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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591;
z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214
poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717), Rada Miejska w Brzegu
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê Statut Brzegu stanowi¹cy za³¹cznik do
niniejszej  uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê  Burmistrzowi Mia-
sta Brzegu.

§ 3. Traci moc uchwa³a XX/126/96 Rady Miejskiej w Brze-
gu z dnia 29 lutego 1996r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta
Brzeg  z pó�niejszymi zmianami.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Brzegu

Janusz Gil

                                                                                                             Za³¹cznik
                                                    do uchwa³y Nr XVII/126/03

                                               Rady Miejskiej w Brzegu
                                                z dnia 28 listopada 2003 r.

ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. U¿yte w Statucie Brzegu sformu³owania oznaczaj¹:
1) Brzeg - Gminê Brzeg,
2) Burmistrz - Burmistrza Miasta Brzegu,
3) Klub - Klub Radnych Rady Miejskiej w Brzegu,
4) Komisja - Komisjê Rady Miejskiej w Brzegu,
5) Komisja Rewizyjna - Komisjê Rewizyjn¹ Rady Miejskiej

w Brzegu,
6) Miasto - Gminê Brzeg,
7) Przewodnicz¹cy - Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w

Brzegu,
8) Rada - Radê Miejsk¹ w Brzegu,
9) Radny - cz³onka Rady Miejskiej w Brzegu,
10) Sekretarz - Sekretarza Miasta Brzegu.
11) Skarbnik - Skarbnika Miasta Brzegu,
12) Statut - Statut Brzegu,
13) Ustawa - Ustawê z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z pó�n. zm.).

§ 2 . 1. Gmina Brzeg posiada status Miasta i jest wspólno-
t¹ samorz¹dow¹ osób maj¹cych miejsce zamieszkania na jego
terenie.

2. Brzeg jest siedzib¹ w³adz miasta, jego terytorium obej-
muje obszar oko³o 15 km2.

3. Granice terytorialne Brzegu okre�lone s¹ na mapie w
skali 1:25000 stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do Statutu.

§ 3. 1. Herbem Brzegu s¹ trzy bia³e kotwice ³ukami ¿ele�-
ców zwrócone ku trzem rogom tarczy, z³¹czone ze sob¹ pier�cie-
niem w �rodku pola czerwonego. Wzór herbu stanowi za³¹cznik
nr 2 do Statutu.

2. Zgodê na komercyjne u¿ywanie i rozpowszechnianie
herbu wyra¿a Burmistrz.

3. Pieczêci¹ urzêdow¹ Miasta (w sprawach w³asnych) jest
pieczêæ okr¹g³a z wizerunkiem herbu Brzegu. Wzór pieczêci sta-
nowi za³¹cznik nr 3 do Statutu.

4. Pieczêci¹ urzêdow¹ Miasta (w sprawach zleconych i
powierzonych) jest pieczêæ okr¹g³a z wizerunkiem or³a ustalo-
nym dla god³a pañstwa. Wzór pieczêci stanowi za³¹cznik nr 4 do
Statutu.

5. Barwy Miasta okre�lone s¹ kolorami jego herbu - pola
i god³a herbowego (czerwony i bia³y).

6. Flag¹ Miasta jest prostok¹tny p³at tkaniny koloru czer-
wonego z umieszczonym po�rodku herbem Miasta w postaci
trzech bia³ych kotwic (proporcjonalnych do p³ata tkaniny), umo-
cowany na maszcie lub drzewcu.

7. Flaga Miasta mo¿e byæ umieszczana na budynkach i
obiektach, a tak¿e w innych miejscach podczas uroczysto�ci
pañstwowych i lokalnych.

8. �wiêtem Brzegu jest dzieñ  23 kwietnia - dzieñ imienin Ksiê-
cia Jerzego II Piasta, najwybitniejszego budowniczego Brzegu.

§ 4. 1. Osoby szczególnie zas³u¿one dla Brzegu, Rada
mo¿e wyró¿niæ  tytu³em "Honorowy Obywatel Miasta Brzegu".

2. Zasady nadawania i pozbawiania honorowego obywa-
telstwa Rada okre�la w formie uchwa³y.

§ 5.1. Podstawowym zadaniem Miasta jest zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty samorz¹dowej.

2. Do zakresu dzia³ania Miasta nale¿¹ okre�lone w usta-
wach zadania w³asne, okre�lone w ustawach zadania zlecone z
zakresu administracji rz¹dowej, a tak¿e z zakresu przygotowañ i
przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów oraz
zadania przekazane Miastu na podstawie porozumieñ z orga-
nami administracji rz¹dowej oraz innymi jednostkami samo-
rz¹du terytorialnego.

§ 6 .1. Radê Miejsk¹ wybieraj¹ mieszkañcy Miasta.
2. Liczbê radnych okre�la ustawa.

§ 7. 1. W ramach Miasta mog¹ byæ tworzone osiedla (jed-
nostki pomocnicze).
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2. Stanowi o tym w formie uchwa³y Rada Miejska na wnio-
sek mieszkañców i po skonsultowaniu z nimi celowo�ci tego
przedsiêwziêcia.

3. Kryterium utworzenia osiedli jest mo¿liwo�æ wyodrêb-
nienia terytorialnego, znaczna liczba mieszkañców oraz odrêb-
no�æ, wynikaj¹ca ze specyfiki po³o¿enia  lub interesu tych miesz-
kañców.

4. Granice osiedla, jego organizacjê, a tak¿e zakres dzia-
³ania okre�la statut osiedla nadany przez Radê.

§ 8. 1. Osiedla prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ra-
mach  bud¿etu Miasta.

2. Osiedla gospodaruj¹ samodzielnie �rodkami wydzie-
lonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te �rodki na realizacjê
zadañ spoczywaj¹cych na tych jednostkach.

3. W przypadku utworzenia osiedli Rada uchwala corocz-
nie za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej, okre�laj¹cy wydatki osie-
dla w uk³adzie dzia³ów i  rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.

4. Osiedla decyduj¹c o przeznaczeniu �rodków, o których
mowa w ust.2, obowi¹zane s¹ do przestrzegania podzia³u wyni-
kaj¹cego z za³¹cznika do bud¿etu Miasta.

§ 9. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego osiedla, nie
bêd¹cy radnym, uczestniczy w sesjach Rady  i posiedzeniach
komisji bez prawa udzia³u w g³osowaniu.

Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os w sprawach zwi¹za-
nych z dzia³alno�ci¹ osiedla.

§ 10. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera
za³¹cznik nr 5 do Statutu.

§ 11. Jednostki organizacyjne, nie posiadaj¹ce osobowo-
�ci prawnej, dzia³aj¹ na podstawie odrêbnych statutów opraco-
wanych na podstawie aktów normatywnych reguluj¹cych dzia-
³alno�æ danej jednostki i uchwalonych przez Radê, je¿eli usta-
wa nie stanowi inaczej.

§  12. Stosunki miêdzy Miastem a innymi gminnymi oso-
bami prawnymi okre�laj¹ statuty tych osób prawnych oraz od-
rêbne przepisy.

ROZDZIA£ II
ORGANIZACJA i TRYB PRACY RADY MIEJSKIEJ

1. SESJE RADY

§ 13. Tryb zwo³ania pierwszej sesji nowo wybranej Rady
oraz sposób prowadzenia obrad do czasu wyboru Przewodni-
cz¹cego okre�la ustawa.

§ 14. 1. Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez
Przewodnicz¹cego zgodnie z  uchwalonym na dany rok kalen-
darzowy planem i w miarê potrzeb w trybie  przewidzianym w
ustawie.

2. Roczny projekt planu sesji przygotowuje Przewodnicz¹-
cy i przedstawia do zatwierdzenia na sesji, po zasiêgniêciu opi-
nii wszystkich komisji sta³ych oraz Burmistrza.

3. Rada mo¿e dokonywaæ zmian i uzupe³nieñ planu, sto-
sownie do potrzeb.

4. Plan sesji stanowi podstawê planów pracy komisji sta-
³ych.

5. Plan sesji Rada uchwala najpó�niej na pierwszej sesji
w danym roku kalendarzowym.

§ 15.  Wniosek o zwo³anie sesji wnioskodawca sk³ada na

pi�mie u Przewodnicz¹cego, podaj¹c proponowany porz¹dek
obrad sesji wraz z projektami uchwa³.

§ 16. 1. Sesje przygotowuje, zwo³uje i prowadzi jej obrady
Przewodnicz¹cy.

2. W toku przygotowania sesji Przewodnicz¹cy zapewnia
w szczególno�ci:

1) udzia³ w³a�ciwych organów i jednostek, komisji sta-
³ych, radnych i innych osób w zale¿no�ci od przedmiotu obrad
sesji,

2) dostarczanie materia³ów sesyjnych, w tym projektów
uchwa³, informacji i sprawozdañ.

3. Przewodnicz¹cy okre�la sposób i zapewnia podanie
do publicznej wiadomo�ci informacji o terminie, miejscu i przed-
miocie obrad.

4. Przewodnicz¹cy ustala  porz¹dek obrad sesji oraz licz-
bê i listê osób zaproszonych do udzia³u w sesji.

§ 17. 1. O zwo³aniu sesji radni otrzymuj¹ pisemne zawia-
domienie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

2. Zawiadomienie podpisuje Przewodnicz¹cy, a w razie
jego nieobecno�ci b¹d� innej przyczyny Wiceprzewodnicz¹cy.

3. Przewodnicz¹cy zawiadamia radnych oraz Burmistrza
co najmniej na 7 dni przed terminem sesji  o miejscu i godzinie
jej rozpoczêcia podaj¹c jednocze�nie  porz¹dek obrad wraz z
projektami uchwa³ i niezbêdnymi materia³ami je¿eli nie zosta³y
radnym dorêczone wcze�niej.

Materia³y dot. planów gospodarczych i finansowych radni
powinni otrzymaæ co najmniej 14 dni przed terminem sesji.

4. Informacje o zwo³aniu sesji zamieszcza siê równie¿ na
tablicy informacyjnej w Urzêdzie Miasta i na tablicach og³oszeñ
w Brzegu, najpó�niej trzy dni przed terminem sesji.

§ 18. 1. Sesja trwa od otwarcia do zamkniêcia obrad przez
Przewodnicz¹cego.

2. Sesja mo¿e sk³adaæ siê z jednego lub kilku posiedzeñ.
3. Terminy dalszych posiedzeñ w ramach jednej sesji

ustala Przewodnicz¹cy, o czym zawiadamia ustnie na posiedze-
niu.

4. Przewodnicz¹cy otwiera sesjê wypowiadaj¹c formu³ê:
  "Otwieram ... sesjê  Rady Miejskiej w Brzegu", a zamyka

wypowiadaj¹c s³owa  "Zamykam ... sesjê Rady Miejskiej w Brze-
gu".

§ 19. 1. Sesje Rady s¹ jawne, chyba ¿e przepis ustawy
przewiduje odstêpstwa od tej zasady.

2. Sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w niej co naj-
mniej po³owa ustawowego sk³adu Rady.

3. Przed przyst¹pieniem do obrad obowi¹zkiem Przewod-
nicz¹cego jest stwierdzenie liczby radnych uczestnicz¹cych w
sesji.

4. W przypadku udzia³u w sesji mniej ni¿ po³owy ustawo-
wego sk³adu radnych, Przewodnicz¹cy mo¿e zamkn¹æ sesjê i
wyznaczyæ nowy termin.

§ 20.1. Listê osób zaproszonych na sesjê ustala ka¿dora-
zowo Przewodnicz¹cy.

2. Burmistrz zapewnia obs³ugê prawn¹ podczas obrad
sesji.

§ 21.1. W przypadku naruszenia postanowieñ paragrafów
poprzedzaj¹cych, Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu se-
sji lub o przerwaniu obrad.

2. Podejmuj¹c uchwa³ê o odroczeniu sesji lub jej prze-
rwaniu, Rada okre�la nowy termin jej odbycia, nie pó�niej ni¿
14 dni od daty sesji odroczonej.
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§ 22. Rada mo¿e odbywaæ sesje uroczyste.

§ 23. 1. Dla rozpatrzenia spraw wspólnych dla ró¿nych jed-
nostek podzia³u terytorialnego Rada mo¿e odbywaæ swoje sesje
wspólnie z inn¹ rad¹.

2. Wspóln¹ sesjê organizuj¹ Przewodnicz¹cy Rad, a uczest-
nicz¹ w jej przygotowaniu komisje tych rad i radni.

3. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w niej
co najmniej po³owa ustawowego sk³adu ka¿dej rady.

4. Uchwa³y na wspólnej sesji podejmuje siê w odrêbnym
g³osowaniu radnych z ka¿dej rady.

5. Uchwa³y oraz protokó³ z obrad sesji wspólnej podpisuj¹
Przewodnicz¹cy Rad bior¹cych udzia³ w obradach.

6. Do wspólnej sesji maj¹ zastosowanie ogólne przepisy
dotycz¹ce terminów, trybu przygotowania, zwo³ywania i przebie-
gu sesji.

§ 24. 1. Przewodnicz¹cy zapewnia sprawny przebieg obrad
oraz ich powagê.

2. Dla zapewnienia zgodnego z porz¹dkiem obrad i spraw-
nego przebiegu sesji Przewodnicz¹cy mo¿e stosowaæ �rodki
porz¹dkowe, a w szczególno�ci:

1) zwróciæ radnemu uwagê na niezgodn¹ z przedmiotem
obrad tre�æ wyst¹pienia,

2) czyniæ uwagi dotycz¹ce czasu trwania wyst¹pieñ,
3) przywo³aæ radnego "do rzeczy" i "do porz¹dku", gdy mimo

poczynionej uwagi uporczywie nie stosuje siê do zaleceñ,
4) odebraæ radnemu g³os, gdy zabiera go po raz trzeci w tej

samej sprawie, zak³óca porz¹dek obrad lub powagê sesji. Ode-
branie g³osu radnemu mo¿e byæ  przedmiotem g³osowania Rady.

3. Uprawnienia Przewodnicz¹cego obrad, o których mowa
w ust.2, maj¹ zastosowanie do wszystkich osób uczestnicz¹-
cych w sesji, nie bêd¹cych radnymi.

4. Zastosowanie wobec radnego �rodków porz¹dkowych
mo¿e byæ odnotowane w protokole posiedzenia.

§ 25.1. Porz¹dek obrad sesji winien zawieraæ punkt "inter-
pelacje i wnioski radnych".

2. Ka¿dy radny w tym punkcie porz¹dku obrad ma prawo
zwracaæ siê z ¿¹daniem wyja�nieñ wszystkich istotnych dla  Mia-
sta spraw.

3. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udzielaj¹: Prze-
wodnicz¹cy, Przewodnicz¹cy poszczególnych komisji, Burmistrz
lub jego Zastêpca albo wyznaczony pracownik Urzêdu.

4. W przypadku niemo¿no�ci udzielenia natychmiastowej
odpowiedzi, wyja�nienie powinno byæ przes³ane radnej/radne-
mu na pi�mie w terminie do 14 dni, a w uzasadnionych wypad-
kach do 30 dni od daty sesji.

5. Radny mo¿e ¿¹daæ, aby odpowied� na interpelacje lub
wniosek by³a przedmiotem obrad sesji.

§ 26.1. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady zgodnie z porz¹d-
kiem obrad sesji.

2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególno�ci dla
usprawnienia przebiegu sesji, Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zmie-
niæ kolejno�æ realizacji poszczególnych punktów porz¹dku obrad
za zgod¹ Rady.

3. W nadzwyczajnych przypadkach Przewodnicz¹cy mo¿e z
w³asnej inicjatywy, na wniosek radnego lub Burmistrza zapropo-
nowaæ równie¿ w trakcie posiedzenia Rady uzupe³nienie porz¹d-
ku obrad.

4. W porz¹dku obrad sesji planowanej powinno znajdo-
waæ siê sprawozdanie z dzia³alno�ci Burmistrza.

5. Sprawozdanie Burmistrz sk³ada osobi�cie lub przez oso-
bê  wyznaczon¹. Tekst sprawozdania dorêcza siê radnym przed
jego z³o¿eniem.

6. Sprawozdania, opinie lub wnioski komisji przedsta-
wia Przewodnicz¹cy komisji albo wyznaczony przez komisjê
radny sprawozdawca.

§ 27. Poszczególne tematy obrad sesji realizuje siê w
nastêpuj¹cy sposób:

1) wyst¹pienie sprawozdawcy lub wnioskodawcy tematu,
2) pytania do sprawozdawcy (wnioskodawcy),
3) przedstawianie opinii w³a�ciwych merytorycznie komisji.
4) dyskusja radnych,
5) rozpatrzenie wniosków,
6) podjêcie uchwa³y.

§ 28. 1. Podczas obrad sesji g³osu udziela Przewodni-
cz¹cy obrad w kolejno�ci zg³oszeñ. W sprawie wycofania pro-
jektu uchwa³y Przewodnicz¹cy udziela g³osu poza kolejno�ci¹.

2. W sprawach formalnych Przewodnicz¹cy udziela g³o-
su poza kolejno�ci¹.

3. Radny ma prawo zg³aszaæ w trakcie sesji wnioski for-
malne. Wnioskiem formalnym jest wniosek o:

1) sprawdzenie quorum,
2) przerwanie, odroczenie lub zamkniêcie posiedzenia,
3) zdjêcie okre�lonego punktu z porz¹dku obrad lub ode-

s³anie do komisji,
4) zarz¹dzenie przerwy,
5) zamkniêcie listy mówców,
6) odroczenie lub zakoñczenie dyskusji,
7) przej�cie do porz¹dku dziennego,
8) za¿¹danie przedstawienia opinii przez prawnika,
9) odes³anie wniosku, projektu uchwa³y lub innego do-

kumentu do komisji,
10) powo³anie komisji uchwa³ i wniosków,
11) ograniczenie czasu przemówieñ,
12) zmianê w sposobie prowadzenia dyskusji i przepro-

wadzenia g³osowania,
13)  prawo do repliki i uchwalenie cofniêcia tego prawa,
14) uchwalenie prawa zabierania g³osu w dyskusji wiê-

cej ni¿ dwa  razy nad t¹ sam¹ spraw¹,
15) reasumpcjê g³osowania.
4. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym po wys³ucha-

niu wnioskodawcy oraz ewentualnie jednego przeciwnika i jed-
nego zwolennika wniosku.

§ 29. 1. Zadaniem komisji uchwa³ i wniosków jest odno-
towywanie zg³aszanych w dyskusji wniosków i po przeanalizo-
waniu ich, zaproponowanie ostatecznej wersji rozstrzygniêcia
sprawy.

2. Komisjê wybiera siê spo�ród radnych w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

3. Wniosek lub projekt uchwa³y przedstawiony Przewod-
nicz¹cemu musi byæ rozpatrzony poprzez przyjêcie, zmodyfiko-
wanie lub odrzucenie.

4. W czasie dyskusji mog¹ byæ sk³adane poprawki do
wniosku g³ównego w formie  wykre�lenia, dopisania lub za-
st¹pienia okre�lonych wyrazów.

§ 30. W przypadku prób zak³ócenia obrad Przewodnicz¹-
cy wzywa osoby zak³ócaj¹ce spokój do ich zaprzestania. Je¿eli
wezwanie nie przynosi skutku Przewodnicz¹cy przerywa obra-
dy do czasu przywrócenia porz¹dku.

§ 31. 1. Warunki techniczne niezbêdne dla prawid³owe-
go przebiegu sesji  oraz ³ad i porz¹dek przed, w trakcie i po jej
zakoñczeniu zapewnia Burmistrz.

2. Obs³ugê obrad sesji i radnych zapewnia Biuro Rady w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym.
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2. UCHWA£Y RADY

§ 32. Projekt uchwa³y przygotowuje wnioskodawca.

§ 33. 1. Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y mo¿e wyst¹piæ:
1) ka¿dy radny,
2) komisje sta³e Rady,
3) klub radnych,
4) Burmistrz.
2. Wniosek o podjêcie uchwa³y kieruje siê do Przewodni-

cz¹cego.

§ 34.1. Przedk³adany projekt uchwa³y powinien zawieraæ
w szczególno�ci:

1) czê�æ nag³ówkow¹ zawieraj¹c¹ nazwê aktu, datê wyda-
nia, nazwê organu, od którego pochodzi i przedmiot unormowa-
nia,

2) podstawê prawn¹,
3) przepisy dotycz¹ce przedmiotu uchwa³y, ujête w para-

grafy, ustêpy i punkty w  nastêpuj¹cej kolejno�ci:
a) przepisy ogólne,
b) przepisy szczegó³owe,
c) przepisy przej�ciowe i koñcowe,
d) w prawym górnym rogu, nad tytu³em, oznaczenie "Pro-

jekt".
2. Uchwa³a powinna byæ sformu³owana w sposób zrozu-

mia³y, zwiêz³y i logiczny oraz poprawny pod wzglêdem jêzyko-
wym.

3. Do projektu uchwa³y do³¹cza siê uzasadnienie podpi-
sane przez wnioskodawcê. Projekty uchwa³, których wniosko-
dawc¹ jest Burmistrz opiniuje radca prawny Urzêdu, a w przy-
padkach,  gdy podjêcie uchwa³y wywo³uje skutki finansowe, tak-
¿e Skarbnik.

4. Projekty uchwa³ wnioskodawców, o których mowa w
§ 33 ust.1 pkt. 1-3 wnosi siê do Przewodnicz¹cego, który przesy-
³a je Burmistrzowi celem zaopiniowania.

5. Burmistrz przedstawia opiniê (wraz z opini¹ radcy praw-
nego oraz Skarbnika, je¿eli jest wymagana) w terminie 14 dni, a
w uzasadnionych przypadkach w terminie nie d³u¿szym ni¿
30 dni od otrzymania projektu.

6. Projekty uchwa³ wraz z opiniami okre�lonymi w ust.5 w
wersji drukowanej oraz elektronicznej przesy³a siê do Biura Rady,
nie pó�niej ni¿ 14 dni przed planowanym terminem obrad sesji,
w ilo�ci egzemplarzy uzgodnionej z Przewodnicz¹cym.

7. Ka¿dy z wnioskodawców mo¿e wycofaæ projekt uchwa³y,
której by³ inicjatorem, do momentu jej przeg³osowania na po-
siedzeniu Rady.

§ 35. 1. Uchwa³y podpisuje Przewodnicz¹cy lub Wiceprze-
wodnicz¹cy, który obradom przewodniczy³.

2. Ka¿da uchwa³a otrzymuje numer sk³adaj¹cy siê z cyfr
zawieraj¹cych:

- numer sesji danej kadencji i numer kolejno�ci podjêcia
oraz dwie ostatnie cyfry roku, w którym zosta³a uchwalona.

§ 36. W sprawach:
1) przyjêcia wniosków Komisji Rewizyjnej,
2) przyjêcia sprawozdania lub informacji dot. zadañ w³a-

snych Miasta,
3) organizacyjnych Rady i sesji, w szczególno�ci:
a) stwierdzenia prawomocno�ci, porz¹dku obrad sesji,

wniosków w tym formalnych i proceduralnych,
b) zatwierdzenia protoko³u sesji,
c) powo³ania komisji skrutacyjnej,
d) powo³ania komisji uchwa³ i wniosków,
nie sporz¹dza siê uchwa³y w trybie ustalonym w paragra-

fach poprzedzaj¹cych, a tylko stosowny zapis protokolarny za-
wieraj¹cy wynik g³osowania.

3. G£OSOWANIE NA SESJACH

§ 37. Wa¿no�æ uchwa³, je¿eli ustawa tak stanowi, mo¿e
byæ uzale¿nione od zwyk³ej, bezwzglêdnej lub kwalifikowanej
wiêkszo�ci g³osów.

§ 38. 1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez pod-
niesienie rêki.

2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ przy pomocy kart
do g³osowania, opatrzonych     pieczêci¹ pod³u¿n¹ o nastêpuj¹-
cej tre�ci: "Rada Miejska w Brzegu"

3. W g³osowaniu imiennym radny g³osuje wypowiadaj¹c
s³owa " jestem za", "jestem przeciw", "wstrzymujê siê". G³os
radnego odnotowuje siê w protokole sesji.

4. W g³osowaniu jawnym za g³osy wa¿ne uznaje siê te,
które oddane zosta³y "za",  "przeciwko" oraz "wstrzymuj¹ce siê".

5. W g³osowaniu tajnym za g³osy wa¿ne uznaje siê te,
które oddano w sposób ka¿dorazowo ustalony przez komisjê
skrutacyjn¹ powo³an¹ do przeprowadzenia g³osowania zgod-
nie z  § 41 ust.1.

§ 39. 1. Ka¿dy z dwóch wniosków przeciwstawnych pod-
daje siê pod g³osowanie wy³¹cznie "za".

2. Za przyjêty uwa¿a siê ten wniosek, który uzyska³ wiêk-
sz¹ liczbê g³osów popieraj¹cych.

3. Poprawki do wniosku g³ównego s¹ g³osowane przed
wnioskiem g³ównym.

4. Przewodnicz¹cy mo¿e odmówiæ poddania pod g³oso-
wanie poprawki bezprzedmiotowej. Fakt odmowy nale¿y odno-
towaæ w protokole sesji.

§ 40. W przypadku g³osowania dotycz¹cego wyboru osób,
Przewodnicz¹cy przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje
ka¿dego z nich czy zgadzaj¹ siê kandydowaæ lub stwierdza wy-
ra¿enie przez nich pisemnej zgody i po otrzymaniu odpowiedzi
twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandyda-
tów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.

§ 41.1. G³osowanie tajne przeprowadza trzyosobowa ko-
misja skrutacyjna powo³ana spo�ród radnych.

2. Komisja skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³oso-
wania ustala sposób, w jaki nale¿y g³osowaæ.

§ 42. 1. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodni-
cz¹cy bezzw³ocznie, co odnotowuje siê w protokole sesji.

2. W przypadku g³osowania tajnego wyniki ustala komi-
sja skrutacyjna. Przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej odczytuje
protokó³, stanowi¹cy za³¹cznik do protoko³u z sesji.

4. DOKUMENTACJA SESJI

§ 43.  1. Z ka¿dej sesji Rady sporz¹dza siê odrêbny proto-
kó³, który stanowi urzêdowe potwierdzenie przebiegu obrad.

2. Protokó³ z sesji powinien w szczególno�ci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej

rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê
i nazwisko Przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,

2) stwierdzenie prawomocno�ci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
5) przebieg obrad, a w szczególno�ci tre�æ wyst¹pieñ o

ile zostan¹ z³o¿one na pi�mie albo ich streszczenie, teksty zg³o-
szonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnoto-
wanie faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,

6) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³o-
sów: "za", "przeciw" i "wstrzymuj¹cych" oraz g³osów niewa¿nych,

7) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹-
cej protokó³.
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3. Przebieg sesji nagrywa siê na ta�mê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do 12 miesiêcy, a na pisemny wniosek
radnego do Przewodnicz¹cego na okres d³u¿szy - okre�lony we
wniosku.

4. Protoko³y z obrad oraz nagrania przechowuje siê w Biu-
rze Rady.

5. Ka¿dy mieszkaniec  Brzegu ma prawo wgl¹du do proto-
ko³u, robienia notatek i odpisów.

§ 44. 1. Do protoko³u za³¹cza siê teksty podjêtych uchwa³
oraz inne materia³y zwi¹zane z przedmiotem obrad, a tak¿e listy
obecno�ci na sesji.

2. Do czasu zatwierdzenia radni mog¹ zg³aszaæ uwagi i
poprawki do protoko³u.

3. Protokó³ z obrad sesji wymaga zatwierdzenia na sesji.
4. Protokó³ ostatniej sesji kadencji wymaga zatwierdzenia

na tej sesji.
5. Odpis protoko³u po jego przyjêciu przesy³a siê niezw³ocz-

nie Burmistrzowi.
6. Wnioski podjête na sesji przez Radê przekazuje siê nie-

zw³ocznie Burmistrzowi.

§ 45. Przewodnicz¹cy mo¿e zarz¹dziæ sporz¹dzenie odrêb-
nych protoko³ów z ka¿dego posiedzenia tej samej sesji, w szcze-
gólno�ci, gdy oddziela je wiêkszy odstêp czasu.

5. PRZEWODNICZ¥CY RADY

§ 46.1.  Na pierwszej po wyborach sesji Rady, po z³o¿eniu
�lubowania, Rada wybiera spo�ród radnych Przewodnicz¹cego
oraz dwóch Wiceprzewodnicz¹cych Rady Miejskiej.

2. Wyboru dokonuje siê spo�ród kandydatów zg³aszanych
przez radnych lub zespo³y radnych.

3. Zamkniêcie listy nastêpuje po trzykrotnym bezskutecz-
nym wezwaniu Przewodnicz¹cego obrad do zg³aszania kolejnych
kandydatów.

4. Zg³oszenie kandydatury wymaga uzasadnienia i zgody
kandydata.

5. Kandydaci winni byæ obecni podczas wyborów.
6. G³osowanie na poszczególne funkcje przeprowadza siê

na oddzielnych kartach do g³osowania.

§ 47. W czasie trwania kadencji zmiana Przewodnicz¹cego
lub Wiceprzewodnicz¹cego  mo¿e nast¹piæ przez odwo³anie.

§ 48. Do zadañ Przewodnicz¹cego nale¿y:
1. Organizowanie pracy Rady, a w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie sesji Rady,
2) przygotowanie porz¹dku obrad sesji,
3) przewodniczenie sesjom Rady,
4) podpisywanie uchwa³ Rady,
5) wykonywanie bie¿¹cych czynno�ci zwi¹zanych z dzia³al-

no�ci¹ Rady i radnych,
6) wspó³praca z Biurem Rady,
7) kierowanie skarg i wniosków do w³a�ciwej komisji ce-

lem zbadania zasadno�ci skargi,
8) pe³nienie dy¿urów i przyjmowanie mieszkañców  w spra-

wie skarg i wniosków.
2.  Koordynowanie dzia³alno�ci komisji, a w szczególno�ci:
1) udzielanie pomocy w wykonywaniu ich zadañ,
2) zapewnienie powi¹zania planów pracy komisji z planem

pracy Rady,
3) nadzór nad realizacj¹ wniosków komisji i wykorzysta-

niem ich opinii,
3. Okresowe rozpatrywanie i ocena prawid³owo�ci i termi-

nowo�ci realizacji wniosków radnych.

4. Wystêpowanie do w³a�ciwych jednostek o z³o¿enie
informacji niezbêdnych Radzie.

§ 49. Przewodnicz¹cy mo¿e powierzyæ wykonanie nie-
których zadañ Wiceprzewodnicz¹cemu.

6. RADNI, KLUBY RADNYCH

§ 50. 1. Radni powinni wype³niaæ zadania wynikaj¹ce z
mandatu w sposób zdyscyplinowany i sumienny.

2. W przypadku niemo¿no�ci udzia³u w sesji lub posie-
dzeniu komisji, radni usprawiedliwiaj¹ nieobecno�æ.

§ 51.1. Z radnymi, którzy nie wype³niaj¹ obowi¹zków
wynikaj¹cych z mandatu Przewodnicz¹cy przeprowadza rozmowê.

2. Je¿eli radny, mimo przeprowadzonej rozmowy, nadal
uchyla siê od sprawowania obowi¹zków, Przewodnicz¹cy mo¿e
wyst¹piæ do Rady o rozpatrzenie sprawy na sesji.

3. W wyniku rozpatrzenia sprawy Rada mo¿e "zwróciæ
radnemu uwagê".

§ 52. 1. Radny mo¿e w okre�lonym wcze�niej i podanym
do publicznej wiadomo�ci miejscu i czasie przyjmowaæ wnio-
ski, uwagi i skargi mieszkañców.

2. Mieszkaniec Brzegu ma mo¿liwo�æ kontaktu z radnym
za po�rednictwem Biura Rady.

§ 53.1. Radny ma prawo zg³aszania wniosków do Bur-
mistrza w sprawach nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy.

2. Wniosek mo¿e byæ zg³oszony w ka¿dym czasie ustnie
lub pisemnie.

3. Adresat wniosku obowi¹zany jest udzieliæ radnemu
odpowiedzi na wniosek, nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 30 dni od dnia
otrzymania, w przypadku, gdy adresat nie podziela wniosku,
odpowied� wymaga uzasadnienia.

4. Radny mo¿e ¿¹daæ rozpatrzenia odpowiedzi na wnio-
sek przez Radê na sesji.

§ 54. Radni mog¹ podejmowaæ inne formy kontaktów z
wyborcami.

§ 55.1. Przewodnicz¹cy udziela radnym pomocy niezbêd-
nej dla skutecznej realizacji ich  praw i w uzasadnionych przy-
padkach podejmuje stosowne dzia³ania.

2. Przewodnicz¹cy wydaje radnym odpowiednie doku-
menty, potwierdzaj¹ce ich udzia³ w pracach Rady.

§ 56. Radni otrzymuj¹ legitymacje wykonane wed³ug wzo-
ru ustalonego przez Przewodnicz¹cego.

§ 57.1. Radni w sk³adzie co najmniej 3 mog¹ powo³y-
waæ kluby radnych, zg³aszaj¹c swoje przyst¹pienie lub wyst¹-
pienie na pi�mie.

2. Akt za³o¿ycielski zawieraj¹cy sk³ad osobowy wraz z
pe³nionymi funkcjami oraz regulamin klubu jest deponowany
u Przewodnicz¹cego.

3. Na sesjach Rady Miejskiej oraz posiedzeniach komi-
sji kluby reprezentowane s¹ przez Przewodnicz¹cego klubu,
jego zastêpcê lub upowa¿nionego przez nich radnego - cz³onka
klubu.

§ 58. Kluby maj¹ prawo:
1) inicjatywy uchwa³odawczej,
2) wyra¿enia opinii klubu na sesjach i posiedzeniach

komisji Rady,
3) wnoszenia interpelacji i sk³adania wniosków.
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§ 59. Kluby radnych dzia³aj¹ zgodnie z opracowanym przez
siebie regulaminem. Regulamin nie mo¿e byæ sprzeczny z obowi¹-
zuj¹cym prawem.

§ 60. Burmistrz stwarza mo¿liwo�ci funkcjonowania klu-
bów radnych oraz zapewnia im niezbêdn¹ obs³ugê techniczn¹.

7. KOMISJE RADY

§ 61. Rada Miejska powo³uje sta³e komisje problemowe:
1) Komisjê Bud¿etu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego,
2) Komisjê Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i

Ochrony �rodowiska,
3) Komisjê O�wiaty, Kultury, Sportu i Rekreacji,
4) Komisjê Zdrowia, Spraw Spo³ecznych i Rodziny,
5)  Komisjê Rewizyjn¹.

§ 62.1. Komisje dzia³aj¹ w sk³adzie od 4 do 6 radnych,
powo³anym przez Radê. Radny mo¿e byæ co najwy¿ej cz³onkiem
dwóch komisji sta³ych. W przypadku wiêkszej liczby radnych,
Rada dokonuje wyboru w g³osowaniu tajnym.

2. Rada zatwierdza Przewodnicz¹cych i Wiceprzewodni-
cz¹cych komisji w g³osowaniu tajnym.

§ 63. Komisje dzia³aj¹ na posiedzeniach oraz przez swych
cz³onków badaj¹cych na miejscu poszczególne sprawy.

§ 64.1. Komisje dzia³aj¹ kolegialnie pod kierunkiem Prze-
wodnicz¹cego komisji lub Zastêpcy Przewodnicz¹cego.

2. Komisje mog¹ wybieraæ ze swego grona protokolanta.
3. Posiedzenie komisji jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy w

nim co najmniej po³owa ogólnej liczby cz³onków komisji, w tym
jej Przewodnicz¹cy lub Zastêpca.

§ 65.1. Przewodnicz¹cy komisji organizuje pracê komisji,
zwo³uje posiedzenia i ustala ich porz¹dek oraz listê osób zapro-
szonych do udzia³u w posiedzeniach komisji.

2. Posiedzenia komisji odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
3. Komisja mo¿e zasiêgn¹æ opinii i korzystaæ z pomocy

ekspertów spoza komisji. Korzystanie z odp³atnej ekspertyzy
wymaga zgody Rady.

§ 66. Komisje pracuj¹ w oparciu o roczne plany pracy,
opracowane na podstawie planu sesji  Rady oraz w³asnej kon-
cepcji dzia³ania, gwarantuj¹ce wykonanie zadañ Rady w zakre-
sie nale¿¹cym do przedmiotu dzia³ania komisji.

§ 67.1. Form¹ dzia³ania komisji s¹ wnioski lub opinie,
kierowane do adresatów za po�rednictwem Przewodnicz¹cego.

2. Wnioski i opinie podejmuje siê zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów w g³osowaniu jawnym.

3. Adresaci obowi¹zani s¹ ustosunkowaæ siê do wnio-
sków lub opinii najpó�niej w ci¹gu 14 dni, a w uzasadnionych
przypadkach w terminie 30 dni od ich otrzymania. W razie zajê-
cia odmiennego stanowiska adresat winien przedstawiæ je wraz
z uzasadnieniem.

4. Komisja okresowo ocenia terminowo�æ i sposób reali-
zacji wniosków oraz wykorzystanie opinii.

5. Biuro Rady prowadzi rejestr wniosków i opinii.

§ 68. 1. W sprawach nale¿¹cych do w³a�ciwo�ci dwóch
lub wiêcej komisji, komisje te wspó³dzia³aj¹ ze sob¹. W szcze-
gólno�ci odbywaj¹ wspólne posiedzenia, podejmuj¹ wspólne
opinie i wnioski.

2. Postanowienia ust. 1 dotycz¹ tak¿e wspó³dzia³ania z
komisjami innych rad gmin, w szczególno�ci w zakresie reali-
zowanych zadañ wspólnych.

§ 69. Komisje w zakresie swej dzia³alno�ci:
1) uczestnicz¹ w tworzeniu programów i planów dzia³ania

Rady,
2) bior¹ udzia³ w przygotowaniu sesji, w szczególno�ci

opiniuj¹ projekty uchwa³, dotycz¹ce zakresu dzia³ania komisji,
3) wspó³dzia³aj¹ z jednostkami i organizacjami zajmuj¹-

cymi siê sprawami nale¿¹cymi do zakresu dzia³ania komisji,
4) rozpatruj¹ wnioski zg³aszane na spotkaniach z wybor-

cami,
5) rozpatruj¹ i oceniaj¹ propozycje b¹d� inicjatywy zg³a-

szane do komisji, a w uzasadnionych przypadkach formu³uj¹
odpowiednie wnioski,

6) badaj¹ i opracowuj¹ sprawy zlecone przez Radê lub Prze-
wodnicz¹cego, a tak¿e opiniuj¹ sprawy na wniosek Burmistrza.

§ 70.1. Z posiedzeñ komisji sporz¹dza siê protokó³ zawie-
raj¹cy:

1) numer i datê oraz numery wniosków komisji i opinii,
2) stwierdzenie prawomocno�ci posiedzeñ,
3) porz¹dek obrad,
4) wyszczególnienie osób referuj¹cych temat i streszcze-

nie dyskusji,
5) tre�æ wniosku lub opinii,
6) czas trwania posiedzenia,
7) podpis Przewodnicz¹cego komisji i protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê kolejno cyframi arabskimi oraz

dwiema ostatnimi cyframi roku kalendarzowego.
3. Dokumentacjê pracy komisji prowadzi i przechowuje

Biuro Rady.

§ 71. 1. Postanowienia o komisjach sta³ych Rady zawarte
w niniejszym Statucie stosuje siê do komisji dora�nych.

2. Zakres dzia³ania komisji dora�nych okre�la uchwa³a
Rady o ich powo³aniu.

§ 72. W sprawach nie uregulowanych dotycz¹cych trybu
pracy komisji stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce ob-
radowania na sesjach.

8. KOMISJA REWIZYJNA

§ 73. 1. Komisja dzia³a na podstawie ustawy oraz posta-
nowieñ niniejszego Statutu.

2. Komisja podlega bezpo�rednio Radzie i tylko przed ni¹
jest odpowiedzialna.

3. Przy rzeczowej ocenie kontrolowanych zdarzeñ Komi-
sja jest niezale¿na i nie zwi¹zana ¿adnymi poleceniami lub wy-
tycznymi osób trzecich.

§ 74. 1. Komisja podejmuje dzia³anie na zlecenie Rady,
je¿eli ustawa nie stanowi inaczej.

2. Pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem o podjêcie
dzia³añ kontrolnych mo¿e zg³osiæ na sesji ka¿dy radny.

3. Wniosek stanowi za³¹cznik do protoko³u sesji.
4. Przyjêty przez Radê wniosek zobowi¹zuje Przewodni-

cz¹cego Rady do zlecenia na pi�mie Komisji przeprowadzenia
czynno�ci okre�lonych we wniosku.

§ 75. W zwi¹zku z wykonywan¹ dzia³alno�ci¹ Komisja ma
prawo:

1) wstêpu do pomieszczeñ i innych obiektów jednostki
kontrolowanej,

2) wgl¹du do ksi¹g, rejestrów i innych dokumentów zwi¹-
zanych z dzia³alno�ci¹ jednostki kontrolowanej,

3) zasiêgania informacji w innych urzêdach i jednostkach
organizacyjnych,
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4) wystêpowania do Przewodnicz¹cego z wnioskiem o powo-
³anie bieg³ego rzeczoznawcy lub eksperta w danej dziedzinie,

5) przes³uchania �wiadka,
6) dokonania oglêdzin,
7) przyjêcia od w³a�ciwych osób ustnego o�wiadczenia

lub wyja�nienia,
8) zabezpieczenia dokumentów lub innych dowodów,
9) zwo³ywania narad z pracownikami jednostki kontrolowanej.

§ 76.1. Z przebiegu kontroli komisja sporz¹dza protokó³,
który podpisuj¹ osoby prowadz¹ce kontrolê oraz kierownik jed-
nostki kontrolowanej.

2. Sporz¹dzony protokó³ przekazuje siê niezw³ocznie Prze-
wodnicz¹cemu wraz z wnioskami zmierzaj¹cymi do usuniêcia
stwierdzonych nieprawid³owo�ci, zapobie¿enia im na przysz³o�æ
oraz usprawnienia dzia³alno�ci jednostki kontrolowanej.

3. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli i wnioski ko-
misja przedk³ada Radzie na najbli¿szej sesji.

4. Wnioski komisji s³u¿¹ jako opinia w badanej sprawie.
5. Przyjêcie wniosków do realizacji nastêpuje uchwa³¹

Rady.

§ 77. 1. Osoby kontroluj¹ce podlegaj¹ przepisom o bez-
pieczeñstwie i higienie pracy oraz przepisom  o postêpowaniu z
wiadomo�ciami  stanowi¹cymi informacjê niejawn¹ w zakresie
obowi¹zuj¹cym w jednostce kontrolowanej.

2. Przy czynno�ciach kontrolnych ma prawo uczestniczyæ
przedstawiciel jednostki kontrolowanej.

§ 78. Burmistrz Miasta zamierzaj¹cy udzieliæ radnemu Rady
Miejskiej w Brzegu zamówienia publicznego, w zakresie nie ob-
jêtym przepisami o zamówieniach publicznych, obowi¹zany jest
zasiêgn¹æ opinii Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIA£ III
BURMISTRZ

§ 79. Burmistrz rozstrzyga sprawy nale¿¹ce do jego kom-
petencji wynikaj¹ce z przepisów prawnych w formie zarz¹dzeñ
lub decyzji.

§ 80. Burmistrz przedk³ada Radzie sprawozdania z dzia-
³alno�ci miêdzysesyjnej.

§ 81. Burmistrz realizuje kierunki dzia³ania ustalone przez
Radê i przedstawia sprawozdanie z tej dzia³alno�ci.

§ 82. 1. Burmistrz przy pomocy Urzêdu Miasta zapewnia
Radzie niezbêdne materia³y, informacje i inn¹ pomoc zwi¹zan¹
z dzia³alno�ci¹ Rady, jej Przewodnicz¹cego i komisji.

2. Burmistrz udziela pomocy merytorycznej, organizacyj-
no-prawnej radnym w ich dzia³alno�ci, w szczególno�ci w pracy
z wyborcami.

§ 83. Burmistrz przedstawia informacjê z realizacji uchwa³
Rady na ¿¹danie i w terminie ustalonym przez Radê.

ROZDZIA£ IV
PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI

§ 84. W Urzêdzie Miasta w Brzegu zatrudnia siê w drodze
mianowania kierowników biur po przepracowaniu przez nich co
najmniej roku na zajmowanym stanowisku.

ROZDZIA£ V
ZASADY DOSTÊPU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI Z

DOKUMENTÓW WYNIKAJ¥CYCH Z WYKONYWANIA ZADAÑ
PUBLICZNYCH

§ 85. 1. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty wynikaj¹-
ce z wykonywania zadañ publicznych.

2. Prawo to przys³uguje ka¿demu i obejmuje uprawnienia
do uzyskania informacji, do wstêpu na sesje Rady i posiedze-
nia komisji oraz dostêp do dokumentów urzêdowych, a w szcze-
gólno�ci:

1) protoko³ów z sesji,
2) protoko³ów z posiedzeñ komisji,
3) uchwa³ Rady,
4) zarz¹dzeñ Burmistrza,
5) wniosków i opinii komisji,
6) interpelacji i wniosków radnych.
3. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i komisji udostêp-

nia siê w Biurze Rady Miejskiej, a dokumenty z zakresu dzia³a-
nia Burmistrza w Urzêdzie Miasta w dniach i godzinach pracy
Urzêdu.

4. Udostêpnianie dokumentów, o których mowa w ust.3
odbywa siê w asy�cie pracownika Urzêdu Miasta.

5. Odmowa udostêpnienia dokumentów nastêpuje w trybie
przewidzianym w ustawie o dostêpie do informacji publicznej.

ROZDZIA£ VI
TRYB ROZPATRYWANIA SKARG NALE¯¥CYCH DO W£A-

�CIWO�CI RADY

§ 86. Badanie zasadno�ci skarg,  nale¿¹cych do w³a�ci-
wo�ci Rady, przeprowadza komisja sta³a Rady wskazana przez Prze-
wodnicz¹cego jako  w³a�ciwa ze wzglêdu na przedmiot skargi.

§ 87. W przypadku, gdy przedmiot skargi obejmuje zakres
dzia³ania dwóch lub wiêcej komisji, Przewodnicz¹cy wyznacza
komisjê wiod¹c¹ odpowiedzialn¹ za zbadanie skargi.

§ 88. Sprawozdanie z przeprowadzonego badania zasad-
no�ci skargi wraz z propozycj¹ jej rozstrzygniêcia i odpowiedzi
na skargê komisja przedk³ada na najbli¿szej sesji Rady.

§ 89. Do badania zasadno�ci skargi stosuje siê odpo-
wiednio w³a�ciwe przepisy Statutu dotycz¹ce kontroli Komisji
Rewizyjnej.

ROZDZIA£ VII
PRZEPISY KOÑCOWE

§ 90. 1. Uchwa³y Rady og³aszane s¹ przez rozplakatowa-
nie obwieszczeñ w miejscach publicznych, na tablicy informacyj-
nej Urzêdu Miasta, a tak¿e przez og³oszenie  w lokalnej prasie.

2. Zasady i tryb og³aszania aktów prawa miejscowego
okre�la odrêbna ustawa.

3. Urz¹d Miasta prowadzi zbiór przepisów prawa miejsco-
wego dostêpny do powszechnego wgl¹du w jego siedzibie i w
internecie.
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                                                     Za³¹cznik nr 5
                                                                     do Statutu Brzegu

WYKAZ
GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

1. Urz¹d Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12
2. Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzêdzie Miasta w Brze-

gu, ul.Sukiennice 2
3. Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Brzegu, ul. Kor-

fantego 34
4. Miejski O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Brzegu, ul. Jab³-

kowa 5
5. Dzienny Dom Pomocy Spo³ecznej w Brzegu, ul. Pia-

stowska 29
6. ¯³obek Miejski Nr 1 w Brzegu, ul. Gaj 3
7. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Brzegu, ul. Jana Paw³a II 7
8. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Brzegu, ul. Ofiar Katynia 9
9. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Brzegu, ul. Zielona 23
10. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Brzegu, ul. Boles³awa

Chrobrego 37
11. Przedszkole Publiczne Nr 5 w Brzegu, ul. Boh. Monte

Cassino 1
12. Przedszkole Publiczne Nr 6 w Brzegu, ul. Wysoka 1
13. Przedszkole Publiczne Nr 7  Integracyjne w Brzegu,

ul. Gaj 1
14. Przedszkole Publiczne Nr 8 w Brzegu, ul. Towarowa 2
15. Przedszkole Publiczne Nr 10 w Brzegu, ul. Ks. Makar-

skiego 5

16. Przedszkole Publiczne Nr 11 w Brzegu, ul. Spacerowa 3
17. Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 1 im. Stefana ¯e-

romskiego w Brzegu, ul.Boles³awa Chrobrego 13
18. Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 3 im. Jana Kocha-

nowskiego w Brzegu, ul.Kamienna 2
19. Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 5 im. Miko³aja Ko-

pernika w Brzegu, ul.Robotnicza 22
20. Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 8 im.Józefa Lompy

w Brzegu, ul. Józefa Lompy 1
21. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Józefa Pi³sudskiego w

Brzegu, ul.O³awska 2
22. Zespó³ Szkó³ Nr 1 z Oddzia³ami Sportowymi w Brzegu,

ul.Poprzeczna 1
23.Publiczne Gimnazjum nr 3 w Brzegu,

ul.Boh.Monte Cassino 14

GMINNE OSOBY PRAWNE

24. Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu, ul. Mleczna 5
25. Miejska Biblioteka Publiczna w Brzegu, ul. Jana Paw³a II 5
26. Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w Brzegu

spó³ka z o.o., ul. Wolno�ci 15
27. Zak³ad Higieny Komunalnej spó³ka z o.o. w Brzegu,

ul. Saperska 1
28. Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego

spó³ka z o.o. w Brzegu, ul. Towarowa 6
29. Miejski Zarz¹d Mienia Komunalnego spó³ka z o.o.

w Brzegu, ul. Towarowa 6
30. Brzeskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
Spó³ka z o.o. w Brzegu, ul.Myczkowskiego 3

Na podstawie  art. 5 ust. 1-3 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych /Dz. U. z
2002 r.  Nr 9, poz. 84  i  Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz.
874,  Nr 110, poz. 1039,  Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i
Nr 203, poz. 1966/, Rada Gminy Chrz¹stowice uchwala, co na-
stêpuje:

§ 1. Okre�la siê wysoko�æ stawek podatku od nierucho-
mo�ci od :

1) gruntów:
a/  zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-

czej rekreacyjno - wypoczynkowej,  bez wzglêdu na sposób za-
kwalifikowania   w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 po-
wierzchni                                                                                    0,25  z³

b/  zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci  gospodar-
czej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków od 1 m2 powierzchni                                   0,49  z³

c/  pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1ha  powierzchni                       3,41  z³

d/  pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku   publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni                          0,10  z³,
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Uchwa³a Nr XIII/95/2003
Rady Gminy Chrz¹stowice

z dnia 15 grudnia 2003 r.

w  sprawie  okre�lenia  wysoko�ci  stawek  podatku od  nieruchomo�ci  na  2004 rok.

2)  budynków lub ich czê�ci:
a/ mieszkalnych  od 1 m2 powierzchni  u¿ytkowej 0,45  z³
b/ zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci  gospodar-

czej oraz od  budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na
prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej                                                                                 13,51  z³

c/  zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2

powierzchni   u¿ytkowej                                                              5,80  z³
d/  zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci  gospodarczej w

zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2 powierzch-
ni u¿ytkowej                                                                                  3,49  z³

e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego   przez organizacje
po¿ytku publicznego, tj.

 - rekreacyjno-letniskowych od 1m2 powierzchni u¿ytkowej
5,45  z³

 - pozosta³ych budynków do 25m2 powierzchni u¿ytkowej
od 1 m2  powierzchni u¿ytkowej                                              3,28  z³

 - pozosta³ych budynków powy¿ej 25m2 powierzchni  u¿yt-
kowej  od 1 m2  powierzchni u¿ytkowej                               2,90  z³,
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3)  warto�ci budowli okre�lonej na podstawie art.4 ust. 1
pkt 3 i ust. 3-7                                                                                2%

§ 2. Nie pobiera siê podatku od nieruchomo�ci od budyn-
ków i gruntów zajêtych na potrzeby statutowe jednostek organi-
zacyjnych, finansowanych z bud¿ety Gminy oraz od gruntów sta-
nowi¹cych mienie komunalne nie oddane w posiadanie zale¿ne.

§ 3. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci budynki i
grunty s³u¿¹ce zapewnieniu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicz-
nego.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

 Przewodnicz¹cy
    Rady Gminy

  Ginter Barucki

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i op³atach lokalnych /Dz. U. z 2002 r.  Nr 9, poz. 84 i
Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr
188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966/, Rada
Gminy Chrz¹stowice uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê wzory formularzy zawieraj¹cych dane do-
tycz¹ce podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbêdne do
wymiaru i poboru podatku od nieruchomo�ci:

1) dla osób fizycznych - informacja o nieruchomo�ciach i
obiektach budowlanych stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do uchwa³y,

2) dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz
spó³ek nie maj¹cych osobowo�ci prawnej, jednostek organiza-
cyjnych Agencji W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañstwa,
a tak¿e jednostek organizacyjnych Pañstwowego Gospodarstwa
Le�nego Lasy Pañstwowe - deklaracja na podatek od nieru-
chomo�ci na dany rok podatkowy stanowi¹ca za³¹cznik  nr 2 do
uchwa³y.
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Uchwa³a Nr XIII/96/2003
Rady Gminy Chrz¹stowice

z dnia 15 grudnia 2003 r.

w sprawie okre�lenia wzorów formularzy zawieraj¹cych dane dotycz¹ce podmiotu i przedmiotu opodatkowania
niezbêdne do wymiaru  i poboru podatku od  nieruchomo�ci.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr IV/8/2002 Rady Gminy Chrz¹-
stowice z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia  wzorów
formularzy zawieraj¹cych dane dotycz¹ce podmiotu i przedmio-
tu  opodatkowania niezbêdne do wymiaru i poboru podatku od
nieruchomo�ci  /Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 134, poz. 1963/.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy
    Rady Gminy

  Ginter Barucki
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Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568) oraz  art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych ( Dz. U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84  i  Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874,
Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz.
1966), Rada Gminy Chrz¹stowice uchwala, co nastêpuje:
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Uchwa³a Nr XIII/97/2003
Rady  Gminy  Chrz¹stowice

z  dnia 15  grudnia 2003 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci rocznych stawek podatku od �rodków transportowych na 2004 rok.

 

Samochody  wyprodukowane 

 

 

Dopuszczalna masa ca³kowita 

 

Po 1998 roku w  1998 roku 

i  wcze�niej 

a) od  3,5 t   do   5,5 t  w³¹cznie  515 z³ 535 z³ 

b) powy¿ej  5,5 t  do  9 t w³¹cznie 617 z³ 720 z³ 

c)  powy¿ej  9 t  i poni¿ej 12 ton 772 z³ 875 z³ 

 

2/ Nie posiadaj¹cych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do ochrony
�rodowiska:

 

Samochody wyprodukowane 

 

 

Dopuszczalna masa ca³kowita 

Po 1998  roku w  1998 roku 

i  wcze�niej 

a) od 3,5 t  do 5,5 t w³¹cznie 575 z³ 597 z³ 

b) powy¿ej  5,5 t do 9 t w³¹cznie 813 z³ 890 z³ 

c) powy¿ej  9 t  i poni¿ej 12 ton 978 z³ 1080 z³ 

 

§ 1. Okre�la siê wysoko�æ rocznych stawek podatku od
�rodków transportowych:

I. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i  poni¿ej 12 ton

  1/ Posiadaj¹cych urz¹dzenia s³u¿¹ce do ochrony �ro-
dowiska :
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II. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej ma-
sie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

 

 

Liczba osi i dopuszczalna 

masa  ca³kowita 

 

Osie jezdne              

z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

uznanym                

za równowa¿ne 

 

 

 

Inne  systemy zawieszenia osi jezdnych 

 

 

 

nie mniej ni¿ mniej ni¿ 

  

DWIE OSIE 

12 ton 13 ton 1.036 z³ 1.139 z³ 

13 ton 14 ton 1.137 z³ 1.239 z³ 

14 ton 15 ton 1.237 z³ 1.340 z³ 

15 ton  1.338 z³ 1.441 z³ 

 

TRZY OSIE 

12 ton 17 ton 1.040 z³ 1.144 z³ 

17 ton 19 ton 1.141 z³ 1.244 z³ 

19 ton 21 ton 1.241 z³ 1.345 z³ 

21 ton 23 ton 1.342 z³ 1.446 z³ 

23 ton 25 ton 1.443 z³ 1.577 z³ 

25 ton  1.543 z³ 1.647 z³ 

 

CZTERY OSIE I WIÊCEJ 

12 ton 25 ton 1.346 z³ 1.450 z³ 

25 ton 27 ton 1.448 z³ 1.550 z³ 

27 ton 29 ton 1.548 z³ 1.654 z³ 

29 ton 31 ton 1.654 z³ 2.452,80 z³ 

31 ton  1.749 z³ 2.452,80 z³ 
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III. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystoso-
wanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o do-
puszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

1)  od 3,5 t  i   poni¿ej  12 ton:

a)  posiadaj¹cych urz¹dzenia s³u¿¹ce do ochrony �ro-
dowiska:

720 z³ 823 z³ 

 

C i¹gn ik i  w yp rodu k ow an e 
 

P o 1998  ro ku 

 
w  1998  roku 

i w cze�n iej 

b) nie posiadaj¹cych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do ochrony �rodowiska 

823 z³ 927 z³ 

 

Ci¹gniki  wyprodukowane 
 

 w 1998 roku 

i  wcze�niej 

2) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton: 
 

 

Liczba osi            

i dopuszczalna masa 

ca³kowita 

 

Osie jezdne                
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

równowa¿ne 

 
 

Inne systemy  

zawieszenia osi jezdnych 

 

 

nie mniej 

ni¿ 

mniej ni¿  
 

 

 

DWIE OSIE 

12 ton 18 ton 832 z³ 1.294 z³ 

18 ton 25 ton 933 z³ 1.394 z³ 

25 ton 31 ton 1.033 z³ 1.495 z³ 

31 ton 

 

 1.412,33 z³ 1.937,76 z³ 

TRZY OSIE 

12 ton 40 ton 1.247 z³ 1.723 z³ 

40 ton  1.723 z³ 2.548,65 z³ 
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IV. Od przyczep i naczep,  które ³¹cznie z pojazdem 
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹, 
 z  wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹  
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego: 

 
1) od 7 ton i poni¿ej 12 ton: 

 

 

618 z³ 

 

720 z³ 

 

Przyczepy i naczepy 
wyprodukowane 

 

Po 1998 roku 

 

w  1998 roku 

i   wcze�niej 

2) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton: 

 

Liczba osi 

i  dopuszczalna masa 

ca³kowita   zespo³ów 

pojazdów: 

naczepa/przyczepa 

+ pojazd silnikowy/ 

nie mniej ni¿ mniej ni¿ 

 

Osie jezdne              

z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 

za równowa¿ne 

 

 

Inne systemy zawieszenia osi 

jezdnych 

 

 

 
JEDNA O� 

 

 12 ton 18 ton  622 z³ 

 

 828 z³ 

 18 ton 25 ton  722 z³ 

 

 929 z³ 

 25 ton   823 z³ 

 

1.029 z³ 

 
DWIE OSIE 

 
 12 ton 28 ton 625 z³ 

 

  934 z³ 

 28 ton 33 ton  725 z³ 

 

 1.034 z³ 

 33 ton 38 ton  850 z³ 

 

 1.292 z³ 

 38 ton  1.150 z³ 

 

1.700 z³ 

 
TRZY OSIE 

 
 12 ton 

 

38 ton  929 z³ 1.237 z³ 

         38 ton 

 

  943 z³ 1.281 z³ 
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V. Od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedzenia: 
1) posiadaj¹cych urz¹dzenia do ochrony �rodowiska. 

 

 

 

Autobusy wyprodukowane 

 

 

Ilo�æ 

miejsc do 

siedzenia 

 po 1998 roku w 1998 roku                

i wcze�niej 
 

mniej ni¿ 

30 miejsc 
618 z³ 669 z³ 

równa  

lub 

wy¿sza 

ni¿ 30 

miejsc 

927 z³ 1.441 z³ 

 
2) nie posiadaj¹cych urz¹dzeñ do ochrony �rodowiska: 

 

 

 

Autobusy wyprodukowane 

 

 

Ilo�æ 

miejsc do 

siedzenia 

 
po 1998 roku w 1998 roku                

i wcze�niej 
 

mniej ni¿ 

30  miejsc 
669 z³ 720 z³ 

równa  

lub 

wy¿sza  

ni¿ 30 

miejsc 

1.029 z³ 1.544 z³ 

 

§  2. Zwalnia siê z podatku od �rodków transportowych,
�rodki transportowe wykorzystywane wy³¹cznie na potrzeby sta-
tutowe jednostek organizacyjnych finansowanych z  bud¿etu
Gminy.

§  3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§  4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie  po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
.

                            Przewodnicz¹cy
        Rady Gminy
   Ginter Barucki
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Rada Miejska w Dobrodzieniu dzia³aj¹c na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) uchwa-
la, co nastêpuje:

§1.1. Dostosowaæ nazwê ulicy w miejscowo�ci Zwóz do
obowi¹zuj¹cej w systemie komputerowym - z "Bielawcowej" na
"Bielowcow¹".

2. Dostosowaæ nazwê ulicy w miejscowo�ci Szemrowice
do obowi¹zuj¹cej w systemie komputerowym - z "Le�nictwa"
na "Le�niczówka".

2311

Uchwa³a Nr XIII/91/03
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowo�ciach Zwóz i Szemrowice.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Do-
brodzienia.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej opubliko-
wania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Joachim Kiwic

Na podstawie art. 5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717) - Rada Miejska w
Grodkowie postanawia, co nastêpuje:

§ 1. 1. Na wniosek mieszkañców przysió³ka Polana two-
rzy siê So³ectwo Polana wyodrêbnione z dotychczasowego So-
³ectwa Wierzbnik obejmuj¹cego wie� Wierzbnik i przysió³ek
Polana.

2. Nadaje siê utworzonemu So³ectwu Statut stanowi¹cy
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Nr VII/44/90 Rady Miejskiej w

Grodkowie z dnia 19 grudnia 1990r. w sprawie utworzenia so-
³ectw i nadania im statutu, zmienionej uchwa³¹ Nr XXIV/172/97
Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 kwietnia 1997r. w spra-
wie utworzenia so³ectwa i nadania mu statutu oraz wprowadze-
nia zmian do niektórych uchwa³ otrzymuje brzmienie jak w za-
³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y,

2) za³¹cznik nr 4 do Statutu Gminy Grodków uchwalonego
uchwa³¹ Nr IV/32/03 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 lute-
go 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodków otrzy-
muje brzmienie jak w za³¹czniku nr 3 do niniejszej uchwa³y.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego, na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Miejskim oraz rozplakatowaniu na terenie wsi Wierzbnik i przy-
sió³ka Polana.

2312

Uchwa³a Nr VII/67/03
Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 17 wrze�nia 2003r.

w sprawie utworzenia So³ectwa i nadania mu Statutu oraz o zmianie niektórych uchwa³.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dania
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Karol Grzybowski

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr VII/67/03

Rady Miejskiej w Grodkowie
  z dnia 17 wrze�nia 2003r.

STATUT SO£ECTWA
POLANA

Rozdzia³ I
NAZWA I TEREN DZIA£ANIA

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Polana stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa brzmi: Polana.
3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje miejscowo�æ Polana.

§ 2.1. So³ectwo Polana jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê
samorz¹dow¹ Gminy Grodków.

2. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa Polana dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806),



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 110 - 8716 -     Poz. 2312

2) Statutu Gminy Grodków uchwalonego uchwa³¹
Nr IV/32/03 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 lutego 2003r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodków,

3) postanowieñ niniejszego Statutu.
3. So³ectwo tworzy, ³¹czy, znosi oraz ustala jego nazwê i

granice Rada Miejska - po przeprowadzeniu konsultacji z miesz-
kañcami lub z ich inicjatywy.

§ 3. 1. So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej. W ob-
rocie cywilno-prawnym mo¿e wystêpowaæ tylko za po�rednic-
twem organów Gminy.

       2. W zakresie ustalonym ustaw¹ o samorz¹dzie gmin-
nym oraz niniejszym Statutem mo¿e ono dokonywaæ przez swo-
je organy samodzielnie czynno�ci wzglêdem przys³uguj¹cego
mu mienia komunalnego.

Rozdzia³ II
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA

§ 4. 1. W So³ectwie dzia³aj¹:
1) Zebranie Wiejskie - organ uchwa³odawczy So³ectwa,
2) So³tys  -organ wykonawczy So³ectwa,
3) Rada So³ecka - podmiot wspomagaj¹cy So³tysa w funk-

cjach wykonawczych.
2. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e

lub dora�ne podmioty So³ectwa, okre�laj¹c zakres ich dzia³a-
nia.

 3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych podmiotów
powo³anych przez Zebranie Wiejskie odpowiada kadencji Rady
Gminy, tj. trwa 4 lata i koñczy siê z momentem wybrania nowych
organów.

4. Po up³ywie kadencji pierwsze Zebranie Wiejskie celem
dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej powinno odbyæ siê
w terminie 3 miesiêcznym.

 5. W przypadku nie zwo³ania Zebrania w trybie okre�lo-
nym w ust.4, Zebranie zwo³uje Burmistrz lub upowa¿niona przez
niego osoba.

§ 5. Zebranie Wiejskie
1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy

stali mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wybor-
cze.

2. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców So³ectwa

uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
3) na wniosek Rady So³eckiej,
4) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.
3. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ dwa razy w roku.
4. Zebranie Wiejskie zwo³ywane w przypadkach okre�lo-

nych w ust.2 pkt. 2-4 powinno odbyæ siê najpó�niej w terminie
14 dni od daty zg³oszenia wniosku.

5. W przypadku braku wymaganego quorum Zebranie prze-
prowadza siê w drugim terminie, nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 7 dni,
bez wzglêdu na ilo�æ uczestnicz¹cych w nim mieszkañców.

6. Zebranie Wiejskie podejmuje decyzje w formie uchwa³,
jawnie i zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

7. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszystkich
sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

§ 6. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa Po-
lana nale¿y:

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw rolnictwa, inwestycji wsi,
socjalno-bytowych, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejsce zamieszkania,

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
4) organizowanie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w za-

kresie organizowania warunków ¿ycia w przysió³ku.

§ 7. 1. Rada Miejska na wniosek Samorz¹du Mieszkañ-
ców So³ectwa mo¿e przekazaæ okre�lone sk³adniki mienia ko-
munalnego So³ectwu do korzystania.

2. Realizuj¹c zadanie, o którym mowa w ust. 1, organy
Samorz¹du mieszkañców So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami
z tego �ród³a.

§ 8. Zadania okre�lone w § 6 Samorz¹d Mieszkañców
So³ectwa realizuje w szczególno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,

5) wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków doty-
cz¹cych So³ectwa,

6) ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Zebra-
niami Wiejskimi,

7) podejmowanie mediacji w sporach s¹siedzkich,
8) zapewnienie bezpo�redniego udzia³u mieszkañców w

pracach inwestycyjnych i remontowych,
9) organizowanie festynów, zabaw tanecznych, konkursów

i zawodów sportowych,
10) inspirowanie wspó³zawodnictwa w zakresie estetyki

posesji i gospodarstw,
11) organizowanie prac porz¹dkowych.

§ 9. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla So-

³ectwa i jego mieszkañców,
2) wybieranie So³tysa i Rady So³eckiej oraz odwo³ywanie

So³tysa i Rady So³eckiej w trakcie kadencji,
3) dokonywanie okresowych ocen dzia³alno�ci So³tysa i

Rady So³eckiej,
4) stanowienie w innych sprawach dotycz¹cych So³ectwa

w ramach przepisów ustawowych,
5) opiniowanie projektów uchwa³ przekazywanych przez

Radê Miejsk¹ dotycz¹cych So³ectwa.

§ 10. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Burmistrzowi.

2. Burmistrz, w zale¿no�ci od charakteru spraw, za³atwia
je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Radzie Miejskiej.

3. O sposobie za³atwienia sprawy Burmistrz informuje
So³tysa.

§ 11. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okre-
�laj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.
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§ 12. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa mo¿e uczestni-
czyæ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach okre�lo-
nych w kodeksie postêpowania administracyjnego dla organi-
zacji spo³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ w spra-
wach dotycz¹cych innych osób albo z ¿¹daniem dopuszczenia
samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach strony, je-
¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi i gdy przemawia za
tym interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

Rozdzia³ III
SO£TYS I RADA SO£ECKA

§ 13. W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w So³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
so³ectwami a Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem, mieszkañcy So³ec-
twa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i Radê So³eck¹.

§ 14. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,

Rady Miejskiej i Burmistrza,
3) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
4) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec Rady

Miejskiej i Burmistrza,
5) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych okre-

sowo przez Burmistrza,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
7) wnoszenie skarg i reprezentowanie So³ectwa na pod-

stawie stosownej uchwa³y Zebrania Wiejskiego w postêpowa-
niu przed NSA.

2. Na Zebraniu Wiejskim So³tys przedk³ada informacjê o
swojej dzia³alno�ci.

3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funk-
cjonariuszom publicznym.

§ 15. 1. So³tys nie bêd¹cy radnym mo¿e braæ udzia³ w
sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji.

 2. Na sesjach Rady Miejskiej  i posiedzeniach komisji
So³tysowi przys³uguje prawo zg³aszania wniosków w imieniu
mieszkañców So³ectwa.

§ 16. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys wspó³pra-
cuje z Rad¹ So³eck¹.

2. Rada So³ecka sk³ada siê z 3-7 cz³onków. Ilo�ciowy sk³ad
rady So³eckiej ustala zebranie wyborcze.

3. Na pierwszym swym posiedzeniu Rada So³ecka wybie-
ra spo�ród jej cz³onków Przewodnicz¹cego i zastêpcê Przewod-
nicz¹cego.

4. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alno�ci So³tysa.

 5.Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê po-
trzeb, lecz nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³. Posiedzeniom prze-
wodniczy Przewodnicz¹cy Rady lub jego zastêpca.

6. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu Wiejskim projek-

ty uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania
przez Zebranie,

2) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu Wiejskim pro-
gram pracy samorz¹du,

3) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów
So³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

4) wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami w celu wspól-
nej realizacji zadañ wsi,

5) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i
kontroluje ich realizacjê,

6) prowadzi ksi¹¿kê protoko³ów Rady So³eckiej,
7) na Zebraniach Wiejskich sk³ada informacjê o swojej

dzia³alno�ci.

§ 17. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³y-
wem kadencji, który:

1) nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków,
2) dopu�ci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodo-

wiska,
3) dokona³ przestêpstwa.

§ 18. Komisje sta³e i dora�ne.
1. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ sta³e i dora�ne komi-

sje w sk³adzie co najmniej 3 osób. Komisja wybiera ze swojego
grona przewodnicz¹cego.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) badanie i opracowywanie spraw zleconych przez Ze-

branie Wiejskie i So³tysa,
2) organizowanie i przeprowadzenie okre�lonej przez Ze-

branie Wiejskie dzia³alno�ci kontrolnej,
3) przedstawianie Zebraniu Wiejskiemu informacji i spra-

wozdañ ze swojej dzia³alno�ci.
3. Posiedzenia komisji odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.

Rozdzia³ IV
ZASADY I TRYB ZWO£YWANIA ZEBRAÑ WIEJSKICH ORAZ

WARUNKI WA¯NO�CI PODEJMOWANYCH UCHWA£

§ 19. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§ 20. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywa,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w Zebraniu,
3) na wniosek Rady Miejskiej, Burmistrza lub Rady So³eckiej.

§ 21. 1. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego So³tys po-
daje do wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w So³ectwie.

2. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Miejskiej, Burmistrza lub Rady So³eckiej, winno od-
byæ siê w terminie 14 dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje
termin pó�niejszy.

§ 23. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo powiadomieni.

2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy obra-
dom, a w razie jego nieobecno�ci Przewodnicz¹cy Rady So³ec-
kiej. Zebranie Wiejskie mo¿e wybraæ przewodnicz¹cego zebra-
nia nie bêd¹cego So³tysem lub Przewodnicz¹cym Rady So³ec-
kiej.

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zaproszenie referentów spraw
rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trudno�ci
So³tys winien zwróciæ siê o pomoc do Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej lub Burmistrza, którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpo-
wiednich radnych lub pracowników Urzêdu Miejskiego.

§ 24. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Burmistrz ustala
spo�ród pracowników Urzêdu Miejskiego opiekuna So³ectwa.
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§ 25. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów, tzn.  liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza
od liczby g³osów "przeciw".

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
3. Obrady Zebrania s¹ protokó³owane i sporz¹dza siê li-

stê obecno�ci.
4. Protokó³ podpisuje przewodnicz¹cy Zebrania i protokolant.
5. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecno�ci, podjête

uchwa³y i wnioski oraz opinie So³tys przekazuje Burmistrzowi
najpó�niej w terminie 7 dni od daty Zebrania.

6. Burmistrz zapewnia realizacjê uchwa³ Zebrania, o ile
nie naruszaj¹ one interesu Gminy.

7. O sposobie realizacji uchwa³ Burmistrz informuje So³ty-
sa w terminie 30 dni od daty otrzymania protoko³u.

8. W razie odmowy realizacji uchwa³ lub braku odpowiedzi
w okre�lonym w ust. 7 terminie, Rada So³ecka mo¿e wnie�æ
skargê lub sprzeciw do Rady Miejskiej.

Rozdzia³ V
TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§ 26. 1. Pierwsze Zebranie Wiejskie po wyborach do rad
gmin, na którym ma byæ dokonany wybór So³tysa i Rady So³ec-
kiej, zwo³uje Burmistrz, okre�laj¹c miejsce, dzieñ i godzinê ze-
brania.

2. Zarz¹dzenie Burmistrza w powy¿szej sprawie powinno
byæ podane do wiadomo�ci mieszkañców w sposób zwyczajo-
wo przyjêty.

3. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³ec-
kiej wymagana jest obecno�æ co najmniej 1/5 uprawnionych do
g³osowania mieszkañców So³ectwa.

4. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaga-
nego quorum, wybory w nowym terminie mog¹ byæ przeprowa-
dzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu. Termin po-
nownego zebrania ustala So³tys. Przepisy § 5 ust.6 stosuje siê
odpowiednio.

5. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa.

6. Wybory przeprowadza komisja wyborcza sk³adaj¹ca siê
z co najmniej 3 osób wybranych w g³osowaniu jawnym spo�ród
uczestnicz¹cych na Zebraniu Wiejskim mieszkañców.

§ 27. 1. Do obowi¹zków komisji wyborczej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie wyborów,
3) przygotowanie kart do g³osowania,
4) obliczenie g³osów
5) og³oszenie wyników wyborów.
2. Cz³onek komisji wyborczej nie mo¿e kandydowaæ do

w³adz samorz¹du.
3. Wyniki tajnego g³osowania zamieszcza siê w protokole

zebrania.
4. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w g³oso-

waniu tajnym w nastêpuj¹cy sposób:
1) prawo zg³aszania kandydatów posiada wy³¹cznie sta³y

mieszkaniec So³ectwa, któremu przys³uguje czynne prawo wy-
borcze (prawo wybierania do organów So³ectwa),

2) wybranym do organów So³ectwa (bierne prawo wybor-
cze) mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca czynne prawo wyborcze,

3) kandydat powinien wyraziæ zgodê na kandydowanie
ustnie do protoko³u, lub pisemnie w razie jego nieobecno�ci,

4) komisja sporz¹dza karty do g³osowania umieszczaj¹c
na nich nazwiska kandydatów w kolejno�ci alfabetycznej,

5) g³osowanie odbywa siê poprzez skre�lenie,
6) g³osuj¹cy oddaje g³os na tego kandydata, którego na-

zwisko pozostawi³ nie skre�lone.

5. G³os jest niewa¿ny je¿eli:
1) karta do g³osowania jest ca³kowicie przekre�lona,
2) zawiera wiêksz¹ ilo�æ nie skre�lonych kandydatów ni¿

liczba miejsc w organach So³ectwa,
3) karta do g³osowania jest inna ni¿ sporz¹dzona przez

komisjê wyborcza.
6. Dopisanie na karcie do g³osowania nazwisk lub poczynienie

innych zapisów nie wywo³uje ¿adnych skutków prawnych.
7. Wybory na So³tysa i do Rady So³eckiej przeprowadza

siê oddzielnie.
8. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali

najwiêksz¹ ilo�æ g³osów.
9. W przypadku uzyskanej równej ilo�ci g³osów przez dwóch

kandydatów g³osowanie powtarza siê.
10. W sprawach nie unormowanych w ordynacji wybor-

czej okre�lonej niniejszym Statutem decyzjê podejmuje Zebra-
nie Wiejskie.

11. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:

1) �mierci,
2) zrzeczenia siê,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralno�ci.
12. Burmistrz zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce do organów

Samorz¹du Mieszkañców. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê
wed³ug zasad okre�lonych w § 26 ust. 2-6.

Rozdzia³ VI
GOSPODARKA FINANSOWA SO£ECTWA

§ 28. 1. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu, lecz pro-
wadzi gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy na za-
sadach okre�lonych w Statucie Gminy.

2. So³ectwo mo¿e sk³adaæ do Skarbnika Gminy, w termi-
nie do dnia 15 pa�dziernika ka¿dego roku, wnioski o dofinanso-
wanie zadañ z bud¿etu Gminy.

3. Z³o¿one wnioski uwzglêdniane s¹ przez Radê Miejsk¹
w miarê mo¿liwo�ci finansowych Gminy.

4. Rada Miejska mo¿e przekazaæ So³ectwu odrêbn¹
uchwa³¹ sk³adniki mienia komunalnego do zarz¹dzania tym
mieniem oraz rozporz¹dzania dochodami z tego mienia.

5. So³ectwo prowadzi dzia³alno�æ gospodarcz¹ we w³a-
snym imieniu na w³asny rachunek w zakresie przekazanego
mu przez radê Miejsk¹ mienia komunalnego.

6. So³ectwo upowa¿nione jest do:
1) oddania w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów i tere-

nów bêd¹cych w gestii So³ectwa,
2) organizowanie na terenie So³ectwa imprez, wystaw i

koncertów oraz  konkursów w ramach ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

7. �rodki finansowe pochodz¹ce z dzia³alno�ci gospo-
darczej, organizowanych imprez, darowizny, sk³adki mieszkañ-
ców oraz inne �rodki pieniê¿ne winny byæ gromadzone na ra-
chunku bankowym Gminy.

8. Rada Miejska nie mo¿e uszczupliæ dotychczasowych
praw So³ectwa do korzystania z mienia bez zgody Zebrania Wiej-
skiego.

Rozdzia³ VII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 29. 1. Zmiany Statutu uchwala Rada Miejska z w³asnej
inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na za-
sadach okre�lonych dla jego uchwalenia.

2. Nie s¹ zmianami Statutu nowe uregulowania prawne
zmieniaj¹ce zakres dzia³ania i zadania So³ectwa wydane po
wej�ciu w ¿ycie niniejszego Statutu.
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr VII/67/03

Rady Miejskiej w Grodkowie
  z dnia 17 wrze�nia 2003r.

Wykaz So³ectw Gminy Grodków 

 

Lp Nazwa jednostki pomocniczej Miejscowo�ci wchodz¹ce w sk³ad jednostki 
pomocniczej 

1 B¹ków wie�: B¹ków 
2 Bogdanów wie�: Bogdanów 
3 G³êbocko wie�: G³êbocko 
4 Gierów wie�: Gierów 
5 Gnojna wie�: Gnojna 
6 Gola Grodkowska wie�: Gola Grodkowska 
7 Ga³¹¿czyce wie�: Ga³¹¿czyce 
8 Jeszkotle wie�: Jeszkotle 
9 Jêdrzejów wie�: Jêdrzejów 

10 Jaszów wie�: Jaszów 
11 Kobiela wie�: Kobiela 
12 Kolnica wie�: Kolnica 
13 Kopice wie�: Kopice 
14 Lipowa wie�: Lipowa 
15 Lubcz wie�: Lubcz 
16 M³odoszowice wie�: M³odoszowice 
17 Miko³ajowa wie�: Miko³ajowa 
18 Nowa Wie� Ma³a wie�: Nowa Wie� Ma³a 
19 Osiek Grodkowski wie�: Osiek Grodkowski 
20 Polana przysió³ek: Polana 
21 Przylesie Dolne wie�: Przylesie Dolne 
22 Rogów wie�: Rogów 
23 Starowice Dolne wie�: Starowice Dolne 
24 Strzegów wie�: Strzegów 
25 Sulis³aw wie�: Sulis³aw 
26 Tarnów Grodkowski wie�: Tarnów Grodkowski 
27 Wierzbna wie�: Wierzbna 
28 Wierzbnik wie�: Wierzbnik  
29 Wiêcmierzyce wie�: Wiêcmierzyce 
30 Wojs³aw wie�: Wojs³aw 
31 Wojnowiczki wie�: Wojnowiczki 
32 Wójtowice wie�: Wójtowice 
33 Zielonkowice wie�: Zielonkowice 
34 ¯arów wie�: ¯arów 
35 ¯elazna wie�: ¯elazna 
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr VII/67/03

Rady Miejskiej w Grodkowie
  z dnia 17 wrze�nia 2003r.

(Za³¹cznik nr 4 do Statutu Gminy Grodków)

Jednostki pomocnicze Gminy Grodków 

Lp Nazwa jednostki pomocniczej Ulice, wsie wchodz¹ce w sk³ad jednostki pomocniczej 
 

1 
 
Osiedle �Pó³wiosek� 

(miasto) ulice: Cicha, Miodowa, Ogrodowa, 
Otmuchowska, Polna, Sko�na, Warszawska od nr 39 
do nr 63 

2 B¹ków wie�: B¹ków 
3 Bogdanów wie�: Bogdanów 
4 G³êbocko wie�: G³êbocko 
5 Gierów wie�: Gierów 
6 Gnojna wie�: Gnojna 
7 Gola Grodkowska wie�: Gola Grodkowska 
8 Ga³¹¿czyce wie�: Ga³¹¿czyce 
9 Jeszkotle wie�: Jeszkotle 

10 Jêdrzejów wie�: Jêdrzejów 
11 Jaszów wie�: Jaszów 
12 Kobiela wie�: Kobiela 
13 Kolnica wie�: Kolnica 
14 Kopice wie�: Kopice 
15 Lipowa wie�: Lipowa 
16 Lubcz wie�: Lubcz 
17 M³odoszowice wie�: M³odoszowice 
18 Miko³ajowa wie�: Miko³ajowa 
19 Nowa Wie� Ma³a wie�: Nowa Wie� Ma³a 
20 Osiek Grodkowski wie�: Osiek Grodkowski 
21 Polana przysió³ek: Polana 
22 Przylesie Dolne wie�: Przylesie Dolne 
23 Rogów wie�: Rogów 
24 Starowice Dolne wie�: Starowice Dolne 
25 Strzegów wie�: Strzegów 
26 Sulis³aw wie�: Sulis³aw 
27 Tarnów Grodkowski wie�: Tarnów Grodkowski 
28 Wierzbna wie�: Wierzbna 
29 Wierzbnik wie�: Wierzbnik  
30 Wiêcmierzyce wie�: Wiêcmierzyce 
31 Wojs³aw wie�: Wojs³aw 
32 Wojnowiczki wie�: Wojnowiczki 
33 Wójtowice wie�: Wójtowice 
34 Zielonkowice wie�: Zielonkowice 
35 ¯arów wie�: ¯arów 
36 ¯elazna wie�: ¯elazna 
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Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz.984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717/, art.5 ust.1,
art.7 ust.3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³a-
tach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683 ;
z 2003 r. Nr 96 , poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz. 1840/
Rada Gminy w Izbicku ustala, co nastêpuje :

§1. Okre�la siê wysoko�æ rocznych stawek podatku od
nieruchomo�ci:

1) od gruntów:
a/ zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej,

bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków           - 0,62 z³ od 1 m2 powierzchni,

b/ pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych           - 3,41 z³ od 1 ha powierzchni,

c/ pozosta³ych w ty zajêtych na prowadzenie odp³atnej sta-
tutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po-
¿ytku publicznego           - 0,15 z³ od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich czê�ci:
a/ mieszkalnych     - 0,52  od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b/ zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej

oraz od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na pro-
wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej

 - 17,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c/ zajêtych pod prowadzenie dzia³alno�ci w zakresie obro-

tu kwalifikowanym materia³em siewnym
                               - 8,11 z³  od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,

2313

Uchwa³a Nr XV/83/2003
Rady Gminy w Izbicku

z dnia 15 grudnia 2003 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci na rok 2004.

d/ zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie udzielenia �wiadczeñ zdrowotnych

    - 3,49 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e/ pozosta³ych w ty zajêtych na prowadzenie odp³atnej sta-

tutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po-
¿ytku publicznego           - 5,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

3) od budowli - 2% ich warto�ci okre�lonej na podstawie
art.4 ust.1 pkt i ust.3-7

§2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci:
1. Grunty, budynki lub ich czê�ci:
a/ zajête na potrzeby jednostek stra¿y po¿arniczych, kultu-

ry, bibliotek, kultury fizycznej
b/ stanowi¹ce komunalne zasoby mieszkaniowe Gminy.
2. Pozosta³e budynki lub ich czê�ci stanowi¹ce w³asno�æ

Gminy
3. Budowle s³u¿¹ce do odprowadzania �cieków oraz prze-

wody sieci rozdzielczej wody bêd¹ce w³asno�ci¹ Gminy.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Izbicko.

§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

§5. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzê-
du Gminy w Izbicku.

Przewodniacz¹cy
Rady Gminy w Izbicku

Jacek Sleziona

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art.42 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz.984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717) , art.14
pkt.1 i pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683
z 2003 r. Nr 96 , poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz. 1840),
Rada w Izbicku uchwala, co nastêpuje :

§1. Ustala siê stawkê podatku od posiadania psów w
wysoko�ci 24,00 z³ rocznie od jednego psa.

§2. Obowi¹zek podatkowy powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym osoba fizyczna
wesz³a w posiadanie psów.

2314

Uchwa³a Nr XV/84/2003
Rady Gminy w Izbicku

z dnia 15 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci stawki podatku od posiadania psów na rok 2004.

§3. Podatek od posiadania psów z zastrze¿eniem §4 p³at-
ny jest bez wezwania do 15 maja danego roku podatkowego.

§4. Je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ po dniu 15 maja
danego roku podatkowego, podatek p³atny jest w ci¹gu 14 dni
od dnia powstania obowi¹zku podatkowego.

§5. Je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ lub wygas³ w ci¹-
gu roku, podatek za ten rok ustala siê proporcjonalnie do liczby
miesiêcy, w których istnia³ obowi¹zek.

§6. 1. Pobór podatku od posiadania psów nastêpuje w
drodze inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza siê so³tysów.
3. Za pobór podatku od posiadania psów inkasenci otrzy-

muj¹ wynagrodzenie w wysoko�ci 20% zainkasowanych kwot.
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§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Izbicko.

§8. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzê-
du Gminy w Izbicku.

§9. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Przewodniacz¹cy
Rady Gminy w Izbicku

Jacek Sleziona

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art.42 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz.984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717) , art.10 i
art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³a-
tach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683 ;
z 2003 r. Nr 96 , poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz. 1840),
Rada Gminy w Izbicku ustala, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê wysoko�æ stawek podatku od �rodków
transportowych zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do uchwa³y.

§ 2. Wiek �rodka transportowego liczy siê od koñca roku
kalendarzowego, w którym zosta³ wyprodukowany.

§ 3. Zwalnia siê z podatku od �rodków transportowych
pojazdy wykorzystywane do potrzeb jednostek stra¿y po¿arnych
i Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Izbicko.

§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzê-
du Gminy w Izbicku.

§ 6. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r.

Przewodniacz¹cy
Rady Gminy w Izbicku

Jacek Sleziona

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XV/85/2003

Rady Gminy w Izbicku
z dnia 15 grudnia 2002 r.

SAMOCHODY CIÊ¯AROWE
1. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie

ca³kowitej od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie w zale¿no�ci od wieku pojazdu:
1) wiek do 10 lat w³¹cznie                                           - 500 z³
2) wiek powy¿ej 10 lat                                                  - 600 z³.
2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie

ca³kowitej od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie posiadaj¹cego katalizator
spalin:

1) wiek do 10 lat w³¹cznie                                           - 450 z³.
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Uchwa³a Nr XV/85/03
Rady Gminy w Izbicku

z dnia 15 grudnia 2003 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych na rok 2004.

3. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie w zale¿no�ci od wieku
pojazdu:

1) wiek do 10 lat w³¹cznie                                          - 900 z³
2) wiek powy¿ej 10 lat                                              - 1 000 z³.
4. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie

ca³kowitej powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie posiadaj¹cego kataliza-
tor spalin:

1) wiek do 10 lat w³¹cznie                                           - 810 z³.
5. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie

ca³kowitej powy¿ej 9 t do mniej ni¿ 12 t w zale¿no�ci od wieku
pojazdu:

1) wiek do 10 lat w³¹cznie                                        - 1 100 z³
2) wiek powy¿ej 10 lat                                              - 1 200 z³.
6. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie

ca³kowitej powy¿ej od 9 t do mniej ni¿ 12 t posiadaj¹cych katali-
zator spalin:

1) wiek do 10 lat w³¹cznie                                           - 990 z³.
7. Od samochodu ciê¿arowego z zawieszeniem pneuma-

tycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej:

1) równej lub wy¿szej ni¿ 12 t, a mniejszej ni¿ 18 t o liczbie
2 lub 3 osi jezdnych                                                             - 1 750 z³

2) równej lub wy¿szej ni¿ 18 t, a mniejszej ni¿ 26 t o liczbie
3 osi jezdnych                                                                       - 1 800 z³

3) równej lub wy¿szej ni¿ 18 t, a mniejszej ni¿ 26 t o liczbie
4 i wiêcej osi jezdnych                                                        - 1 850 z³

4) równej lub wy¿szej ni¿ 26 t o liczbie 4 i wiêcej osi jezd-
nych                                                                                       - 1 850 z³.

8. Od samochodu ciê¿arowego z innym systemem zawie-
szenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:

1) równej lub wy¿szej ni¿ 12 t, a mniejszej ni¿ 18 t o liczbie
2 lub 3 osi jezdnych                                                              - 1 750 z³

2) równej lub wy¿szej ni¿ 18 t, a mniejszej ni¿ 26 t o liczbie
3 osi jezdnych                                                                       - 1 800 z³

3) równej lub wy¿szej ni¿ 18 t, a mniejszej ni¿ 26 t o liczbie
4 i wiêcej osi jezdnych                                                        - 1 850 z³

4) równej lub wy¿szej ni¿ 26 t o liczbie 4 i wiêcej osi jezd-
nych                                                                                  - 2 452,80 z³.

CI¥GNIKI SIOD£OWE I BALASTOWE

1. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowa-
nego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

1) od 3,5 t i poni¿ej 12 t, wiek do 10 w³¹cznie      - 1 200 z³
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2) od 3,5 t i poni¿ej 12 t, wiek do 10 w³¹cznie, posiadaj¹cy
katalizator spalin                                                                  - 1 080 z³

3) od 3,5 t i poni¿ej 12 t, wieku powy¿ej 10 lat      - 1 400 z³.
2. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowa-

nego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z zawiesze-
niem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równo-
wa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

1) równej lub wy¿szej ni¿ 18 t, a mniejszej ni¿ 18 t o liczbie
2 osi jezdnych                                                                      - 1 400 z³

2) równej lub wy¿szej ni¿ 18 t od 36 t w³¹cznie o liczbie
2 lub 3 osi jezdnych                                                                - 1 450 z³

3) powy¿ej 36 t a mniejszej ni¿ 40 t o liczbie 2 lub 3 osi
jezdnych                                                                                 - 1 500 z³

4) równej lub wy¿szej ni¿ 40 t o liczbie 3 osi jezdnych
                                                                                     - 1 723 z³.
3. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowa-

nego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z innym sys-
temem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie ca³-
kowitej zespo³u pojazdów:

1) równej lub wy¿szej ni¿ 12 t, a mniejszej ni¿ 18 t o liczbie
2 osi jezdnych                                                                       - 1 400 z³

2) równej lub wy¿szej ni¿ 18 t do 36 t w³¹cznie o liczbie
2 lub 3 osi jezdnych                                                          - 1 937,76 z³

3) powy¿ej 36 t a mniejszej ni¿ 40 t o liczbie 2 lub 3 osi
jezdnych                                                                                 - 2 210 z³

4) równej lub wy¿szej ni¿ 40 t o liczbie 3 osi jezdnych
                                                                                - 2 548,65 z³.

PRZYCZEPY I NACZEPY

1. Od przyczepy i naczepy, z wyj¹tkiem zwi¹zanych w³¹cz-
nie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podat-
ku rolnego, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ masê
ca³kowit¹:

1) od 7 t poni¿ej 12 t, wiek do 10 lat w³¹cznie       - 1 200 z³

2) od 7 t i poni¿ej 12 t, wiek powy¿ej 10 lat           - 1 200 z³.
2. Od przyczepy i naczepy, z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego, które ³¹cznie z pojazdem silniko-
wym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:

1) równej lub wy¿szej ni¿ 12 t o liczbie 1 osi jezdnych
                                                                                      - 1 300 z³
2) równej lub wy¿szej ni¿ 23 t do 36 t w³¹cznie o liczbie

2 lub 3 osi jezdnych                                                             - 1 350 z³
3) powy¿ej 26 t o liczbie 2 lub 3 osi jezdnych         - 1 600 z³.
3. Od przyczepy i naczepy z innym systemem zawieszenia

osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojaz-
dów, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:

1) równej lub wy¿szej ni¿ 12 t o liczbie 1 osi jezdnych
                                                                                      - 1 300 z³
2) równej lub wy¿szej ni¿ 23 t do 36 t w³¹cznie o liczbie

2 lub 3 osi jezdnych                                                                - 1 350 z³
3) powy¿ej 36 t o liczbie 2 lub 3 osi jezdnych          - 1 700 z³.

AUTOBUSY W ZALE¯NO�CI OD LICZBY MIEJSC DO SIE-
DZENIA:

1) mniejszej ni¿ 30 miejsc, wiek do 10 lat w³¹cznie      - 1 000 z³
2) mniejszej ni¿ 30 miejsc, wiek do 10 lat w³¹cznie, posia-

daj¹ce katalizator spalin                                                        - 900 z³
3) mniejszej ni¿ 30 miejsc, wiek powy¿ej 10 lat - 1 100 z³
4) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc, wiek do 10 lat w³¹cznie

        - 1 600 z³
5) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc, wiek do 10 lat w³¹cz-

nie, posiadaj¹ce katalizator spalin                                    - 1 440 z³
6) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc, wiek powy¿ej 10 lat
                                                                                     - 1 700 z³.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art.42 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz.984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717), art. 19
pkt 1 d i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683
z 2003 r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039 i Nr 188, poz. 1840),
Rada Gminy w Izbicku uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala op³aty administracyjne za czynno�ci urzêdowe
i okre�la siê wysoko�æ op³at nastêpuj¹co:

1. Za wydanie wypisów i wyrysów z planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy w wysoko�ci 70,00 z³.

§ 2. 1. Pobór op³aty administracyjnej zarz¹dza siê w dro-
dze inkasa.
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Rady Gminy Izbicko

z dnia 15 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia op³at administracyjnych i okre�lenia ich wysoko�ci na rok 2004.

2. Na inkasenta wyznacza siê kasjera Urzêdu Gminy w
Izbicku.

3. Op³ata administracyjna jest p³atna w kasie Urzêdu Gminy
z chwil¹ z³o¿enia wniosku o wykonanie czynno�ci urzêdowych.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Izbicko.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r.

§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w
Urzêdzie Gminy w Izbicku.

Przewodniacz¹cy
Rady Gminy w Izbicku

Jacek Sleziona



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 110  Poz.2317-2318- 8724 -

Na podstawie art. 6 ust.13, art.7 ust.3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych /Dz. U.
z 2002 r. Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683 ; z 2003 r. Nr 96 , poz. 874,
Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz. 1840/, Rada Gminy w Izbicku
ustala, co nastêpuje:

§1. W uchwale Nr III/19/2002 Rady Gminy w Izbicku z dnia
9 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wzorów formularzy infor-
macji o nieruchomo�ciach i obiektach budowlanych oraz dekla-
racji na podatek od nieruchomo�ci wprowadza nastêpuj¹ce
zmiany:

1. W za³¹czniku nr 1 w czê�ci D1 punkt 3 zmienia siê
brzmienie na: �pozosta³e w tym zajête na prowadzenie odp³at-
nej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego".

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990r.o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,
z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 64 poz.558,Nr 113 poz.984 i Nr 214
poz.1806), art.4 ust.1,art.10 ust.1 pkt 2,art.33, art.34 ust.3 i 5 i
art.41 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. z 1998r. Nr 64 poz.414,Nr 106 poz.668,Nr 117 poz.756 i
Nr 162 poz.1118 i 1126;z 1999r. Nr 20 poz.170,Nr 79 poz.885 i
Nr 90 poz.1001;z 2000r. Nr 12 poz.136 i Nr 19 poz.238;z 2001r.
Nr 72 poz.748,Nr 88 poz.961,Nr 89 poz.973,Nr 111 poz.1194 i
Nr 154 poz.1792; z 2003r. Nr 7 poz.79) oraz § 2 pkt 3 rozporz¹-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie szcze-
gó³owych zasad trybu udzielania pomocy w do¿ywianiu dzieci
(Dz.U. z 2003r. Nr 13 poz.133), Rada  Miejska  w Kietrzu uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1. Przyjmuje siê "Zasady zwrotu wydatków w zakresie
do¿ywiania uczniów wprzypadku przekroczenia kryterium docho-
dowego", stanowi¹ce za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kietrza.

§ 3. Uchyla siê uchwa³ê Nr V/30/2003 Rady Miejskiej w
Kietrzu z dnia 21 marca 2003r. w sprawie zasad zwrotu wydat-
ków przeznaczonych na �wiadczenia przyznane w ramach za-
dañ w³asnych gminy dotycz¹cych do¿ywiania uczniów w przypad-
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Uchwa³a Nr XV/91/03
Rady Gminy Izbicko

z dnia 15 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y.

2. W za³¹czniku nr 2 w czê�ci D1 punkt 3 zmienia siê
brzmienie na: �pozosta³e, w tym zajête na prowadzenie odp³at-
nej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Izbicko

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14
dni od dnia og³oszenia.

Przewodniacz¹cy
Rady Gminy w Izbicku

Jacek Sleziona
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Uchwa³a Nr XII/73/2003
Rady  Miejskiej  w  Kietrzu

z dnia 9 grudnia 2003 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na �wiadczenia przyznane w ramach zadañ w³asnych gminy
dotycz¹cych do¿ywiania uczniów w przypadkach, gdy dochód na osobê w rodzinie przekracza kryterium dochodowe

uprawniaj¹ce do korzystania z bezp³atnych posi³ków.

kach, gdy dochód na osobê w rodzinie przekracza kryterium dochodo-
we, uprawniajace do korzystania z bezp³atnych posi³ków.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo
przyjêty, poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Miejskim oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskie-
go i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.

                                                                               Przewodnicz¹cy
                                                    Rady Miejskiej w Kietrzu

                         Franciszek Sobczuk

                                                                             Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XII/73/2003

                                           Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 9 grudnia 2003 r.

Zasady zwrotu wydatków w zakresie do¿ywiania uczniów
w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego

Na podstawie cytowanych w niniejszej uchwale Rady Miej-
skiej szczegó³owych przepisów ustawy o pomocy spo³ecznej i
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 14 stycznia 2003r.w sprawie
szczegó³owych zasad i trybu udzielania pomocy w do¿ywianiu
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Na podstawie art. 30 ust.  i art. 35 ust. 3 w zwi¹zku z art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2003 r. Nr 118, poz.1112 z pó�n. zm.), zwanej dalej "Karta Na-
uczyciela" oraz przepisami rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysoko�ci mini-
malnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, spo-
sobu obliczania wysoko�ci stawki wynagrodzenia zasadnicze-
go za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz
dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyj-
nego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjne-
go, wykazu trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹-
cych podstawê do przyznawania dodatku za warunki pracy oraz szcze-
gólnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okre-
sów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455
z pó�niejszymi zmianami), uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê Regulamin okre�laj¹cy wysoko�æ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre
inne sk³adniki wynagrodzenia, a tak¿e wysoko�æ oraz szczegó-
³owe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego, stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-MK-0911-1-9/2003 z dnia24 grudnia 2003r.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr III/22/2002 Rady Powiatu w
Kluczborku z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zasad wynagra-
dzania nauczycieli, ustalenia regulaminu okre�laj¹cego wyso-
ko�æ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektórych innych sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e wysoko-
�ci i szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku
mieszkaniowego.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Maciej Mularczyk

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XIII/95/2003

Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 27 listopada 2003 r.

Regulamin okre�laj¹cy wysoko�æ oraz szczegó³owe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyj-
nego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne
sk³adniki wynagrodzenia, a tak¿e wysoko�æ oraz szczegó-
³owe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego

§1. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿sze-
go okre�lenia o:

1) szkole - nale¿y przez to rozumieæ szko³ê lub placówkê
albo zespó³ szkó³ lub placówek, dla której organem prowadz¹-
cym jest Powiat Kluczborski,

2) dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y przez to rozu-
mieæ dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,

3) roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y od 1 wrze�nia danego roku do 31 sierpnia roku nastêp-
nego,

4) klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
5) uczniu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
6) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - na-

le¿y przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin,
okre�lony w art. 42 ust. 3, 4a lub 7 `ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz. 357 z pó�n. zm).

Dodatek motywacyjny

§ 2. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególno�ci:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿-
liwo�ci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osi¹gniêæ
dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfi-
kacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo
sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,

uczniów w 2003 roku,ustala siê nastêpuj¹ce zasady zwrotu wy-
datków poniesionych na pomoc w formie do¿ywiania:

a) w przypadku,gdy dochód na osobê w rodzinie ucznia
przekracza 200% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie
z art.4 ustawy o pomocy spo³ecznej,a z przeprowadzonego wy-
wiadu �rodowiskowego wynika,¿e uczeñ w zwi¹zku z sytuacj¹
rodzinn¹ wymaga do¿ywiania, O�rodek Pomocy Spo³ecznej przy-
znaje pomoc w formie do¿ywiania w trybie art.34 ust.3 ustawy o
pomocy spo³ecznej i ustala, ¿e rodzina ucznia partycypuje w
kosztach posi³ków w wysoko�ci 50%,

b) w przypadku ubiegania siê przez rodzinê ucznia o zmniej-
szenie swoich wydatków na do¿ywianie lub zmianê  na �wiad-
czenie bezzwrotne, Kierownik O�rodka Pomocy Spo³ecznej mo¿e
po indywidualnym rozpatrzeniu przypadku przychyliæ siê do pro�by
wnioskodawcy po zasiêgniêciu opinii u w³a�ciwego pracownika
socjalnego, jak równie¿ na wniosek dyrektora danej placówki
o�wiatowej, pedagoga szkolnego, kuratora s¹dowego d/s ro-
dzinnych i nieletnich, lekarza w zale¿no�ci od wystêpuj¹cej w
danej rodzinie dysfunkcji stanowi¹cej przes³ankê do udzielenia
pomocy.

2319

Uchwa³a Nr XIII/95/2003
Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu okre�laj¹cego wysoko�æ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia,

a tak¿e wysoko�æ i szczegó³owe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego.
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c) pe³ne rozpoznanie �rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz uczniów potrze-
buj¹cych szczególnej opieki;

2) jako�æ �wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzo-
nym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub
zajêciem, a w szczególno�ci:

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie siê do przy-
dzielonych obowi¹zków,

b) podnoszenie umiejêtno�ci zawodowych,
c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
d) dba³o�æ o estetykê i sprawno�æ powierzonych pomiesz-

czeñ, pomocy dydaktycznych lub innych urz¹dzeñ szkolnych,
e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym

pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿-

bowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozy-

tywnej oceny dorobku zawodowego;
4) zaanga¿owanie w realizacjê czynno�ci i zajêæ, o których

mowa w art. 42 ust.1 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególno�ci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczysto�ci szkolnych,
b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi

organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych

form aktywno�ci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia
nauczycieli,

e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statuto-
wych szko³y.

2. Dodatkowe kryteria przyznania dodatku motywacyjnego
dla dyrektorów szkó³ i placówek:

a) umiejêtne rozwi¹zywanie znacz¹cych problemów jed-
nostki,

b) wdra¿anie innowacji i programów autorskich,
c) co najmniej dobra ocena pracy szko³y lub placówki,
d) wzorowe prowadzenie nadzoru pedagogicznego i spraw

administracyjno-gospodarczych,
e) aktywna dzia³alno�æ na rzecz o�wiaty w �rodowisku.

§ 3.1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela, w tym na-
uczyciela któremu powierzono stanowisko kierownicze, nie mo¿e
byæ wy¿szy ni¿ 40% jego wynagrodzenia zasadniczego, w ra-
mach �rodków przyznanych przez organ prowadz¹cy szko³ê lub
placówkê.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okre�lony,
nie krótszy ni¿ 2 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ rok szkolny.

3. Wysoko�æ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz
okres jego przyznania, uwzglêdniaj¹c poziom spe³nienia wa-
runków, o których mowa w § 2, ustala dyrektor, a w stosunku do
dyrektora - Zarz¹d Powiatu Kluczborskiego.

4.*
5.*
6. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje nauczycielowi, który:
1) przebywa na urlopie zdrowotnym,
2) jest zatrudniony na czas okre�lony (do 6 miesiêcy),
3) powraca z urlopu zdrowotnego, wychowawczego, bez-

p³atnego (nabywa uprawnienia po przepracowaniu 6 miesiêcy)
i innych zwolnieñ,

4) po raz pierwszy podejmuje pracê w szkole (nabywa
uprawnienia po przepracowaniu 6 miesiêcy).

7. Nauczycielowi podejmuj¹cemu pracê w danej szkole z
przeniesienia s³u¿bowego, w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach, dyrektor mo¿e utrzymaæ dodatek motywacyjny jaki otrzy-
mywa³ w poprzednim miejscu pracy, nie d³u¿ej jednak, ni¿ do
koñca okresu na jaki przyznaje siê dodatek motywacyjny w pla-
cówkach o�wiatowych prowadzonych przez powiat kluczborski.

8.Decyzjê o przyznaniu dodatku motywacyjnego wydaje
siê na pi�mie, a odpis przechowuje siê w aktach osobowych
nauczyciela.

9.Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-MK-0911-1-9/2003 z dnia 24 grudnia 2003r.

Dodatek funkcyjny

§ 4.1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze przys³uguje dodatek funkcyjny, z tym ¿e:

1) dyrektorowi - w wysoko�ci od 20% do 50%,
2) wicedyrektorowi - w wysoko�ci od 15% do 30%,
3) kierownikowi szkolenia zawodowego - w wysoko�ci od

10% do 15%,
4) inne stanowiska okre�lone w statucie szko³y - w wyso-

ko�ci co najmniej 5% pobieranego wynagrodzenia zasadnicze-
go, w ramach �rodków przyznanych przez organ prowadz¹cy.

2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom, któ-
rym powierzono  obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.

3.  Wysoko�æ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
ust. 1 i 2, uwzglêdniaj¹c wielko�æ szko³y, liczbê uczniów i od-
dzia³ów, z³o¿ono�æ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stano-
wiska, liczbê stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy
szko³y oraz warunki lokalowe, �rodowiskowe i spo³eczne, w ja-
kich szko³a funkcjonuje, ustala:

a) dla dyrektora - Zarz¹d Powiatu Kluczborskiego,
b) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 1

pkt. 2-4, dyrektor szko³y.
4. Dla dyrektorów szkó³ i placówek o�wiatowych dodatek

funkcyjny i jego wysoko�æ ustala i przyznaje Zarz¹d Powiatu, na
wniosek Naczelnika Wydzia³u Edukacji Starostwa Powiatowe-
go w Kluczborku.

§ 5.1. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania oraz
zajêcia przys³uguje  dodatek funkcyjny, z tym ¿e nauczycielowi
któremu powierzono:

1) wychowawstwo klasy - w wysoko�ci do 10%,
2) funkcjê doradcy metodycznego - w wysoko�ci do 30%,
3) funkcjê koordynatora powiatowego zespo³u doradców

metodycznych i koordynatora sportu szkolnego powiatu klucz-
borskiego - w wysoko�ci do 35%,

4) funkcjê opiekuna sta¿u - w wysoko�ci do 7% �redniego
wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty, o którym mowa w art. 30
ust. 3 Karty Nauczyciela, w ramach �rodków przyznanych przez
organ prowadz¹cy.

2. Wysoko�æ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1
pkt. 1 i 4, ustala dyrektor szko³y lub placówki, a wysoko�æ dodat-
ku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 - Zarz¹d Powia-
tu Kluczborskiego, uwzglêdniaj¹c z³o¿ono�æ zadañ oraz warun-
ki ich realizacji.

§ 6.1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
§ 4 ust. 1 i 2 oraz w § 5 ust. 1, powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o po-
wierzenie stanowiska kierowniczego, a je¿eli powierzenie sta-
nowiska nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie przys³u-
guj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecno�ci w pracy, w
okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które
nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczy-
ciel zaprzesta³ pe³nienia stanowiska, wychowawstwa lub funk-
cji z innych powodów, a je¿eli zaprzestanie tego pe³nienia na-
st¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
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3.Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty
wynagrodzenia.

Dodatek za warunki pracy

§ 7.1. Przez dodatek za warunki pracy rozumie siê:
a) dodatek za pracê w trudnych warunkach,
b) dodatek za pracê w warunkach uci¹¿liwych.
2. Za pracê w trudnych warunkach uznaje siê prowadze-

nie zajêæ okre�lonych w § 6 rozporz¹dzenia.
3. Za pracê w warunkach uci¹¿liwych uznaje siê prowa-

dzenie przez nauczycieli zajêæ okre�lonych w § 7 rozporz¹dzenia.

§ 8.1. Dodatek za pracê w trudnych warunkach przys³ugu-
je nauczycielom:

1) szkó³ specjalnych, placówek opiekuñczo-wychowaw-
czych i specjalnego o�rodka szkolno-wychowawczego w wyso-
ko�ci do 15%,

2) poradni psychologiczno-pedagogicznej w wysoko�ci do 8%,
3) szkó³ rolniczych prowadz¹cym zajêcia praktyczne w te-

renie z zakresu produkcji ro�linnej, zwierzêcej i mechanizacji
rolnictwa w wysoko�ci do 5%, otrzymywanego wynagrodzenia
zasadniczego.

2. Dodatek za pracê w warunkach uci¹¿liwych przys³uguje
nauczycielom szkó³ specjalnych i specjalnego o�rodka szkol-
no-wychowawczego w wysoko�ci do 20% pobieranego wyna-
grodzenia zasadniczego.

3. Dodatek za pracê w warunkach uci¹¿liwych przys³uguje
tym nauczycielom, którzy w danym miesi¹cu przepracowali co
najmniej 40 godzin w takich warunkach.

4. W przypadku zbiegu tytu³ów do dodatku za warunki pra-
cy nauczycielowi przys³uguje jeden dodatek w wysoko�ci, o któ-
rej mowa w ust. 1 i 2.

§ 9.1. Wysoko�æ dodatku za warunki pracy ustala na pod-
stawie przydzia³u obowi¹zków na dany rok szkolny:

1) dla dyrektora - Starosta Kluczborski,
2) dla nauczycieli - dyrektor szko³y
 w ramach �rodków przyznanych przez organ prowadz¹cy.
2. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.

Dodatek za wys³ugê lat

§ 10. 1. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzo-

wego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki dodatku, je¿eli nabycie
prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,

2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycia prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.

2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za
okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzy-
muje wynagrodzenie, chyba, ¿e przepis szczególny stanowi ina-
czej. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecno�ci w
pracy z powodu niezdolno�ci do pracy wskutek choroby b¹d�
konieczno�ci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem
lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wy-
nagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.

3. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny
dora�nych zastêpstw

§11.1. Dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placów-
kach o�wiatowych oraz w domach dziecka powiatu kluczbor-
skiego wynagrodzenie nauczycieli za jedn¹ godzinê ponadwy-

miarow¹ i godzinê dora�nego zastêpstwa oblicza siê jako 1%
stawki osobistego zaszeregowania z uwzglêdnieniem dodatku
za warunki pracy (je¿eli praca w godzinach ponadwymiarowych
lub dora�nego zastêpstwa odbywa siê w warunkach  trudnych
lub uci¹¿liwych).

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie przy-
s³uguje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu
przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolne-
go, rozpoczynania i koñczenia zajêæ w �rodku tygodnia oraz za
dni usprawiedliwionej nieobecno�ci w pracy. Godziny przypa-
daj¹ce w dniach, w których nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ
z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy, w szczególno�ci w
zwi¹zku z:

1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy,
nale¿y traktowaæ jak godziny faktycznie zrealizowane.
3. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymia-

rowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej
nieobecno�ci pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pra-
cy, oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub
koñcz¹ w �rodku tygodnia -za podstawê ustalenia godzin po-
nadwymiarowych przyjmuje siê tygodniowy obowi¹zkowy wymiar
zajêæ okre�lony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42
ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub
1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za
ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecno�ci w pracy lub dzieñ
ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych,
za które przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e
byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie
organizacyjnym.

4. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹
planowane i odpowiednio udokumentowane zajêcia dydaktycz-
ne i opiekuñczo-wychowawcze, a nie otrzymuj¹ za ten dzieñ in-
nego dnia wolnego, przys³uguje odrêbne wynagrodzenie za efek-
tywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe, nie wiêcej
jednak ni¿ za 4 godziny.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny
dora�nych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.

Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli

§ 12.1. �rodki na nagrody w ramach specjalnego fundu-
szu nagród dla nauczycieli w wysoko�ci 1% planowanych �rod-
ków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w
rocznym planie finansowym szko³y, z tym, ¿e:

1) 70% �rodków funduszu przeznacza siê na nagrody dy-
rektora,

2) 30% �rodków funduszu przeznacza siê na nagrody orga-
nu prowadz¹cego, zwane Nagrodami Starosty Kluczborskiego.

2. Kryteria, wysoko�æ i tryb przyznawania nagród nauczy-
cielom zatrudnionym w szko³ach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Kluczborski okre�la "Regulamin przyznawania
nagród nauczycielom", stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y
Nr XXXVIII/289/2002 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 czerw-
ca 2002r., w sprawie przyjêcia Regulaminu przyznawania na-
gród nauczycielom.

Dodatek mieszkaniowy

§ 13.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie ni¿-
szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru go-
dzin w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych - Rolnicze Centrum
Kszta³cenia Ustawicznego w Bogdañczowicach, Zespole Szkó³
Licealno-Zawodowych w Polanowicach, Domu Dziecka w B¹-
kowie, Domu Dziecka w Bogacicy i posiadaj¹cemu kwalifikacje
wymagane do zajmowanego stanowiska, przys³uguje nauczy-
cielski dodatek mieszkaniowy.
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2. Wysoko�æ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
w zale¿no�ci od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczy-
ciela, wynosi miesiêcznie:

1)przy jednej osobie w rodzinie - 2%,
2)przy dwóch osobach w rodzinie - 3%,
3)przy trzech osobach w rodzinie - 4%,
4)przy czterech i wiêcej osobach w rodzinie - 5% �rednie-

go wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty, o którym mowa w art. 30
ust. 3 Karty Nauczyciela.

3. Do cz³onków rodziny, o której mowa w art. 2, zalicza siê
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: wspó³ma³-
¿onka oraz dzieci i rodziców pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym
utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu tak-
¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cym, przys³uguje tylko
jeden dodatek mieszkaniowy,   w wysoko�ci okre�lonej w ust. 2.
Ma³¿onkowie wspólnie okre�laj¹ pracodawcê, który bêdzie im
wyp³aca³ ten dodatek.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na
wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa
w ust. 4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przy-
znaje dyrektor, a dyrektorowi - Starosta Kluczborski.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje na-
uczycielowi:

1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego,

2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po mie-
si¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego przyznanie.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w okre-
sie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:

1) nie �wiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagro-
dzenie,

2) pobierania zasi³ku spo³ecznego,
3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkole-

nia wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej; w przypadku jed-
nak, gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿by zawarta by³a
umowa o pracê na czas okre�lony, dodatek wyp³aca siê nie
d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który umowa ta by³a zawarta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego.

Przepisy koñcowe

§ 14. Wszelkie zmiany w tre�ci niniejszego Regulaminu mog¹
byæ dokonywane w trybie przewidzianym dla jego ustalania.

Na  podstawie   art.  18  ust.  2  pkt  5  ustawy  z  dnia  8  marca
1990 r. o samorz¹dzie  gminnym ( Dz.U.  z  2001 r.
Nr  142,  poz.  1591,  z  2002 r. Nr  23,  poz.  220,  Nr  62,  poz.  558,
Nr  113,  poz.  984,  Nr  153,  1217  i  Nr  214,  poz. 1806)   oraz
art.  26  ustawy   z  dnia  7  lipca  1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z  1999 r.  Nr  15  poz.  139,  Nr  41
poz.  412, Nr  111  poz.  1279,  z  2000 r.  Nr  12,  poz.  136, Nr  109,
poz. 1157,  Nr 120,  poz. 1268,  z  2001 r.  Nr  5  poz.  42,  Nr  14,
poz.  124,  Nr  100  poz.  1085,  Nr  115  poz.  1229,  Nr  154,  poz.
1804,  z  2002 r.  Nr  5  poz.  42,  Nr  113  poz.  984)   oraz  w
zwi¹zku  z  art.  85  ust. 2   ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.  o
planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym ( Dz. U. Nr  80
poz.  717 ) - Rada  Gminy £ubniany uchwala, co nastêpuje :

§  1. Uchwala   siê  zmianê  miejscowego  planu zagospo-
darowania  przestrzennego Gminy  £ubniany zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr  XXVII/96/84  Gminnej   Rady  Narodowej w  £ubnia-
nach z dnia 27 lutego 1984 r. zmienionego uchwa³¹  Nr VII/35/95
Rady Gminy w  £ubnianach  z  dnia  23  czerwca  1995 r. (og³o-
szon¹ w  Dz. Urz. Woj. Opolskiego  Nr 9,  poz. 43 ) oraz  pó�niej-
szymi zmianami  wprowadzonymi  do  tego  planu.

§  2. Przedmiotem  zmiany   planu  s¹   tereny   po³o¿one
we  wsiach :

- £ubniany  obejmuj¹ce dzia³ki  gruntu :  nr  675/1, 676/1  i
717   k.m. 5,  nr  363  i  366  k.m. 2,  nr  1024   k.m. 7,

- Brynica  obejmuj¹ce dzia³ki  gruntu:    nr  24  k.m. 1  i
nr  1817/440  k.m. 2,

- D¹brówka  £ubniañska  obejmuj¹ce dzia³kê  gruntu:
nr  156  k.m. 2,

2320

Uchwa³a Nr VIII/47/03
Rady Gminy £ubniany

z dnia 6 pa�dziernika  2003 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £ubniany.

§ 3. 1. Integraln¹  czê�ci¹   zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego   s¹ rysunki  planu  wykona-
ne na  mapach    w  skali  1:1000  i  1:2000.

Rysunki  planu  przy  pomocy  graficznych oznaczeñ okre-
�laj¹  przeznaczenie  i  warunki   przestrzennego zagospodaro-
wania  terenów.

2.  Rozró¿nia  siê  nastêpuj¹ce  rodzaje  ustaleñ  regula-
cyjnych i  funkcjonalnych  planu ;

1) obowi¹zuj¹ce , którymi  okre�lone  zosta³y:
a) granice  obszarów  objêtych   zmian¹   planu,
b) linie  rozgraniczenia  terenów  o  ró¿nym  przeznaczeniu

lub  o  ró¿nych  zasadach  zagospodarowania,
c) symbole  przeznaczenia  terenów,
d) nieprzekraczalne  linie  zabudowy,
2)  pozosta³e  oznaczenia  maj¹  charakter  informacyjny.

Dozwolone  jest  u�ci�lenie  na  etapie  decyzji  o   warunkach
zabudowy  i  zagospodarowania  terenu.

§ 4. Ilekroæ  w  przepisach  niniejszej  uchwa³y  mówi  siê  o:
1)  terenie -  nale¿y  przez  to  rozumieæ  wyznaczony   linia-

mi  rozgraniczaj¹cymi   obszar o  okre�lonej  funkcji  oznaczonej
odpowiednim  symbolem  u¿ytkowania,

2) przeznaczeniu  podstawowym - nale¿y  przez  to  rozu-
mieæ  rodzaj  przeznaczenia  dominuj¹cego  na  danym  terenie,

3) zagospodarowaniu  tymczasowym -  nale¿y  przez  to
rozumieæ  dopuszczalny   planem  sposób  u¿ytkowania  lub
zagospodarowania  terenów  do  czasu  realizacji  przeznacze-
nia  podstawowego,

4) urz¹dzeniach  towarzysz¹cych  -  nale¿y  przez  to
rozumieæ  obiekty  technicznego wyposa¿enia  /naziemne  i  pod-
ziemne/ s³u¿¹ce  funkcji  dominuj¹cej,
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5) drogach g³ównych,  lokalnych  gminnych,  dojazdo-
wych   nale¿y  przez  to  rozumieæ  drogi  publiczne  realizowane
na  zasadach  okre�lonych  w  przepisach  o  drogach  publicz-
nych.

§ 5. 1. Obszar   objêty   zmian¹    planu  otrzymuje   na
rysunku  zmiany  planu  odpowiednio  nowe   symbole  i  prze-
znaczenie  terenów:

MN -  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,

MN-1 -  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzin-
nej,  na  których  wystêpuje  wysoki   poziom  wód gruntowych,

LS -  tereny  istniej¹cych  lasów,

KL  -  tereny  ulic  lokalnych,

KD  -  tereny  ulic  dojazdowych,

KZ -  tereny  drogi  wojewódzkiej  nr  461.

§ 6.1. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów
oznaczonych  symbolami  MN,  MN-1 s¹ nastêpuj¹ce:

1) zasady  zagospodarowania  terenów:
Przeznaczenie   podstawowe:  projektowane  tereny

mieszkalnictwa  jednorodzinnego.

Przeznaczenie  uzupe³niaj¹ce:
a)  budynki  gara¿owe  i  gospodarcze  oraz  miejsca

postojowe - zwi¹zane  z  funkcj¹  mieszkaniow¹  terenu,

b)  niezbêdna  infrastruktura  techniczna,

c)  zieleñ  przydomowa ,  w  tym  ogrody.
Dozwolone  jest  przeznaczenie  czê�ci  terenu  pod  loka-

lizowanie   us³ug   nie  zak³ócaj¹cych  funkcji  mieszkaniowej
obszaru (o  wielko�ci  do  20%  powierzchni  u¿ytkowej  budynku
mieszkalnego).

Na  terenie  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej
po³o¿onym  na  obszarze,  na  którym  wystêpuje  wysoki  poziom
wód  gruntowych   MN-1  zaleca  siê  realizacjê  budynków  bez
podpiwniczenia.

Na  terenach  MN  i   MN-1  zabrania  siê  lokalizowania
obiektów  i  urz¹dzeñ  us³ugowych  zaliczonych  do  kategorii
przedsiêwziêæ  mog¹cych  znacz¹co  oddzia³ywaæ  na  �rodowi-
sko,  które  zawsze  wymagaj¹  sporz¹dzenia  raportu  oddzia³y-
wania  na �rodowisko oraz  co do  których obowi¹zek  sporz¹-
dzenia  raportu mo¿e  byæ  wymagany.

Dozwolone  jest  stosowanie  innych  podzia³ów  terenów
na  dzia³ki  ni¿  okre�la  rysunek  planu.  Podzia³  ten  powinien
zapewniaæ  powierzchnie  dzia³ek  pozwalaj¹ce  na  prawid³owe
ich  zagospodarowanie ( w³a�ciwe  dla  zabudowy  wolnostoj¹-
cej  lub  bli�niaczej ) oraz  dostêp  do  drogi  publicznej.  Minimal-
na  szeroko�æ  dojazdu  nie  powinna  byæ  mniejsza  ni¿
6 metrów ,  umo¿liwiaj¹c  doprowadzenie  niezbêdnych  urz¹-
dzeñ  infrastruktury  technicznej.

2) zasady  zabudowy  dzia³ek:

a) budynki  mieszkalne  wolno stoj¹ce  dozwolone  bli�-
niacze,

b) odleg³o�æ  linii  zabudowy  od  terenów  dróg i  ulic
okre�la    rysunek  zmiany  planu,

c) odleg³o�ci  zabudowy  od   urz¹dzeñ  liniowych   okre�la
rysunek  zmiany   planu,

d) dopuszczalna  wysoko�æ  zabudowy  wynosi  do  dwóch
kondygnacji  naziemnych,

e) budynki  bez  podpiwniczenia,

f) architektura  budynków  dostosowana  wygl¹dem  i  skal¹
do  otoczenia,  wskazane  nawi¹zanie  do  formy   regionalnej,
uk³ad  kalenicy  budynku    dostosowaæ  do  zabudowy  na
dzia³kach  s¹siednich,

g) dachy  o  symetrycznym  uk³adzie  po³aci  / dopuszczalne
wielospadowe/ ,

h) mo¿liwo�æ   wykorzystania   poddasza  na  cele  miesz-
kaniowe,

i) ustala  siê  zasadê  lokalizowania  budynków  gospodar-
czych  na  zapleczu  dzia³ki z  mo¿liwo�ci¹  usytuowania  bezpo-
�rednio  przy  granicy  dzia³ki  s¹siada  lub  dobudowanych  do
budynków  gospodarczych  na  dzia³kach  s¹siednich,

j) tereny  zabudowane  oraz  utwardzone  nawierzchnie,
dojazdy  i  doj�cia  nie  powinny  ³¹cznie  przekraczaæ  35%
powierzchni  dzia³ki,  pozosta³¹  czê�æ  u¿ytkowaæ  jako  biolo-
gicznie  czynn¹  tzn. trawniki,  zieleñ  ozdobna,  ogrody,

k) ogrodzenie  dzia³ek  nie  powinno  przekraczaæ  pasa
drogowego  okre�lonego  w  niniejszym  planie,

l) tereny dzia³ek   po³o¿onych  poni¿ej  poziomu  dróg  wy-
magaj¹   przystosowania   do   celów  budowlanych   poprzez
podniesienie  /nasypanie/ terenu,

m) zasady  obs³ugi  komunikacyjnej  okre�la  rysunek
zmiany planu .

§ 7. Zasady  kszta³towania  terenów  komunikacji  i  in-
frastruktury  technicznej.

1. Warunki  kszta³towania terenów komunikacji:
Parametry  pasa  drogowego   kszta³towaæ  nale¿y  w

sposób  nastêpuj¹cy:

KL    -    ulice  lokalne  zbiorcze
a) szeroko�æ  w  liniach  rozgraniczenia 12,0 m,  jak okre-

�la  rysunek planu,

b) jezdnia  o  szeroko�ci   co  najmniej   6,0 m,

c) dwustronne chodniki  co  najmniej  2,0 m

d) na skrzy¿owaniach  z  ulicami  klasy  D  stosowaæ  nale-
¿y  naro¿ne  �ciêcia  linii rozgraniczaj¹cych  nie  mniejsze  ni¿
5,0 m × 5,0 m,

d)dozwolona  lokalizacja  miejsc  postojowych  poza  pa-
sami  jezdni.

KD   -  ulice  dojazdowe,  wewnêtrzne;

a)szeroko�æ  w  liniach  rozgraniczenia  co  najmniej
10,0 metrów,  okre�la  rysunek  planu,
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b) na  skrzy¿owaniach  z  ulicami  klasy L  lub D  stosowaæ
nale¿y  naro¿ne  �ciêcia  linii  rozgraniczaj¹cych  nie  mniejsze
ni¿  5,0 m × 5,0 m,

c) jezdnia  o  szeroko�ci   co  najmniej   6,0 m,
d) dwustronne chodniki  co  najmniej  1,20 m
e) zieleñ  izolacyjna  urz¹dzona,
f) dozwolona  lokalizacja  miejsc  postojowych  poza  pa-

sami  jezdni.

2.  Zasady  wyposa¿enia  w  zakresie  infrastruktury
technicznej:

1) zaopatrzenie  w  wodê:
a) z  istniej¹cych  sieci   wodoci¹gowych  oraz  przez  rozbu-

dowê  sieci  rozdzielczej  na terenach  rozwojowych,
b)  trasy  projektowanych  sieci  powinny  przebiegaæ  w

liniach  rozgraniczaj¹cych  dróg  i  ulic  okre�lonych  na  rysunku
zmiany planu,  w  wyj¹tkowych  przypadkach  dozwolona  jest
lokalizacja  sieci  poza  liniami  rozgraniczaj¹cymi  dróg  pod
warunkiem  zachowania  odleg³o�ci  okre�lonej  w  przepisach
szczególnych  od  linii  zabudowy  budynków  istniej¹cych  oraz
projektowanych,

c) odcinki   sieci  wykonaæ  nale¿y  o   przekrojach  zabez-
pieczaj¹cych    potrzeby    przeciwpo¿arowe  oraz  wyposa¿yæ  w
hydranty  przeciwpo¿arowe,

2) odprowadzenie  �cieków  bytowych  i  komunalnych
a) �cieki  bytowe  i  komunalne  ze  wsi  £ubniany  i  D¹-

brówka  £ubniañska  odprowadziæ  do  kanalizacji  sanitarnej   z
przesy³em  do  oczyszczalni  �cieków  Kotorzu  Ma³ym,  nato-
miast  ze  wsi  Brynica  do  oczyszczalni  w  Dobrzeniu  Wielkim,

b) trasy  projektowanych  kana³ów  sanitarnych  w  liniach
rozgraniczaj¹cych  ulic,  dopuszcza  siê  lokalizowanie  w  pasie
jezdni. W  wyj¹tkowych  przypadkach   wynikaj¹cych  z  potrzeb
technicznych,  dopuszcza  siê  sytuowanie  kana³ów  na  tere-
nach  nieruchomo�ci na   uzgodnionych  z  w³a�cicielem  zasa-
dach  dostêpno�ci   w  sytuacjach  awaryjnych,

c) w okresie przej�ciowym na terenach oznaczonych sym-
bolami MN dozwolone odprowadzenie do szczelnych zbiorni-
ków wybieralnych lokalizowanych na terenie dzia³ek budowla-
nych,

d) zakaz  odprowadzenia  �cieków  do  wód  powierzchnio-
wych, gruntowych  oraz  gruntu,

e) zakaz  stosowania  indywidualnych  oczyszczalni  �cie-
ków (przydomowych),

3) odprowadzenie �cieków opadowych;
a) �cieki  opadowe  z  terenów    jezdni  dróg  istniej¹cych  i

projektowanych , powierzchni  utwardzonych,  podjazdów,  miejsc
postojowych, parkingów, po  uprzednim  oczyszczeniu   w  urz¹-
dzeniach  oczyszczaj¹cych, odprowadziæ  nale¿y do  systemu  od-
prowadzenia  wód  powierzchniowych  ( rowów  i  cieków ), na
warunkach  okre�lonych  w  pozwoleniu  wodno-prawnym,

b) na  terenach  zabudowy  MN   dozwolone  jest  zagospo-
darowanie  �cieków  opadowych  w  obrêbie  dzia³ki,

4) zaopatrzenie  w  ciep³o  z  kot³owni  indywidualnych  ze
stosowaniem  paliw  o  niskiej  wielko�ci  emisji. Mo¿liwo�æ
lokalizacji  zbiornika  gazu  p³ynnego  na  terenie dzia³ki  budow-
lanej,

5) elektroenergetyka
W  planie  miejscowym ustala  siê  budowê nowych  stacji

transformatorowych  15/0,4 kV  s³upowych, jak przedstawia  ry-
sunek  zmiany  planu.

Dla  projektowanych  sieci  nale¿y  przyj¹æ  nastêpuj¹ce
ustalenia:

- sieæ  niskiego  napiêcia, g³ównie  jako  napowietrzna,
prowadzona  wzd³u¿  pasa  drogowego  ulic,

- zalecane  kablowanie istniej¹cych  i  projektowanych
odcinków  sieci,  o�wietlenie  uliczne  instalowane  na  s³upach
wspólnie  z  sieci¹  n/n,

 Przebudowa  istniej¹cych  urz¹dzeñ  elektroenergetycz-
nych  w  razie  kolizji  z  przewidywanymi nowopowsta³ymi obiek-
tami - na koszt  i  staranie  inicjatora  zmian w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego,

6) telekomunikacja
Docelowo, kanalizacj¹  kablow¹  prowadzon¹  w  liniach

rozgraniczenia  ulic,

7) gospodarka  odpadami:

a)  odprowadzenie  nieczysto�ci  sta³ych  komunalnych,
do  kontenerów  i  ich  pó�niejsze  usuwanie  na wysypisko
komunalne  na  warunkach  okre�lonych  przez  dysponenta
wysypiska,

b)  sposób  postêpowania  z  odpadami (w tym medyczny-
mi ) na  zasadach  okre�lonych  w  przepisach  o odpadach,
uwzglêdniaj¹c,  w  miarê  mo¿liwo�ci,  ich  minimalizacjê  i
segregacjê.

§ 8. Zasady  zagospodarowania  terenów  i  obiektów
podlegaj¹cych  ochronie.

1.  Ochrona  dóbr  kultury  i  krajobrazu  kulturowego
Na  terenie  objêtym  zmian¹  planu  wszelkie  odkryte  w

trakcie  prac  ziemnych  przedmioty  zabytkowe,  oraz  obiekty
nieruchome  i  nawarstwienia  kulturowe  podlegaj¹  ochronie
prawnej. W  pobli¿u  terenu objêtego  zmian¹  planu  we  wsi
Brynica - 2  zlokalizowane  jest  prawnie  chronione  stanowisko
archeologiczne  nr  20.  Wymagane  jest  uzgodnienie  doku-
mentacji  projektowej  inwestycji  z  Opolskim  Wojewódzkim
Konserwatorem  Zabytków.  Wszelkie  prace  ziemne  musz¹
byæ  wykonywane  pod  nadzorem  archeologicznym,  po  uprzed-
nim  uzyskaniu  zezwolenia  konserwatorskiego.  Ratownicze
badania  archeologiczne  finansuje  inwestor.

2 .  Ochrona  �rodowiska  przyrodniczego i zdrowia lu-
dzi  oraz  ochrona  przed  zagro¿eniami

1) tereny  objête  planem  po³o¿one s¹ w granicach G³ów-
nych Zbiorników Wód Podziemnych;  nr 334 - Dolina  kopalna
rzeki Ma³a Panew i nr 336 - Niecka  Opolska,  wymagaj¹cych
szczególnej ochrony. W zwi¹zku z tym:

- zabrania siê stosowania rozwi¹zañ projektowych umo¿-
liwiaj¹cych wprowadzanie nie oczyszczonych  �cieków do; wód
powierzchniowych, wód podziemnych i do gruntu,

- dopuszcza siê, do czasu zrealizowania sieci kanalizacji
sanitarnej, gromadzenie �cieków w szczelnych podziemnych
zbiornikach wybieralnych,

2) warstwê gleby (humusu) przed przyst¹pieniem do bu-
dowy nale¿y zdj¹æ i zagospodarowaæ przy rekultywacji terenu.

Masy ziemne, usuwane lub przemieszczane w zwi¹zku z
realizacj¹ budynków mieszkalnych na terenach objêtych pla-
nem, nale¿y wykorzystaæ do celów niwelacji  terenu w miejscu
ich powstania.

Dopuszcza siê równie¿ wykorzystanie mas ziemnych w
innym miejscu na terenie Gminy -  wskazanym  przez  Wójta
Gminy £ubniany,
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3) w trakcie prac budowlanych na dzia³ce nr 156 km.2
(D¹brówka £ubniañska) nale¿y podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce
do uzdatnienia gruntów dla celów budowlanych (czê�ciowo grunt
nasypowy i grunty organiczne).

Realizacja prac ziemnych i pó�niejsze zagospodarowa-
nia dzia³ki nr 24 km.1 (Brynica) wymaga uwzglêdnienia w pro-
jekcie budowlanym i zastosowania �rodków technicznych s³u-
¿¹cych stabilizacji odkrytego stoku wydmy i zapobie¿enia ruchom
masowym,

4) zaleca siê wykorzystywanie, dla celów grzewczych, pa-
liw o niskiej zawarto�ci zwi¹zków siarki oraz py³u drobnego, ze
wzglêdu na cechy fizjograficzne terenu sprzyjaj¹ce wystêpowa-
niu inwersji termicznych i koncentracji zanieczyszczeñ w strefie
przypowierzchniowej,

5) ustala siê dopuszczalne poziomy ha³asu w �rodowi-
sku powodowane przez poszczególne grupy �róde³ ha³asu,w
tym drogowego, z wy³¹czeniem ha³asu powodowanego przez
linie elektroenergetyczne, wyra¿one równowa¿nym poziomem
d�wiêku A w dB na granicy dzia³ek terenów zabudowy chronionej
z mocy przepisów szczególnych w tym:

dla  terenów  MN,  MN-1

a) od  �róde³  komunikacji  drogowej

Leq  dla  dnia [ 6°° -  22°° ] - 55 dB(A)
Leq  dla  nocy [ 22° °- 6°° ] - 45 dB(A),

 b) od  pozosta³ych  obiektów  i  grup  �róde³  ha³asu

Leq  dla  dnia [ 6°° -  22°° ] - 45 dB(A)
Leq  dla  nocy [ 22° °- 6°° ] - 40 dB(A).

W  przypadku  zmiany  aktualnie  obowi¹zuj¹cych  norm
akustycznych  w  zakresie  dopuszczalnych  poziomów  natê¿e-
nia  d�wiêku  ha³asu  zewnêtrznego,  na  podstawie  których
ustalono  warto�ci  okre�lone  w  pkt  a)  i b)   -  obowi¹zywaæ
bêd¹  warto�ci  ustanowione  prawem  powszechnym,

6) dla dotrzymania norm akustycznych w pomieszczeniach
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi [pomieszczenia mieszkal-
ne], na terenach oznaczonych symbolem MN (Brynica; dzia³ka
nr 24 km.1), nale¿y stosowaæ okna o izolacyjno�ci akustycznej
w³a�ciwej nie mniejszej jak 30 dB dla minimalizacji uci¹¿liwego
oddzia³ywania ruchu komunikacyjnego z drogi Kup-£ubniany

7) ustala siê warunek na³o¿enia obowi¹zku dzia³añ kom-
pensacyjnych, o których mowa w przepisach prawa ochrony �ro-
dowiska, w odniesieniu do dzia³ek nr: 1024 km.7 w £ubnia-
nach, 24 km.1 w Brynicy, na których wystêpuje wieloletni drze-
wostan iglasty i li�ciasty wymagaj¹cy czê�ciowego lub ca³kowi-
tego usuniêcia w zwi¹zku z now¹ funkcj¹ tych terenów.  Zakres i
miejsce realizacji obowi¹zku ustali Wójt Gminy £ubniany we
w³a�ciwej decyzji.

§ 9. Na  terenach   w  granicach   zmiany  planu  ustala  siê  ¿e:

1. Granice  nowych  podzia³ów   oznaczone  na  rysunku
zmiany  planu  stanowi¹cym  za³¹czniki    do  niniejszej  uchwa³y

okre�lone   jako  orientacyjne   nie  s¹  �ci�le  obowi¹zuj¹ce,
dopuszcza  siê  ich  zmianê  z  zastrze¿eniem  zachowania
szeroko�ci  frontu  dzia³ki  budowlanej  mierzonej  w  linii  zabu-
dowy,  pozwalaj¹cej  na  prawid³owe  jej  zagospodarowanie.
Inny  ni¿  na  rysunku  planu  podzia³  nieruchomo�ci  powinien
uwzglêdniaæ  zasadê  dostêpno�ci   wyznaczonych  dzia³ek  do
komunikacji  i  uzbrojenia  oraz  mo¿liwo�æ  wykonania  innych
ustaleñ   wynikaj¹cych  z  uchwa³y  oraz  przepisów  szczegól-
nych.

2. Tereny  dla  których  plan  miejscowy  ustala  inne  od
dotychczasowego  przeznaczenie,  mog¹  byæ  wykorzystywane
w  sposób  dotychczasowy  do  czasu  ich  zagospodarowania
zgodnego  z  planem,  o  ile  ich  u¿ytkowanie  nie powoduje
przekroczenia  dopuszczalnych  norm  emisji  do  �rodowiska  w
zakresie  zanieczyszczenia  powietrza  , gleby, wody  i  ha³asu  lub
nie  stanowi  ograniczenia  zagospodarowania  zgodnego  z
planem  na  terenach  s¹siednich.

§ 10. W  sprawach  nie  okre�lonych  ustaleniami niniej-
szego planu  obowi¹zuj¹  przepisy  ustaw  szczególnych i  norm.

§ 11. Dla  terenów  objêtych  niniejsz¹  zmian¹  planu,
zgodnie z art.  36  ust.3  ustawy  o  zagospodarowaniu  prze-
strzennym,  ustala  siê   stawkê  procentow¹  s³u¿¹c¹  naliczaniu
op³aty  w  zwi¹zku  ze  wzrostem  warto�ci  nieruchomo�ci  -
nastêpuj¹cej  wysoko�ci :

1)  tereny  projektowanej  zabudowy  MN -    25,0   %

2)  tereny  projektowanej  komunikacji -           0 %

Przy  zbywaniu  nieruchomo�ci  po³o¿onych  na  terenach
okre�lonych  niniejsz¹  zmian¹ planu, Wójt Gminy £ubniany
pobierze  jednorazow¹  op³atê,  okre�lon¹  na  wy¿ej  wymienio-
nym  poziomie   w  stosunku  do  wzrostu  warto�ci  nieruchomo�ci.

§ 12. Trac¹  moc  obowi¹zuj¹c¹ ustalenia miejscowego
planu   zagospodarowania  przestrzennego Gminy  £ubniany
zatwierdzonego  uchwa³¹  Nr  XXVII/96/84  Gminnej  Rady  Naro-
dowej  w  £ubnianach  z  dnia  27  lutego  1984 r.  zmienionego
uchwa³¹  Nr  VII/35/95 Rady Gminy w £ubnianach z dnia 23
czerwca 1995 r. oraz pó�niejszymi zmianami  wprowadzonymi
do tego planu, dla terenu bêd¹cego przedmiotem niniejszej
uchwa³y.

§ 13. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Wójtowi   Gminy
£ubniany.

§ 14. Uchwa³a  podlega  og³oszeniu  w  Dzienniku  Urzê-
dowym  Województwa  Opolskiego.

§ 15. Uchwa³a  wchodzi  w  ¿ycie  po  up³ywie  14  dni  od
dnia  og³oszenia  w  Dzienniku  Urzêdowym  Województwa  Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Marian Ko³odziej
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Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 wrze�nia
2001 r. Prawo farmaceutyczne /Dz.U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1381
z pó�n. zm/, Zarz¹d Powiatu  Namys³owskiego uchwala, co na-
stêpuje:

§ 1.1. Ustala  siê  rozk³ad godzin pracy aptek ogólnodo-
stêpnych, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, na
terenie powiatu namys³owskiego.

2. Ustalony  w punkcie 1 rozk³ad godzin pracy aptek ogól-
nodostêpnych obowi¹zuje w  2004 roku.

§ 2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Wy-
dzia³u Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Namys³owie.

2321

Uchwa³a Nr 31/188/2003
Zarz¹du Powiatu Namys³owskiego

z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia rozk³adu godzin pracy aptek ogólnodostêpnych na terenie powiatu namys³owskiego.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie  w terminie 14 dni od daty
og³oszenia.

Cz³onkowie Zarz¹du Powiatu                      Przewodnicz¹cy Zarz¹du
 Namys³owskiego :                              Powiatu Namys³owskiego

1. Adam Maci¹g                                                      Andrzej Spór
2.Roman Mazur
3.Roman Pó³rolniczak
4.Tomasz Wo³czañski

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr 31/188/2004

Zarz¹du Powiatu Namys³owskiego
z dnia 10 grudnia 2003 r.

C z y n n a  D y ¿ u r  
L p .  A d r e s  a p t e k i  

N a z w a  
a p t e k i  

T y p  P o n i e d z i a ³ e k  

- p i ¹ t e k  
S o b o t y  P e ³ n i  

N i e  

p e ³ n i  

P o g o to w i e  

p r a c y  

1 .  4 6 - 1 4 6  

D o m a s z o w i c e  
u l .  S t r z e l e c k a  

3 , t e l .  4  1 0  8 2  3 0 ÷ 1  

� A m i c u s �  

m g r  D o r o ta  

I d z i  

A  8 o o - 1 5 0 0  9 0 0 - 1 1 0 0   X  X  

2 .  4 6 - 0 3 4  P o k ó j  
u l .  1 - g o  M a j a  3 8 ,  

t e l .  4  6 9  3 0  1 3  

� P o d  

L i p a m i �  
A  9 0 0 - 1 6 3 0  9 0 0 - 1 3 0 0   X   

3 .  4 6 - 1 1 2  � w ie r c z ó w  
u l .  O p o l s k a  5 ,  t e l .  

4  1 9  6 1  1 5   

A p t e k a  

P r y w a t n a  

m g r  

B r y g i d a  

J e n d r u s z -

P y p la  

A  
8 0 0 - 1 3 0 0  

1 6 0 0 - 1 8 0 0  1 0 0 0 - 1 3 0 0   X  X  

4 .  4 6 - 1 0 0  N a m y s ³ ó w  
u l .  R e y m o n t a  1 0 ,  

t e l .  4  1 0  7 0  2 0  

� P h a r m a c i a

�  
A  9 0 0 - 1 8 0 0  9 0 0 - 1 3 0 0  X    

5 .  4 6 - 1 0 0  N a m y s ³ ó w  
R y n e k  2 ,  t e l .  4  1 9 6  

7 4 8  

� P o d  

B ia ³ y m  

O r ³ e m �  

A  8 0 0 - 1 9 0 0  9 0 0 - 1 3 0 0  X    

6 .  4 6 - 1 0 0  N a m y s ³ ó w  

u l . J .P i ³ s u d s k i e g o  

6 , t e l .  4  1 0 0  5 6 9  

� P o d  

L w e m �  
A  8 0 0 - 1 9 0 0  8 0 0 - 1 4 0 0  X    

7 .  4 6 - 1 0 0  N a m y s ³ ó w  

u l .O b r .  P o k o ju  

1 0 , t e l .  4  1 0  7 0  1 5  

� S i lo e �  A  8 0 0 - 1 9 0 0  9 0 0 - 1 3 0 0  X    

8 .  4 6 - 1 0 0  N a m y s ³ ó w  
u l .  3 - g o  M a j a  1 - 5 ,  

t e l .  4  1 9 6  7 8 5  

A p t e k a  

P r y w a t n a  

m g r  E w a  

 J e r c z y ñ s k a  

A  8 0 0 - 1 8 0 0  9 0 0 - 1 3 0 0  X    

9 .  4 6 - 1 1 3  W i l k ó w ,  

u l .  W r o c ³ a w s k a  2 5  

P u n k t  

A p t e c z n y  

B e a t a  

B o jc z u k  

-  8 0 0 - 1 6 0 0  9 0 0 - 1 3 0 0   X   

 

ROZK£AD PRACY APTEK OGÓLNODOSTÊPNYCH
NA TERENIE POWIATU NAMYS£OWSKIEGO

W 2004 ROKU
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Plan dy¿urów aptek ogólnodostêpnych, w porze nocnej, �wiêta, dni wolne od pracy
na terenie powiatu namys³owskiego, na rok 2004.

Dy¿ur rozpoczyna siê w pi¹tek o godzinie 19.00 i trwa do godziny 8.00 nastêpnego pi¹tku.

Wykaz aptek  dy¿uruj¹cych 

L.p. Nazwa  Adres Telefon 

1. Apteka Prywatna ul. 3-go Maja 1-5, Namys³ów 4 196 785 

2. Apteka �Pod Lwem� ul. Pi³sudskiego 6, Namys³ów 4 100 569   

3. Apteka �SILOE� ul. Obr. Pokoju 10, Namys³ów 4 107 015 

4. Apteka �Pharmacia� ul. Reymonta 10, Namys³ów  4 107 020 

5. Apteka �Pod Bia³ym Or³em� ul. Rynek 2, Namys³ów  4 196 748 

 

Harmonogram dy¿urów

Data dy¿uru  Nr apteki  Data dy¿uru  Nr 

apteki 
02.01.2004-09.01.2004 2  02.07.2004-09.07.2004 3 

09.01.2004-16.01.2004 3  09.07.2004-16.07.2004 4 

16.01.2004-23.01.2004 4  16.07.2004-23.07.2004 5 

23.01.2004-30.01.2004 5  23.07.2004-30.07.2004 1 

30.01.2004-06.02.2004 1  30.07.2004-06.08.2004 2 

06.02.2004-13.02.2004 2  06.08.2004-13.08.2004 3 

13.02.2004-20.02.2004 3  13.08.2004-20.08.2004 4 

20.02.2004-27.02.2004 4  20.80.2004-27.08.2004 5 

27.02.2004-05.03.2004 5  27.08.2004-03.09.2004 1 

05.03.2004-12.03.2004 1  03.09.2004-10.09.2004 2 

12.03.2004-19.03.2004 2  10.09.2004-17.09.2004 3 

19.03.2004-26.03.2004 3  17.09.2004-24.09.2004 4 

26.03.2004-02.04.2004 4  24.09.2004-01.10.2004 5 

02.04.2004-09.04.2004 5  01.10.2004-08.10.2004 1 

09.04.2004-16.04.2004 1  08.10.2004-15.10.2004 2 

16.04.2004-23.04.2004 2  15.10.2004-22.10.2004 3 

23.04.2004-30.04.2004 3  22.10.2004-29.10.2004 4 

30.04.2004-07.05.2004 4  29.10.2004-05.11.2004 5 

07.05.2004-14.05.2004 5  05.11.2004-12.11.2004 1 

14.05.2004-21.05.2004 1  12.11.2004-19.11.2004 2 

21.05.2004-28.05.2004 2  19.11.2004-26.11.2004 3 

28.05.2004-04.06.2004 3  26.11.2004-03.12.2004 4 

04.06.2004-11.06.2004 4  03.12.2004-10.12.2004 5 

11.06.2004-18.06.2004 5  10.12.2004-17.12.2004 1 

18.06.2004-25.06.2004 1  17.12.2004-24.12.2004 2 

25.06.2004-02.07.2004 2  24.12.2004-31.12.2004 3 
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Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220,  Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 10 oraz art.
12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³a-
tach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9  poz. 84, z 2002 r. Nr 200
poz.1683; z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 203 poz.
1966), Rada Gminy w Olszance ustala, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê  stawki podatku od �rodków transporto-
wych wed³ug za³¹cznika nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Zwalnia siê z podatku od �rodków transportowych:

1) samochody ciê¿arowe s³u¿¹ce do ochrony przeciwpo-
¿arowej;

2322

Uchwa³a Nr XII/136/2003
Rady Gminy w Olszance

z dnia  18 grudnia 2003 r.

w sprawie okre�lenia stawek podatku od �rodków transportowych.

2) autobusy przeznaczone do przewozu dzieci i m³odzie¿y
szkolnej.

§ 3. Realizacjê uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
opublikowania z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Sawicz

 
Dopuszczalna masa 
ca³kowita  

 
Wyprodukowane 
przed 1990 r. nie 
posiadaj¹ce 
katalizatora 

 

 
Wyprodukowane 
przed 1990 r. 
posiadaj¹ce 
katalizator 

 

 
Wyprodukowane 
w  1990 r. i w 
latach nastêpnych  
nie posiadaj¹ce 
katalizatora 

 
Wyprodukowane 
w  1990 r. i w 
latach nastêpnych 
posiadaj¹ce 
katalizator 

od 3,5 t � 5,5 t w³¹cznie 350 z³ 300 z³ 300 z³ 250 z³ 

powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie 550 z³ 500 z³ 500 z³ 450 z³ 

powy¿ej 9 t i poni¿ej 12 t  650 z³ 600 z³ 600 z³ 550 z³ 

 
2.Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowi-

tej równej lub wy¿szej ni¿ 12 t:

1. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej:

 
D opuszcza lna  m asa ca ³kow ita  

 
ilo�æ  os i jezdnych  

o�  jezdna  z  zaw ieszen iem  
pneum atycznym  lub  

zaw ieszen iem  uznanym  
za  rów no w a¿ne  

 
Inne  sys tem y 

zaw ieszen ia  osi 
jezdnych  

dw ie  os ie  700  z³ 800  z³ 

trzy os ie  750  z³ 850  z³ 

 
12  ton i w iêce j, a  m nie j n i¿ 

15  ton  

czte ry os ie  i w iêce j 800  z³ 900  z³ 

dw ie  os ie  750  z³ 1270 z³ 

trzy os ie  800  z³ 1300 z³ 

 
15  ton i w iêce j, a  m nie j n i¿  

23  tony  

czte ry os ie  i w iêce j 850  z³ 1350 z³ 

dw ie  os ie  800  z³ 1300 z³ 

        trzy osie  1050 z³ 1600 z³ 

 
23  tony  i w iêce j, a  m n ie j n i¿   

29  ton  

czte ry os ie  i w iêce j 1100 z³ 1700 z³ 

dw ie  os ie  900  z³ 
 

1350 z³ 
 

trzy os ie  1100 z³ 1650 z³ 
 

29  ton i w iêce j 

czte ry os ie  i w iêce j 1700 z³ 2452,80  z ³ 

 

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XII/136/2003

Rady Gminy W Olszance
                                                       z dnia 18 grudnia 2003 r.
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3. Ci¹gniki siod³owe i balastowe, przystosowane do u¿y-
wania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t i poni¿ej 12 t:

 
Dopuszczalna masa ca³kowita 

zespo³u pojazdów 

 
Wyprodukowane przed 1990 r. 

 
Wyprodukowane w 1990 r. i w 

latach nastêpnych 
 

Od 3,5 t i poni¿ej 12 t 
 

650 z³ 
 

750 z³ 

 4. Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿y-
wania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:

 
Dopuszczalna masa ca³kowita 
zespo³u pojazdów 

 

 
ilo�æ osi jezdnych 

o� jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 
równowa¿ne 

 
Inne systemy 

zawieszenia osi 
jezdnych 

dwie osie 700 z³ 1000 z³ 12 ton i wiêcej, a mniej ni¿  
18 ton 

trzy osie 1300 z³ 1750 z³ 

dwie osie 900 z³ 1400 z³ 18 ton i wiêcej, a mniej ni¿  
31 ton trzy osie 1350 z³ 1780 z³ 

dwie osie 1450 z³ 1937,76 z³ 31 ton i wiêcej do 36 ton 
w³¹cznie 

trzy osie 1500 z³ 1800 z³ 

dwie osie 1500 z³ 1950 z³ powy¿ej 36 ton 

 
trzy osie 

 
1800 z³ 

 
2548,65 z³ 

 

5.Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silniko-
wym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rol-
nicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.

 
Dopuszczalna masa ca³kowita 

zespo³u pojazdów 

 
Wyprodukowane przed 1990 r. 

 
Wyprodukowane w 1990 r. i w 

latach nastêpnych 
 

Od 7 t i poni¿ej 12 t 
 

350 z³ 
 

250 z³ 

 

6. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silniko-
wym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy-
¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno-
�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.

 
Dopuszczalna masa ca³kowita 

zespo³u pojazdów 

 
ilo�æ osi jezdnych 

o� jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 
za równowa¿ne 

 
Inne systemy 

zawieszenia osi 
jezdnych 

jedna o� 300 z³ 500 z³ 

dwie osie 350 z³ 550 z³ 

 
12 ton i wiêcej, a mniej ni¿ 

25 ton 

trzy osie  700 z³ 1000 z³ 

 
jedna o� 

500 z³ 
 

700 z³ 
 

dwie osie 870 z³ 1300 z³ 

 
25 ton i wiêcej do  36 ton w³¹cznie  

trzy osie 900 z³ 1350 z³ 

jedna o� 
 

700 z³ 
 

900 z³ 
 

dwie osie 900 z³  1350 z³ 

 
powy¿ej 36 ton, a mniej ni¿ 38 ton 

trzy osie  950 z³ 1400 z³ 

jedna o� 950 z³ 
 

1100 z³ 
 

dwie osie 1200 z³ 1750 z³ 

 
38 ton i wiêcej 

trzy osie 1250 z³ 1770 z³ 
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7. Autobusy

 
Ilo�æ miejsc do siedzenia 

 
Wyprodukowane przed 1990 r. 

 
Wyprodukowane w 1990 r. i w 

latach nastêpnych 
 

do 15 miejsc w³¹cznie 
 

900 z³ 
 

850 z³ 

powy¿ej 15 miejsc do 30 miejsc 
w³¹cznie 

 
1000 z³ 

 

 
950 z³ 

 
wiêcej ni¿ 30 miejsc 

 
1700 z³ 

 
1650 z³ 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 214 poz. 806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ) oraz art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9  poz. 84, Nr 200 poz.1683; z 2003 r.
Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 203 poz. 1966), Rada
Gminy w Olszance ustala, co nastêpuje:

§ 1. W  uchwale  Nr XI/121/2003 Rady Gminy w Olszance
z dnia 30 pa�dziernika 2003 r. w sprawie okre�lenia stawek
podatku od nieruchomo�ci na 2004 rok wprowadza siê nastê-
puj¹ce zmiany:

1. W § 1 pkt 1 lit. "e" po wyrazie "pozosta³ych" dodaje siê
wyrazy "w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia-
³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicz-
nego".
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Uchwa³a Nr XII/137/2003
Rady Gminy w Olszance

z dnia 18 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XI/121/2003 Rady Gminy w Olszance z dnia 30 pa�dziernika 2003 r.
w sprawie okre�lenia stawek podatku od nieruchomo�ci na  2004 rok.

2. W § 1 pkt 3 lit "c" po wyrazie "pozosta³ych" dodaje siê
wyrazy "w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia-
³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicz-
nego".

§ 2. Realizacjê uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ol-
szanka.

§ 3. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie  po  up³ywie 14 dni od dnia
jej opublikowania z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Sawicz

Na podstawie art. 35 ust 1 i art. 40 ust 2 pkt 1 i art. 41
ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 4 ust 1 i art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³oszeniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62  poz.718, 2001r.
Nr 46 poz. 499), Rada Gminy w �wierczowie uchwala:

§ 1. Ustala siê Statuty nastêpuj¹cych So³ectw Gminy �wier-
czów:

2324

Uchwa³a Nr IX/53/2003
Rada Gminy w �wierczowie

z dnia 10 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutów So³ectw Gminy �wierczów.

1.Statut So³ectwa Biestrzykowice - stanowi¹cy za³¹cznik  nr  1
2.Statut So³ectwa B¹kowice - stanowi¹cy za³¹cznik nr 2
3.Statut So³ectwa D¹browa - stanowi¹cy za³¹cznik nr 3
4.Statut So³ectwa Gola - stanowi¹cy za³¹cznik nr 4
5.Statut So³ectwa Grodziec - stanowi¹cy za³¹cznik nr 5
6.Statut So³ectwa Miejsce - stanowi¹cy za³¹cznik nr 6
7.Statut So³ectwa Miodary - stanowi¹cy za³¹cznik nr 7
8.Statut So³ectwa Staro�cin - stanowi¹cy za³¹cznik nr 8
9.Statut So³ectwa �wierczów - stanowi¹cy za³¹cznik nr 9
10.Statut So³ectwa Wê¿owice - stanowi¹cy za³¹cznik nr 10
11.Statut So³ectwa Zbica - stanowi¹cy za³¹cznik nr 11.
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§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
�wierczów.

§ 3.  Traci moc uchwa³a Nr XXXVII/156/1998 Rady Gminy
w �wierczowie z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie nadania Sta-
tutu So³ectwa.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku  Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Roman ¯o³nowski

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y IX/53/2003

z dnia 10 pa�dziernika 2003 r.

STATUT
So³ectwa Biestrzykowice

Rozdzia³ I
Postanowienia Ogólne

§ 1.1. So³ectwo Biestrzykowice jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy �wierczów.

2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególno�ci:

- ustawy o samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy �wierczów,
- Statutu So³ectwa Biestrzykowice.

§ 2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Radzie Gminy-nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy

�wierczów,
2) Wójcie Gminy- nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy

�wierczów,
3) So³ectwie-nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Biestrzy-

kowice,
4) So³tysie-nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa Bie-

strzykowice,
5) Radzie So³eckiej-nale¿y przez to rozumieæ Radê So-

³eck¹ So³ectwa Biesztrzykowice.

§ 3.1. So³ectwo Biestrzykowice obejmuje obszar o po-
wierzchni 9,10 km2 po³o¿one jest w Gminie �wierczów, powie-
cie namys³owskim, województwie opolskim.

2. W sk³ad So³ectwa wchodzi miejscowo�æ:
- Biestrzykowice.
3. Miejscowo�æ Biestrzykowice okre�la siê jako wie�.

Rozdzia³ II
So³tys i Rada So³ecka

§ 4.1. *
2. *
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Pozostali cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ spo-

�ród mieszkañców w liczbie od 4 do 6 osób w g³osowaniu taj-
nym.

5*
6. Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa okre�lone

zosta³y w rozdziale II niniejszego Statutu.
7. *
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego

Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

§ 5.1. Kadencja So³tysa Rady So³eckiej ( ...)* trwa cztery lata.
2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-

³eczny.
3. So³tys za udzia³ w sesji Rady Gminy oraz Komisji otrzy-

muje dietê i zwrot kosztów podró¿y na zasadach okre�lonych
przez Radê Gminy w odrêbnej uchwale.

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

Rozdzia³ II
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 6. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.

2. W przypadku odwo³ania So³tysa przed up³ywem kaden-
cji, wybory przedterminowe zarz¹dza Rada Gminy w terminie nie
d³u¿szym ni¿ 1 miesi¹c od daty odwo³ania So³tysa.

§ 7. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpne zebranie mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
0,5 godziny od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej
na sali liczbie mieszkañców. Uchwa³y podejmowane w tym ter-
minie s¹ prawomocne.

3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat.
Nie dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza prawa
wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej w So³ectwie.

4. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana spo�ród uprawnionych do
g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ kandydat na So³tysa lub na cz³on-
ka Rady So³eckiej.

5. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie

kart do g³osowania (na karcie opatrzonej pieczêci¹ Rady Gminy
umieszcza siê nazwiska kandydatów w kolejno�ci alfabetycz-
nej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowa-
nia, zebranie g³osów,

3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów. Protokó³

podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
6. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kan-

dydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych uczest-
ników zebrania, w g³osowaniu tajnym.

7. W pierwszej kolejno�ci przeprowadza siê wybory So³tysa.
8. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów którzy otrzymali

najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 8. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�rednio
odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli:

1) nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu,
3) nie wykonuj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez co

najmniej 5 osób powinien byæ poddany pod g³osowanie na na-
stêpnym zebraniu zwo³anym w terminie do jednego miesi¹ca.
G³osowanie jest tajne.

3. Odwo³anie z  zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu wyja�nieñ zainteresowanego.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 110  Poz. 2324- 8745 -

Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej

§ 9. 1. So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje
zadania powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje
organy.

2. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie wiejskie.
2) So³tys.
3) -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego

Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

1. Zebranie Wiejskie

§ 10.1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo
wyborcze.

2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
3. Je�li So³tys nie zwo³a  zebrania na polecenie organów

wymienionych w pkt. 2-4, uprawnionym do zwo³ania zebrania
jest Wójt Gminy.

4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych po-
trzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.

5. Termin i miejsce Zebrania podaje siê do publicznej
wiadomo�ci poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ lub obie-
gowej listy obecno�ci.

6. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodnicz¹cy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osob¹ na
przewodnicz¹cego zebrania.

7. W celu udzielenia So³tysowi pomocy w przygotowaniu
materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyznacza pracow-
nika Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.

8. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania
uchwa³ po spe³nieniu warunków okre�lonych w §7 pkt.1 i 2 ni-
niejszego Statutu.

9. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w g³oso-
waniu jawnym (...)*.

10. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) ustalenie liczby osób tworz¹cych Radê So³eck¹,
2) wybór i odwo³anie So³tysa,
3) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
4) *
5) opiniowanie  celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-

dacji So³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu,
6) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzanie przedter-

minowych wyborów So³tysa lub Rady So³eckiej,
7) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci So³ectwa.
11. Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we

wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach.

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

2. So³tys

§ 11. 1. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i
wybieralnym na okres 4 letniej kadencji. Na mocy niniejszego
Statutu wyposa¿ony jest w nastêpuj¹ce kompetencje:

1) jako reprezentant So³ectwa :
a)wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz, ró¿nych

osób i instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,

b) bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy,
c) zwo³uje Zebrania Wiejskie i  przewodniczy ich obra-

dom,
d) zwo³uje zebrania Rady So³eckiej i przewodniczy obra-

dom,
e) informuje ogó³ mieszkañców o wa¿nych sprawach So-

³ectwa,
f) uczestniczy w naradach So³tysów,
2) So³tys jest organizatorem dzia³añ So³ectwa w tym celu:
a) projektuje dzia³ania So³ectwa oraz przedk³ada je Zebraniu

Wiejskiemu, sporz¹dza sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo-

³eczne na terenie So³ectwa,
c) wp³ywa na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców s³u-

¿¹cej poprawie warunków ¿ycia w So³ectwie,
d) podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji,
3) So³tys wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji

publicznej powierzone mu przepisami prawa miêdzy innymi;
a) potwierdza okoliczno�ci, których przy za³atwianiu spraw

przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,
b) pe³ni funkcjê inkasenta podatku rolnego od nierucho-

mo�ci i posiadania psów, za prowizjê okre�lon¹ uchwa³¹ Rady
Gminy,

c) - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

2. So³tys korzysta  z pomocy prawnej i techniczno-organi-
zacyjnej Urzêdu Gminy.

3. So³tys zobowi¹zany jest do prowadzenia dokumentacji
So³ectwa a zw³aszcza winnien posiadaæ Statut So³ectwa, proto-
ko³y z Zebrañ Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz
uchwa³y.

4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku So³tys
przedk³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci.

5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi, przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnio-
ski w imieniu Zebrania Wiejskiego.

3. Rada So³ecka

§ 12. 1. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy, dorad-
czy, jest organem inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym pracê So³-
tysa. Mo¿e podejmowaæ okre�lone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy jak i na wniosek So³tysa.

2. Inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i
jego mieszkañców.

3. Wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.

4. Rada So³ecka jako organ wspomagaj¹cy pracê So³ty-
sa jest uprawniona do wspó³dzia³ania z So³tysem w prowadze-
niu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w szczególno�ci do:

1) opracowywania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad
Zebrania Wiejskiego,

2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji doty-
cz¹cych udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du.

5. W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-
skiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy zamieszka³ych na terenie So³ectwa.

6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodowych i spo-
³ecznych, omawiaæ plany oraz zamierzenia, podejmowaæ orga-
nizatorskie inicjatywy wspó³dzia³ania.
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7. Informacje o dzia³alno�ci Rady So³eckiej So³tys sk³ada
na Zebraniach Wiejskich.

4. Zadania So³ectwa

§ 13. 1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa
nale¿y:

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kultury sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w za-

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2. Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okre-

�lone sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy

So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a, w ramach bu-
d¿etu Gminy.

§ 14.1. Zadania okre�lone w §13 So³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2) opiniowanie spraw  nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kañców So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,

5) wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków doty-
cz¹cych So³ectwa.

2. So³ectwo mo¿e organizowaæ na terenie So³ectwa im-
prezy wystawy, koncerty, konkursy z zachowaniem ogólnie obo-
wi¹zuj¹cych przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia komu-
nalnego zgodnie z zasadami okre�lonymi przez Wójta Gminy.

§ 15. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mienia bêd¹cym w
posiadaniu So³ectwa, przekazanym przez Radê Gminy zgodnie
z §13 ust.2 niniejszego Statutu So³ectwo:

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez
dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,

2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzy-

stania po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i wa-
runków tych czynno�ci.

Rozdzia³ IV
Nadzór i kontrola

§ 16. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Gminy i Wójt Gminy.

2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za pomoc¹
Komisji Rewizyjnej.

3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w imieniu Wójta ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgod-
no�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ zarz¹dzanych przez
So³ectwo oraz prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych
dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Wójt Gminy jest obowi¹zany czuwaæ aby mienie So³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.

Rozdzia³ V
Postanowienie koñcowe

§ 17. Zmiany do Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy, lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.

§ 18. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y IX/53/2003

z dnia 10 pa�dziernika 2003 r.

STATUT
So³ectwa B¹kowice

Rozdzia³ I
Postanowienia Ogólne

§ 1.1. So³ectwo B¹kowice jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy �wierczów.

2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególno�ci:

- ustawy o samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy �wierczów,
- Statutu So³ectwa B¹kowice.

§ 2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Radzie Gminy-nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy

�wierczów,
2) Wójcie Gminy- nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy

�wierczów,
3) So³ectwie-nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo B¹kowice,
4) So³tysie-nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa B¹-

kowice,
5) Radzie So³eckiej-nale¿y przez to rozumieæ Radê So-

³eck¹ So³ectwa B¹kowice.

§ 3. 1. So³ectwo B¹kowice obejmuje obszar o powierzch-
ni 14,3 km2 po³o¿one jest w Gminie �wierczów, powiecie namy-
s³owskim, województwie opolskim.

2. W sk³ad So³ectwa wchodz¹ miejscowo�ci:
- B¹kowice,
- Lipa,
- Przygorzele,
- Bielice.
3. Miejscowo�æ B¹kowice okre�la siê jako wie�, nato-

miast miejscowo�ci Lipa, Przygorzele, Bielice okre�la siê jako
przysió³ek.

Rozdzia³ II
So³tys i Rada So³ecka

§ 4.1. *
2. *
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Pozostali cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ spo-

�ród mieszkañców w liczbie od 4 do 6 osób w g³osowaniu
tajnym.

5*
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6. Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa okre�lone
zosta³y w rozdziale II niniejszego Statutu.

7. *

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

§ 5. 1. Kadencja So³tysa Rady So³eckiej (...)* trwa cztery
lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny.

3. So³tys za udzia³ w sesji Rady Gminy oraz Komisji otrzy-
muje dietê i zwrot kosztów podró¿y na zasadach okre�lonych
przez Radê Gminy w odrêbnej uchwale.

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

Rozdzia³ II
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 6. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.

2. W przypadku odwo³ania So³tysa przed up³ywem kaden-
cji, wybory przedterminowe zarz¹dza Rada Gminy w terminie
nie d³u¿szym ni¿ 1 miesi¹c od daty odwo³ania So³tysa.

§ 7. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpne zebranie mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
0,5 godziny od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej
na sali liczbie mieszkañców. Uchwa³y podejmowane w tym ter-
minie s¹ prawomocne.

3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat.
Nie dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza prawa
wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej w So³ectwie.

4. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana spo�ród uprawnionych do
g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ kandydat na So³tysa lub na cz³on-
ka Rady So³eckiej.

5. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie

kart do g³osowania (na karcie opatrzonej pieczêci¹ Rady Gminy
umieszcza siê nazwiska kandydatów w kolejno�ci alfabetycz-
nej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowa-
nia, zebranie g³osów,

3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów. Proto-

kó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
6. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kan-

dydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych uczest-
ników zebrania, w g³osowaniu tajnym.

7. W pierwszej kolejno�ci przeprowadza siê wybory So³tysa.
8. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów którzy otrzymali

najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 8. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli:

1) nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu,
3) nie wykonuj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez co

najmniej 5 osób powinien byæ poddany pod g³osowanie na na-
stêpnym zebraniu zwo³anym w terminie do jednego miesi¹ca.
G³osowanie jest tajne.

3. Odwo³anie z  zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu wyja�nieñ zainteresowanego.

Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej

§ 9.1. So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje zadania
powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje organy.

2. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie.
2) So³tys.
3) -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego

Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

1. Zebranie Wiejskie

§ 10.1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo
wyborcze.

2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
3. Je�li So³tys nie zwo³a  zebrania na polecenie organów

wymienionych w pkt. 2-4, uprawnionym do zwo³ania zebrania
jest Wójt Gminy.

4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych po-
trzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.

5. Termin i miejsce Zebrania podaje siê do publicznej
wiadomo�ci poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ lub obie-
gowej listy obecno�ci.

6. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodnicz¹cy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osob¹ na
przewodnicz¹cego zebrania.

7. W celu udzielenia So³tysowi pomocy w przygotowaniu
materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyznacza pracow-
nika Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.

8. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania
uchwa³ po spe³nieniu warunków okre�lonych w §7 pkt.1 i 2 ni-
niejszego Statutu.

9. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w g³oso-
waniu jawnym (...)*.

10. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) ustalenie liczby osób tworz¹cych Radê So³eck¹,
2) wybór i odwo³anie So³tysa,
3) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
4) *
5) opiniowanie  celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-

dacji So³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu,
6) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzanie przedter-

minowych wyborów So³tysa lub Rady So³eckiej,
7) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci So³ectwa.
11. Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we

wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach.

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
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2. So³tys

§ 11.1. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej kadencji. Na mocy niniejszego
Statutu wyposa¿ony jest w nastêpuj¹ce kompetencje:

1) jako reprezentant So³ectwa :
a) wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz, ró¿nych

osób i instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
b) bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy,
c) zwo³uje Zebrania Wiejskie i  przewodniczy ich obra-

dom,
d) zwo³uje zebrania Rady So³eckiej i przewodniczy obra-

dom,
e) informuje ogó³ mieszkañców o wa¿nych sprawach So-

³ectwa,
f) uczestniczy w naradach So³tysów,
2) So³tys jest organizatorem dzia³añ So³ectwa w tym celu:
a) projektuje dzia³ania So³ectwa oraz przedk³ada je Zebraniu

Wiejskiemu, sporz¹dza sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo-

³eczne na terenie So³ectwa,
c) wp³ywa na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców s³u-

¿¹cej poprawie warunków ¿ycia w So³ectwie,
d) podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji,
3) So³tys wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji

publicznej powierzone mu przepisami prawa miêdzy innymi;
a) potwierdza okoliczno�ci, których przy za³atwianiu spraw

przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,
b) pe³ni funkcjê inkasenta podatku rolnego od nierucho-

mo�ci i posiadania psów, za prowizjê okre�lon¹ uchwa³¹ Rady
Gminy,

c) - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

2. So³tys korzysta  z pomocy prawnej i techniczno-organi-
zacyjnej Urzêdu Gminy.

3. So³tys zobowi¹zany jest do prowadzenia dokumentacji
So³ectwa a zw³aszcza winnien posiadaæ Statut So³ectwa, proto-
ko³y z Zebrañ Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz
uchwa³y.

4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku So³tys
przedk³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci.

5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi, przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnio-
ski w imieniu Zebrania Wiejskiego.

3. Rada So³ecka

§ 12. 1. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy, dorad-
czy, jest organem inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym pracê So³-
tysa. Mo¿e podejmowaæ okre�lone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy jak i na wniosek So³tysa.

2. Inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i
jego mieszkañców.

3. Wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.

4. Rada So³ecka jako organ wspomagaj¹cy pracê So³ty-
sa jest uprawniona do wspó³dzia³ania z So³tysem w prowadze-
niu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w szczególno�ci do:

1) opracowywania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad
Zebrania Wiejskiego,

2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji doty-
cz¹cych udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du.

5. W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-
skiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy zamieszka³ych na terenie So³ectwa.

6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodowych i spo-
³ecznych, omawiaæ plany oraz zamierzenia, podejmowaæ orga-
nizatorskie inicjatywy wspó³dzia³ania.

7. Informacje o dzia³alno�ci Rady So³eckiej So³tys sk³ada
na Zebraniach Wiejskich.

4. Zadania So³ectwa

§ 13.1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa
nale¿y:

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kultury sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w za-

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2. Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okre-

�lone sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy

So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a, w ramach bu-
d¿etu Gminy.

§ 14.1. Zadania okre�lone w §13 So³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2) opiniowanie spraw  nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kañców So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,

5) wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków doty-
cz¹cych So³ectwa.

2. So³ectwo mo¿e organizowaæ na terenie So³ectwa im-
prezy wystawy, koncerty, konkursy z zachowaniem ogólnie obo-
wi¹zuj¹cych przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia komu-
nalnego zgodnie z zasadami okre�lonymi przez Wójta Gminy.

§ 15. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mienia bêd¹cym w
posiadaniu So³ectwa, przekazanym przez Radê Gminy zgodnie
z §13 ust.2 niniejszego Statutu So³ectwo:

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez
dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,

2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzy-

stania po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i wa-
runków tych czynno�ci.

Rozdzia³ IV
Nadzór i kontrola

§ 16. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Gminy i Wójt Gminy.
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2.Rada Gminy nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za pomoc¹
Komisji Rewizyjnej.

3.Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w imieniu Wójta ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgod-
no�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ zarz¹dzanych przez
So³ectwo oraz prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych
dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.

4.Wójt Gminy jest obowi¹zany czuwaæ aby mienie So³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.

Rozdzia³ V
Postanowienie koñcowe

§ 17. Zmiany do Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy, lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.

§ 18. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y IX/53/2003

z dnia 10 pa�dziernika 2003 r.

STATUT
So³ectwa D¹browa

Rozdzia³ I
Postanowienia Ogólne

§ 1.1. So³ectwo D¹browa jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gmi-
ny, której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹ wspól-
notê samorz¹dow¹ Gminy �wierczów.

2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególno�ci:

- ustawy o samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy �wierczów,
- Statutu So³ectwa D¹browa.

§ 2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Radzie Gminy-nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy

�wierczów,
2) Wójcie Gminy- nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy

�wierczów,
3) So³ectwie-nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo D¹browa,
4) So³tysie-nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa D¹-

browa,
5) Radzie So³eckiej-nale¿y przez to rozumieæ Radê So-

³eck¹ So³ectwa D¹browa.

§ 3. 1. So³ectwo D¹browa obejmuje obszar o powierzchni
18,77 km2 po³o¿one jest w Gminie �wierczów, powiecie namy-
s³owskim, województwie opolskim.

2. W sk³ad So³ectwa wchodz¹ miejscowo�ci:
- D¹browa,
- Ku�nia D¹browska.
3. Miejscowo�æ D¹browa okre�la siê jako wie�, natomiast

miejscowo�æ Ku�nia D¹browska okre�la siê jako przysió³ek.

Rozdzia³ II
So³tys i Rada So³ecka

§ 4.1. *
2. *
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Pozostali cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ spo-

�ród mieszkañców w liczbie od 4 do 6 osób w g³osowaniu taj-
nym.

5*
6. Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa okre�lone

zosta³y w rozdziale II niniejszego Statutu.
7. *

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

§ 5. 1. Kadencja So³tysa Rady So³eckiej (...)* trwa cztery
lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny.

3. So³tys za udzia³ w sesji Rady Gminy oraz Komisji otrzy-
muje dietê i zwrot kosztów podró¿y na zasadach okre�lonych
przez Radê Gminy w odrêbnej uchwale.

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

Rozdzia³ II
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 6.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.

2. W przypadku odwo³ania So³tysa przed up³ywem kaden-
cji, wybory przedterminowe zarz¹dza Rada Gminy w terminie
nie d³u¿szym ni¿ 1 miesi¹c od daty odwo³ania So³tysa.

§ 7. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpne zebranie mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
0,5 godziny od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej
na sali liczbie mieszkañców. Uchwa³y podejmowane w tym ter-
minie s¹ prawomocne.

3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat.
Nie dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza prawa
wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej w So³ectwie.

4. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana spo�ród uprawnionych do
g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ kandydat na So³tysa lub na cz³on-
ka Rady So³eckiej.

5. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie

kart do g³osowania (na karcie opatrzonej pieczêci¹ Rady Gminy
umieszcza siê nazwiska kandydatów w kolejno�ci alfabetycz-
nej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowa-
nia, zebranie g³osów,

3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów. Proto-

kó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
6. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kan-

dydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych uczest-
ników zebrania, w g³osowaniu tajnym.

7. W pierwszej kolejno�ci przeprowadza siê wybory So³tysa.
8. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów którzy otrzymali

najwiêksz¹ liczbê g³osów.
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§ 8. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli:

1) nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu,
3) nie wykonuj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez co

najmniej 5 osób powinien byæ poddany pod g³osowanie na na-
stêpnym zebraniu zwo³anym w terminie do jednego miesi¹ca.
G³osowanie jest tajne.

3. Odwo³anie z  zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu wyja�nieñ zainteresowanego.

Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej

§ 9.1. So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje za-
dania powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje or-
gany.

2. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie.
2) So³tys.
3) -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego

Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

1. Zebranie Wiejskie

§ 10.1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo
wyborcze.

2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
3. Je�li So³tys nie zwo³a  zebrania na polecenie organów

wymienionych w pkt. 2-4, uprawnionym do zwo³ania zebrania
jest Wójt Gminy.

4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych po-
trzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.

5. Termin i miejsce Zebrania podaje siê do publicznej
wiadomo�ci poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ lub obie-
gowej listy obecno�ci.

6. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodnicz¹cy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osob¹ na
Przewodnicz¹cego Zebrania.

7. W celu udzielenia So³tysowi pomocy w przygotowaniu
materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyznacza pracow-
nika Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.

8. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania
uchwa³ po spe³nieniu warunków okre�lonych w §7 pkt.1 i 2 ni-
niejszego Statutu.

9. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w g³oso-
waniu jawnym (...)*.

10. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) ustalenie liczby osób tworz¹cych Radê So³eck¹,
2) wybór i odwo³anie So³tysa,
3) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
4) *
5) opiniowanie  celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-

dacji So³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu,
6) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzanie przedter-

minowych wyborów So³tysa lub Rady So³eckiej,
7) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci So³ectwa.

11. Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we
wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach.

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

2. So³tys

§ 11.1. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej kadencji. Na mocy niniejszego
Statutu wyposa¿ony jest w nastêpuj¹ce kompetencje:

1) jako reprezentant So³ectwa :
a) wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz, ró¿nych

osób i instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
b) bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy,
c) zwo³uje Zebrania Wiejskie i  przewodniczy ich obra-

dom,
d) zwo³uje zebrania Rady So³eckiej i przewodniczy obra-

dom,
e) informuje ogó³ mieszkañców o wa¿nych sprawach So-

³ectwa,
f) uczestniczy w naradach So³tysów,
2) So³tys jest organizatorem dzia³añ So³ectwa w tym celu:
a) projektuje dzia³ania So³ectwa oraz przedk³ada je Zebraniu

Wiejskiemu, sporz¹dza sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo-

³eczne na terenie So³ectwa,
c) wp³ywa na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców s³u-

¿¹cej poprawie warunków ¿ycia w So³ectwie,
d) podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji,
3) So³tys wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji

publicznej powierzone mu przepisami prawa miêdzy innymi;
a) potwierdza okoliczno�ci, których przy za³atwianiu spraw

przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,
b) pe³ni funkcjê inkasenta podatku rolnego od nierucho-

mo�ci i posiadania psów, za prowizjê okre�lon¹ uchwa³¹ Rady
Gminy,

c) - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

2. So³tys korzysta  z pomocy prawnej i techniczno-organi-
zacyjnej Urzêdu Gminy.

3. So³tys zobowi¹zany jest do prowadzenia dokumentacji
So³ectwa a zw³aszcza winnien posiadaæ Statut So³ectwa, proto-
ko³y z Zebrañ Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz
uchwa³y.

4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku So³tys
przedk³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci.

5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi, przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnio-
ski w imieniu Zebrania Wiejskiego.

3. Rada So³ecka

§ 12. 1. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy, dorad-
czy, jest organem inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym pracê So³-
tysa. Mo¿e podejmowaæ okre�lone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy jak i na wniosek So³tysa.

2. Inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i
jego mieszkañców.

3. Wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.

4. Rada So³ecka jako organ wspomagaj¹cy pracê So³ty-
sa jest uprawniona do wspó³dzia³ania z So³tysem w prowadze-
niu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w szczególno�ci do:
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1) opracowywania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad
Zebrania Wiejskiego,

2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji doty-
cz¹cych udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du.

5. W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-
skiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy zamieszka³ych na terenie So³ectwa.

6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodowych i spo-
³ecznych, omawiaæ plany oraz zamierzenia, podejmowaæ orga-
nizatorskie inicjatywy wspó³dzia³ania.

7. Informacje o dzia³alno�ci Rady So³eckiej So³tys sk³ada
na Zebraniach Wiejskich.

4. Zadania So³ectwa

§ 13. 1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa
nale¿y:

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kultury sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w za-

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2. Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okre-

�lone sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy

So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a, w ramach bu-
d¿etu Gminy.

§ 14.1. Zadania okre�lone w §13 So³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2) opiniowanie spraw  nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kañców So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,

5) wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków doty-
cz¹cych So³ectwa.

2. So³ectwo mo¿e organizowaæ na terenie So³ectwa im-
prezy wystawy, koncerty, konkursy z zachowaniem ogólnie obo-
wi¹zuj¹cych przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia komu-
nalnego zgodnie z zasadami okre�lonymi przez Wójta Gminy.

§ 15. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mienia bêd¹cym w
posiadaniu So³ectwa, przekazanym przez Radê Gminy zgodnie
z §13 ust.2 niniejszego Statutu So³ectwo:

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez
dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,

2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mie-
nia,

3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzy-

stania po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i wa-
runków tych czynno�ci.

Rozdzia³ IV
Nadzór i kontrola

§ 16. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Gminy i Wójt Gminy.

2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za pomoc¹
Komisji Rewizyjnej.

3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w imieniu Wójta ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgod-
no�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ zarz¹dzanych przez
So³ectwo oraz prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych
dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Wójt Gminy jest obowi¹zany czuwaæ aby mienie So³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.

Rozdzia³ V
Postanowienie koñcowe

§ 17. Zmiany do Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy, lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.

§ 18. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y IX/53/2003

z dnia 10 pa�dziernika 2003 r.

STATUT
So³ectwa Gola

Rozdzia³ I
Postanowienia Ogólne

§ 1. 1. So³ectwo Gola jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy,
której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹ wspól-
notê samorz¹dow¹ Gminy �wierczów.

2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególno�ci:

- ustawy o samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy �wierczów,
- Statutu So³ectwa Gola.

§ 2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Radzie Gminy-nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy

�wierczów,
2) Wójcie Gminy- nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy

�wierczów,
3) So³ectwie-nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Gola,
4) So³tysie-nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa Gola,
5) Radzie So³eckiej-nale¿y przez to rozumieæ Radê So-

³eck¹ So³ectwa Gola.

§ 3.1. So³ectwo Gola obejmuje obszar o powierzchni
6,98 km2 po³o¿one jest w Gminie �wierczów, powiecie namy-
s³owskim, województwie opolskim.

2. W sk³ad So³ectwa wchodz¹ miejscowo�ci:
- Gola,
- Skórze.
3. Miejscowo�æ Gola okre�la siê jako wie�, natomiast

miejscowo�æ Skórze okre�la siê jako przysió³ek.
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Rozdzia³ II
So³tys i Rada So³ecka

§ 4.1. *
2. *
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Pozostali cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ spo-

�ród mieszkañców w liczbie od 4 do 6 osób w g³osowaniu tajnym.
5*
6. Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa okre�lone

zosta³y w rozdziale II niniejszego Statutu.
7. *

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

§ 5. 1. Kadencja So³tysa Rady So³eckiej (...)* trwa cztery
lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny.

3. So³tys za udzia³ w sesji Rady Gminy oraz Komisji otrzy-
muje dietê i zwrot kosztów podró¿y na zasadach okre�lonych
przez Radê Gminy w odrêbnej uchwale.

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

Rozdzia³ II
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 6. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.

2. W przypadku odwo³ania So³tysa przed up³ywem kaden-
cji, wybory przedterminowe zarz¹dza Rada Gminy w terminie
nie d³u¿szym ni¿ 1 miesi¹c od daty odwo³ania So³tysa.

§ 7. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpne zebranie mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
0,5 godziny od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej
na sali liczbie mieszkañców. Uchwa³y podejmowane w tym ter-
minie s¹ prawomocne.

3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat.
Nie dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza prawa
wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej w So³ectwie.

4. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana spo�ród uprawnionych do
g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ kandydat na So³tysa lub na cz³on-
ka Rady So³eckiej.

5. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie

kart do g³osowania (na karcie opatrzonej pieczêci¹ Rady Gminy
umieszcza siê nazwiska kandydatów w kolejno�ci alfabetycz-
nej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowa-
nia, zebranie g³osów,

3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów. Proto-

kó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
6. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kan-

dydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych uczest-
ników zebrania, w g³osowaniu tajnym.

7. W pierwszej kolejno�ci przeprowadza siê wybory So³tysa.
8. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów którzy otrzymali

najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 8. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli:

1) nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu,
3) nie wykonuj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez co

najmniej 5 osób powinien byæ poddany pod g³osowanie na na-
stêpnym zebraniu zwo³anym w terminie do jednego miesi¹ca.
G³osowanie jest tajne.

3. Odwo³anie z  zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu wyja�nieñ zainteresowanego.

Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej

§ 9.1. So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje zada-
nia powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje organy.

2. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie wiejskie.
2) So³tys.
3) -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego

Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

1. Zebranie Wiejskie

§ 10.1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo
wyborcze.

2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
3. Je�li So³tys nie zwo³a  zebrania na polecenie organów

wymienionych w pkt. 2-4, uprawnionym do zwo³ania zebrania
jest Wójt Gminy.

4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych po-
trzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.

5. Termin i miejsce Zebrania podaje siê do publicznej
wiadomo�ci poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ lub obie-
gowej listy obecno�ci.

6. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodnicz¹cy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osob¹ na
Przewodnicz¹cego Zebrania.

7. W celu udzielenia So³tysowi pomocy w przygotowaniu
materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyznacza pracow-
nika Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.

8. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania
uchwa³ po spe³nieniu warunków okre�lonych w §7 pkt.1 i 2 ni-
niejszego Statutu.

9. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w g³oso-
waniu jawnym (...)*.

10. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) ustalenie liczby osób tworz¹cych Radê So³eck¹,
2) wybór i odwo³anie So³tysa,
3) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
4) *
5) opiniowanie  celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-

dacji So³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu,
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6) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzanie przedter-
minowych wyborów So³tysa lub Rady So³eckiej,

7) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci So³ectwa.

11. Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we
wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach.

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

2. So³tys

§ 11.1. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej kadencji. Na mocy niniejszego
Statutu wyposa¿ony jest w nastêpuj¹ce kompetencje:

1) jako reprezentant So³ectwa :
a) wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz, ró¿nych

osób i instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
b) bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy,
c) zwo³uje Zebrania Wiejskie i  przewodniczy ich obra-

dom,
d) zwo³uje zebrania Rady So³eckiej i przewodniczy obra-

dom,
e) informuje ogó³ mieszkañców o wa¿nych sprawach So-

³ectwa,
f) uczestniczy w naradach So³tysów,
2) So³tys jest organizatorem dzia³añ So³ectwa w tym celu:
a) projektuje dzia³ania So³ectwa oraz przedk³ada je Zebraniu

Wiejskiemu, sporz¹dza sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo-

³eczne na terenie So³ectwa,
c) wp³ywa na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców s³u-

¿¹cej poprawie warunków ¿ycia w So³ectwie,
d) podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji,
3) So³tys wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji

publicznej powierzone mu przepisami prawa miêdzy innymi;
a) potwierdza okoliczno�ci, których przy za³atwianiu spraw

przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,
b) pe³ni funkcjê inkasenta podatku rolnego od nierucho-

mo�ci i posiadania psów, za prowizjê okre�lon¹ uchwa³¹ Rady
Gminy,

c) - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

2. So³tys korzysta  z pomocy prawnej i techniczno-organi-
zacyjnej Urzêdu Gminy.

3. So³tys zobowi¹zany jest do prowadzenia dokumentacji
So³ectwa a zw³aszcza winnien posiadaæ Statut So³ectwa, proto-
ko³y z Zebrañ Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz
uchwa³y.

4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku So³tys
przedk³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci.

5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi, przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnio-
ski w imieniu Zebrania Wiejskiego.

3. Rada So³ecka

§ 12. 1. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy, dorad-
czy, jest organem inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym pracê So³-
tysa. Mo¿e podejmowaæ okre�lone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy jak i na wniosek So³tysa.

2. Inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i
jego mieszkañców.

3. Wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.

4. Rada So³ecka jako organ wspomagaj¹cy pracê So³ty-
sa jest uprawniona do wspó³dzia³ania z So³tysem w prowadze-
niu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w szczególno�ci do:

1) opracowywania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad
Zebrania Wiejskiego,

2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji doty-
cz¹cych udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du.

5. W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-
skiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy zamieszka³ych na terenie So³ectwa.

6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodowych i spo-
³ecznych, omawiaæ plany oraz zamierzenia, podejmowaæ orga-
nizatorskie inicjatywy wspó³dzia³ania.

7. Informacje o dzia³alno�ci Rady So³eckiej So³tys sk³ada
na Zebraniach Wiejskich.

4. Zadania So³ectwa

§ 13.1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kultury sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w za-

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2. Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okre-

�lone sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy

So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a, w ramach bu-
d¿etu Gminy.

§ 14.1. Zadania okre�lone w §13 So³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2) opiniowanie spraw  nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kañców So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,

5) wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków doty-
cz¹cych So³ectwa.

2. So³ectwo mo¿e organizowaæ na terenie So³ectwa im-
prezy wystawy, koncerty, konkursy z zachowaniem ogólnie obo-
wi¹zuj¹cych przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia komu-
nalnego zgodnie z zasadami okre�lonymi przez Wójta Gminy.

§ 15. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mienia bêd¹cym w
posiadaniu So³ectwa, przekazanym przez Radê Gminy zgodnie
z §13 ust.2 niniejszego Statutu So³ectwo:

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez
dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,

2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzy-

stania po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i wa-
runków tych czynno�ci.
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Rozdzia³ IV
Nadzór i kontrola

§ 16. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Gminy i Wójt Gminy.

2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za pomoc¹
Komisji Rewizyjnej.

3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w imieniu Wójta ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgod-
no�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ zarz¹dzanych przez
So³ectwo oraz prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych
dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Wójt Gminy jest obowi¹zany czuwaæ aby mienie So³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.

Rozdzia³ V
Postanowienie koñcowe

§ 17. Zmiany do Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy, lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.

§ 18. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y IX/53/2003

z dnia 10 pa�dziernika 2003 r.

STATUT
So³ectwa Grodziec

Rozdzia³ I
Postanowienia Ogólne

§ 1.1. So³ectwo Grodziec jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gmi-
ny, której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹ wspól-
notê samorz¹dow¹ Gminy �wierczów.

2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególno�ci:

- ustawy o samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy �wierczów,
- Statutu So³ectwa Grodziec.

§ 2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Radzie Gminy-nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy

�wierczów,
2) Wójcie Gminy- nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy

�wierczów,
3) So³ectwie-nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Grodziec,
4) So³tysie-nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa Gro-

dziec,
5) Radzie So³eckiej-nale¿y przez to rozumieæ Radê So-

³eck¹ So³ectwa Grodziec.

§ 3.1. So³ectwo Grodziec obejmuje obszar o powierzchni
2,16 km2 po³o¿one jest w Gminie �wierczów, powiecie namy-
s³owskim, województwie opolskim.

2. W sk³ad So³ectwa wchodzi miejscowo�æ:
- Grodziec.
3. Miejscowo�æ Grodziec okre�la siê jako wie�.

Rozdzia³ II
So³tys i Rada So³ecka

§ 4.1. *
2. *
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Pozostali cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ spo-

�ród mieszkañców w liczbie od 4 do 6 osób w g³osowaniu tajnym.
5*
6. Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa okre�lone

zosta³y w rozdziale II niniejszego Statutu.
7. *

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

§ 5. 1. Kadencja So³tysa Rady So³eckiej (...)* trwa cztery
lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny.

3. So³tys za udzia³ w sesji Rady Gminy oraz Komisji otrzy-
muje dietê i zwrot kosztów podró¿y na zasadach okre�lonych
przez Radê Gminy w odrêbnej uchwale.

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

Rozdzia³ II
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 6. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.

2. W przypadku odwo³ania So³tysa przed up³ywem kaden-
cji, wybory przedterminowe zarz¹dza Rada Gminy w terminie
nie d³u¿szym ni¿ 1 miesi¹c od daty odwo³ania So³tysa.

§ 7. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpne zebranie mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
0,5 godziny od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej
na sali liczbie mieszkañców. Uchwa³y podejmowane w tym ter-
minie s¹ prawomocne.

3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat.
Nie dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza prawa
wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej w So³ectwie.

4. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana spo�ród uprawnionych do
g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ kandydat na So³tysa lub na cz³on-
ka Rady So³eckiej.

5. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie

kart do g³osowania (na karcie opatrzonej pieczêci¹ Rady Gminy
umieszcza siê nazwiska kandydatów w kolejno�ci alfabetycz-
nej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowa-
nia, zebranie g³osów,

3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów. Proto-

kó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
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6. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kan-
dydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych uczest-
ników zebrania, w g³osowaniu tajnym.

7. W pierwszej kolejno�ci przeprowadza siê wybory So³tysa.
8. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów którzy otrzymali

najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 8. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli:

1) nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu,
3) nie wykonuj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez co

najmniej 5 osób powinien byæ poddany pod g³osowanie na na-
stêpnym zebraniu zwo³anym w terminie do jednego miesi¹ca.
G³osowanie jest tajne.

3. Odwo³anie z  zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu wyja�nieñ zainteresowanego.

Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej

§ 9.1. So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje za-
dania powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje or-
gany.

2. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie.
2) So³tys.
3) -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego

Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

1. Zebranie Wiejskie

§ 10.1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo
wyborcze.

2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
3. Je�li So³tys nie zwo³a  zebrania na polecenie organów

wymienionych w pkt. 2-4, uprawnionym do zwo³ania zebrania
jest Wójt Gminy.

4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych po-
trzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.

5. Termin i miejsce Zebrania podaje siê do publicznej
wiadomo�ci poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ lub obie-
gowej listy obecno�ci.

6. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodnicz¹cy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osob¹ na
przewodnicz¹cego zebrania.

7. W celu udzielenia So³tysowi pomocy w przygotowaniu
materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyznacza pracow-
nika Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.

8. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania
uchwa³ po spe³nieniu warunków okre�lonych w §7 pkt.1 i 2 ni-
niejszego Statutu.

9. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w g³oso-
waniu jawnym (...)*.

10. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) ustalenie liczby osób tworz¹cych Radê So³eck¹,
2) wybór i odwo³anie So³tysa,
3) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,

4) *
5) opiniowanie  celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-

dacji So³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu,
6) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzanie przedter-

minowych wyborów So³tysa lub Rady So³eckiej,
7) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci So³ectwa.
11. Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we

wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach.

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

2. So³tys

§ 11.1. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej kadencji. Na mocy niniejszego
Statutu wyposa¿ony jest w nastêpuj¹ce kompetencje:

1) jako reprezentant So³ectwa :
a) wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz, ró¿nych

osób i instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
b) bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy,
c) zwo³uje Zebrania Wiejskie i  przewodniczy ich obra-

dom,
d) zwo³uje zebrania Rady So³eckiej i przewodniczy obra-

dom,
e) informuje ogó³ mieszkañców o wa¿nych sprawach So-

³ectwa,
f) uczestniczy w naradach So³tysów,
2) So³tys jest organizatorem dzia³añ So³ectwa w tym celu:
a) projektuje dzia³ania So³ectwa oraz przedk³ada je Zebraniu

Wiejskiemu, sporz¹dza sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo-

³eczne na terenie So³ectwa,
c) wp³ywa na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców s³u-

¿¹cej poprawie warunków ¿ycia w So³ectwie,
d) podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji,
3) So³tys wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji

publicznej powierzone mu przepisami prawa miêdzy innymi;
a) potwierdza okoliczno�ci, których przy za³atwianiu spraw

przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,
b) pe³ni funkcjê inkasenta podatku rolnego od nierucho-

mo�ci i posiadania psów, za prowizjê okre�lon¹ uchwa³¹ Rady
Gminy,

c) -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

2. So³tys korzysta  z pomocy prawnej i techniczno-organi-
zacyjnej Urzêdu Gminy.

3. So³tys zobowi¹zany jest do prowadzenia dokumentacji
So³ectwa a zw³aszcza winnien posiadaæ Statut So³ectwa, proto-
ko³y z Zebrañ Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz
uchwa³y.

4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku So³tys
przedk³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci.

5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi, przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnio-
ski w imieniu Zebrania Wiejskiego.

3. Rada So³ecka

§ 12. 1. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy, dorad-
czy, jest organem inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym pracê So³-
tysa. Mo¿e podejmowaæ okre�lone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy jak i na wniosek So³tysa.
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2. Inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i
jego mieszkañców.

3. Wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.

4. Rada So³ecka jako organ wspomagaj¹cy pracê So³ty-
sa jest uprawniona do wspó³dzia³ania z So³tysem w prowadze-
niu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w szczególno�ci do:

1) opracowywania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad
Zebrania Wiejskiego,

2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji doty-
cz¹cych udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du.

5. W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-
skiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy zamieszka³ych na terenie So³ectwa.

6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodowych i spo-
³ecznych, omawiaæ plany oraz zamierzenia, podejmowaæ orga-
nizatorskie inicjatywy wspó³dzia³ania.

7. Informacje o dzia³alno�ci Rady So³eckiej So³tys sk³ada
na Zebraniach Wiejskich.

4. Zadania So³ectwa

§ 13.1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa na-
le¿y:

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kultury sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w za-

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2. Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okre-

�lone sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy

So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a, w ramach bu-
d¿etu Gminy.

§ 14.1. Zadania okre�lone w §13 So³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2) opiniowanie spraw  nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kañców So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,

5) wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków doty-
cz¹cych So³ectwa.

2. So³ectwo mo¿e organizowaæ na terenie So³ectwa im-
prezy wystawy, koncerty, konkursy z zachowaniem ogólnie obo-
wi¹zuj¹cych przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia komu-
nalnego zgodnie z zasadami okre�lonymi przez Wójta Gminy.

§ 15. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mienia bêd¹cym w
posiadaniu So³ectwa, przekazanym przez Radê Gminy zgodnie
z §13 ust.2 niniejszego Statutu So³ectwo:

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez
dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,

2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzy-

stania po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i wa-
runków tych czynno�ci.

Rozdzia³ IV
Nadzór i kontrola

§ 16. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Gminy i Wójt Gminy.

2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za pomoc¹
Komisji Rewizyjnej.

3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w imieniu Wójta ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgod-
no�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ zarz¹dzanych przez
So³ectwo oraz prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych
dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Wójt Gminy jest obowi¹zany czuwaæ aby mienie So³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.

Rozdzia³ V
Postanowienie koñcowe

§ 17. Zmiany do Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy, lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.

§ 18. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Za³¹cznik nr 6
do uchwa³y IX/53/2003

z dnia 10 pa�dziernika 2003 r.

STATUT
So³ectwa Miejsce

Rozdzia³ I
Postanowienia Ogólne

§ 1.1. So³ectwo Miejsce jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gmi-
ny, której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹ wspól-
notê samorz¹dow¹ Gminy �wierczów.

2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególno�ci:

- ustawy o samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy �wierczów,
- Statutu So³ectwa Miejsce.

§ 2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Radzie Gminy-nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy

�wierczów,
2) Wójcie Gminy- nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy

�wierczów,
3) So³ectwie-nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Miejsce,
4) So³tysie-nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa Miejsce,
5) Radzie So³eckiej-nale¿y przez to rozumieæ Radê So-

³eck¹ So³ectwa Miejsce.

§ 3.1. So³ectwo Miejsce obejmuje obszar o powierzchni
9,85 km2 po³o¿one jest w Gminie �wierczów, powiecie namy-
s³owskim, województwie opolskim.

2. W sk³ad So³ectwa wchodzi miejscowo�æ:
- Miejsce.
3. Miejscowo�æ Miejsce okre�la siê jako wie�.
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Rozdzia³ II
So³tys i Rada So³ecka

§ 4.1. *
2. *
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Pozostali cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ spo-

�ród mieszkañców w liczbie od 4 do 6 osób w g³osowaniu taj-
nym.

5*
6. Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa okre�lone

zosta³y w rozdziale II niniejszego Statutu.
7. *

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

§ 5. 1. Kadencja So³tysa Rady So³eckiej (...)* trwa cztery
lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny.

3. So³tys za udzia³ w sesji Rady Gminy oraz Komisji otrzy-
muje dietê i zwrot kosztów podró¿y na zasadach okre�lonych
przez Radê Gminy w odrêbnej uchwale.

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

Rozdzia³ II
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 6.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.

2. W przypadku odwo³ania So³tysa przed up³ywem kaden-
cji, wybory przedterminowe zarz¹dza Rada Gminy w terminie
nie d³u¿szym ni¿ 1 miesi¹c od daty odwo³ania So³tysa.

§ 7.1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpne zebranie mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
0,5 godziny od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej
na sali liczbie mieszkañców. Uchwa³y podejmowane w tym ter-
minie s¹ prawomocne.

3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat.
Nie dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza prawa
wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej w So³ectwie.

4. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana spo�ród uprawnionych do
g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ kandydat na So³tysa lub na cz³on-
ka Rady So³eckiej.

5. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie

kart do g³osowania (na karcie opatrzonej pieczêci¹ Rady Gminy
umieszcza siê nazwiska kandydatów w kolejno�ci alfabetycz-
nej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowa-
nia, zebranie g³osów,

3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów. Proto-

kó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.

6. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kan-
dydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych uczest-
ników zebrania, w g³osowaniu tajnym.

7. W pierwszej kolejno�ci przeprowadza siê wybory So³tysa.
8. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów którzy otrzymali

najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 8. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli:

1) nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu,
3) nie wykonuj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez co

najmniej 5 osób powinien byæ poddany pod g³osowanie na na-
stêpnym zebraniu zwo³anym w terminie do jednego miesi¹ca.
G³osowanie jest tajne.

3. Odwo³anie z  zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu wyja�nieñ zainteresowanego.

Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej

§ 9.1. So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje za-
dania powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje or-
gany.

2. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie.
2) So³tys.
3) -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego

Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

1. Zebranie Wiejskie

§ 10.1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo
wyborcze.

2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
3. Je�li So³tys nie zwo³a  zebrania na polecenie organów

wymienionych w pkt. 2-4, uprawnionym do zwo³ania zebrania
jest Wójt Gminy.

4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych po-
trzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.

5. Termin i miejsce Zebrania podaje siê do publicznej
wiadomo�ci poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ lub obie-
gowej listy obecno�ci.

6. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodnicz¹cy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osob¹ na
Przewodnicz¹cego Zebrania.

7. W celu udzielenia So³tysowi pomocy w przygotowaniu
materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyznacza pracow-
nika Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.

8. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania
uchwa³ po spe³nieniu warunków okre�lonych w §7 pkt.1 i 2 ni-
niejszego Statutu.

9. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w g³oso-
waniu jawnym (...)*.

10. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) ustalenie liczby osób tworz¹cych Radê So³eck¹,
2) wybór i odwo³anie So³tysa,
3) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,

Dziennik Urzêdowy
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 110

4) *
5) opiniowanie  celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-

dacji So³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu,
6) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzanie przedter-

minowych wyborów So³tysa lub Rady So³eckiej,
7) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci So³ectwa.
11. Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we

wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach.

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

2. So³tys

§ 11.1. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej kadencji. Na mocy niniejszego
Statutu wyposa¿ony jest w nastêpuj¹ce kompetencje:

1) jako reprezentant So³ectwa :
a) wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz, ró¿nych

osób i instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
b) bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy,
c) zwo³uje Zebrania Wiejskie i  przewodniczy ich obra-

dom,
d) zwo³uje zebrania Rady So³eckiej i przewodniczy obra-

dom,
e) informuje ogó³ mieszkañców o wa¿nych sprawach So-

³ectwa,
f) uczestniczy w naradach So³tysów,
2) So³tys jest organizatorem dzia³añ So³ectwa w tym celu:
a) projektuje dzia³ania So³ectwa oraz przedk³ada je Zebraniu

Wiejskiemu, sporz¹dza sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo-

³eczne na terenie So³ectwa,
c) wp³ywa na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców s³u-

¿¹cej poprawie warunków ¿ycia w So³ectwie,
d) podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji,
3) So³tys wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji

publicznej powierzone mu przepisami prawa miêdzy innymi;
a) potwierdza okoliczno�ci, których przy za³atwianiu spraw

przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,
b) pe³ni funkcjê inkasenta podatku rolnego od nierucho-

mo�ci i posiadania psów, za prowizjê okre�lon¹ uchwa³¹ Rady
Gminy,

c) -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

2. So³tys korzysta  z pomocy prawnej i techniczno-organi-
zacyjnej Urzêdu Gminy.

3. So³tys zobowi¹zany jest do prowadzenia dokumentacji
So³ectwa a zw³aszcza winnien posiadaæ Statut So³ectwa, proto-
ko³y z Zebrañ Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz
uchwa³y.

4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku So³tys
przedk³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci.

5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi, przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnio-
ski w imieniu Zebrania Wiejskiego.

3. Rada So³ecka

§ 12. 1. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy, dorad-
czy, jest organem inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym pracê So³-
tysa. Mo¿e podejmowaæ okre�lone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy jak i na wniosek So³tysa.

2. Inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i
jego mieszkañców.

3. Wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.

4. Rada So³ecka jako organ wspomagaj¹cy pracê So³ty-
sa jest uprawniona do wspó³dzia³ania z So³tysem w prowadze-
niu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w szczególno�ci do:

1) opracowywania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad
Zebrania Wiejskiego,

2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji doty-
cz¹cych udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du.

5. W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-
skiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy zamieszka³ych na terenie So³ectwa.

6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodowych i spo-
³ecznych, omawiaæ plany oraz zamierzenia, podejmowaæ orga-
nizatorskie inicjatywy wspó³dzia³ania.

7. Informacje o dzia³alno�ci Rady So³eckiej So³tys sk³ada
na Zebraniach Wiejskich.

4. Zadania So³ectwa

§ 13.1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa na-
le¿y:

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kultury sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w za-

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2. Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okre-

�lone sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy

So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a, w ramach bu-
d¿etu Gminy.

§ 14.1. Zadania okre�lone w §13 So³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2) opiniowanie spraw  nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kañców So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,

5) wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków doty-
cz¹cych So³ectwa.

2. So³ectwo mo¿e organizowaæ na terenie So³ectwa im-
prezy wystawy, koncerty, konkursy z zachowaniem ogólnie obo-
wi¹zuj¹cych przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia komu-
nalnego zgodnie z zasadami okre�lonymi przez Wójta Gminy.

§ 15. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mienia bêd¹cym w
posiadaniu So³ectwa, przekazanym przez Radê Gminy zgodnie
z §13 ust.2 niniejszego Statutu So³ectwo:

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez
dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,

2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mie-
nia,
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3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzy-

stania po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i wa-
runków tych czynno�ci.

Rozdzia³ IV
Nadzór i kontrola

§ 16.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Gminy i Wójt Gminy.

2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za pomoc¹
Komisji Rewizyjnej.

3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w imieniu Wójta ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgod-
no�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ zarz¹dzanych przez
So³ectwo oraz prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych
dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Wójt Gminy jest obowi¹zany czuwaæ aby mienie So³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.

Rozdzia³ V
Postanowienie koñcowe

§ 17. Zmiany do Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy, lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.

§ 18. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y IX/53/2003

z dnia 10 pa�dziernika 2003 r.

STATUT
So³ectwa Miodary

Rozdzia³ I
Postanowienia Ogólne

§ 1. 1. So³ectwo Miodary jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gmi-
ny, której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹ wspól-
notê samorz¹dow¹ Gminy �wierczów.

2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególno�ci:

- ustawy o samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy �wierczów,
- Statutu So³ectwa Miodary.

§ 2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Radzie Gminy-nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy

�wierczów,
2) Wójcie Gminy- nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy

�wierczów,
3) So³ectwie-nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Miodary,
4) So³tysie-nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa Miodary,
5) Radzie So³eckiej-nale¿y przez to rozumieæ Radê So-

³eck¹ So³ectwa Miodary.

§ 3. 1. So³ectwo Miodary obejmuje obszar o powierzchni
12,68 km2 po³o¿one jest w Gminie �wierczów, powiecie namy-
s³owskim, województwie opolskim.

2. W sk³ad So³ectwa wchodz¹ miejscowo�ci:
- Miodary,
- Grabówka,

- Ku�nice,
- Zielony Las.
3. Miejscowo�æ Miodary okre�la siê jako wie�, natomiast

miejscowo�ci: Grabówka, Ku�nice, Zielony Las, okre�la siê jako
przysió³ek.

Rozdzia³ II
So³tys i Rada So³ecka

§ 4.1. *
2. *
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Pozostali cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ spo-

�ród mieszkañców w liczbie od 4 do 6 osób w g³osowaniu taj-
nym.

5*
6. Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa okre�lone

zosta³y w rozdziale II niniejszego Statutu.
7. *

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

§ 5. 1. Kadencja So³tysa Rady So³eckiej (...)* trwa cztery
lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny.

3. So³tys za udzia³ w sesji Rady Gminy oraz Komisji otrzy-
muje dietê i zwrot kosztów podró¿y na zasadach okre�lonych
przez Radê Gminy w odrêbnej uchwale.

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

Rozdzia³ II
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 6. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.

2. W przypadku odwo³ania So³tysa przed up³ywem kaden-
cji, wybory przedterminowe zarz¹dza Rada Gminy w terminie
nie d³u¿szym ni¿ 1 miesi¹c od daty odwo³ania So³tysa.

§ 7. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpne zebranie mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
0,5 godziny od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej
na sali liczbie mieszkañców. Uchwa³y podejmowane w tym ter-
minie s¹ prawomocne.

3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat.
Nie dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza prawa
wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej w So³ectwie.

4. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana spo�ród uprawnionych do
g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ kandydat na So³tysa lub na cz³on-
ka Rady So³eckiej.

5. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie

kart do g³osowania (na karcie opatrzonej pieczêci¹ Rady Gminy
umieszcza siê nazwiska kandydatów w kolejno�ci alfabetycz-
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nej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowa-
nia, zebranie g³osów,

3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów. Proto-

kó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
6. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kan-

dydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych uczest-
ników zebrania, w g³osowaniu tajnym.

7. W pierwszej kolejno�ci przeprowadza siê wybory So³tysa.
8. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów którzy otrzymali

najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 8. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli:

1) nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu,
3) nie wykonuj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez co

najmniej 5 osób powinien byæ poddany pod g³osowanie na na-
stêpnym zebraniu zwo³anym w terminie do jednego miesi¹ca.
G³osowanie jest tajne.

3. Odwo³anie z  zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu wyja�nieñ zainteresowanego.

Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej

§ 9.1. So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje za-
dania powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje or-
gany.

2. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie.
2) So³tys.
3) -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego

Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

1. Zebranie Wiejskie

§ 10.1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo
wyborcze.

2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
3. Je�li So³tys nie zwo³a  zebrania na polecenie organów

wymienionych w pkt. 2-4, uprawnionym do zwo³ania zebrania
jest Wójt Gminy.

4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych po-
trzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.

5. Termin i miejsce Zebrania podaje siê do publicznej
wiadomo�ci poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ lub obie-
gowej listy obecno�ci.

6. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodnicz¹cy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osob¹ na
przewodnicz¹cego zebrania.

7. W celu udzielenia So³tysowi pomocy w przygotowaniu
materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyznacza pracow-
nika Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.

8. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania
uchwa³ po spe³nieniu warunków okre�lonych w §7 pkt.1 i 2 ni-
niejszego Statutu.

9. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w g³oso-
waniu jawnym (...)*.

10. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) ustalenie liczby osób tworz¹cych Radê So³eck¹,
2) wybór i odwo³anie So³tysa,
3) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
4) *
5) opiniowanie  celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-

dacji So³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu,
6) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzanie przedter-

minowych wyborów So³tysa lub Rady So³eckiej,
7) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci So³ectwa.
11. Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we

wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach.

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

2. So³tys

§ 11.1. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej kadencji. Na mocy niniejszego
Statutu wyposa¿ony jest w nastêpuj¹ce kompetencje:

1) jako reprezentant So³ectwa :
a) wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz, ró¿nych

osób i instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
b) bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy,
c) zwo³uje Zebrania Wiejskie i  przewodniczy ich obra-

dom,
d) zwo³uje zebrania Rady So³eckiej i przewodniczy obra-

dom,
e) informuje ogó³ mieszkañców o wa¿nych sprawach So-

³ectwa,
f) uczestniczy w naradach So³tysów,
2) So³tys jest organizatorem dzia³añ So³ectwa w tym celu:
a) projektuje dzia³ania So³ectwa oraz przedk³ada je Zebraniu

Wiejskiemu, sporz¹dza sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo-

³eczne na terenie So³ectwa,
c) wp³ywa na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców s³u-

¿¹cej poprawie warunków ¿ycia w So³ectwie,
d) podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji,
3) So³tys wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji

publicznej powierzone mu przepisami prawa miêdzy innymi;
a) potwierdza okoliczno�ci, których przy za³atwianiu spraw

przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,
b) pe³ni funkcjê inkasenta podatku rolnego od nierucho-

mo�ci i posiadania psów, za prowizjê okre�lon¹ uchwa³¹ Rady
Gminy,

c) - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

2. So³tys korzysta  z pomocy prawnej i techniczno-organi-
zacyjnej Urzêdu Gminy.

3. So³tys zobowi¹zany jest do prowadzenia dokumentacji
So³ectwa a zw³aszcza winnien posiadaæ Statut So³ectwa, proto-
ko³y z Zebrañ Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz
uchwa³y.

4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku So³tys
przedk³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci.

5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi, przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnio-
ski w imieniu Zebrania Wiejskiego.

           Poz.2324- 8760 -



3. Rada So³ecka

§ 12. 1. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy, dorad-
czy, jest organem inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym pracê So³-
tysa. Mo¿e podejmowaæ okre�lone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy jak i na wniosek So³tysa.

2. Inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i
jego mieszkañców.

3. Wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.

4. Rada So³ecka jako organ wspomagaj¹cy pracê So³ty-
sa jest uprawniona do wspó³dzia³ania z So³tysem w prowadze-
niu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w szczególno�ci do:

1) opracowywania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad
Zebrania Wiejskiego,

2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji doty-
cz¹cych udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du.

5. W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-
skiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy zamieszka³ych na terenie So³ectwa.

6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodowych i spo-
³ecznych, omawiaæ plany oraz zamierzenia, podejmowaæ orga-
nizatorskie inicjatywy wspó³dzia³ania.

7. Informacje o dzia³alno�ci Rady So³eckiej So³tys sk³ada
na Zebraniach Wiejskich.

4. Zadania So³ectwa

§ 13.1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa
nale¿y:

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kultury sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w za-

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2. Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okre-

�lone sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
3.Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy So-

³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a, w ramach bu-
d¿etu Gminy.

§ 14.1. Zadania okre�lone w §13 So³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2) opiniowanie spraw  nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kañców So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,

5) wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków doty-
cz¹cych So³ectwa.

2. So³ectwo mo¿e organizowaæ na terenie So³ectwa im-
prezy wystawy, koncerty, konkursy z zachowaniem ogólnie obo-

wi¹zuj¹cych przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia komu-
nalnego zgodnie z zasadami okre�lonymi przez Wójta Gminy.

§ 15. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mienia bêd¹cym w
posiadaniu So³ectwa, przekazanym przez Radê Gminy zgodnie
z §13 ust.2 niniejszego Statutu So³ectwo:

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez
dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,

2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzy-

stania po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i wa-
runków tych czynno�ci.

Rozdzia³ IV
Nadzór i kontrola

§ 16. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Gminy i Wójt Gminy.

2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za pomoc¹
Komisji Rewizyjnej.

3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w imieniu Wójta ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgod-
no�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ zarz¹dzanych przez
So³ectwo oraz prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych
dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Wójt Gminy jest obowi¹zany czuwaæ aby mienie So³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.

Rozdzia³ V
Postanowienie koñcowe

§ 17. Zmiany do Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy, lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.

§ 18. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Za³¹cznik nr 8
do uchwa³y IX/53/2003

z dnia 10 pa�dziernika 2003 r.

STATUT
So³ectwa Staro�cin

Rozdzia³ I
Postanowienia Ogólne

§ 1.1. So³ectwo Staro�cin jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy �wierczów.

2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególno�ci:

- ustawy o samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy �wierczów,
- Statutu So³ectwa Staro�cin.

§ 2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Radzie Gminy-nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy

�wierczów,
2) Wójcie Gminy- nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy

�wierczów,
3) So³ectwie-nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Staro�cin,
4) So³tysie-nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa Sta-

ro�cin,

Dziennik Urzêdowy
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5) Radzie So³eckiej-nale¿y przez to rozumieæ Radê So-
³eck¹ So³ectwa Staro�cin.

§ 3. 1. So³ectwo Staro�cin obejmuje obszar o powierzchni
9,88 km2 po³o¿one jest w Gminie �wierczów, powiecie namy-
s³owskim, województwie opolskim.

2. W sk³ad So³ectwa wchodzi miejscowo�æ:
- Staro�cin.
3. Miejscowo�æ Staro�cin okre�la siê jako wie�.

Rozdzia³ II
So³tys i Rada So³ecka

§ 4.1. *
2. *
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Pozostali cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ spo-

�ród mieszkañców w liczbie od 4 do 6 osób w g³osowaniu taj-
nym.

5*
6. Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa okre�lone

zosta³y w rozdziale II niniejszego Statutu.
7. *

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

§ 5. 1. Kadencja So³tysa Rady So³eckiej (...)* trwa cztery
lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny.

3. So³tys za udzia³ w sesji Rady Gminy oraz Komisji otrzy-
muje dietê i zwrot kosztów podró¿y na zasadach okre�lonych
przez Radê Gminy w odrêbnej uchwale.

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

Rozdzia³ II
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 6. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.

2. W przypadku odwo³ania So³tysa przed up³ywem kaden-
cji, wybory przedterminowe zarz¹dza Rada Gminy w terminie
nie d³u¿szym ni¿ 1 miesi¹c od daty odwo³ania So³tysa.

§ 7. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpne zebranie mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
0,5 godziny od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej
na sali liczbie mieszkañców. Uchwa³y podejmowane w tym ter-
minie s¹ prawomocne.

3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat.
Nie dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza prawa
wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej w So³ectwie.

4. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana spo�ród uprawnionych do
g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ kandydat na So³tysa lub na cz³on-
ka Rady So³eckiej.

5. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie

kart do g³osowania (na karcie opatrzonej pieczêci¹ Rady Gminy
umieszcza siê nazwiska kandydatów w kolejno�ci alfabetycz-
nej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowa-
nia, zebranie g³osów,

3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów. Proto-

kó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
6. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kan-

dydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych uczest-
ników zebrania, w g³osowaniu tajnym.

7. W pierwszej kolejno�ci przeprowadza siê wybory So³tysa.
8. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów którzy otrzymali

najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 8. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli:

1) nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu,
3) nie wykonuj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez co

najmniej 5 osób powinien byæ poddany pod g³osowanie na na-
stêpnym zebraniu zwo³anym w terminie do jednego miesi¹ca.
G³osowanie jest tajne.

3. Odwo³anie z  zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu wyja�nieñ zainteresowanego.

Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej

§ 9.1. So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje zada-
nia powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje organy.

2. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie.
2) So³tys.
3) -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
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1. Zebranie Wiejskie

§ 10.1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo
wyborcze.

2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
3. Je�li So³tys nie zwo³a  zebrania na polecenie organów

wymienionych w pkt. 2-4, uprawnionym do zwo³ania zebrania
jest Wójt Gminy.

4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych po-
trzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.

5. Termin i miejsce Zebrania podaje siê do publicznej
wiadomo�ci poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ lub obie-
gowej listy obecno�ci.

6. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodnicz¹cy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osob¹ na
przewodnicz¹cego zebrania.

7. W celu udzielenia So³tysowi pomocy w przygotowaniu
materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyznacza pracow-
nika Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.
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8. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania
uchwa³ po spe³nieniu warunków okre�lonych w §7 pkt.1 i 2 ni-
niejszego Statutu.

9. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w g³oso-
waniu jawnym (...)*.

10. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) ustalenie liczby osób tworz¹cych Radê So³eck¹,
2) wybór i odwo³anie So³tysa,
3) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
4) *
5) opiniowanie  celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-

dacji So³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu,
6) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzanie przedter-

minowych wyborów So³tysa lub Rady So³eckiej,
7) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci So³ectwa.
11. Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we

wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach.

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
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2. So³tys

§ 11.1. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej kadencji. Na mocy niniejszego
Statutu wyposa¿ony jest w nastêpuj¹ce kompetencje:

1) jako reprezentant So³ectwa :
a) wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz, ró¿nych

osób i instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
b) bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy,
c) zwo³uje Zebrania Wiejskie i  przewodniczy ich obra-

dom,
d) zwo³uje zebrania Rady So³eckiej i przewodniczy obra-

dom,
e) informuje ogó³ mieszkañców o wa¿nych sprawach So-

³ectwa,
f) uczestniczy w naradach So³tysów,
2) So³tys jest organizatorem dzia³añ So³ectwa w tym celu:
a) projektuje dzia³ania So³ectwa oraz przedk³ada je Zebraniu

Wiejskiemu, sporz¹dza sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo-

³eczne na terenie So³ectwa,
c) wp³ywa na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców s³u-

¿¹cej poprawie warunków ¿ycia w So³ectwie,
d) podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji,
3) So³tys wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji

publicznej powierzone mu przepisami prawa miêdzy innymi;
a) potwierdza okoliczno�ci, których przy za³atwianiu spraw

przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,
b)pe³ni funkcjê inkasenta podatku rolnego od nierucho-

mo�ci i posiadania psów, za prowizjê okre�lon¹ uchwa³¹ Rady
Gminy,

c) - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
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2. So³tys korzysta  z pomocy prawnej i techniczno-organi-
zacyjnej Urzêdu Gminy.

3. So³tys zobowi¹zany jest do prowadzenia dokumentacji
So³ectwa a zw³aszcza winnien posiadaæ Statut So³ectwa, proto-
ko³y z Zebrañ Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz
uchwa³y.

4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku So³tys
przedk³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci.

5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi, przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnio-
ski w imieniu Zebrania Wiejskiego.

3. Rada So³ecka

§ 12.1. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy, dorad-
czy, jest organem inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym pracê So³-
tysa. Mo¿e podejmowaæ okre�lone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy jak i na wniosek So³tysa.

2. Inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i
jego mieszkañców.

3. Wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.

4. Rada So³ecka jako organ wspomagaj¹cy pracê So³ty-
sa jest uprawniona do wspó³dzia³ania z So³tysem w prowadze-
niu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w szczególno�ci do:

1) opracowywania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad
Zebrania Wiejskiego,

2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji doty-
cz¹cych udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du.

5. W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-
skiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy zamieszka³ych na terenie So³ectwa.

6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodowych i spo-
³ecznych, omawiaæ plany oraz zamierzenia, podejmowaæ orga-
nizatorskie inicjatywy wspó³dzia³ania.

7. Informacje o dzia³alno�ci Rady So³eckiej So³tys sk³ada
na Zebraniach Wiejskich.

4. Zadania So³ectwa

§ 13.1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa na-
le¿y:

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kultury sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w za-

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2. Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okre-

�lone sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy

So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a, w ramach bu-
d¿etu Gminy.

§ 14.1.Zadania okre�lone w §13 So³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2) opiniowanie spraw  nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kañców So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,

5) wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków doty-
cz¹cych So³ectwa.

Dziennik Urzêdowy
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2. So³ectwo mo¿e organizowaæ na terenie So³ectwa im-
prezy wystawy, koncerty, konkursy z zachowaniem ogólnie obo-
wi¹zuj¹cych przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia komu-
nalnego zgodnie z zasadami okre�lonymi przez Wójta Gminy.

§ 15. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mienia bêd¹cym w
posiadaniu So³ectwa, przekazanym przez Radê Gminy zgodnie
z §13 ust.2 niniejszego Statutu So³ectwo:

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez
dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,

2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzy-

stania po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i wa-
runków tych czynno�ci.

Rozdzia³ IV
Nadzór i kontrola

§ 16.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Gminy i Wójt Gminy.

2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za pomoc¹
Komisji Rewizyjnej.

3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w imieniu Wójta ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgod-
no�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ zarz¹dzanych przez
So³ectwo oraz prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych
dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Wójt Gminy jest obowi¹zany czuwaæ aby mienie So³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.

Rozdzia³ V
Postanowienie koñcowe

§ 17. Zmiany do Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy, lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.

§ 18. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Za³¹cznik nr 9
do uchwa³y IX/53/2003

z dnia 10 pa�dziernika 2003 r.

STATUT
So³ectwa �wierczów

Rozdzia³ I
Postanowienia Ogólne

§ 1. 1. So³ectwo �wierczów jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy �wierczów.

2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególno�ci:

- ustawy o samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy �wierczów,
- Statutu So³ectwa �wierczów.

§ 2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Radzie Gminy-nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy

�wierczów,
2) Wójcie Gminy- nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy

�wierczów,
3) So³ectwie-nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo �wierczów,

4) So³tysie-nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa
�wierczów,

5) Radzie So³eckiej-nale¿y przez to rozumieæ Radê So-
³eck¹ So³ectwa �wierczów.

§ 3. 1. So³ectwo �wierczów obejmuje obszar o powierzch-
ni 9,98 km2 po³o¿one jest w Gminie �wierczów, powiecie namy-
s³owskim, województwie opolskim.

2. W sk³ad So³ectwa wchodzi miejscowo�æ:
- �wierczów.
3. Miejscowo�æ �wierczów okre�la siê jako wie�.

Rozdzia³ II
So³tys i Rada So³ecka

§ 4.1. *
2. *
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Pozostali cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ spo-

�ród mieszkañców w liczbie od 4 do 6 osób w g³osowaniu taj-
nym.

5*
6. Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa okre�lone

zosta³y w rozdziale II niniejszego Statutu.
7. *

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
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§ 5. 1. Kadencja So³tysa Rady So³eckiej (...)* trwa cztery
lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny.

3. So³tys za udzia³ w sesji Rady Gminy oraz Komisji otrzy-
muje dietê i zwrot kosztów podró¿y na zasadach okre�lonych
przez Radê Gminy w odrêbnej uchwale.

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
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Rozdzia³ II
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 6. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.

2. W przypadku odwo³ania So³tysa przed up³ywem kaden-
cji, wybory przedterminowe zarz¹dza Rada Gminy w terminie
nie d³u¿szym ni¿ 1 miesi¹c od daty odwo³ania So³tysa.

§ 7. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpne zebranie mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
0,5 godziny od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej
na sali liczbie mieszkañców. Uchwa³y podejmowane w tym ter-
minie s¹ prawomocne.

3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat.
Nie dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza prawa
wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej w So³ectwie.

4. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana spo�ród uprawnionych do
g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ kandydat na So³tysa lub na cz³on-
ka Rady So³eckiej.
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5. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie

kart do g³osowania (na karcie opatrzonej pieczêci¹ Rady Gminy
umieszcza siê nazwiska kandydatów w kolejno�ci alfabetycz-
nej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowa-
nia, zebranie g³osów,

3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów. Proto-

kó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
6. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kan-

dydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych uczest-
ników zebrania, w g³osowaniu tajnym.

7. W pierwszej kolejno�ci przeprowadza siê wybory So³tysa.
8. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów którzy otrzymali

najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 8. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli:

1) nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu,
3) nie wykonuj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez co

najmniej 5 osób powinien byæ poddany pod g³osowanie na na-
stêpnym zebraniu zwo³anym w terminie do jednego miesi¹ca.
G³osowanie jest tajne.

3. Odwo³anie z  zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu wyja�nieñ zainteresowanego.

Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej

§ 9.1. So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje zada-
nia powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje organy.

2. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie.
2) So³tys.
3) -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
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1. Zebranie Wiejskie

§ 10.1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo
wyborcze.

2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
3. Je�li So³tys nie zwo³a  zebrania na polecenie organów

wymienionych w pkt. 2-4, uprawnionym do zwo³ania zebrania
jest Wójt Gminy.

4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych po-
trzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.

5. Termin i miejsce Zebrania podaje siê do publicznej
wiadomo�ci poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ lub obie-
gowej listy obecno�ci.

6. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodnicz¹cy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osob¹ na
przewodnicz¹cego zebrania.

7. W celu udzielenia So³tysowi pomocy w przygotowaniu
materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyznacza pracow-
nika Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.

8. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania
uchwa³ po spe³nieniu warunków okre�lonych w §7 pkt.1 i 2 ni-
niejszego Statutu.

9. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w g³oso-
waniu jawnym (...)*.

10. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) ustalenie liczby osób tworz¹cych Radê So³eck¹,
2) wybór i odwo³anie So³tysa,
3) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
4) *
5) opiniowanie  celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-

dacji So³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu,
6) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzanie przedter-

minowych wyborów So³tysa lub Rady So³eckiej,
7) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci So³ectwa.
11. Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we

wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach.

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

2. So³tys

§ 11.1. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej kadencji. Na mocy niniejszego
Statutu wyposa¿ony jest w nastêpuj¹ce kompetencje:

1) jako reprezentant So³ectwa :
a) wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz, ró¿nych

osób i instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
b) bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy,
c) zwo³uje Zebrania Wiejskie i  przewodniczy ich obra-

dom,
d) zwo³uje zebrania Rady So³eckiej i przewodniczy obra-

dom,
e) informuje ogó³ mieszkañców o wa¿nych sprawach So-

³ectwa,
f) uczestniczy w naradach So³tysów,
2) So³tys jest organizatorem dzia³añ So³ectwa w tym celu:
a) projektuje dzia³ania So³ectwa oraz przedk³ada je Zebraniu

Wiejskiemu, sporz¹dza sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo-

³eczne na terenie So³ectwa,
c) wp³ywa na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców s³u-

¿¹cej poprawie warunków ¿ycia w So³ectwie,
d) podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji,
3) So³tys wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji

publicznej powierzone mu przepisami prawa miêdzy innymi;
a) potwierdza okoliczno�ci, których przy za³atwianiu spraw

przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,
b) pe³ni funkcjê inkasenta podatku rolnego od nieruchomo�ci

i posiadania psów, za prowizjê okre�lon¹ uchwa³¹ Rady Gminy,
c)*- Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego

Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.
2. So³tys korzysta  z pomocy prawnej i techniczno-organi-

zacyjnej Urzêdu Gminy.
3. So³tys zobowi¹zany jest do prowadzenia dokumentacji

So³ectwa a zw³aszcza winnien posiadaæ Statut So³ectwa, proto-
ko³y z Zebrañ Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz
uchwa³y.

4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku So³tys
przedk³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci.

5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi, przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnio-
ski w imieniu Zebrania Wiejskiego.

Dziennik Urzêdowy
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3. Rada So³ecka

§ 12. 1. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy, dorad-
czy, jest organem inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym pracê So³-
tysa. Mo¿e podejmowaæ okre�lone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy jak i na wniosek So³tysa.

2. Inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i
jego mieszkañców.

3. Wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.

4. Rada So³ecka jako organ wspomagaj¹cy pracê So³ty-
sa jest uprawniona do wspó³dzia³ania z So³tysem w prowadze-
niu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w szczególno�ci do:

1) opracowywania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad
Zebrania Wiejskiego,

2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji doty-
cz¹cych udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du.

5. W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-
skiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy zamieszka³ych na terenie So³ectwa.

6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodowych i spo-
³ecznych, omawiaæ plany oraz zamierzenia, podejmowaæ orga-
nizatorskie inicjatywy wspó³dzia³ania.

7. Informacje o dzia³alno�ci Rady So³eckiej So³tys sk³ada
na Zebraniach Wiejskich.

4. Zadania So³ectwa

§ 13.1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa
nale¿y:

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kultury sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w za-

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2. Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okre-

�lone sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy

So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a, w ramach bu-
d¿etu Gminy.

§ 14.1. Zadania okre�lone w §13 So³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2) opiniowanie spraw  nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kañców So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,

5) wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków doty-
cz¹cych So³ectwa.

2. So³ectwo mo¿e organizowaæ na terenie So³ectwa im-
prezy wystawy, koncerty, konkursy z zachowaniem ogólnie obo-
wi¹zuj¹cych przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia komu-
nalnego zgodnie z zasadami okre�lonymi przez Wójta Gminy.

§ 15. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mienia bêd¹cym w
posiadaniu So³ectwa, przekazanym przez Radê Gminy zgodnie
z §13 ust.2 niniejszego Statutu So³ectwo:

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez
dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,

2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzy-

stania po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i wa-
runków tych czynno�ci.

Rozdzia³ IV
Nadzór i kontrola

§ 16. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Gminy i Wójt Gminy.

2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za pomoc¹
Komisji Rewizyjnej.

3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w imieniu Wójta ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgod-
no�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ zarz¹dzanych przez
So³ectwo oraz prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych
dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Wójt Gminy jest obowi¹zany czuwaæ aby mienie So³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.

Rozdzia³ V
Postanowienie koñcowe

§ 17. Zmiany do Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy, lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.

§ 18. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Za³¹cznik nr 10
do uchwa³y IX/53/2003

z dnia 10 pa�dziernika 2003 r.

STATUT
So³ectwa Wê¿owice

Rozdzia³ I
Postanowienia Ogólne

§ 1. 1. So³ectwo Wê¿owice jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy �wierczów.

2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególno�ci:

- ustawy o samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy �wierczów,
- Statutu So³ectwa Wê¿owice.

§ 2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Radzie Gminy-nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy

�wierczów,
2) Wójcie Gminy- nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy,

�wierczów,
3) So³ectwie-nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Wê¿owice,
4) So³tysie-nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa Wê-

¿owice,
5) Radzie So³eckiej-nale¿y przez to rozumieæ Radê So-

³eck¹ So³ectwa Wê¿owice.
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§ 3. 1. So³ectwo Wê¿owice obejmuje obszar o powierzch-
ni 5,95 km2 po³o¿one jest w Gminie �wierczów, powiecie namy-
s³owskim, województwie opolskim.

2. W sk³ad So³ectwa wchodz¹ miejscowo�ci:
- Wê¿owice,
- Ja�winka.
3. Miejscowo�æ Wê¿owice okre�la siê jako wie�, nato-

miast miejscowo�æ Ja�winka okre�la siê jako przysió³ek.

Rozdzia³ II
So³tys i Rada So³ecka

§ 4.1. *
2. *
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Pozostali cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ spo-

�ród mieszkañców w liczbie od 4 do 6 osób w g³osowaniu taj-
nym.

5*
6. Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa okre�lone

zosta³y w rozdziale II niniejszego Statutu.
7. *

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

§ 5. 1. Kadencja So³tysa Rady So³eckiej (...)* trwa cztery
lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny.

3. So³tys za udzia³ w sesji Rady Gminy oraz Komisji otrzy-
muje dietê i zwrot kosztów podró¿y na zasadach okre�lonych
przez Radê Gminy w odrêbnej uchwale.

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

Rozdzia³ II
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 6.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.

2. W przypadku odwo³ania So³tysa przed up³ywem kaden-
cji, wybory przedterminowe zarz¹dza Rada Gminy w terminie
nie d³u¿szym ni¿ 1 miesi¹c od daty odwo³ania So³tysa.

§ 7. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpne zebranie mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
0,5 godziny od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej
na sali liczbie mieszkañców. Uchwa³y podejmowane w tym ter-
minie s¹ prawomocne.

3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat.
Nie dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza prawa
wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej w So³ectwie.

4. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana spo�ród uprawnionych do
g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ kandydat na So³tysa lub na cz³on-
ka Rady So³eckiej.

5. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,

2) przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie
kart do g³osowania (na karcie opatrzonej pieczêci¹ Rady Gminy
umieszcza siê nazwiska kandydatów w kolejno�ci alfabetycz-
nej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowa-
nia, zebranie g³osów,

3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów. Proto-

kó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
6. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kan-

dydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych uczest-
ników zebrania, w g³osowaniu tajnym.

7. W pierwszej kolejno�ci przeprowadza siê wybory So³tysa.
8. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów którzy otrzymali

najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 8. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli:

1) nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu,
3) nie wykonuj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez co

najmniej 5 osób powinien byæ poddany pod g³osowanie na na-
stêpnym zebraniu zwo³anym w terminie do jednego miesi¹ca.
G³osowanie jest tajne.

3. Odwo³anie z  zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu wyja�nieñ zainteresowanego.

Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej

§ 9.1. So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje za-
dania powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje or-
gany.

2. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie.
2) So³tys.
3) -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego

Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

1. Zebranie Wiejskie

§ 10.1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo
wyborcze.

2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
3. Je�li So³tys nie zwo³a  zebrania na polecenie organów

wymienionych w pkt. 2-4, uprawnionym do zwo³ania zebrania
jest Wójt Gminy.

4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych po-
trzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.

5. Termin i miejsce Zebrania podaje siê do publicznej
wiadomo�ci poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ lub obie-
gowej listy obecno�ci.

6. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodnicz¹cy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osob¹ na
Przewodnicz¹cego Zebrania.

7. W celu udzielenia So³tysowi pomocy w przygotowaniu
materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyznacza pracow-
nika Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.

Dziennik Urzêdowy
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8. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania
uchwa³ po spe³nieniu warunków okre�lonych w §7 pkt.1 i 2 ni-
niejszego Statutu.

9. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w g³oso-
waniu jawnym (...)*.

10. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) ustalenie liczby osób tworz¹cych Radê So³eck¹,
2) wybór i odwo³anie So³tysa,
3) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
4) *
5) opiniowanie  celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-

dacji So³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu,
6) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzanie przedter-

minowych wyborów So³tysa lub Rady So³eckiej,
7) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci So³ectwa.
11. Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we

wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach.

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
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2. So³tys

§ 11.1. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej kadencji. Na mocy niniejszego
Statutu wyposa¿ony jest w nastêpuj¹ce kompetencje:

1) jako reprezentant So³ectwa :
a) wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz, ró¿nych

osób i instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
b) bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy,
c) zwo³uje Zebrania Wiejskie i  przewodniczy ich obra-

dom,
d) zwo³uje zebrania Rady So³eckiej i przewodniczy obra-

dom,
e) informuje ogó³ mieszkañców o wa¿nych sprawach So-

³ectwa,
f) uczestniczy w naradach So³tysów,
2) So³tys jest organizatorem dzia³añ So³ectwa w tym celu:
a) projektuje dzia³ania So³ectwa oraz przedk³ada je Zebraniu

Wiejskiemu, sporz¹dza sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo-

³eczne na terenie So³ectwa,
c) wp³ywa na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców s³u-

¿¹cej poprawie warunków ¿ycia w So³ectwie,
d) podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji,
3) So³tys wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji

publicznej powierzone mu przepisami prawa miêdzy innymi;
a) potwierdza okoliczno�ci, których przy za³atwianiu spraw

przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,
b) pe³ni funkcjê inkasenta podatku rolnego od nierucho-

mo�ci i posiadania psów, za prowizjê okre�lon¹ uchwa³¹ Rady
Gminy,

c) -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

2. So³tys korzysta  z pomocy prawnej i techniczno-organi-
zacyjnej Urzêdu Gminy.

3. So³tys zobowi¹zany jest do prowadzenia dokumentacji
So³ectwa a zw³aszcza winnien posiadaæ Statut So³ectwa, proto-
ko³y z Zebrañ Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz
uchwa³y.

4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku So³tys
przedk³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci.

5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi, przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnio-
ski w imieniu Zebrania Wiejskiego.

3. Rada So³ecka

§ 12.1. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy, dorad-
czy, jest organem inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym pracê So³-
tysa. Mo¿e podejmowaæ okre�lone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy jak i na wniosek So³tysa.

2. Inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i
jego mieszkañców.

3. Wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.

4. Rada So³ecka jako organ wspomagaj¹cy pracê So³ty-
sa jest uprawniona do wspó³dzia³ania z So³tysem w prowadze-
niu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w szczególno�ci do:

1) opracowywania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad
Zebrania Wiejskiego,

2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji doty-
cz¹cych udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du.

5. W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-
skiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy zamieszka³ych na terenie So³ectwa.

6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodowych i spo-
³ecznych, omawiaæ plany oraz zamierzenia, podejmowaæ orga-
nizatorskie inicjatywy wspó³dzia³ania.

7. Informacje o dzia³alno�ci Rady So³eckiej So³tys sk³ada
na Zebraniach Wiejskich.

4. Zadania So³ectwa

§ 13.1. Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa
nale¿y:

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kultury sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w za-

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2. Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okre-

�lone sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy

So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a, w ramach bu-
d¿etu Gminy.

§ 14.1. Zadania okre�lone w §13 So³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2) opiniowanie spraw  nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kañców So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,

5) wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków doty-
cz¹cych So³ectwa.

2. So³ectwo mo¿e organizowaæ na terenie So³ectwa im-
prezy wystawy, koncerty, konkursy z zachowaniem ogólnie obo-
wi¹zuj¹cych przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia komu-
nalnego zgodnie z zasadami okre�lonymi przez Wójta Gminy.
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§ 15. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mienia bêd¹cym w
posiadaniu So³ectwa, przekazanym przez Radê Gminy zgodnie
z §13 ust.2 niniejszego Statutu So³ectwo:

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez
dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,

2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mie-
nia,

3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzy-

stania po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i wa-
runków tych czynno�ci.

Rozdzia³ IV
Nadzór i kontrola

§ 16.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Gminy i Wójt Gminy.

2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za pomoc¹
Komisji Rewizyjnej.

3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w imieniu Wójta ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgod-
no�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ zarz¹dzanych przez
So³ectwo oraz prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych
dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Wójt Gminy jest obowi¹zany czuwaæ aby mienie So³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.

Rozdzia³ V
Postanowienie koñcowe

§ 17. Zmiany do Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy, lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.

§ 18. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Za³¹cznik nr 11
do uchwa³y IX/53/2003

z dnia 10 pa�dziernika 2003 r.

STATUT
So³ectwa Zbica

Rozdzia³ I
Postanowienia Ogólne

§ 1. 1. So³ectwo Zbica jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy,
której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹ wspól-
notê samorz¹dow¹ Gminy �wierczów.

2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w
szczególno�ci:

- ustawy o samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy �wierczów,
- Statutu So³ectwa Zbica.

§ 2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Radzie Gminy-nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy

�wierczów,
2) Wójcie Gminy- nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy

�wierczów,
3) So³ectwie-nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Zbica,
4) So³tysie-nale¿y przez to rozumieæ So³tysa So³ectwa Zbica,
5) Radzie So³eckiej-nale¿y przez to rozumieæ Radê So-

³eck¹ So³ectwa Zbica.

§ 3.1. So³ectwo Zbica obejmuje obszar o powierzchni
10,67 km2 po³o¿one jest w Gminie �wierczów, powiecie namy-
s³owskim, województwie opolskim.

2. W sk³ad So³ectwa wchodz¹ miejscowo�ci:
- Zbica,
- Osiek,
- Ozi¹bel,
- Pieczyska,
- Wo³cz,
- Zawada,
- Zorzów.
3. Miejscowo�æ Zbica okre�la siê jako wie�, natomiast

miejscowo�ci: Osiek, Ozi¹bel, Pieczyska, Wo³cz, Zawada, Zo-
rzów okre�la siê jako przysió³ki.

Rozdzia³ II
So³tys i Rada So³ecka

§ 4.1. *
2. *
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
4. Pozostali cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ spo-

�ród mieszkañców w liczbie od 4 do 6 osób w g³osowaniu taj-
nym.

5*
6. Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa okre�lone

zosta³y w rozdziale II niniejszego Statutu.
7. *

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

§ 5.1. Kadencja So³tysa Rady So³eckiej (...)* trwa cztery
lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny.

3. So³tys za udzia³ w sesji Rady Gminy oraz Komisji otrzy-
muje dietê i zwrot kosztów podró¿y na zasadach okre�lonych
przez Radê Gminy w odrêbnej uchwale.

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

Rozdzia³ II
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 6.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.

2. W przypadku odwo³ania So³tysa przed up³ywem kaden-
cji, wybory przedterminowe zarz¹dza Rada Gminy w terminie
nie d³u¿szym ni¿ 1 miesi¹c od daty odwo³ania So³tysa.

§ 7. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpne zebranie mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
0,5 godziny od wyznaczonego pierwszego terminu, przy obecnej
na sali liczbie mieszkañców. Uchwa³y podejmowane w tym ter-
minie s¹ prawomocne.

3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat.
Nie dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza prawa
wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej w So³ectwie.

4. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana spo�ród uprawnionych do
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g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ kandydat na So³tysa lub na cz³on-
ka Rady So³eckiej.

5. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie

kart do g³osowania (na karcie opatrzonej pieczêci¹ Rady Gminy
umieszcza siê nazwiska kandydatów w kolejno�ci alfabetycz-
nej), przygotowanie urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowa-
nia, zebranie g³osów,

3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów. Proto-

kó³ podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji.
6. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kan-

dydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych uczest-
ników zebrania, w g³osowaniu tajnym.

7. W pierwszej kolejno�ci przeprowadza siê wybory So³tysa.
8. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów którzy otrzymali

najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 8. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji je¿eli:

1) nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków,
2) naruszaj¹ postanowienia Statutu,
3) nie wykonuj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony przez co

najmniej 5 osób powinien byæ poddany pod g³osowanie na na-
stêpnym zebraniu zwo³anym w terminie do jednego miesi¹ca.
G³osowanie jest tajne.

3. Odwo³anie z  zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu wyja�nieñ zainteresowanego.

Rozdzia³ III
Organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej

§ 9.1. So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje za-
dania powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje or-
gany.

2. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie.
2) So³tys.
3) -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego

Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

1. Zebranie Wiejskie

§ 10.1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo
wyborcze.

2. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
3. Je�li So³tys nie zwo³a  zebrania na polecenie organów

wymienionych w pkt. 2-4, uprawnionym do zwo³ania zebrania
jest Wójt Gminy.

4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych po-
trzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.

5. Termin i miejsce Zebrania podaje siê do publicznej
wiadomo�ci poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ lub obie-
gowej listy obecno�ci.

6. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodnicz¹cy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osob¹ na
Przewodnicz¹cego Zebrania.

7. W celu udzielenia So³tysowi pomocy w przygotowaniu
materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyznacza pracow-
nika Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.

8. Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania
uchwa³ po spe³nieniu warunków okre�lonych w §7 pkt.1 i 2 ni-
niejszego Statutu.

9. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w g³oso-
waniu jawnym (...)*.

10. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) ustalenie liczby osób tworz¹cych Radê So³eck¹,
2) wybór i odwo³anie So³tysa,
3) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
4) *
5) opiniowanie  celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-

dacji So³ectwa lub powo³anie jednostek ni¿szego rzêdu,
6) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzanie przedter-

minowych wyborów So³tysa lub Rady So³eckiej,
7) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci So³ectwa.
11. Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we

wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach.

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

2. So³tys

§ 11.1. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej kadencji. Na mocy niniejszego
Statutu wyposa¿ony jest w nastêpuj¹ce kompetencje:

1) jako reprezentant So³ectwa :
a) wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz, ró¿nych

osób i instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
b) bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy,
c) zwo³uje Zebrania Wiejskie i  przewodniczy ich obra-

dom,
d) zwo³uje zebrania Rady So³eckiej i przewodniczy obra-

dom,
e) informuje ogó³ mieszkañców o wa¿nych sprawach So-

³ectwa,
f) uczestniczy w naradach So³tysów,
2) So³tys jest organizatorem dzia³añ So³ectwa w tym celu:
a) projektuje dzia³ania So³ectwa oraz przedk³ada je Zebraniu

Wiejskiemu, sporz¹dza sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
b) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo-

³eczne na terenie So³ectwa,
c) wp³ywa na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców s³u-

¿¹cej poprawie warunków ¿ycia w So³ectwie,
d) podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji,
3) So³tys wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji

publicznej powierzone mu przepisami prawa miêdzy innymi;
a) potwierdza okoliczno�ci, których przy za³atwianiu spraw

przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,
b) pe³ni funkcjê inkasenta podatku rolnego od nierucho-

mo�ci i posiadania psów, za prowizjê okre�lon¹ uchwa³¹ Rady
Gminy,

c) - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-PK-0911-1-115/2003 z dnia 21 listopada 2003 r.

2. So³tys korzysta  z pomocy prawnej i techniczno-organi-
zacyjnej Urzêdu Gminy.

3. So³tys zobowi¹zany jest do prowadzenia dokumentacji
So³ectwa a zw³aszcza winnien posiadaæ Statut So³ectwa, proto-
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ko³y z Zebrañ Wiejskich, sprawozdania i umowy, wnioski oraz
uchwa³y.

4. Na Zebraniach Wiejskich co najmniej raz w roku So³tys
przedk³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci.

5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi, przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnio-
ski w imieniu Zebrania Wiejskiego.

3. Rada So³ecka

§ 12. 1. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy, dorad-
czy, jest organem inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym pracê So³-
tysa. Mo¿e podejmowaæ okre�lone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy jak i na wniosek So³tysa.

2. Inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i
jego mieszkañców.

3. Wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.

4. Rada So³ecka jako organ wspomagaj¹cy pracê So³ty-
sa jest uprawniona do wspó³dzia³ania z So³tysem w prowadze-
niu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w szczególno�ci do:

1) opracowywania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad
Zebrania Wiejskiego,

2) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji doty-
cz¹cych udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du.

5. W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-
skiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy zamieszka³ych na terenie So³ectwa.

6. Rada So³ecka mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia
przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodowych i spo-
³ecznych, omawiaæ plany oraz zamierzenia, podejmowaæ orga-
nizatorskie inicjatywy wspó³dzia³ania.

7. Informacje o dzia³alno�ci Rady So³eckiej So³tys sk³ada
na Zebraniach Wiejskich.

4. Zadania So³ectwa

§ 13.1.Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa na-
le¿y:

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kultury sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w za-

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2. Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okre-

�lone sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.
3. Realizuj¹c zadania o których mowa w ust. 2 organy

So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a, w ramach bu-
d¿etu Gminy.

§ 14.1. Zadania okre�lone w §13 So³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa,
2) opiniowanie spraw  nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

So³ectwa,

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kañców So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,

5) wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków doty-
cz¹cych So³ectwa.

2. So³ectwo mo¿e organizowaæ na terenie So³ectwa im-
prezy wystawy, koncerty, konkursy z zachowaniem ogólnie obo-
wi¹zuj¹cych przepisów prawa, z wykorzystaniem mienia komu-
nalnego zgodnie z zasadami okre�lonymi przez Wójta Gminy.

§ 15. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mienia bêd¹cym w
posiadaniu So³ectwa, przekazanym przez Radê Gminy zgodnie
z §13 ust.2 niniejszego Statutu So³ectwo:

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez
dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,

2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mie-
nia,

3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzy-

stania po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy zasad i wa-
runków tych czynno�ci.

Rozdzia³ IV
Nadzór i kontrola

§ 16.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Gminy i Wójt Gminy.

2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za pomoc¹
Komisji Rewizyjnej.

3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w imieniu Wójta ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgod-
no�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ zarz¹dzanych przez
So³ectwo oraz prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych
dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Wójt Gminy jest obowi¹zany czuwaæ aby mienie So³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.

Rozdzia³ V
Postanowienie koñcowe

§ 17. Zmiany do Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy, lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.

§ 18. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Dziennik Urzêdowy
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, z 2002 r.  Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz
art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15  poz. 139, Nr 41 poz. 412,
Nr 111  poz. 1279, z  2000 r.  Nr 12 poz.136, Nr 109 poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268, z  2001 r.  Nr 5  poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100
poz.1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154  poz. 1804, z 2002 r. Nr 25
poz. 253,  Nr 113 poz. 984  oraz Nr 130 poz. 1112)  w zwi¹zku  z
art. 85 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) -  Rada
Gminy Tarnów Opolski uchwala, co nastêpuje:

DZIA£  I
PRZEPISY OGÓLNE

§1.1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wsi K¹ty Opolskie, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje tereny istniej¹cego i przewidywanego
zainwestowania wsi K¹ty Opolskie w granicach okre�lonych na
rysunku planu.

§ 2 . Ustalenia przestrzenne planu s¹ spójne z kierunka-
mi zagospodarowania przestrzennego, okre�lonymi w Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Tarnów Opolski,  przyjêtym uchwa³¹ Nr XIV/91/99  Rady
Gminy Tarnowie Opolskim  z dnia 30 grudnia 1999 r.

§ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest
kszta³towanie rozwoju przestrzennego i po¿¹danych przekszta³-
ceñ w jego obszarze, zmierzaj¹cych do:

1) poprawy stanu technicznego wyposa¿enia wsi, dotych-
czasowych warunków zamieszkiwania i zwiêkszenia liczby
mieszkañców do ok. 1200,

2) aktywizacji gospodarczej wsi, niezbêdnej wobec po-
stêpuj¹cych przemian strukturalnych rolnictwa, przy równocze-
snym przestrzeganiu zasady zrównowa¿onego rozwoju i  mini-
malizacji konfliktów  przestrzennych,

3) ochrony �rodowiska naturalnego i kulturowego oraz
ochrony przed powodzi¹.

§ 4. 1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ nastêpuj¹ce tereny,
oznaczone odpowiednim symbolem:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej -  MN,
2) tereny dominuj¹cej zabudowy rolniczej (zagrodowej) -  MR,
3) tereny us³ug publicznych - UO (o�wiaty i wychowania),

UW (wyznaniowych), US (sportu), UI (innych us³ug publicznych)
4) tereny us³ug komercyjnych - UC,
5) tereny dzia³alno�ci gospodarczej  - DG,
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Uchwa³a XII/75/03
Rady  Gminy  Tarnów Opolski

z  dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi K¹ty Opolskie.

6) tereny specjalistycznej  produkcji rolniczej  - RP,
7) tereny u¿ytków rolnych  -  R,
8) tereny zalesieñ ma³o warto�ciowych gruntów rolnych- LZ,
9) tereny lasów -  LS,
10) tereny zieleni publicznej  - ZP,
11) tereny zieleni izolacyjnej - ZI,
12) tereny cmentarzy - ZC,
13)  tereny  komunikacji  i urz¹dzeñ   obs³ugi ruchu - KGP,KZ,

KL, KD, KW, KX, KP, KS,
14) tereny wód otwartych - W,
15) tereny i urz¹dzenia infrastruktury komunalnej, tech-

nicznej i przeciwpowo-dziowej - EE, ET, EG, NT, WP.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe i  dopuszczalne oraz wa-

runki dopuszczenia,
2) zasady obs³ugi w zakresie  infrastruktury komunalnej,
3) zasady ochrony �rodowiska naturalnego i zdrowia ludzi,
4) zasady  ochrony �rodowiska kulturowego.

§ 5. 1. W granicach  planu   przeznacza  siê na cele zwi¹-
zane z zabudow¹ mieszkaniow¹, infrastruktur¹ spo³eczn¹, us³u-
gami, przemys³em, dzia³alno�ci¹  gospodarcz¹, infrastruktur¹
techniczn¹ i komunikacj¹:

1) grunty rolne IV klasy, objête zgod¹ Ministra Rolnictwa i
Gospodarki ̄ ywno�ciowej nr GZU. pg.0602/Z-53797/6/90 z dnia
28 lutego 1990 r.,

2) grunty rolne kl. V i VI,  objête zgod¹ Wydzia³u Geodezji i
Gospodarki Gruntami Urzêdu Wojewódzkiego w Opolu
nr G. IX.7017/TO-5/90 z dnia 19 marca 1990 r. .

2. Pozosta³e tereny przeznaczone do zainwestowania, sta-
nowi¹ce grunty rolne IV   klasy bonitacyjnej  oraz  V i VI pochodze-
nia nieorganicznego, nie wymagaj¹ uzyskania zgód  na prze-
znaczenie na cele nierolnicze.

 3. Do czasu zrealizowania ustaleñ planu, grunty wymie-
nione w ust. 1 i 2 nale¿y u¿ytkowaæ w dotychczasowy sposób.

§ 6.1.Integraln¹ czê�ci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

2.Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami, okre�lonymi na rysunku
planu s¹:

a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu,
b¹d� ró¿nych zasadach zagospodarowania,

b) linie zabudowy - obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne,
c) kierunki dostêpno�ci  komunikacyjnej.

§ 7. Okre�lenia i nazwy u¿yte w planie oznaczaj¹:
1) przeznaczenie podstawowe albo  podstawowa funk-

cja terenu - przewa¿aj¹ce  przeznaczenie  terenu,  wyznaczone
liniami rozgraniczaj¹cymi,

2) przeznaczenie dopuszczalne - przeznaczenie drugo-
rzêdne, mo¿liwe przy spe³nieniu  warunków ustalonych planem,
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3) linia zabudowy obowi¹zuj¹ca - �ci�le okre�lone na
rysunku planu  usytuowanie �ciany  budynku wzglêdem linii
rozgraniczaj¹cej ulicê ,

4) linia zabudowy nieprzekraczalna - linia okre�laj¹ca
dopuszczalne zbli¿enie �cian budynku do granic dzia³ki,

5) obiekty i urz¹dzenia towarzysz¹ce - urz¹dzenia tech-
niczne (naziemne i podziemne),  obiekty  gospodarcze, us³ugo-
we  i  inne,  zwi¹zane z podstawow¹ funkcj¹ terenu lub pe³ni¹ce
wobec niej s³u¿ebn¹ rolê ,

6) obszary potencjalnego zagro¿enia powodzi¹ - tereny
chronione wa³ami przeciwpowodziowymi ale objête zalewem
Odry w czasie powodzi w lipcu 1997 r. do poziomu ok. 159 m
n.p.m. (poziom o prawdopodobieñstwie wyst¹pienia raz na 100 lat),

7) zabudowa zagrodowa - zabudowa ³¹cz¹ca funkcjê
mieszkaniow¹ z rolnicz¹, równie¿ us³ugow¹,

8) przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko - inwestycje i inne dzia³ania okre�lone w ten spo-
sób w przepisie szczególnym,

9) us³ugi komercyjne  - us³ugi  o charakterze rynkowym,
realizowane z funduszy niepublicznych,

10) dzia³alno�æ gospodarcza o charakterze nieuci¹¿li-
wym - dzia³alno�æ w zakresie rzemios³a, handlu i innych us³ug,
nie zaliczona do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko, tak¿e takich, dla których obowi¹zek sporz¹-
dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko mo¿e byæ stwier-
dzony przez w³a�ciwy organ, oraz nie powoduj¹ca przekrocze-
nia norm jako�ci �rodowiska, okre�lonych w przepisach
szczególnych dla terenów zabudowy mieszkaniowej, w szcze-
gólno�ci:

a) dopuszczalnych poziomów ha³asu, w tym ha³asu od
obs³uguj¹cych �rodków transportu,

b) dopuszczalnych warto�ci stê¿eñ substancji zanieczysz-
czaj¹cych powietrze, w tym emisji nieprzyjemnych zapachów,

c) konieczno�ci korzystania z transportu pojazdami o do-
puszczalnej masie powy¿ej 3,5 tony,

11) lokal u¿ytkowy dla dzia³alno�ci us³ugowej lub innej
dzia³alno�ci gospodarczej o charakterze nieuci¹¿liwym - czê�æ
budynku mieszkalnego wydzielona sta³ymi przegrodami budow-
lanymi albo odpowiednio przystosowany budynek gospodarczy
lub jego czê�æ,

12) uci¹¿liwe us³ugi i obiekty zwi¹zane z obs³ug¹ trans-
portu - warsztaty blacharskie i lakiernicze,  bazy transportowe i
sprzêtowe, stacje paliw, MOP (miejsca obs³ugi podró¿nych),

13) us³ugi publiczne - us³ugi o charakterze ogólnospo-
³ecznym, realizowane z  funduszy  i sk³adek publicznych lub z ich
udzia³em,

14) realizacja lokalnych celów publicznych - realizacja
inwestycji s³u¿¹cych ogó³owi  mieszkañców, których finansowa-
nie obci¹¿a w ca³o�ci lub w czê�ci bud¿et Gminy (np. inwestycje
z zakresu sportu, dróg gminnych, sieci i niektórych urz¹dzeñ
infrastruktury  technicznej),

15) realizacja ponadlokalnych celów publicznych - re-
alizacja inwestycji s³u¿¹cych ogó³owi   mieszkañców, których
finansowanie w ca³o�ci lub w czê�ci obci¹¿a bud¿et samorz¹du
wojewódzkiego albo bud¿et pañstwa,

16) pas obs³ugi technicznej - pas terenu wzd³u¿ linii elek-
troenergetycznych i gazoci¹gów na terenie zabudowy mieszka-
niowej i planowanych zalesieñ, niezbêdny dla obs³ugi i remontu
tych urz¹dzeñ,

17) deszczowanie �cieków - rozprowadzanie �cieków
na gruntach rolnych poprzez zainstalowane w tym celu sta³e lub
przeno�ne ruroci¹gi i urz¹dzenia zraszaj¹ce,

18) przepisy szczególne - przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi i Polskie Normy.

DZIA£  II

PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

Rozdzia³ 1
Mieszkalnictwo, us³ugi, zieleñ urz¹dzona

§ 8. Na ustalonych w planie terenach zabudowy mieszka-
niowej  obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania i
standardy kszta³towania zabudowy:

1. MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wraz z ogrodami przydomowymi:

1) zachowaæ dotychczasowe funkcje podstawowe poprzez
utrzymanie istniej¹cej zabudowy, remonty, przebudowê, wymia-
nê, budowê nowych budynków,

2) wysoko�æ nowych i przebudowywanych budynków - do
2 kondygnacji naziemnych,  nie wliczaj¹c u¿ytkowego poddasza,

3) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy przy realizacji nowych bu-
dynków - w odleg³o�ci:

a) 6 m od ulic klasy lokalnej (KL), dojazdowej (KD) i ci¹-
gów pieszo-jezdnych (KP) lub wed³ug ustaleñ rysunku planu ,

b) 8 m od ulicy Ko�cielnej w ci¹gu drogi powiatowej
nr 27716 K¹ty Opolskie - Komprachcice, klasy zbiorczej (KZ),

c) 25 m od drogi wojewódzkiej nr 423 Opole - Kêdzierzyn,
klasy g³ównej ruchu przyspieszonego (KGP),

4) w przypadku realizacji nowych budynków w istniej¹cych
zespo³ach zabudowy mieszkaniowej nale¿y utrzymaæ dotychcza-
sow¹ liniê zabudowy wyznaczon¹ przez s¹siedni¹ zabudowê,
jednak w odleg³o�ciach nie mniejszych ni¿ okre�lone w punkcie 3,

5) linie nieprzekraczalne zabudowy - wed³ug rysunku pla-
nu, w razie braku odpowiednich ustaleñ obowi¹zuj¹ odleg³o�ci
okre�lone w przepisie szczególnym,

6) dachy -  o symetrycznym uk³adzie po³aci, spadkach
30 - 45o lub podobnych, jak w istniej¹cej  zabudowie s¹siedniej
oraz dowolnym do�wietleniu poddasza,

7) uk³ad kalenic - jak w zabudowie s¹siedniej,
8) formê zabudowy, elewacje, elementy �cienne i dacho-

we, ogrodzenia - stosowaæ zgodnie z regionalnymi tradycjami,
9) powierzchnia biologicznie czynna (trawniki, ogrody, zie-

leñ ozdobna) powinna stanowiæ nie mniej ni¿ 50 % powierzchni
dzia³ki jednorodzinnej,

10) zabudowê gospodarcz¹, w tym wolno stoj¹ce gara¿e,
dostosowaæ skal¹ i stylem do budynku mieszkalnego,

11) poziom pod³ogi parteru ustala siê na wysoko�ci
0,5 - 0,8 m od powierzchni terenu.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza siê :
1) realizacjê budynków bli�niaczych - mieszkalnych, go-

spodarczych i gara¿y, pod warunkiem spe³nienia wymagañ
ochrony przeciwpo¿arowej, okre�lonych w przepisach szczególnych,

2) przebudowê budynku usytuowanego �cian¹ zewnêtrzn¹
bez otworów bezpo�rednio przy granicy dzia³ki - tylko w uzasad-
nionych przypadkach i pod warunkiem spe³nienia wymagañ
ochrony przeciwpo¿arowej, okre�lonych w przepisach szczególnych,

3) realizacjê nie wiêcej ni¿ jednego obiektu towarzysz¹cej
zabudowy gospodarczej i wolno stoj¹cego gara¿u, dostosowa-
nych stylem i skal¹ do budynku mieszkalnego,

4) realizacjê lokalu u¿ytkowego dla dzia³alno�ci us³ugo-
wej lub innej dzia³alno�ci gospodarczej o charakterze nieuci¹¿-
liwym, o powierzchni nie przekraczaj¹cej 30% powierzchni u¿yt-
kowej budynku mieszkalnego,

5) w przypadku lokalizowania us³ug ustala siê obowi¹zek
wydzielenia w granicach dzia³ki odpowiedniej liczby  miejsc po-
stojowych dla pojazdów,

6) sytuowanie w granicach dzia³ki bezodp³ywowych urz¹-
dzeñ do gromadzenia �cieków - do czasu  realizacji systemu
kanalizacji zbiorowej.

Dziennik Urzêdowy
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3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala siê zasady
i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane:

1) minimalna powierzchnia dzia³ki jednorodzinnej w za-
budowie wolno stoj¹cej  - 600 m2  przy szeroko�ci frontu dzia³ki min.
18 m, w zabudowie bli�niaczej odpowiednio  -  min. 400 m2  i 12 m,

2) podzia³ na dzia³ki przeprowadziæ zgodnie z ustaleniami
rysunku planu,

3) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê korektê
wyznaczonych w planie linii rozgraniczaj¹cych dzia³ki na tere-
nach projektowanej zabudowy mieszkaniowej, pod warunkiem
zachowania zasad ich zagospodarowania i powierzchni, okre-
�lonych w punkcie 1,

4) na terenach istniej¹cej zabudowy ustala siê mo¿liwo�æ
wydzielania nowych dzia³ek pod warunkiem zachowania mini-
malnej powierzchni dzia³ki, szeroko�ci  dzia³ki mierzonej w linii
zabudowy oraz dostêpu do drogi publicznej.

4.Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w granicach obszaru potencjalnego zagro¿enia powodzi¹ obo-
wi¹zuj¹ dodatkowe ustalenia, zawarte w § 23.

§ 9. Na ustalonych w planie terenach  zabudowy zagrodo-
wej  obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania i stan-
dardy kszta³towania zabudowy :

1. MR  - tereny dominuj¹cej zabudowy zagrodowej z udzia-
³em zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z ogrodami i
obiektami s³u¿¹cymi produkcji rolniczej:

1) zachowaæ dotychczasowe funkcje podstawowe poprzez
utrzymanie istniej¹cej zabudowy, remonty, przebudowê, wymia-
nê, budowê nowych budynków,

2) wysoko�æ budynków nowych i przebudowywanych - do
2 kondygnacji naziemnych, nie wliczaj¹c u¿ytkowego  poddasza,

3) w przypadku realizacji nowych budynków w istniej¹cej
zabudowie zagrodowej nale¿y utrzymaæ dotychczasow¹ liniê
zabudowy, wyznaczon¹ przez s¹siedni¹ zabudowê, jednak w
odleg³o�ciach nie mniejszych ni¿ okre�lone w § 8 ust. 1 pkt 3,

4) ustalenia § 8 ust. 2 pkt. 1i 2, dotycz¹ce budynków bli�-
niaczych i przebudowy budynków usytuowanych na granicy dzia³ki
stosuje siê odpowiednio,

5) dachy - o symetrycznym uk³adzie po³aci, spadkach
30 - 45o lub podobnych jak w istniej¹cej zabudowie s¹siedniej
oraz dowolnym do�wietleniu poddasza, uk³ad kalenic jak w za-
budowie s¹siedniej,

6) formê zabudowy, elewacje, elementy �cienne i dacho-
we, ogrodzenia - stosowaæ  zgodnie z regionalnymi tradycjami,

7) powierzchnia dzia³ki w zabudowie zagrodowej - sto-
sownie do potrzeb,

8) gara¿e i miejsca postojowe dla pojazdów, w liczbie od-
powiedniej dla funkcji  terenu  - lokalizowaæ  w granicach dzia³ki,

9) zabudowê gospodarcz¹ dostosowaæ skal¹ i stylem do
budynku mieszkalnego, odstêpstwa, tak¿e dotycz¹ce wysoko-
�ci budynków i kszta³tu dachu dopuszcza siê w przypadkach
uzasadnionych potrzebami technologicznymi.

2. Na obszarach, o których mowa w ust. 1  dopuszcza siê:
1) przekszta³cenia funkcji podstawowej istniej¹cych bu-

dynków i urz¹dzeñ na us³ugow¹ i wytwórcz¹, a tak¿e lokalizacjê
nowych obiektów us³ug komercyjnych,

2) chów i hodowlê zwierz¹t,  z wyj¹tkiem zwierz¹t futerko-
wych miêso¿ernych, w obiektach o maksymalnej obsadzie
49 DJP (du¿ych jednostek przeliczeniowych wed³ug przepisu
szczególnego), pod warunkiem nie przekraczania standardów
jako�ciowych powietrza, w tym zapachowych, okre�lonych w
przepisie szczególnym - na przyleg³ych terenach MN oraz us³ug
publicznych i komercyjnych,

3) sytuowanie budynku �cian¹ zewnêtrzn¹ bez otworów
bezpo�rednio przy granicy dzia³ki - tylko w uzasadnionych przy-
padkach i pod warunkiem spe³nienia wymagañ ochrony prze-
ciwpo¿arowej, okre�lonych w przepisach szczególnych,

4) wydzielanie nowych dzia³ek pod zabudowê jednoro-
dzinn¹ przy zachowaniu minimalnych wielko�ci  dzia³ek, okre-
�lonych w   §  8 ust. 3 pkt 1 oraz dostêpu do drogi publicznej.

3. W stosunku do zabudowy sprzed 1945 r.,  przy ustalaniu
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu uwzglêdniæ
warunki ochrony konserwatorskiej wed³ug ustaleñ  § 29.

4. Dla zabudowy o której mowa w ust. 1, po³o¿onej w gra-
nicach obszaru potencjalnego zagro¿enia powodzi¹ obowi¹zuj¹
dodatkowe ustalenia, zawarte w  § 23 .

§ 10. 1. Ustala siê tereny us³ug publicznych z urz¹dzenia-
mi towarzysz¹cymi :

1) UO  -  us³ugi o�wiaty  podstawowej,
2) UW  -  us³ugi wyznaniowe (ko�ció³ katolicki),
3) UI    -  inne us³ugi publiczne,
4) US   -  tereny sportu.
2. Na terenach wymienionych w ust. 1 ustala siê utrzyma-

nie istniej¹cego przeznaczenia z mo¿liwo�ci¹  remontów, prze-
budowy, rozbudowy i budowy nowych obiektów us³ugowych i
towarzysz¹cych, wzbogacaj¹cych funkcjê podstawow¹, z zastrze-
¿eniem  odpowiednich przepisów rozdzia³u 5.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, jako obowi¹zuj¹-
ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu ustala siê:

1) w przypadku realizacji nowych budynków w istniej¹cej
zabudowie nale¿y utrzymaæ dotychczasow¹ liniê zabudowy wy-
znaczon¹ przez s¹siedni¹ zabudowê, jednak w odleg³o�ciach
nie mniejszych ni¿ okre�lone w § 8 ust. 1 pkt 3,

2) nowe budynki powinny nawi¹zywaæ skal¹, ukszta³towa-
niem bry³y i materia³em do  otaczaj¹cej zabudowy,

3) wysoko�æ zabudowy :
a) na terenach us³ug publicznych - do 2 kondygnacji na-

ziemnych, nie wliczaj¹c poddasza u¿ytkowego,
b) na terenach US  - jedna kondygnacja naziemna, nie

wliczaj¹c poddasza u¿ytkowego,
4) zalecane dachy: strome dwu lub wielospadowe
5) w granicach dzia³ki, w miarê istniej¹cych mo¿liwo�ci i

stosownie do funkcji, lokalizowaæ miejsca postojowe dla pojaz-
dów - w tym wydzielone dla osób niepe³nosprawnych,

6) powierzchnia biologicznie czynna -  zieleñ urz¹dzona
(ozdobna, rekreacyjna)  powinna stanowiæ nie mniej ni¿ 20 %
powierzchni dzia³ki,

7) w realizacji obiektów u¿yteczno�ci publicznej uwzglêd-
niæ konieczno�æ ich dostosowania do korzystania przez osoby
niepe³nosprawne, w szczególno�ci poruszaj¹ce siê na wózkach
inwalidzkich.

4.  W granicach terenu US przewiduje siê realizacjê urz¹-
dzeñ wzbogacaj¹cych funkcjê podstawow¹:  obiekty  higienicz-
no - sanitarne  i odnowy biologicznej, miejsca siedz¹ce dla pu-
bliczno�ci, o�wietlenie boisk, parking, zieleñ ozdobn¹ i izola-
cyjn¹.

5. Na terenach, o których mowa w ust.1, dopuszcza siê
zmianê przeznaczenia - z wyj¹tkiem  ko�cio³a na terenie UW -
na inne us³ugi o charakterze publicznym.

§ 11.1. Ustala siê tereny us³ug komercyjnych z urz¹dze-
niami towarzysz¹cymi, oznaczone symbolem UC (us³ugi han-
dlu, gastronomii, rzemios³a, inne, z wy³¹czeniem  uci¹¿liwych
us³ug i obiektów  zwi¹zanych z  obs³ug¹ transportu).

2. Na terenach wymienionych w ust. 1 ustala siê utrzyma-
nie istniej¹cego przeznaczenia  z mo¿liwo�ci¹ remontów, prze-
budowy, rozbudowy i budowy nowych obiektów us³ugowych i
towarzysz¹cych, wzbogacaj¹cych funkcjê podstawow¹, z zastrze-
¿eniem odpowiednich przepisów rozdzia³u 5.

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania na terenach
UC ustala siê nastêpuj¹co:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy -  wed³ug ustaleñ § 8
ust. 1 pkt 3,
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2) wysoko�æ obiektów  kubaturowych - do 2 kondygnacji
naziemnych lub 6,0 m licz¹c od poziomu terenu do okapu dachu,

3) dachy  -  o symetrycznym uk³adzie po³aci, spadkach
30 - 45o lub podobnych, jak w istniej¹cej zabudowie s¹siedniej,

4) uk³ad kalenic - jak w zabudowie s¹siedniej,
5) formê zabudowy, elewacje, elementy �cienne i dacho-

we, ogrodzenia - stosowaæ zgodnie z regionalnymi tradycjami,
6) miejsca postojowe dla pojazdów, w liczbie odpowied-

niej dla funkcji terenu - lokalizowaæ  w granicach dzia³ki,
7) powierzchnia biologicznie czynna - zieleñ urz¹dzona

(trawniki, zieleñ ozdobna) powinna stanowiæ nie mniej ni¿ 20 %
powierzchni dzia³ki.

4. Dopuszcza siê realizacjê budynku mieszkalnego lub
mieszkania na potrzeby w³a�ciciela.

§ 12. 1. Plan  ustala tereny zieleni urz¹dzonej:
1) ZP  - zieleñ parkowa i skwery,
2) ZI   -  zieleñ izolacyjna, wysoka  i �rednia,
3) ZC  - cmentarz.
2. Na terenach wymienionych w ust.1 pkt 1 dopuszcza siê

realizacjê urz¹dzeñ i obiektów towarzysz¹cych, odpowiednich
dla funkcji podstawowej - ma³ej architektury,  o�wietlenia, urz¹-
dzeñ dla dzieci.

3. Zieleñ izolacyjn¹ ZI o której mowa w ust. 1 pkt 2 realizo-
waæ obowi¹zkowo w granicach  ustalonych rysunkiem planu,
zaleca siê urz¹dzanie zieleni izolacyjnej tak¿e w innych miej-
scach - w miarê potrzeb, w nasadzeniach uwzglêdniæ zieleñ
�redni¹ i wysok¹ z udzia³em zimozielonej.

4.W realizacji projektowanego cmentarza  wyznaniowego
ZC uwzglêdniæ:

1) pola (kwatery) grzebalne, kaplicê, komunikacjê we-
wnêtrzn¹, zieleñ o za³o¿eniu    parkowym (ok. 20 % powierzchni),
czê�æ gospodarcz¹,

2) ogrodzenie z trwa³ego materia³u, o wysoko�ci 1,5 - 2,0 m,
3) zaopatrzenie w wodê z wiejskiej sieci wodoci¹gowej

poprzez przy³¹cze wodoci¹gowe z hydrantami naziemnymi,
4) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  - z zewnêtrznej sie-

ci niskiego napiêcia,
5) parking ogólnodostêpny KX - wed³ug ustaleñ rysunku

planu,
6) gromadzenie odpadów z pielêgnacji mogi³ - w konte-

nerach, wywóz na wysypisko gminne.
5. Budowê cmentarza poprzedziæ odpowiednimi badania-

mi geotechnicznymi.
6. Istniej¹cy cmentarz przyko�cielny przewiduje siê do za-

mkniêcia.

Rozdzia³ 2
Dzia³alno�æ gospodarcza

§ 13. Plan ustala  tereny  dzia³alno�ci gospodarczej oraz
zasady ich zabudowy i zagospodarowania:

1. DG - tereny  wielobran¿owej dzia³alno�ci  gospodarczej:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy od przyleg³ych dróg

oraz kierunki dostêpno�ci komunikacyjnej ustala rysunek planu,
2) w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ wymagania

dotycz¹ce ograniczenia zabudowy w pobli¿u gazoci¹gu EG i linii
elektroenergetycznych EE - okre�lone w § 25 i  § 27,

3) wysoko�æ zabudowy produkcyjnej i magazynowej - do
6 m, chyba ¿e wzglêdy technologiczne wymagaj¹  wiêkszej,

4) wysoko�æ budynków administracyjnych, socjalnych i
innych - do 2 kondygnacji naziemnych, nie wliczaj¹c u¿ytkowego
poddasza,

5) w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ:
a) miejsca postojowe w liczbie odpowiedniej do funkcji

terenu, równie¿ dla osób niepe³nosprawnych,

b) zieleñ urz¹dzon¹ na min. 20 % powierzchni,
c) pasy zwartej zieleni izolacyjnej �redniej i wysokiej z udzia-

³em zimozielonej, o szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 5 m - od strony
zabudowy mieszkaniowej MN

6) wymagane zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
wód podziemnych:

a) pe³ne uszczelnienie powierzchni placów magazynowych
i manewrowych oraz innych powierzchni nara¿onych na zanie-
czyszczenie substancjami szkodliwymi,

b) wewnêtrzna sieæ kanalizacji deszczowo-przemys³owej
i zabezpieczenie przed sp³ywem zanieczyszczonych wód opa-
dowych na tereny przyleg³e,

c) na terenach baz transportowych i innych obiektów ob-
s³ugi transportu - separatory paliw i olejów przed w³¹czeniem
wewnêtrznej sieci kanalizacyjnej do systemu zewnêtrznego,

d) dopuszczenie do u¿ytkowania obiektów produkcyjnych
warunkuje siê wyposa¿eniem terenu w system kanalizacji.

2. DG/ZL - teren wielobran¿owej dzia³alno�ci gospodar-
czej w miejscu by³ej cegielni, alternatywnie teren zalesieñ:

1) w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania
obowi¹zuj¹ odpowiednio ustalenia ust. 1lub § 20 ust. 4,

2) charakter  inwestycji oraz  rozwi¹zania  konstrukcyjne
zabudowy  powinny  uwzglêdniaæ potencjalne zagro¿enie powo-
dzi¹.

3. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1, w przy-
padku potrzeby wydzielenia dzia³ek dla wiêcej ni¿ jednego inwe-
stora - ustala siê wymóg sporz¹dzenia koncepcji programowo -
przestrzennej, umo¿liwiaj¹cej podejmowanie decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu,  koncepcja powin-
na okre�laæ:

1) program i charakterystykê techniczn¹ inwestycji,
2) uk³ad projektowanych dróg wewnêtrznych i powi¹zania

z drogami publicznymi,
3) projektowany podzia³ funkcjonalny lub na dzia³ki,
4) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.

Rozdzia³ 3
Komunikacja,  infrastruktura techniczna i komunalna

§ 14. 1. Sieæ obs³ugi komunikacyjnej terenów objêtych
planem tworz¹ drogi publiczne:

1) KGP -  droga wojewódzka nr 423  relacji Opole -  Kê-
dzierzyn - Ko�le, klasy GP - g³ówna ruchu przyspieszonego o
wymaganej szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych - 35 m,  plan
obejmuje odcinek 1,0 km w dotychczasowych liniach rozgrani-
czaj¹cych pasa drogowego szeroko�ci 20 - 30 m,

2) KZ, KL  -  drogi powiatowe:
a) nr 27 716 relacji K¹ty Opolskie - Komprachcice (KZ) o

wymaganej  szeroko�ci  w  liniach rozgraniczaj¹cych - 20 m, w
granicach planu znajduje siê odcinek d³ugo�ci 1,0 km w ci¹gu
ul. Ko�cielnej o szeroko�ci w dotychczasowych liniach rozgrani-
czaj¹cych 8 - 15 m,

b) nr 27-768 relacji K¹ty Opolskie - Chorula (KL) o wyma-
ganej szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych - 15 m, plan obej-
muje odcinek d³ugo�ci 1,2 km w ci¹gu ul. Szerokiej o szeroko-
�ci w dotychczasowych liniach rozgraniczaj¹cych 7 - 18 m,

c) plan uwzglêdnia rezerwê terenu na poszerzenie pasów
drogowych dróg, o których mowa w pkt. a i b  do wymaganych
szeroko�ci w odcinkach tych dróg (ulic) obustronnie nie zabu-
dowanych, oznaczone symbolami KZp i KLp,

3) KL -  droga gminna klasy  L  - lokalna w ci¹gu ul. Od-
rzañskiej,  o wymaganej szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych
- 12 m, o szeroko�ci w dotychcza-sowych liniach rozgraniczaj¹-
cych - 10 m,

4) KD -  ulice klasy D - dojazdowe, istniej¹ce i projektowa-
ne dla obs³ugi nowych zespo³ów zabudowy mieszkaniowej MN,
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us³ugowej UC i cmentarza ZC, o wymaganej i planowanej sze-
roko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych  - 10 m.

2. Plan przewiduje remonty i przebudowê dróg publicz-
nych, zmierzaj¹ce do uzyskania parametrów ustalonych klas,
normowanych przepisem szczególnym.

3. W realizacji przedsiêwziêæ, o których mowa w ust. 2,
nale¿y uwzglêdniæ:

a) potrzeby osób niepe³nosprawnych, poruszaj¹cych siê
na wózkach inwalidzkich,

b) budowê, w razie takiej potrzeby, urz¹dzeñ zmniejszaj¹-
cych natê¿enie ha³asu komunikacyjnego, emitowanego z drogi
wojewódzkiej KGP do wielko�ci dopuszczalnych, okre�lonych
w przepisie szczególnym.

4. Plan nie okre�la szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych
uk³adu komunikacyjnego.

5. W liniach rozgraniczaj¹cych dróg publicznych nale¿y or-
ganizowaæ, zgodnie z ustalon¹ klas¹ drogi i zwi¹zanymi z ni¹
parametrami:

a) ruch ko³owy,
b) ruch rowerowy (�cie¿ki rowerowe),
c) ruch pieszy (chodniki),
d) urz¹dzenia obs³ugi komunikacji zbiorowej,
e) infrastrukturê techniczn¹,
f) zieleñ,
g) urz¹dzenia chroni¹ce tereny przyleg³e przed nadmier-

nym ha³asem.
6.Infrastrukturê techniczn¹ liniow¹ nie zwi¹zan¹ z drog¹ -

przewody wodoci¹gowe i kanalizacyjne, przewody sieci elektro-
energetycznej i telekomunikacyjnej - prowadziæ w uk³adach pod-
ziemnych, za zezwoleniem i na warunkach uzgodnionych z w³a-
�ciwym zarz¹dc¹ drogi.

§ 15. 1. Uzupe³niaj¹c¹ sieæ obs³ugi komunikacyjnej ob-
szaru objêtego planem tworz¹ drogi wewnêtrzne i parkingi:

1) KW - drogi wewnêtrzne, istniej¹ce - o szeroko�ci w
dotychczasowych liniach  rozgraniczaj¹cych oraz projektowane
na terenie DG  - o szeroko�ci 10 m,

2) KX -  parkingi  ogólnie dostêpne, istniej¹ce oraz plano-
wane przy terenach ZC i  US.

2.Wyznacza siê kierunki dostêpno�ci komunikacyjnej pro-
jektowanych terenów  wielobran¿owej dzia³alno�ci gospodar-
czej - wed³ug rysunku planu.

§ 16. 1. Plan ustala teren urz¹dzeñ obs³ugi  komunikacji
samochodowej, oznaczony symbolem KS, dla którego ustala
siê warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) nieprzekraczalna  linia zabudowy dla obiektów kubatu-
rowych od strony drogi  wojewódzkiej nr 423 i ul. Ko�cielnej
wed³ug rysunku planu, dodatkowo nale¿y uwzglêdniæ wymaga-
ne minimalne odleg³o�ci urz¹dzeñ do magazynowania i dystry-
bucji paliw od lasu, gazoci¹gu i linii elektroenergetycznej 110 kV
- okre�lone w przepisach o ochronie przeciwpo¿arowej,

2) wysoko�æ zabudowy dla obiektów kubaturowych - do
2 kondygnacji naziemnych, nie wliczaj¹c u¿ytkowego poddasza,

3) zabudowê realizowaæ jako jeden obiekt wielofunkcyjny,
lub zespó³ obiektów, z zastosowaniem form architektonicznych
charakterystycznych dla regionu,

4) wymagane zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
wód podziemnych:

a) wewnêtrzna sieæ kanalizacji deszczowo - przemys³o-
wej z separatorami paliw i olejów przed odprowadzeniem �cie-
ków do zewnêtrznej sieci kanalizacyjnej,

b) wielo�cienne zbiorniki paliw, umieszczone w szczelnej
wannie o pojemno�ci wystarczaj¹cej do zatrzymania ca³o�ci
magazynowanego paliwa,

c) pe³ne uszczelnienie powierzchni placów manewrowych,
d) zabezpieczenie przewodów, instalacji i urz¹dzeñ pali-

wowych przed bezpo�rednim wyciekiem paliw do ziemi ,
e) system wczesnego ostrzegania o wyciekach paliw oraz

system monitoringu wód podziemnych w postaci piezometrów.
2.   Zalecany program us³ug w granicach terenu, o którym

mowa w ust. 1 - stacja paliw z obiektami i urz¹dzeniami obs³ugi
podró¿nych, w tym:

a) stanowiska  postojowe dla samochodów osobowych -
maksymalnie 10,

b) stanowiska postojowe samochodów ciê¿arowych i au-
tobusów - maksymalnie 5,

c) urz¹dzenia sanitarne z instalacj¹ wodno - kanalizacyjn¹,
d) inne urz¹dzenia i us³ugi  (gastronomiczne, handlowe,

hotelowe, kulturalne, telekomunikacyjne, rekreacyjne).

§ 17. Ustala siê zasady docelowego wyposa¿enia obsza-
ru planu w zakresie infrastruktury technicznej:

1. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
1) w zakresie �rednich napiêæ - istniej¹cymi liniami napo-

wietrznymi i projektowanymi  kablowymi  15 kV, oznaczonymi na
rysunku planu symbolem EE 15 kV,

2) w zakresie niskich napiêæ - liniami napowietrznymi i
kablowymi z istniej¹cych  stacji transformatorowych  15/0,4 kV,
oznaczonych na rysunku planu symbolem ET:

a) K¹ty - Ko�cielna,
b) K¹ty - Wie�,
c) K¹ty - Cegielnia.
Przewiduje siê modernizacjê istniej¹cych i realizacjê no-

wych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, wed³ug ustaleñ ry-
sunku planu (na terenie DG i nowego zespo³u zabudowy miesz-
kaniowej  MN przy ul. Odrzañskiej) oraz rozbudowê kablowych
sieci rozdzielczych; realizacja wiêkszej liczby nowych stacji trans-
formatorowych nie wymaga zmiany planu.

2. Zaopatrzenie w wodê - z istniej¹cej wiejskiej  sieci
wodoci¹gowej, przebieg istniej¹cych przewodów sieci rozdziel-
czej (W O 110 - 45) wskazano na rysunku planu.

3. Odprowadzenie �cieków :
1) komunalnych -  do planowanej sieci kanalizacyjnej gra-

witacyjno - t³ocznej i  istniej¹cej oczyszczalni w Choruli w Gminie
Gogolin; plan przewiduje objêcie systemem kanalizacji zbioro-
wej terenów oznaczonych symbolami MN, MR, UO, UW, US, UI,
UC, DG, DG/ZL, RP wed³ug zasad okre�lonych w § 18,

2) przemys³owych - z terenów  DG, KS  - do projektowanej
sieci kanalizacyjnej, o której mowa w pkt. 1, po uprzednim pod-
czyszczeniu w urz¹dzeniach zak³adowych w przypadku przekro-
czenia dopuszczalnych wska�ników zanieczyszczenia,

3) wód opadowych i roztopowych z dróg i ulic o trwa³ej
nawierzchni oraz z innych powierzchni zanieczyszczonych - do
przewidywanej kanalizacji deszczowej lub ogólnosp³awnej,

4) dopuszcza siê sytuowanie w granicach terenów zain-
westowanych,  bezodp³ywowych urz¹dzeñ do gromadzenia �cie-
ków - do czasu realizacji planowanego systemu kanalizacji zbio-
rowej.

4. Zaopatrzenie w gaz - sieci¹ rozdzielcz¹, zasilan¹  z
gazoci¹gu wysokiego ci�nienia EEG O 400 4 MPa relacji Zdzie-
szowice - Ozimek, za po�rednictwem stacji redukcyjno-pomia-
rowej, usytuowanej w pasie obs³ugi technicznej gazoci¹gu NT.

5. Energia cieplna - przewiduje siê ogrzewanie z w³asnych
�róde³ ciep³a, zalecone stosowanie ekologicznych no�ników
energii (paliwa gazowe, olejowe, energia elektryczna).

6. Telekomunikacja - przewiduje siê rozbudowê kablo-
wych sieci abonenckich na terenach zainwestowanych wsi; do-
puszcza siê budowê stacji telefonii komórkowej, z wy³¹czeniem
terenów MN, MR, us³ug publicznych i komercyjnych oraz obsza-
rów i obiektów podlegaj¹cych ochronie konserwatorskiej.
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8. W zakresie gospodarki odpadami sta³ymi plan prze-
widuje:

1) gromadzenie odpadów komunalnych w kontenerach i zor-
ganizowany system wywozu na wysypisko obs³uguj¹ce Gminê,

2) postêpowanie z odpadami przemys³owymi i niebez-
piecznymi - wed³ug decyzji i uzgodnieñ w³a�ciwych organów,
wydanych na podstawie przepisów ustawy o odpadach,

3) odpady w postaci mas ziemnych z wykopów budowla-
nych nale¿y wykorzystaæ do kszta³towania powierzchni terenów
inwestycji a nadwy¿ki do rekultywacji terenów zdegradowanych
na terenie Gminy.

§ 18. 1. Przewody podziemne sieci wodoci¹gowych, ka-
nalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunika-
cyjnych oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne niskich i
�rednich napiêæ i telekomunikacyjne - nale¿y prowadziæ w pa-
sach rozgraniczenia ulic i dróg.

2. Dopuszcza siê prowadzenie sieci, o których mowa w
ust. 1 oraz lokalizowanie towarzysz¹cych urz¹dzeñ infrastruktu-
ralnych (przepompownie �cieków, stacje transformatorowe, sta-
cje rozdzielcze) na nieruchomo�ciach gruntowych s¹siaduj¹-
cych z ulicami, je¿eli pozwalaj¹ na to lokalne warunki - w uzgod-
nieniu z w³a�cicielami tych nieruchomo�ci.

§ 19.1. Obszar planu przecinaj¹ przesy³owe sieci infra-
strukturalne o znaczeniu krajowym i regionalnym:

a) gazoci¹g wysokiego ci�nienia  EG O 400 4 MPa relacji
Zdzieszowice - Ozimek,

b) napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego na-
piêcia EE 220 kV relacji Groszowice - Wielopole,

c) napowietrzna dwutorowa linia wysokiego napiêcia
EE 110kV relacji Krapkowice - Groszowice oraz Chorula - Tar-
nów Opolski.

2. Wzd³u¿ sieci, o których mowa w ust. 1, plan wyznacza,
na terenach planowanych zalesieñ i zabudowy mieszkaniowej,
pasy obs³ugi technicznej NT o szeroko�ci:

a) wzd³u¿ gazoci¹gu EEG O 400 4 MPa - 8 m  (strefa kon-
trolowana - po 4 m z ka¿dej strony osi gazoci¹gu),

b) wzd³u¿ linii EE 220kV - 28 m (po 14 m z ka¿dej strony),
c) wzd³u¿ linii EE 110kV - 20 m (po 10 m z ka¿dej strony).
3. Tereny NT nie podlegaj¹ zalesieniu i zabudowie, nale¿y

u¿ytkowaæ je w dotychcza-sowy sposób (jako grunty rolne i dro-
gi) lub urz¹dziæ na nich zieleñ nisk¹.

4. Ewentualn¹ przebudowê sieci wymienionych w ust. 1
przeprowadziæ z równoczesn¹ zmian¹ ich dotychczasowej tra-
sy; nowy przebieg ustaliæ w sposób nie koliduj¹cy z istniej¹c¹ i
projektowan¹ zabudow¹ wsi.

Rozdzia³ 4
Rolnictwo i le�nictwo

§ 20.1. Plan ustala obszary rolniczej  i le�nej  przestrzeni
produkcyjnej :

1) R   -  tereny u¿ytków rolnych,
2) RP -  tereny specjalistycznej produkcji rolnej,
3) LZ  -  tereny zalesieñ ma³owarto�ciowych gruntów rolnych,
4) LS  - tereny lasów,
5) WP - tereny wód otwartych.

2. Na terenach u¿ytków rolnych R (gruntów ornych i u¿yt-
ków zielonych) przewiduje siê zachowanie  podstawowej funk-
cji terenów - upraw rolnych; obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady
zagospodarowania:

1) utrzymanie istniej¹cych zadrzewieñ i zakrzewieñ �ród-
polnych a tak¿e wprowadzanie nowych - w zakresie nie zmienia-
j¹cym podstawowej funkcji terenu,

2) utrzymanie w odpowiednim stanie dróg gospodarczych,
3) dopuszcza siê:
a) budowê budynków lub obiektów s³u¿¹cych produkcji

rolnej, pod warunkiem dostêpu do drogi publicznej i niezbêd-
nych sieci infrastruktury technicznej, z wy³¹czeniem gruntów rol-
nych klas I - III,

b) prowadzenie sieci napowietrznych i podziemnych infra-
struktury technicznej wraz z towarzysz¹cymi urz¹dzeniami, nie
powoduj¹cych trwa³ego przeznaczenia gruntów rolnych na cele
nierolnicze,

c) zalesianie gruntów rolnych klas V i VI innych ni¿ wska-
zuje plan, je¿eli  powierzchnia pojedynczego kompleksu zale-
sieñ  nie przekracza 1ha.

3. Na terenach specjalistycznej produkcji rolniczej RP -
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:

1) w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu sto-
suje siê odpowiednio warunki okre�lone w § 13 ust. 1 z wy³¹-
czeniem punktów 5 lit. a i b  oraz pkt. 6,

2) wielko�æ obsady i sposób hodowli zwierz¹t dostoso-
waæ do zakazów i ograniczeñ  ustalonych w § 21,

3) dopuszcza siê przekszta³cenia i zmianê funkcji terenu
RP na inn¹ - z  uwzglêdnieniem ograniczeñ o których mowa w § 21.

4. Na terenach lasów LS i planowanych zalesieñ LZ obo-
wi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:

1) u¿ytkowanie zgodne z zasadami hodowli lasu, realizo-
wane wed³ug planu urz¹dzenia lasu,

2) sk³ad gatunkowy planowanych zalesieñ powinien od-
powiadaæ warunkom siedliskowym oraz byæ zbli¿ony do  ro�lin-
no�ci potencjalnej terenu,

3) na gruntach le�nych dopuszcza siê budowê obiektów i
urz¹dzeñ s³u¿¹cych gospodarce le�nej,

4) wzd³u¿ gazoci¹gu EEG O 400 4 MPa oraz napowietrz-
nych linii elektroenergetycznych EE 110 kV i EE 220 kV, na odcin-
kach biegn¹cych przez tereny lasów i zalesieñ, wyznacza siê
pasy  wolne od drzew i krzewów o szeroko�ci:

a) w przypadku gazoci¹gu  po 4 m z ka¿dej strony jego osi,
b) w przypadku linii elektroenergetycznych - odpowiednio

10 m i 20 m  z ka¿dej strony osi linii.
5. Ustala siê tereny wód otwartych - cieków naturalnych i

rowów melioracyjnych wraz z towarzysz¹cymi urz¹dzeniami,
oznaczone symbolem W, oraz zasady ich u¿ytkowania:

1) cieki  i urz¹dzenia wodne utrzymywaæ  w odpowiednim
stanie, modernizowaæ w razie potrzeby,

2) zabrania siê odprowadzania �cieków do wód bez po-
zwolenia wodnoprawnego, uzyskanego na zasadach okre�lo-
nych w przepisie szczególnym,

3) zabrania siê grodzenia wód publicznych w odleg³o�ci
1,5 m od linii brzegu a tak¿e zakazywania  przechodzenia przez
ten obszar.

Rozdzia³  5
Ochrona �rodowiska naturalnego i ochrona przeciw-

powodziowa

§ 21. Obszar planu znajduje siê w granicach trzech, piê-
trowo wystêpuj¹cych g³ównych zbiorników wód podziemnych:
G.Z.W.P 336 "Niecka opolska", G.Z.W.P. 333 "Opole - Zawadz-
kie", G.Z.W.P. 335 "Krapkowice - Strzelce Opolskie" oraz w za-
siêgu projektowanej strefy ochrony po�redniej ujêcia wód pod-
ziemnych "Grotowice - Utrata" dla Opola; ustala siê generalne
zasady ochrony �rodowiska naturalnego, w szczególno�ci wód
podziemnych:

1. Zakazuje siê na ca³ym obszarze planu realizacji przed-
siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla
których przepis szczególny zawsze wymaga sporz¹dzenia ra-
portu o oddzia³ywaniu na �rodowisko, z wy³¹czeniem napowietrz-
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nej linii elektroenergetycznej 220 kV, wymienionej w § 19 ust. 1
lit. b oraz stacji telefonii komórkowej, o której mowa w § 17 ust. 6.

2. Na ca³ym obszarze planu zakazuje siê lokalizowania
przedsiêwziêæ mog¹cych spowodowaæ zanieczyszczenie wód
podziemnych i powierzchniowych, w szczególno�ci:

1) deszczowania oraz wylewania �cieków, rolnicze wyko-
rzystanie gnojówki i gnojowicy dopuszcza siê na zasadach okre-
�lonych w przepisach o nawozach i nawo¿eniu,

2) instalowania przydomowych oczyszczalni �cieków.

3. Powierzchnie zagro¿one zanieczyszczeniem produkta-
mi ropopochodnymi i innymi substancjami szkodliwymi, mog¹-
cymi przenikaæ do gruntu i wód podziemnych nale¿y uszczelniæ i
zabezpieczyæ przed sp³ywem zanieczyszczeñ na tereny przyleg³e.

4. Zakazuje siê :
1) dzia³alno�ci gospodarczej o charakterze uci¹¿liwym -

na terenach MN,
2) zmiany naturalnego ukszta³towania stromych skarp doli-

ny Odry; zakaz nie dotyczy celowych dzia³añ przeciwpowodziowych.

5. Dopuszcza siê lokalizowanie w obszarze planu przed-
siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla
których w³a�ciwy organ mo¿e stwierdziæ obowi¹zek sporz¹dze-
nia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko, pod  warunkiem :

1) zgodno�ci charakteru przedsiêwziêcia  z ustalonym w
planie przeznaczeniem terenu,

2) pozytywnego wyniku postêpowania w sprawie oceny
oddzia³ywania na �rodowisko, przeprowadzonego zgodnie z
wymaganiami przepisu szczególnego na etapie decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 22.1. Plan ustala mo¿liwo�æ przebudowy istniej¹cych
obwa³owañ przeciwpowodziowych, oznaczonych symbolem WP.

2. Na wa³ach i w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 3 m od ich stopy,
zakazuje siê uprawy gruntu oraz sadzenia drzew i krzewów.

3. W odleg³o�ci do 50 m od stopy wa³ów, zakazuje siê
wykonywania nowych obiektów budowlanych oraz robót i czyn-
no�ci mog¹cych spowodowaæ os³abienie pod³o¿a obwa³owañ,
w szczególno�ci studni, sadzawek i rowów.

§ 23.1. Plan wskazuje obszary potencjalnego zagro¿enia
powodzi¹, odpowiednio oznaczone na rysunku planu, o których
mowa w § 7 pkt. 6.

2. Na obszarach wymienionych w ust. 1 obowi¹zuj¹ zakazy:
1) wznoszenia nowych budynków mieszkalnych,  z zakazu

wy³¹cza siê miejsca na terenach MR, MN i RP po³o¿one na wy-
soko�ci powy¿ej 159,0 m n.p.m.,

2) zmiany ukszta³towania terenów,  z wyj¹tkiem robót zwi¹-
zanych z regulacj¹ lub utrzymaniem wód; z zakazu wy³¹cza siê
teren DG/ZL.

§ 24. Ustala siê tereny, na których obowi¹zuj¹ dopusz-
czalne, zró¿nicowane poziomy ha³asu, normowane w przepisie
szczególnym :

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(MN) i terenach zabudowy zagrodowej (MR) - obowi¹zuj¹ do-
puszczalne poziomy ha³asu przewidziane dla terenów przezna-
czonych pod zabudowê mieszkaniow¹,

2) na terenach us³ug o�wiaty (UO) - obowi¹zuj¹ dopusz-
czalne poziomy ha³asu przewidziane dla terenów przeznaczo-
nych pod budynki zwi¹zane ze sta³ym lub wielogodzinnym poby-
tem dzieci i m³odzie¿y.

§ 25. 1. Plan wskazuje orientacyjny zasiêg stref wystêpo-
wania elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj¹cego
o podwy¿szonym poziomie - wzd³u¿ istniej¹cych napowietrznych
linii elektroenergetycznych EE 220 kV i EE 110 kV, o szeroko�ci
odpowiednio 30 m i 10 m od osi tych linii.

2. W strefach, o których mowa w ust. 1, zobowi¹zuje siê
w³a�cicieli linii elektroenergetycznych do przeprowadzenia po-
miarów kontrolnych elektromagnetycznego promieniowania nie-
jonizuj¹cego, w zakresie i z czêstotliwo�ci¹ okre�lon¹ w przepi-
sie szczególnym, z uwzglêdnieniem istniej¹cych i przysz³ych
obiektów budowlanych.

3. Wyniki pomiarów, o których mowa w ust. 2, mog¹ sta-
nowiæ podstawê wyst¹pieñ do w³a�ciwych organów o ustano-
wienie obszaru ograniczonego u¿ytkowania.

§ 26. Wyznacza siê strefy ograniczeñ sanitarnych w pro-
mieniu 50 m od istniej¹cego i planowanego cmentarza ZC, w
których obowi¹zuje zakaz wznoszenia nowej zabudowy miesz-
kaniowej oraz innej - zwi¹zanej z produkcj¹ i dystrybucj¹ ¿ywno�ci.

§ 27. 1. Wyznacza siê strefy bezpieczeñstwa wzd³u¿ gazo-
ci¹gu wysokiego ci�nienia  EG O 400 4,0 MPa o zmiennej szero-
ko�ci, zale¿nej od wymaganych odleg³o�ci podstawowych, li-
czonych od osi gazoci¹gu:

a) dla zabudowy mieszkaniowej - 35 m,
b) dla obiektów zak³adów przemys³owych  - 50 m,
c) dla parkingów  - 30 m,
d) dla stacji transformatorowych 15 kV  - 5 m,
e) dla podziemnych przewodów sieciowych maj¹cych po-

³¹czenie z pomieszczeniami dla ludzi  - 20 m,
f) dla podziemnych przewodów sieciowych nie maj¹cych

po³¹czenia z pomieszczeniami  dla ludzi - 7 m,
g) dla napowietrznych linii telekomunikacyjnych i linii elek-

troenergetycznych o napiêciu do 1 kV - 2 m,
h) dla napowietrznych linii elektroenergetycznych o napiê-

ciu 1 -30 kV - 5 m,
i) dla napowietrznych linii  elektroenergetycznych  o napiê-

ciu powy¿ej 110 kV - 20 m,
j) dla zbiorników i dystrybutorów paliw -  40 m.

2. W strefach, o których mowa w ust. 1, obowi¹zuje zakaz
budowy okre�lonych obiektów; ustalone odleg³o�ci podstawo-
we mog¹ byæ zmniejszone w przypadku zastosowania specjal-
nych zabezpieczeñ lub zmian konstrukcyjnych gazoci¹gu, okre-
�lonych w przepisie szczególnym.

3. Odcinki gazoci¹gu, o którym mowa w ust. 1, w przypad-
ku których nie s¹ zachowane odleg³o�ci podstawowe od istnie-
j¹cych obiektów - nale¿y konstrukcyjnie dostosowaæ do wyma-
gañ przepisu szczególnego, dotycz¹cych odleg³o�ci zmniejszo-
nych.

4. Odleg³o�ci podstawowe, o których mowa w ust. 1, nie
obowi¹zuj¹ wzd³u¿ odcinków gazoci¹gu spe³niaj¹cych wyma-
gania wytrzyma³o�ciowe, okre�lone w przepisie szczególnym
dla odpowiedniej klasy lokalizacji gazoci¹gów - pierwszej lub
drugiej.
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Rozdzia³ 6
Ochrona �rodowiska kulturowego

§ 28. Ustala siê  obiekty i obszary podlegaj¹ce ochronie
konserwatorskiej:

1.Obiekty prawnie chronione, wpisane do rejestru i ujête
w ewidencji zabytków:

1) ko�ció³ parafialny p.w. Serca P. Jezusa (murowany
1939r.),  ujêty w ewidencji,

2) cmentarz przyko�cielny z 1909 r.,
3) Kapliczka, ul. Odrzañska, Szeroka , mur. pocz. XX w. ,
4) Kapliczka przydro¿na przy ul. Nad Odr¹ , mur. koniec XIX w. ,
5) dom mieszkalny, ul. Odrzañska 3, mur. XIX/XXw.,
6) dom mieszkalny, ul. Odrzañska 5, mur. 1892 r.,
7) dom mieszkalny, ul. Odrzañska 12, mur. koniec XIX w.,
8) dom mieszkalny, ul. Odrzañska 14, mur. XIX/XX w.,
9) dom mieszkalny, ul. Odrzañska 17, mur. XIX/XX w.,
10) stanowisko archeologiczne - pradziejowy punkt osad-

niczy i osada kultury przeworskiej,  nr 8 w rejestrze zabytków
( A 366/73),

11) stanowisko archeologiczne - osada z  I -V w. n.e. oraz
punkty osadnicze z okresu neolitu,  epoki br¹zu, nr 3 w ewidencji,

12) stanowisko archeologiczne - pó�no�redniowieczny
�lad osadniczy, nr 4 w ewidencji,

13) stanowisko archeologiczne - punkt osadniczy z okre-
su neolitu, nr 5  w  ewidencji,

14) stanowisko archeologiczne - pradziejowy i pó�no�re-
dniowieczny punkt osadniczy,  nr 7 w ewidencji.

2.Obszar zabytkowego uk³adu urbanistycznego - osady
ukszta³towanej historycznie (od lokacji z koñca XIII w. do koñca
XVIII w. i  pocz¹tku  XX w.)  - granice ustala rysunek planu.

§ 29. Ustala siê formy i zasady ochrony �rodowiska kultu-
rowego:

1. Zachowaæ niezmienion¹ formê architektoniczn¹ z za-
strze¿eniem ust. 2, oraz w³a�ciwy stan techniczny obiektów ujê-
tych w rejestrze i ewidencji zabytków, o których mowa w § 28 ust.1.

2. Rewaloryzacjê obiektów o których mowa w § 28 ust. 1
pkt. 1-9 prowadziæ w uzgodnieniu z pañstwow¹  s³u¿b¹ ochrony
zabytków - na etapie projektowania i realizacji.

3. W obszarze zabytkowego uk³adu urbanistycznego ochro-
nie podlegaj¹ zachowane elementy dawnego uk³adu z uwzglêd-
nieniem zasad zagospodarowania terenu i kszta³towania zabu-
dowy wed³ug ustaleñ rozdzia³u 1.

4. Wszelkie roboty ziemne na obszarze stanowisk arche-
ologicznych, b¹d� w ich pobli¿u nale¿y uzgadniaæ z pañstwow¹
s³u¿b¹ ochrony zabytków.

5. W przypadku stwierdzenia znalezisk archeologicznych
nale¿y niezw³ocznie zawiadomiæ pañstwow¹ s³u¿bê ochrony
zabytków i w³a�ciwy urz¹d gminy oraz podporz¹dkowaæ siê ich
zaleceniom.

DZIA£ III
PRZEPISY  KOÑCOWE

§ 30. Prawne skutki ustalenia w planie pasów obs³ugi
technicznej, o których mowa w § 19, oraz nakazów i ograniczeñ
w pobli¿u linii elektroenergetycznych wysokich napiêæ i gazoci¹-
gu wysokiego ci�nienia, o których mowa w § 25 i § 27, ponosz¹
w³a�ciciele i zarz¹dcy tych urz¹dzeñ sieciowych.

§ 31. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³a-
tê od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci  - w granicach terenów
oznaczonych w planie symbolami:

1) MN  -   5 %
2) UC   -  10%
3) DG   -  10%
4) dla pozosta³ych terenów w wysoko�ci  0%.

§ 32. W granicach obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹
traci moc plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Tar-
nów Opolski , zatwierdzony uchwa³¹ Nr VI/42/90 Gminnej Rady
w Tarnowie Opolskim  z dnia  6 grudnia 1990 r. z pó�niejszymi
zmianami.

§ 33. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Tarnów Opolski.

§ 34. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzê-
dzie Gminy.

§ 35. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Tarnów Opolski

Jan Dambon
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Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591, 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,
Nr 214, poz.1806) oraz art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowa-
dzaniu �cieków (Dz.U. Nr 72, poz.747, z 2002 r. Nr 113, poz.984)
oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr  62 poz.718 z pó�n. zm.), Rada Gminy Walce uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odpro-
wadzania �cieków stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Traci moc uchwa³a Nr II/9/02  Rady Gminy w Walcach
z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Regulaminu do-
starczania wody.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzê-
du Gminy w Walcach i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskie-
go.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Jan  Kubicz

                Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr X/60/03

                Rady Gminy Walce
z dnia 12 wrze�nia 2003 r.

R E G U L A M I N
dostarczania wody i odprowdzania �cieków

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1.1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrze-
nia w wodê i odprowadzania �cieków realizowanego przez: Za-
k³ad Bud¿etowy Wodoci¹gi i Kanalizacja

47-344 Walce ul. Mickiewicza 18
   zwanym dalej  ZAK£ADEM.
2. Poprzez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia-

³alno�æ polegaj¹c¹ na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu
wody.

3. Przez zbiorowe odprowadzanie �cieków rozumie siê
dzia³alno�æ polegaj¹c¹ na  odprowadzaniu  �cieków.

4. Ilekroæ w Regulaminie niniejszym u¿ywa siê okre�lenia
"ustawa" nale¿y przez to rozumieæ  ustawê z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym   odpro-
wadzaniu �cieków (Dz. U. Nr 72, poz.747).
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Uchwa³a Nr  X/60/03
Rady Gminy w Walcach

 z dnia 12 wrze�nia 2003 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania �cieków.

§ 2. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug dostarczania wody w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania
�cieków  na podstawie zawartej umowy, zwanej dalej ODBIORC¥.

§ 3. Dostarczenie wody lub odprowadzanie �cieków od-
bywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub od-
prowadzaniu �cieków zawartej pomiêdzy  ZAK£ADEM a OD-
BIORC¥, która ma charakter umowy cywilnoprawnej.

Rozdzia³  II
Zawieranie umów

§ 4.1. Zawarcie umowy nastêpuje na pisemny wniosek
osoby, której nieruchomo�æ zosta³a pod³¹czona do sieci. Pod-
pisanie umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie �cieków
nastêpuje po przedstawieniu przez osobê ubiegaj¹c¹ siê o za-
warcie umowy, protoko³u odbioru przy³¹czy podpisanego przez
przedstawiciela ZAK£ADU oraz powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej przy³¹czy.

§ 5.1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas okre�lony lub
nieokre�lony.

2. Umowa zawarta na czas nieokre�lony winna dopusz-
czaæ jej rozwi¹zanie za  wypowiedzeniem lub za porozumieniem
stron.

3. Umowa winna okre�laæ nadto mo¿liwo�æ rozwi¹zania
w przypadkach okre�lonych przepisami kodeksu cywilnego oraz
art.8 ustawy.

4. Wyga�niêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez
ZAK£AD �rodków technicznych  uniemo¿liwiaj¹cych dalsze ko-
rzystanie z us³ug.

Rozdzia³ III
Obowi¹zki zak³adu

§ 6.1. ZAK£AD ma obowi¹zek zapewniæ zdolno�æ posia-
danych urz¹dzeñ wodoci¹gowo- kanalizacyjnych do realizacji
dostaw wody w wymaganej ilo�ci i pod odpowiednim  ci�nie-
niem oraz  odprowadzania �cieków w sposób ci¹g³y i nieza-
wodny a tak¿e zapewniæ  nale¿yt¹ jako�æ dostarczanej wody i
odprowadzanych �cieków .

2. Minimaln¹ ilo�æ dostarczonej wody  strony winny okre-
�liæ w umowie.

3. Wymagane ci�nienie wody okre�laj¹ przepisy w spra-
wie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadaæ bu-
dynki i ich usytuowanie.

4. Woda do picia i na potrzeby gospodarcze winna odpo-
wiadaæ jako�ciowo wymaganiom  okre�lonym przez ministra
zdrowia.

§ 7. ZAK£AD zobowi¹zany jest do zapewnienia prawid³o-
wej eksploatacji posiadanej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyj-
nej, studni awaryjnych i hydrantów ulicznych, jak równie¿ do re-
gularnego informowania Wójta Gminy  oraz Rady Gminy  o jako-
�ci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludno�æ.
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§ 8. W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej
12 godzin, ZAK£AD powinien zapewniæ zastêpczy punkt poboru
wody i poinformowaæ ODBIORCÊ o jego lokalizacji.

§ 9. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w do-
stawie wody ZAK£AD powinien poinformowaæ Odbiorców w spo-
sób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na dwa dni przed plano-
wanym terminem.

§ 10.1. ZAK£AD zobowi¹zany jest do zainstalowania i utrzy-
mania u ODBIORCY wodomierza g³ównego wraz z zaworem
g³ównym.

2. Zawór g³ówny z wodomierzem jest miejscem wydania
rzeczy w rozumieniu kodeksu  cywilnego, jak równie¿ miejscem
rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.

Rozdzia³  IV
Sposób rozliczeñ

§ 11. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbio-
rowe odprowadzanie �cieków s¹ prowadzone przez ZAK£AD z
odbiorcami us³ug na podstawie okre�lonych w taryfach cen i
stawek op³at zatwierdzonych uchwa³¹ Rady Gminy, b¹d� wpro-
wadzonych w trybie art.24 ust.8 ustawy oraz ilo�ci dostarczonej
wody i odprowadzonych �cieków.

§ 12. Ilo�æ dostarczonej wody ustala siê na podstawie
odczytu wodomierza g³ównego.

Ilo�æ dostarczonych �cieków ustala siê jako równ¹ ilo�ci
wody pobranej na podstawie wskazañ wodomierza. W rozlicze-
niach ilo�ci odprowadzonych �cieków ilo�æ bezpowrotnie zu¿y-
tej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypadkach, gdy wielko�æ
ich zu¿ycia na ten cel ustalona jest na podstawie odczytu dodat-
kowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy us³ug.
W przypadku awarii wodomierza strony w drodze umowy usta-
laj¹ sposób rozliczenia na podstawie przeciêtnego zu¿ycia wody
z ostatnich sze�ciu miesiêcy.

§ 13.1. Strony okre�laj¹ w umowie okres obrachunkowy
oraz skutki niedotrzymania terminu zap³aty, jak równie¿ sposób
uiszczenia op³at.

2.Wniesienie przez ODBIORCÊ reklamacji nie wstrzymu-
je obowi¹zku uregulowania nale¿no�ci.

§ 14. Taryfa wymaga og³oszenia w lokalnej prasie, co naj-
mniej na 7 dni przed wej�ciem w ¿ycie. Zmiana taryfy nie wyma-
ga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie �cieków.

§ 15. Za wodê:
a/ zu¿yt¹ do celów przeciwpo¿arowych,
b/ zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych tere-

nów zielonych ZAK£AD obci¹¿a Gminê na podstawie cen i sta-
wek ustalonych w taryfie.

Rozdzia³  V
Warunki przy³¹czenia do sieci

§ 16. 1. Przy³¹czenie nieruchomo�ci do sieci wodoci¹go-
wej lub kanalizacyjnej odbywa siê na wniosek uprawnionej oso-
by fizycznej lub prawnej.

2. ZAK£AD po otrzymaniu wniosku wydaje warunki tech-
niczne na przy³¹czenie  nieruchomo�ci.Warunki przy³¹czenia s¹
wa¿ne  dwa lata od dnia ich wydania.

Warunki przy³¹czenia okre�laj¹:
- miejsce w³¹czenia do sieci wodoci¹gowej lub kanaliza-

cyjnej,

- maksymalne oraz �rednie dobowe zapotrzebowanie na
pobór wody,

- miejsce zainstalowania wodomierza g³ównego,
- wymagania wynikaj¹ce z przepisów prawa budowlanego.
3.Warunkiem przyst¹pienia do wykonywania robót przy³¹-

czeniowych jest wcze�niejsze   uzgodnienie dokumentacji tech-
nicznej z ZAK£ADEM.

4.Przed podpisaniem umowy na dostawê wody, ZAK£AD
dokona odbioru wykonanego przy³¹cza pod k¹tem spe³nienia
warunków technicznych.

5.Techniczne mo¿liwo�ci �wiadczenia us³ug przy³¹czenia
nieruchomo�ci do sieci   uwarunkowane s¹ usytuowaniem nie-
ruchomo�ci wzglêdem sieci oraz zdolno�ci¹ dostawy  wody z
istniej¹cej sieci wodoci¹gowej i odbioru �cieków.

Rozdzia³  VI
Obs³uga i prawa Odbiorcy us³ug

§ 17. ZAK£AD winien zapewniæ Odbiorcom nale¿yty po-
ziom us³ugi, a szczególnie winien wyodrêbniæ stanowisko pracy
do spraw obs³ugi klienta.

§ 18. ZAK£AD zobowi¹zany jest do udzielania na ¿yczenie
klienta lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji dotycz¹cej re-
alizacji us³ugi a przede wszystkim informacji taryfowych.

§ 19. ZAK£AD winien reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie na
zg³oszenie reklamacji nie d³u¿ej jednak ni¿ w ci¹gu 3 dni.

§ 20. O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug
zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania �cieków  ZAK£AD wi-
nien uprzedziæ odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty.

Rozdzia³  VII
Prawa  ZAK£ADU

§ 21. ZAK£AD ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do sieci,
je�li przy³¹czenie zosta³o wykonane bez uzyskania zgody ZA-
K£ADU, b¹d� zosta³o wykonane  niezgodnie z wydanymi warun-
kami technicznymi.

§ 22. ZAK£AD ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na
dostawê wody lub odprowadzanie �cieków, gdy wnioskodawca
nie spe³ni warunków okre�lonych w art.6 ustawy.

§ 23. ZAK£AD mo¿e odci¹æ dop³yw wody lub zamkn¹æ
przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach wymienionych w
art.8.ust.1 ustawy.

§ 24. ZAK£AD mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umo-
wy na dostawê wody lub odprowadzanie �cieków, je�li wnio-
skodawca nie usun¹³ przeszkód bêd¹cych przyczyn¹ zaniecha-
nia �wiadczenia w/w us³ug.

Rozdzia³  VIII
Obowi¹zki Odbiorców us³ug

§ 25. Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w wodê
lub odprowadzania �cieków winien wyst¹piæ z wnioskiem o za-
warcie umowy do ZAK£ADU.

§ 26. ODBIORCA winien zapewniæ niezawodne dzia³anie
wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych równie¿ poprzez ich odpo-
wiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi
lub skutkami niskich temperatur, a tak¿e prawid³owe utrzyma-
nie studzienki czy te¿ pomieszczenia, w którym s¹ zamontowa-
ne.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr110      Poz.2326- 8783 -



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 110

ODBIORCA winien u¿ytkowaæ instalacjê wodoci¹gow¹ w
sposób eliminuj¹cy mo¿liwo�æ wyst¹pienia ska¿enia chemicz-
nego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na
skutek cofniêcia siê wody  z instalacji wodoci¹gowej, powrotu
ciep³ej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania .

§ 27. ODBIORCA  us³ug zobowi¹zany jest do natychmia-
stowego powiadomienia ZAK£ADU o wszelkich stwierdzonych
uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiaro-
wego w tym o zerwaniu plomby.

§ 28. ODBIORCA zobowi¹zany jest do powiadomienia
ZAK£ADU o zmianach w³asno�ciowych nieruchomo�ci lub zmia-
nach u¿ytkownika lokalu.

§ 29. ODBIORCA winien powiadomiæ ZAK£AD o wszel-
kich zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹
mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.

§ 30. Dostawca �cieków zobowi¹zany jest do natychmia-
stowego powiadomienia ZAK£ADU o zrzutach awaryjnych lub
zmianie jako�ci �cieków odbiegaj¹cych  od warunków umowy.

§ 31. ODBIORCA jest zobowi¹zany do terminowego regulowa-
nia nale¿no�ci za  dostawê wody i odprowadzanie �cieków.

§ 32. ODBIORCA wody powinien racjonalnie gospodaro-
waæ wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdzia³  IX
Postanowienia koñcowe

§ 33. Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹
Rady Gminy Walce Nr X/60/03 z dnia 12 wrze�nia 2003 r. i obo-
wi¹zuje do odwo³ania.

§ 34. W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy ustawowe , a w szczególno�ci ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbio-
rowym odprowadzaniu �cieków wraz z przepisami wykonawczy-
mi wydanymi na podstawie niniejszej ustawy.

§ 35. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania �cie-
ków znajduje siê do wgl¹du w siedzibie Zak³adu Bud¿etowego
Wodoci¹gi  i Kanalizacja.
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