
ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.15.2017
BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie sporządzania sprawozdań pozabudżetowych w Urzędzie Miasta i Gminy
w Kolonowskiem na rok 2017

Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.  
poz. 1870 z późn. zm.) jak i w celu zapewnienia w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem skutecznej 
kontroli zarządczej, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się instrukcję sprawozdawczości pozabudżetowej obowiązującą w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Kolonowskiem.

§ 2. 1. Instrukcja określa rodzaje, formy, terminy, częstotliwość i pracowników odpowiedzialnych za 
sporządzanie sprawozdań.

2. Instrukcja sprawozdawczości pozabudżetowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Zestawienie sprawozdań pozabudżetowych Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem na rok 
2017 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom merytorycznym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.     

 

Burmistrz Kolonowskiego

Norbert Koston
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INSTRUKCJA SPRAWOZDAWCZOŚCI POZABUDŻETOWEJ 

 

 

§1. Rodzaje sprawozdań: 

1. Zarządza się sporządzanie następujących sprawozdań: 

 

- Sprawozdawczość z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego: 

1) Zestaw danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z aplikacji z BUSC 

(ŹRÓDŁO) – Akt małżeństwa  

2) Zestaw danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z aplikacji z BUSC 

(ŹRÓDŁO) – Akt urodzenia  

3) Zestaw danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z aplikacji z BUSC 

(ŹRÓDŁO) – Akt zgonu – „Karta zgonu” 

 

- Sprawozdawczość z zakresu spraw obywatelskich: 

1) Rejestr osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji 

wojskowej 

2) Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie AK 

3) Meldunek z rejestru wyborców 

4) Rozliczenie Informacji Dodatkowych w rejestrze wyborców 

5) Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 

6) Liczba mieszkańców w poszczególnych parafiach gminy 

7) Liczba wydanych decyzji meldunkowych oraz liczba zameldowań cudzoziemców bez nr Pesel 

8) Liczba danych udostępnionych z gminnych zbiorów meldunkowych – rej. dowodów osobistych 

9) Sprawozdanie z Karty Dużej Rodziny (ilościowe i finansowe), SO1 i SO2 

10) Informacja o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestru na potrzeby kwalifikacji 

wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej 

11) Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej 

12) Sprawozdanie z realizacji szkolenia obronnego 

13) Opracowanie i przesłanie do WBiZK ankiety zawierającej dane do Narodowego 

Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych 

14) Sprawozdanie z realizacji programów zdrowotnych 

15) Opracowanie oceny stanu przygotowań OC na obszarze gminy 

16) Opracowanie i uzgodnienie z WBiZK Planu Szkolenia Obronnego 

17) Opracowanie Wytycznych Szefa OC na 2017 r. 

18) Przesłanie do Wojewody Opolskiego bilansu personelu medycznego 

19) Raport z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 

20) Aktualizacja bazy danych sił i środków Szefa OC w aplikacji ARCUS2005 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.15.2017

Burmistrza Kolonowskiego

z dnia 30 stycznia 2017 r.

Id: 5222CDE0-1CFC-40CC-AB6A-849C713EB331. Podpisany Strona 1



21) Ankieta z realizacji działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii 

22) Złożenie zapotrzebowania na środki finansowe wraz z uzasadnieniem na trening Akcji 

Kurierskiej na następny rok 

23) Opracowanie zestawień świadczeń osobistych i rzeczowych 

24) Sprawozdanie z działalności samorządu gminnego na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi 

25) Trening elementów SWA i systemu zarządzania kryzysowego 

26) Przygotowanie i przesłanie do WZK Starostwa informacji na temat realizacji wytycznych do 

działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2017 r. 

27) Realizacja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) 

 

- Sprawozdawczość z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa: 

1) Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych za rok 2016 /AKPOŚK/ 

2) Opłata za wprowadzenie substancji do powietrza z jednostek gminnych 

3) Sprawozdanie o przeprowadzonych strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko 

4) Informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne 

zagrożenie 

5) Sprawozdanie o przeprowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko 

6) Raport z realizacji zadań Programu Ochrony Środowiska 

7) RRW-2 Sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi 

8) RRW-13 Sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji 

9) Sprawozdanie dotyczące gospodarki odpadami azbestowymi, POKzA, Ankieta WIOŚ 

10) Sprawozdanie OŚ-4g z wpływów i wydatków na ochronę środowiska 

11) RRW-10 Sprawozdanie ze stanu ilościowego oraz utrzymania wód i urządzeń melioracji 

wodnych, w tym działalność spółki wodnej 

12) Sprawozdanie z realizacji zadań dot. ochrony powietrza 

 

- Sprawozdawczość z zakresu oświaty: 

1) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jst 

2) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kolonowskie w roku szkolnym 

2016/2017 

 

- Sprawozdawczość z zakresu spraw organizacyjnych: 

1) Sprawozdanie roczne z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji 

2) Sprawozdanie z przeprowadzonej analizy kontroli oświadczeń majątkowych 

3) Informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

4) Informacja o działaniach podejmowanych wobec organu w roku poprzednim przez podmioty 

wykonujące zawodową działalność lobbingową 

5) Informacja roczna o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

 

- Sprawozdawczość z zakresu zamówień publicznych: 

1) Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych 

2) Informacja dotycząca publicznego transportu zbiorowego 
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3) Informacja dotycząca liczby i zakresu udzielonych zezwoleń na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego, licencji, zezwoleń i wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na 

potrzeby własne oraz liczby wypisów z tych dokumentów 

 

- Sprawozdawczość z zakresu gospodarki komunalnej: 

1) Dane o drogach publicznych i mostach 

2) Sprawozdanie z gospodarki odpadami komunalnymi, w tym niebezpiecznymi i zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny (Czysty Region) 

 

- Sprawozdawczość z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym: 

Informacja o stanie mienia komunalnego 

 

§2. Pracownicy odpowiedzialni za sporządzanie sprawozdań: 

1. Obowiązani do sporządzania i przekazywania sprawozdań pozabudżetowych są: 

1) W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego: kierownik USC - Krzysztof Laski 

2) W zakresie spraw obywatelskich: kierownik i pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich – 

Magdalena Stryczek, Elżbieta Dziuba, Halina Pasieka 

3) W zakresie ochrony środowiska i rolnictwa: samodzielny pracownik ds. ochrony środowiska       

i rolnictwa – Regina Klyszcz 

4) W zakresie oświaty: pracownik Referatu Finansów – Gertruda Maniera i pracownik Referatu 

Organizacji – Ewa Wiśniewska-Wróbel 

5) W zakresie spraw organizacyjnych: kierownik i pracownicy Referatu Organizacji – Anna 

Bogdoł, Maria Bednorz, Ewa Wiśniewska-Wróbel, Patrycja Muc oraz pracownik Referatu 

Finansów – Bogusława Ochmann  

6) W zakresie zamówień publicznych: samodzielny pracownik ds. zamówień publicznych                

i energetyki – Piotr Leja 

7) W zakresie gospodarki komunalnej: samodzielny pracownik ds. gospodarki komunalnej              

i mieszkaniowej – Kamil Koj 

8) W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: samodzielny pracownik ds. gospodarowania 

mieniem komunalnym – Mariola Lipok  

 

2. Obowiązani do sporządzania sprawozdań: 

- potwierdzają stan sprawozdań do wysłania w roku 2017; 

- dostarczają do Referatu Organizacji potwierdzenie wysłania sprawozdania. 

 

 §3. Terminy i częstotliwość sporządzania sprawozdań: 

Lp. 

 

Nazwa sprawozdania 

 

Termin 

 

Częstotliwość 

 

1 Zestaw danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z 

aplikacji z BUSC (ŹRÓDŁO) – Akt małżeństwa 

do 5-tego dnia 

każdego miesiąca 

1 na miesiąc 

2 Zestaw danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z 

aplikacji z BUSC (ŹRÓDŁO) – Akt urodzenia 

do 5-tego dnia 

każdego miesiąca 

1 na miesiąc 

3 Zestaw danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z 

aplikacji z BUSC (ŹRÓDŁO) – Akt zgonu – „Karta zgonu” 

do 5-tego dnia 

każdego miesiąca 

1 na miesiąc 
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4 Rejestr osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz 

założenia ewidencji wojskowej 

2017-01-05 1 na rok 

5 Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart 

powołania w trybie AK 

2017-01-05 1 na rok 

6 Meldunek z rejestru wyborców 2017-01-20 

kolejne: do 10-tego 

dnia miesiąca po 

danym kwartale 

1 na kwartał 

7 Rozliczenie Informacji Dodatkowych w rejestrze wyborców 2017-01-20 

kolejne: do 10-tego 

dnia miesiąca po 

danym kwartale 

1 na kwartał 

8 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania zadania z zakresu 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  

2017-01-15 

2017-07-15 

2 na rok 

9 Liczba mieszkańców w poszczególnych parafiach gminy 2017-01-15 1 na rok 

10 Liczba wydanych decyzji meldunkowych oraz liczba zameldowań 

cudzoziemców bez nr Pesel 

2017-01-10 

kolejne: do 10-tego 

dnia miesiąca po 

danym miesiącu 

obliczeniowym 

1 na miesiąc 

11 Liczba danych udostępnionych z gminnych zbiorów meldunkowych – 

rej. dowodów osobistych 

2017-01-10 

kolejne: do 10-tego 

dnia miesiąca po 

danym miesiącu 

obliczeniowym 

1 na miesiąc 

12 Sprawozdanie z Karty Dużej Rodziny (ilościowe i finansowe) SO1 i SO2 2017-02-10 

2017-08-10 

2 na rok 

13 Informacja o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestru na 

potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej 

2017-01-20 1 na rok 

14 Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej 2017-01-23 1 na rok 

15 Sprawozdanie z realizacji szkolenia obronnego 2017-01-31 1 na rok 

16 Opracowanie i przesłanie do WBiZK ankiety zawierającej dane do 

Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych 

2017-02-05 1 na rok 

17 Sprawozdanie z realizacji programów zdrowotnych 2017-03-31 1 na rok 

18 Opracowanie oceny stanu przygotowań OC na obszarze gminy  2017-02-13 1 na rok 

19 Opracowanie i uzgodnienie z WBiZK Planu Szkolenia Obronnego 2017-02-25 1 na rok 

20 Opracowanie Wytycznych Szefa OC na 2017 r. 2017-02-15 1 na rok 

21 Przesłanie do Wojewody Opolskiego bilansu personelu medycznego 2017-02-28 1 na rok 

22 Raport z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 2017-03-31 1 na rok 

23 Aktualizacja bazy danych sił i środków Szefa OC w aplikacji 

ARCUS2005 

20-24.02.2017 

22-26.05.2017 

04-08.09.2017 

04-08.12.2017 

1 na kwartał 

24 Ankieta z realizacji działań podejmowanych w ramach Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

2017-04-15 1 na rok 
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25 Złożenie zapotrzebowania na środki finansowe wraz z uzasadnieniem na 

trening Akcji Kurierskiej na następny rok 

2017-06-30 1 na rok 

26 Opracowanie zestawień świadczeń osobistych i rzeczowych  2017-08-31 1 na rok 

27 Sprawozdanie z działalności samorządu gminnego na rzecz 

przeciwdziałania alkoholizmowi 

2017-04-15 1 na rok 

28 Trening elementów SWA i systemu zarządzania kryzysowego 15-16.03.2017 

27-28.09.2017 

2 na rok 

29 Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2016 /AKPOŚK/ 

2017-02-28 1 na rok 

30 Opłata za wprowadzenie substancji do powietrza z jednostek gminnych 2017-03-31 1 na rok 

31 Sprawozdanie o przeprowadzonych strategicznych ocenach 

oddziaływania na środowisko 

2017-03-31 1 na rok 

32 Informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji 

stwarzających szczególne zagrożenie 

2017-03-31 1 na rok 

33 Sprawozdanie o przeprowadzonych ocenach oddziaływania 

przedsięwzięć na środowisko 

2017-03-31 1 na rok 

34 Raport z realizacji zadań Programu Ochrony Środowiska 2017-03-31 1 na 2 lata 

35 RRW-2 Sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i 

sanitacji wsi 

2017-01-28 1 na rok 

36 RRW-13 Sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji 2017-02-28 1 na rok 

37 Sprawozdanie dotyczące gospodarki odpadami azbestowymi, POKzA, 

Ankieta WIOŚ 

2017-03-31 1 na rok 

38 Sprawozdanie z gospodarki odpadami komunalnymi, w tym 

niebezpiecznymi i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (Czysty 

Region) 

2017-03-31 1 na rok 

39 Sprawozdanie OŚ-4g z wpływów i wydatków na ochronę środowiska 2017-02-10 1 na rok 

40 RRW-10 Sprawozdanie ze stanu ilościowego oraz utrzymania wód i 

urządzeń melioracji wodnych, w tym działalność spółki wodnej 

2017-02-25 1 na rok 

41 Sprawozdanie z realizacji zadań dot. ochrony powietrza 2017-04-30 1 na rok 

42 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jst 

2017-02-10 1 na rok 

43 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kolonowskie w 

roku szkolnym 2016/2017 

2017-10-31 1 na rok 

44 Sprawozdanie roczne z działalności archiwum zakładowego i stanu 

dokumentacji 

2017-03-31 1 na rok 

45 Sprawozdanie z przeprowadzonej analizy kontroli oświadczeń 

majątkowych 

2017-09-30 1 na rok 

46 Informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na 

rzecz osób niepełnosprawnych 

2017-01-20 

kolejne: do 20-tego 

dnia miesiąca po 

danym miesiącu 

obliczeniowym 

1 na miesiąc 

47 Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych 2017-03-01 1 na rok 

48 Dane o drogach publicznych i mostach 2017-03-31 1 na rok 

49 Informacja o stanie mienia komunalnego 2017-03-31 - RIO 

2017-04-30 - MSP 

1 na rok 

50 Informacja dotycząca publicznego transportu zbiorowego 2017-01-31 1 na rok 

51 Informacja dotycząca liczby i zakresu udzielonych zezwoleń na 

wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwoleń i 

2017-01-15 2 na rok 
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wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz 

liczby wypisów z tych dokumentów 

2017-07-15 

52 Informacja o działaniach podejmowanych wobec organu w roku 

poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność 

lobbingową 

2017-02-15 1 na rok 

53 Informacja roczna o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych 

2017-01-20 1 na rok 

54 Przygotowanie i przesłanie do WZK Starostwa informacji na temat 

realizacji wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 

2017 r. 

2017-12-20 1 na rok 

55 Realizacja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

(NPOZP) 

2017-05-15 1 na rok 
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Lp Nazwa sprawozdania Podstawa prawna Pracownik Komórka orgnizacyjna Termin CzęstotliwośćOdbiorca Uwagi

1 Zestaw danych elektronicznych pobieranych do celów 

statystycznych z aplikacji z BUSC (ŹRÓDŁO) - Akt 

małżeństwa

ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068 z późn. zm.), 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 

r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki 

publicznej na rok 2017 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1426)

Krzysztof Laski Urząd Stanu Cywilnego 2017-01-05 1 na miesiąc Urząd Statystyczny w 

Olsztynie

System informacyjny 

aplikacji ŹRÓDŁO 

oraz kontrolka 

papierowa KN-1 

wysyłana pocztą 

tradycyjną                

Inne terminy: do 5 dnia 

każdego miesiąca

2 Zestaw danych elektronicznych pobieranych do celów 

statystycznych z aplikacji z BUSC (ŹRÓDŁO) - Akt 

urodzenia

ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068 z późn. zm.), 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 

r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki 

publicznej na rok 2017 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1426)

Krzysztof Laski Urząd Stanu Cywilnego 2017-01-05 1 na miesiąc Urząd Statystyczny w 

Olsztynie

System informacyjny 

aplikacji ŹRÓDŁO 

oraz kontrolka 

papierowa KN-1 

wysyłana pocztą 

tradycyjną                

Inne terminy: do 5 dnia 

każdego miesiąca

3 Zestaw danych elektronicznych pobieranych do celów 

statystycznych z aplikacji z BUSC (ŻRÓDŁO) - Akt 

zgonu - "Karta zgonu"

ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068 z późn. zm.), 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 

r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki 

publicznej na rok 2017 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1426)

Krzysztof Laski Urząd Stanu Cywilnego 2017-01-05 1 na miesiąc Urząd Statystyczny w 

Olsztynie

System informacyjny 

aplikacji ŹRÓDŁO 

oraz kontrolka 

papierowa KN-1 

wysyłana pocztą 

tradycyjną                

Inne terminy: do 5 dnia 

każdego miesiąca

4 Rejestr osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji 

wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej

§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych  i Administracji z dnia 17.11.2009 w 

sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia 

kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji 

wojskowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 991)

Halina Pasieka Referat Spraw 

Obywatelskich

2017-01-05 1 na rok WKU Kędzierzyn-Koźle

Zestawienie sprawozdań pozabudżetowych Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem na rok 2017

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.15.2017

Burmistrza Kolonowskiego

z dnia 30 stycznia 2017 r.
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5 Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z 

doręczaniem kart powołania w trybie AK

§ 28 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia MSWiA, Obrony 

Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002r. w 

sprawie trybu doręczenia kart powołania i 

rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do 

czynnej służby wojskowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 3)

Halina Pasieka Referat Spraw 

Obywatelskich

2017-01-05 1 na rok Starostwo Powiatowe

6 Meldunek z rejestru wyborców § 13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie 

rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez 

Rzeczpospolitą Polską innym państwom 

członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w 

tym rejestrze (Dz.U. z 2011 r. Nr 158, poz. 941 z 

późn. zm.)

Magdalena 

Stryczek

Referat Spraw 

Obywatelskich

2017-01-20 1 na kwartał Krajowe Biuro Wyborcze 

Delegatura w Opolu

Inne terminy: do 10 

dnia miesiąca po danym 

kwartale

7 Rozliczenie Informacji Dodatkowych w rejestrze 

wyborców

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie 

rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez 

Rzeczpospolitą Polską innym państwom 

członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w 

tym rejestrze (Dz.U. z 2011 r. Nr 158, poz. 941 z 

późn. zm.)

Magdalena 

Stryczek

Referat Spraw 

Obywatelskich

2017-01-20 1 na kwartał Krajowe Biuro Wyborcze 

Delegatura w Opolu

Inne terminy: do 10 

dnia miesiąca po danym 

kwartale

8 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania zadania 

z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

§ 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z 5.08.2011 r. w sprawie sprawozdań 

rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z 

zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 

2011 r. Nr 173, poz. 1035)

Elżbieta Dziuba Referat Spraw 

Obywatelskich

2017-01-15 2 na rok Wojewoda Pozostałe terminy:  

15.07.2017 r.

9 Liczba mieszkańców w poszczególnych parafiach gminy ustawa  z dn. 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku 

dochodowym (osoby duchowne) (Dz.U. z 2016 r., poz. 

2180 z późn. zm.)

Magdalena 

Stryczek

Referat Spraw 

Obywatelskich

2017-01-15 1 na rok Urząd Skarbowy w Strzelcach 

Opolskich

10 Liczba wydanych decyzji meldunkowych oraz liczba 

zameldowań cudzoziemców bez nr Pesel

pismo z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Magdalena 

Stryczek

Referat Spraw 

Obywatelskich

2017-01-10 1 na miesiąc Opolski Urząd Wojewódzki 

Wydział Spraw Obywatelskich  

Cudzoziemców

Inne terminy: do 10 

dnia miesiąca po 

miesiącu 

obliczeniowym

11 Liczba danych udostępnionych z gminnych zbiorów 

meldunkowych - rej. dowodów osobistych

pismo z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Magdalena 

Stryczek,                           

Elżbieta Dziuba

Referat Spraw 

Obywatelskich

2017-01-10 1 na miesiąc Opolski Urząd Wojewódzkie  

Wydz. Spraw Obywatelskich i 

Cudzoziemców

Inne terminy: do 10 

dnia miesiąca po 

miesiącu 

obliczeniowym

12 Sprawozdanie z Karty Dużej Rodziny (ilościowe i 

finansowe), SO1 i SO2

ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny (Dz. U.  z 2016 r., poz. 785 z późn. zm.)

Magdalena 

Stryczek

Referat Spraw 

Obywatelskich

2017-02-10 2 na rok Opolski Urząd Wojewódzki 

Wydział Polityki Społecznej i 

Zdrowia

Pozostałe terminy: do 

10 sierpnia za I 

półrocze

13 Informacja o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do 

rejestru na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz 

założenia ewidencji wojskowej

§ 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych  i Administracji z dnia 17.11.2009 r. w 

sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia 

kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji 

wojskowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 991)

Halina Pasieka Referat Spraw 

Obywatelskich

2017-01-20 1 na rok OUW WSOiC
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14 Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 

23.11.2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej 

(Dz.U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1566)

Halina Pasieka Referat Spraw 

Obywatelskich

2017-01-23 1 na rok Starostwo Powiatowe

Powiatowej komisji lekarskiej

Terminy zgodnie z 

Rozp. Min. Spraw 

Wewn. i Adm. i Min. 

Obrony  w sprawie 

przeprowadzenia 

kwalifikacji wojskowej 

w 2014r. (Dz.U. z 2013 

r. poz. 1491)

15 Sprawozdanie z realizacji szkolenia obronnego rozporządzenie RM z dnia 8 października 2015 r. w 

sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 

1829)

Halina Pasieka Referat Spraw 

Obywatelskich

2017-01-31 1 na rok OUW WBiZK według wytycznych 

Wojewody Opolskiego

16 Opracowanie i przesłanie do WBiZK ankiety zawierającej 

dane do Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych 

Przygotowań Obronnych

wypis z Planu Operacyjnego Funkcjonowania 

Województwa, rozporządzenie RM z dnia 15 czerwca 

2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i 

finansowania zadań  wykonywanych w ramach 

przygotowań obronnych państwa przez organy 

administracji rządowej  i organy samorządu 

terytorialnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 152, poz. 1599 z 

późn. zm.)

Halina Pasieka Referat Spraw 

Obywatelskich

2017-02-05 1 na rok OUW WBiZK

17 Sprawozdanie z realizacji programów zdrowotnych. ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 

publicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1916 oraz z 2016 

r., poz. 2003); Rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz. 

U. z 2016 r., poz. 2216)

Elżbieta Dziuba Referat Spraw 

Obywatelskich

2017-03-31 1 na rok OUW

18 Opracowanie oceny stanu przygotowań OC na obszarze 

gminy 

§ 3-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 

czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów 

obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850)

Halina Pasieka Referat Spraw 

Obywatelskich

2017-02-13 1 na rok Starostwo Powiatowe według wytycznych 

Starosty Strzeleckiego

19 Opracowanie i uzgodnienie z WBiZK Planu Szkolenia 

Obronnego

wyciąg z Planu Szkolenia Obronnego Województwa 

Opolskiego, rozporządzenie RM z dnia 8 października 

2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. z 2015 

r. poz. 1829)

Halina Pasieka Referat Spraw 

Obywatelskich

2017-02-25 1 na rok OUW WBiZK według wytycznych i 

uzgodnień z Wojewodą 

Opolskim

20 Opracowanie Wytycznych Szefa OC na 2017 r. § 3-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 

czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów 

obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850);

Halina Pasieka Referat Spraw 

Obywatelskich

2017-02-15 1 na rok Starostwo Powiatowe według wytycznych 

Starosty Strzeleckiego z 

dn. 20.01.2017 r.

21 Przesłanie do Wojewody Opolskiego bilansu personelu 

medycznego

rozporządzenie RM z dnia 27 czerwca 2012 r. w 

sprawie warunków sposobu przygotowania oraz 

wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby 

obronne państwa oraz właściwości organów w tych 

sprawach (Dz.U. z 2012 r. poz. 741)

Halina Pasieka Referat Spraw 

Obywatelskich

2017-02-28 1 na rok OUW WBiZK

22 Raport z realizacji gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii.

art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 

224 z późn. zm.)

Elżbieta Dziuba Referat Spraw 

Obywatelskich

2017-03-31 1 na rok Rada Gminy,                           

Opolski Urząd Wojewódzki
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23 Aktualizacja bazy danych sił i środków Szefa OC w 

aplikacji ARCUS2005

§ 3-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 

czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów 

obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin (Dz. 

U. z 2002 r.  Nr 96, poz. 850);

Halina Pasieka Referat Spraw 

Obywatelskich

20-24.02.2017 1 na kwartał OUW WBiZK Zmiana powinna być 

dokonana w danym 

kwartale i na bieżąco; 

Inne terminy:                   

22-26.05.2017,                                

04-08.09.2017,                                         

04-08.12.2017

24 Ankieta z realizacji działań podejmowanych w ramach 

Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii

art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 

224 z późn. zm.)

Elżbieta Dziuba Referat Spraw 

Obywatelskich

2017-04-15 1 na rok Krajowe Biuro do Spraw 

Przeciwdziałania Narkomanii

25 Złożenie zapotrzebowania na środki finansowe wraz z 

uzasadnieniem na trening Akcji Kurierskiej na następny 

rok

rozporządzenie MSWiA, Obrony Narodowej oraz 

Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002r. w sprawie trybu 

doręczenia kart powołania i rozplakatowania 

obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby 

wojskowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 3)

Halina Pasieka Referat Spraw 

Obywatelskich

2017-06-30 1 na rok OUW WBiZK

26 Opracowanie zestawień świadczeń osobistych i 

rzeczowych 

rozporządzenie RM z 5.10.2004 r. w sprawie 

świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.) § 11 

ust. 1 rozporządzenie RM z dnia 3.08.2004 r. w 

sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w 

czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872 z 

późn. zm.), rozporządzenie RM  z 11.08.2004r. w 

sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz 

obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie 

wojny (Dz. U. z 2004 r. Nr 203, poz. 2081 z późn. 

zm.) 

Halina Pasieka Referat Spraw 

Obywatelskich

2017-08-31 1 na rok OUW WBiZK

27 Sprawozdanie z działalności samorządu gminnego na 

rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 

r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki 

publicznej na rok 2017 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1426)

Elżbieta Dziuba Referat Spraw 

Obywatelskich

2017-04-15 1 na rok Rada Gminy,                            

Opolski Urząd Marszałkowski

28 Trening elementów SWA i systemu zarządzania 

kryzysowego

§ 3-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 

czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów 

obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850);

Halina Pasieka Referat Spraw 

Obywatelskich

15-16.03.2017 2 na rok Starostwo Powiatowe Według wytycznych 

Wojewody z 

miesięcznym 

wyprzedzeniem;                  

Inne terminy:                            

27-28.09. 2017 r.

29 Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 

zakresie Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

za rok 2016 /AKPOŚK/

art. 43;  ust. 3c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 

Wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469)

Regina Klyszcz Stanowisko ds. Ochrony 

środowiska i rolnictwa

2017-02-28 1 na rok UMWO

Wniosek na:

www.kzgw.gov.pl

30 Opłata za wprowadzenie substancji do powietrza z 

jednostek gminnych

art. 284 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 

2016 r., poz. 672 z późn. zm.); rozporządzenie Rady 

Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze 

środowiska (Dz.U. z 2015 r. poz. 1875),  

rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 lutego 2014 

r.w sprawie wykazów zawierających informacje i dane 

o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości 

należnych opłat (Dz.U. z 2014 r. poz. 274)

Regina Klyszcz Stanowisko ds. Ochrony 

środowiska i rolnictwa

2017-03-31 1 na rok UMWO
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31 Sprawozdanie o przeprowadzonych strategicznych 

ocenach oddziaływania na środowisko

art. 129 ust.1 Ustawa o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), 

§3 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych 

ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

oraz strategicznych ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. z 2012 r. poz. 529 z późn. zm.)

Regina Klyszcz Stanowisko ds. Ochrony 

środowiska i rolnictwa

2017-03-31 1 na rok Generalnemu Dyrektorowi 

Ochrony Środowiska

GDOŚ prowadzi bazę 

danych o ocenach 

oddziaływania 

przedsięwzięcia na 

środowisko oraz 

strategicznych ocenach 

oddziaływania na 

środowisko

32 Informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania 

substancji stwarzających szczególne zagrożenie

§ 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z 23 lipca 

2009 r.w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi 

województwa informacji o występowaniu substancji 

stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 836 z późn. zm.)

Regina Klyszcz Stanowisko ds. Ochrony 

środowiska i rolnictwa

2017-03-31 1 na rok UMWO

33 Sprawozdanie o przeprowadzonych ocenach 

oddziaływania przedsięwzięć na środowisko

art. 129 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) §2 

rozporządzenia Ministra Środowiska z 17 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o 

prowadzonych ocenach oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2012 

r. poz. 529 z późn. zm.)

Regina Klyszcz Stanowisko ds. Ochrony 

środowiska i rolnictwa

2017-03-31 1 na rok GDOŚ GDOŚ prowadzi bazę 

danych o ocenach 

oddziaływania 

przedsięwzięcia na 

środowisko oraz 

strategicznych ocenach 

oddziaływania na 

środowisko

34 Raport z realizacji zadań Programu Ochrony Środowiska art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.)

Regina Klyszcz Stanowisko ds. Ochrony 

środowiska i rolnictwa

2017-03-31 1 na 2 lata Rada Miejska, Starostwo 

Powiatowe, UMWO

35 RRW-2 Sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie 

wodociągów i sanitacji wsi

ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068 z późn. zm.), 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 

r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki 

publicznej na rok 2017 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1426)

Regina Klyszcz Stanowisko ds. Ochrony 

środowiska i rolnictwa

2017-01-28 1 na rok UMWO

36 RRW-13 Sprawozdanie z wykonania obiektów małej 

retencji

ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068 z późn. zm.), 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 

r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki 

publicznej na rok 2017 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1426)

Regina Klyszcz Stanowisko ds. Ochrony 

środowiska i rolnictwa

2017-02-28 1 na rok WZMiUW
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37 Sprawozdanie dotyczące gospodarki odpadami 

azbestowymi, POKzA, Ankieta WIOŚ

ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068 z późn. zm.), 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 

r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki 

publicznej na rok 2017 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1426); 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z 

terenu Gminy Kolonowskie;  rozporządzenie Ministra 

Środowiska z 23 lipca 2009 r.w sprawie sposobu 

przedkładania marszałkowi województwa informacji o 

występowaniu substancji stwarzających szczególne 

zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 836 

z późn. zm.)

Regina Klyszcz Stanowisko ds. Ochrony 

środowiska i rolnictwa

2017-03-31 1 na rok WIOŚ, Burmistrz, Rada 

Miejska

38 Sprawozdanie z gospodarki odpadami komunalnymi, w 

tym niebezpiecznymi i zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny (Czysty Region)

ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068 z późn. zm.), 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 

r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki 

publicznej na rok 2017 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1426); 

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 

250)

Kamil Koj Stanowisko ds. gospodarki 

komunalnej i mieszkaniowej

2017-03-31 1 na rok UMWO, WIOŚ

39 Sprawozdanie OŚ-4g z wpływów i wydatków na ochronę 

środowiska

ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2016 r., 

poz. 672 z późn. zm.); ustawa z dnia 29 czerwca 1995 

r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068 z 

późn. zm.),rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 

lipca 2016 r. w sprawie programu badań 

statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1426)

Regina Klyszcz Stanowisko ds. Ochrony 

środowiska i rolnictwa

2017-02-10 1 na rok UMWO

40 RRW-10 Sprawozdanie ze stanu ilościowego oraz 

utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych, w tym 

działalność spółki wodnej

ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 

2015 r. poz. 469)

Regina Klyszcz Stanowisko ds. Ochrony 

środowiska i rolnictwa

2017-02-25 1 na rok Starostwo Powiatowe

41 Sprawozdanie z realizacji zadań dot. ochrony powietrza program ochrony powietrza dla strefy opolskiej oraz 

występujące przekroczenia poz. dopuszczal. pyłu 

PM10, pyłu PM2,5 oraz poz. docel. benzo(a)pirenu

Regina Klyszcz Stanowisko ds. Ochrony 

środowiska i rolnictwa

2017-04-30 1 na rok UMWO

42 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jst

art.. 30a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.)

Gertruda Maniera Referat Finansów 2017-02-10 1 na rok RIO, Rada Miejska, ZNP, 

dyrektorzy szkół

Przekazanie 

jednostkom w terminie 

7 dni od daty 

sporządzenia

43 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 

Kolonowskie w roku szkolnym 2016/2017

art.. 5a ust. 4 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. 

zm.)

Ewa Wiśniewska-

Wróbel

Referat Organizacji 2017-10-31 1 na rok Rada Miejska 

44 Sprawozdanie roczne z działalności archiwum 

zakładowego i stanu dokumentacji

rozdział 11 § 46 ust. 1 Instrukcji Archiwalnej 

stanowiącej załącznik nr 6 do rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 

14, poz. 67)

Maria Bednorz Referat Organizacji 2017-03-31 1 na rok Państwowe Archiwum w 

Opolu
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45 Sprawozdanie z przeprowadzonej analizy kontroli 

oświadczeń majątkowych

zarządzenie Nr Or.0050.140.2014 Burmistrza 

Kolonowskiego z dnia 16 grudnia 2014 r.

Maria Bednorz, 

Ewa Wiśniewska-

Wróbel, Bogusława 

Ochmann

Referat Organizacji, Referat 

Finansów

2017-09-30 1 na rok Burmistrz Burmistrz następnie 

przedkłada to 

sprawozdanie Radzie 

Miejskiej

46 Informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z 

późn. zm.)

Anna Bogdoł Referat Organizacji 2017-01-20 1 na miesiąc PFRON Inne terminy: do 20 

dnia każdego miesiąca

47 Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach 

publicznych

art. 98 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 15.12.2016 r. w sprawie 

informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o 

udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu 

przekazywania (Dz. U. z 2016 r., poz. 2038)

Piotr Leja Stanowisko ds. Zamówień 

Publicznych i Energetyki

2017-03-01 1 na rok Prezes Urzędu Zamówień 

Publicznych

za pomocą formularza 

umieszczonego na 

stronach portalu 

internetowego Urzędu 

Zamówień Publicznych.

48 Dane o drogach publicznych i mostach § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

16.02.2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji 

oraz gromadzenie i udostępniania danych o sieci dróg 

publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz 

promach (Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 583) 

Kamil Koj Stanowisko ds. gospodarki 

komunalnej i mieszkaniowej

2017-03-31 1 na rok GDDKiA

49 Informacja o stanie mienia komunalnego art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.1996r o 

komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 

981 z późn. zm.), ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2260 z późn. zm.)

Mariola Lipok Stanowisko ds. 

Gospodarowania mieniem 

komunalnym

2017-03-31 

2017-04-30

1 na rok RIO;                                                                                                         

Ministerstwo Skarbu Państwa

50 Informacja dotycząca publicznego transportu zbiorowego art.. 49 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1867 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie 

wzoru formularza do przekazywania informacji 

dotyczących publicznego transportu zbiorowego (Dz. 

U. z 2011 r., Nr 86, poz. 473 z późn. zm.)

Piotr Leja Stanowisko ds. Zamówień 

publicznych i energetyki

2017-01-31 1 na rok UMWO

51 Informacja dotycząca liczby i zakresu udzielonych 

zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego, licencji, zezwoleń i wydanych zaświadczeń 

na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz liczby 

wypisów z tych dokumentów

art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z 

późn. zm.)

Piotr Leja Stanowisko ds. Zamówień 

publicznych i energetyki

2017-01-15 

2017-07-15

2 na rok Minister właściwy ds. 

transportu
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52 Informacja o działaniach podejmowanych wobec organu 

w roku poprzednim przez podmioty wykonujące 

zawodową działalność lobbingową

art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 

2005 r., Nr 169, poz. 1414) ; §7 Zarządzenia 

Burmistrza Kolonowskiego Nr Or.0050.112.2015 z 

dnia 1 października 2015 r. w sprawie określenia 

sposobu postępowania w Urzędzie Miasta i Gminy 

Kolonowskie przy załatwianiu spraw z zakresu 

działalności lobbingowej

Patrycja Muc Referat Organizacji 2017-02-15 1 na rok BIP UMiG Kolonowskie

53 Informacja roczna o zatrudnieniu, kształceniu lub 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z 

późn. zm.)

Anna Bogdoł Referat Organizacji 2017-01-20 1 na rok PFRON Informacja za rok 

poprzedni

54 Przygotowanie i przesłanie do WZK Starostwa informacji 

na temat realizacji wytycznych do działalności w 

dziedzinie obrony cywilnej w 2017 r.

zarządzenie Wojewody Opolskiego – Szefa Obrony 

Cywilnej Województwa w sprawie realizacji zadań 

obrony cywilnej w 2017 roku

Halina Pasieka Referat Spraw 

Obywatelskich

2017-12-20 1 na rok Starostwo Powiatowe

55 Realizacja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego (NPOZP)

art.. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 

ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 

546 z późn. zm.)

Elżbieta Dziuba Referat Spraw 

Obywatelskich

2017-05-15 1 na rok Minister właściwy ds.. 

Zdrowia

Potwierdzam, że stan sprawozdań do wysłania w roku 2017 wynosi jak powyżej.
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