–ę zadania tyl—o czę`ci ”rze—azane– dotac–i lub 
stwierdzenia niewJa`ciwego wy—orzystania dota-

c–i, —lub, —tóry otrzymaJ dotac–ę, –est zobowiązany 
niewy—orzystane lub niewJa`ciwie wy—orzystane 
`rod—i finansowe zwrócić wraz odset—ami w wy-

so—o`ci i terminie o—re`lonym w umowie, zgodnie 
z przepisami ustawy o finansach publicznych. 

 

§ 11Ł1Ł Umowa mowe być rozwiązana ze 
skutkiem natychmiastowym w przypadku nieter-

minowego lub nienalewytego –e– wy—onaniaŁ 
2Ł Podstawę do rozwiązania umowy stanowią 

wyniki kontroli wykonania umowy. 

 

§ 12Ł Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Niemodlina. 

 

§ 13Ł1Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienni-

—u Urzędowym Wo–ewództwa O”ols—iego i wchodzi 
w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszeniaŁ 

2Ł UchwaJa ”odlega podaniu do publicznej 

wiadomo`ci zgodnie z § 116 Statutu Gminy Nie-

modlin. 

 

 Przewodniczący Rady 

Mariusz Nieckarz 
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UCHWAIA NR VIł37ł11 

 RADY MIEJSKIEJ W OLE_NIś 

 

 z dnia 8 marca 2011 r. 

  
w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania ”rzestrzennego w Ole`nie  

w rejonie ulicy Wachowskiej i ŚobrodzieLskiej 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U.  

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, 

poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  

Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 

1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r.  

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U.  

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

Dz. U z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 

974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. 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, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 

675, Nr 40, poz. 270) oraz art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2003 r.  

Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 

Dz. U. Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005 r.  

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U.  

z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, 

Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880, Dz. U.  

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

Nr 220, poz. 1413, Dz. U. z 2010 r. Nr 24, poz. 

124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 

poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 871, 

Nr 130, ”ozŁ 871) oraz uchwaJy nr Lł335ł10 
Rady Mie–s—ie– w Ole`nie z dnia 24 lutego 2010 rŁ 
w s”rawie ”rzystą”ienia do uchylenia mie–scowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego  

w Ole`nie w re–onie ulicy Wachowskiej i Dobro-

dzieLs—ie– Rada Mie–s—a w Ole`nie uchwala:  
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§ 1Ł1Ł Uchylić mie–scowy ”lan zagos”odaro-

wania ”rzestrzennego w Ole`nie w re–onie ulicy 
Wachows—ie– i ŚobrodzieLs—ie–, w czę`ci doty-

czące– zaJączni—a nr 2 do UchwaJy Nr XLIVł 
463/2002 Rady Miejskiej w Ole`nie z dnia 9 ”au-
dziernika 2002 r. oznaczonego symbolem MNu. 

2Ł Granice uchylanego ”lanu o—re`la rysune— 
stanowiący zaJączni— graficzny nr 1 do uchwaJyŁ 

3Ł Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia 
uwag wniesionych do projektu uchylanego planu 

stanowi zaJączni— nr 2 do uchwaJyŁ 
4Ł Rozstrzygnięcie o s”osobie realizac–i inwe-

styc–i, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania stanowi zaJącz-

ni— nr 3 do uchwaJyŁ 
 

§ 2Ł Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Olesna. 

 

§ 3Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o 30 dniach 
od dnia ogJoszenia w Dzienni—u Urzędowym Wo-

–ewództwa O”ols—iegoŁ 
 

 Przewodniczący  
Rady Mie–s—ie– w Ole`nie  

Piotr Antkowiak 

 

 

 

źaJączni— nr 2 

do uchwaJy nr VIł37ł11 

Rady Mie–s—ie– w Ole`nie 

z dnia 8 marca 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag 
wniesionych do projektu uchylanego planu 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag 
wniesionych do projektu uchylanego miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego, na 

podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óuniej-

szymi zmianami). 

 

ź uwagi na fa—t, iw w tra—cie wyJowenia uchy-

lanego miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego w Ole`nie w re–onie ulicy Wa-

chowskiej i DobrodzieLs—ie–, w czę`ci dotyczące– 
zaJączni—a nr 2 do UchwaJy Nr XLIVł463ł2002 
Rady Mie–s—ie– w Ole`nie z dnia 9 ”audzierni—a 
2002 r. oznaczonego symbolem MNu w dniach 

od 08.12.2010 r. do 07.01.2011 r. w terminie 

wyznaczonym na s—Jadanie wnios—ów do uchyla-

nego ”lanu, nie w”JynęJy uwagi, bra— –est roz-

strzygnięcia o s”osobie ich roz”atrzeniaŁ 
 

źaJączni— nr 3 

do uchwaJy nr VIł37ł11 

Rady Mie–s—ie– w Ole`nie 

z dnia 8 marca 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji inwesty-

cji, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz  

o zasadach ich finansowania 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizac–i inwesty-

c–i, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz  
o zasadach ich finansowania, na podstawie  

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunie–szymi zmianami) 
oraz art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listo-

pada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 

z 2003 r. Nr 15, poz. 148) 

 

Z uwagi na uchylenie miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego w Ole`nie  
w re–onie ulicy Wachows—ie– i ŚobrodzieLs—ie–,  
w czę`ci dotyczące– zaJączni—a nr 2 do UchwaJy 
Nr XLIVł463ł2002 Rady Mie–s—ie– w Ole`nie  
z dnia 9 ”audzierni—a 2002 rŁ oznaczonego sym-

bolem MNu, nie rozstrzyga się o s”osobie realiza-

cji inwestyc–i, —tóre nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz o sposobie ich finansowania. 
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