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Na podstawie art. 19 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
�cieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747)-Rada Miejska w Baborowie
uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odpro-
wadzania �cieków obowi¹zuj¹cy na obszarze Gminy Baborów,
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Uchyla siê uchwa³ê Nr XXXIV/280/2002 w sprawie
uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
�cieków.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny Baborów.

§ 4. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Jerzy Tomczyk

Za³¹cznik
do chwa³y Nr II/5/2002

Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 29 listopada 2002 r.

Regulamin
dostarczania wody i odprowadzania �cieków
obowi¹zuj¹cy na obszarze Gminy Baborów

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne.

§ 1. Niniejszy Regulamin dotyczy zbiorowego zaopatrze-
nia w wodê oraz zbiorowego odprowadzania �cieków, realizo-
wanego przez uprawnione przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo - ka-
nalizacyjne, na obszarze Gminy Baborów.

36

Uchwa³a Nr II/ 5 / 2002
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania �cieków.

§ 2. 1. Ilekroæ w Regulaminie u¿ywa siê okre�lenia przed-
siêbiorstwo - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêbiorcê w rozu-
mieniu przepisów o dzia³alno�ci gospodarczej, je¿eli prowadzi
dzia³alno�æ gospodarcz¹ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodê lub zbiorowego odprowadzania �cieków, spe³nia wy-
mogi okre�lone w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków
( Dz. U. Nr 72 poz.747) zwanej w dalszej czê�ci Regulaminu
"ustaw¹", oraz posiada zezwolenie na prowadzenie tej dzia³al-
no�ci wydane przez w³a�ciwy organ Gminy Baborów.

2. Przez 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 i oczyszczaniu �cie-
ków.

Rozdzia³ II
Minimalny poziom �wiadczonych us³ug przez przedsiê-

biorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne.

Dostarczanie wody.

§ 3. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek zapewniæ:

1. Dostarczanie z sieci wodoci¹gowej wodê odbiorcy na
podstawie zawartej z nim umowy, ustalonej wed³ug zasad okre-
�lonych niniejszym Regulaminem, a w szczególno�ci zapewniæ
dostawê wody o wymaganym ci�nieniu oraz odpowiedniej ja-
ko�ci, które okre�laj¹ obowi¹zuj¹ce przepisy; jako�æ wody do-
starczanej przez przedsiêbiorstwo stwierdza siê u wylotu na za-
worze g³ównym za wodomierzem.

2. Prawid³ow¹ eksploatacjê sieci wodoci¹gowej wraz z
czê�ci¹ przy³¹cza do zaworu g³ównego za wodomierzem oraz
dokonywaæ niezbêdnych napraw na swój koszt z wyj¹tkiem usu-
wania uszkodzeñ powsta³ych z winy odbiorcy wody.

3. Sprawno�æ techniczn¹ sieci wodoci¹gowych.
4. Dokonywanie kontroli funkcjonowania wodomierzy:
a) z w³asnej inicjatywy, bez pobierania op³at, oraz,
b) na ¿¹danie odbiorcy wody, jednak¿e w przypadku stwier-

dzenia prawid³owego funkcjonowania wodomierza przez legali-
zatora - na koszt odbiorcy.
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5. Wydawanie warunków technicznych niezbêdnych do
pod³¹czenia instalacji wodoci¹gowej budynku do sieci wodo-
ci¹gowej bêd¹cej w eksploatacji przedsiêbiorstwa oraz uzgad-
nianie w ci¹gu 14 dni przed³o¿on¹ przez inwestora dokumenta-
cjê techniczn¹.

6. Zamontowanie wodomierza na przy³¹czu przed zawo-
rem na koszt przedsiêbiorstwa.

Odbiór �cieków.

§ 4. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek zapewniæ:
1. Przyjêcie do systemu kanalizacyjnego eksploatowane-

go przez przedsiêbiorstwo �cieków bytowych, komunalnych oraz
przemys³owych od dostawców �cieków na podstawie zawartej
z nimi umowy ustalonej wed³ug zasad okre�lonych niniejszym
Regulaminem, a w szczególno�ci zapewniæ nieprzerwany od-
biór �cieków z wyj¹tkiem uzasadnionych przypadków okre�lo-
nych  w rozdziale VII niniejszego Regulaminu.

2. Prawid³ow¹ eksploatacjê sieci kanalizacyjnych wraz z
czê�ci¹ przy³¹cza oraz dokonywaæ niezbêdnych napraw na swój
koszt, z wyj¹tkiem usuwania zatorów i uszkodzeñ spowodowa-
nych przez dostawcê �cieków.

3. Wydanie warunków technicznych niezbêdnych do pod-
³¹czenia do sieci kanalizacyjnej bêd¹cej w eksploatacji przed-
siêbiorstwa.

4. Kontrolowanie odprowadzania �cieków pod wzglêdem
ich zgodno�ci z obowi¹zuj¹cymi normami oraz sygnalizowaæ
w³a�ciwym w³adzom o wszelkich zagro¿eniach spowodowanych
przez dostawcê �cieków na skutek przekroczenia tych norm.

5. Okre�lanie jako�ci dostarczanych �cieków w pierwszej
studzience od strony budynku na przykanaliku sieci kanalizacyj-
nej eksploatowanej przez przedsiêbiorstwo (granica podzia³u
stron).

§ 5. Przedsiêbiorstwo ma prawo:
1. Kontrolowaæ prawid³owo�æ realizacji robót zgodnie z

wydanymi przez nie warunkami technicznymi.
2. Wymagaæ przed ostatecznym uruchomieniem przy³¹-

cza przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzaj¹-
cych, i¿ nowy obiekt zosta³ wykonany zgodnie z przepisami pra-
wa budowlanego i sanitarnego.

3. Obci¹¿aæ dostawcê �cieków kosztami wykonanych przez
siebie kontroli i analiz, je¿eli zostanie stwierdzone nieprawid³o-
we eksploatowanie instalacji kanalizacyjnej przekraczaj¹cej
dopuszczalne warunki.

4. W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych
zanieczyszczeñ okre�lonych  w za³¹czniku do umowy - naliczaæ
op³atê dodatkow¹ okre�lon¹ w taryfie cen i op³at za odprowa-
dzanie �cieków, zatwierdzon¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej w Babo-
rowie.

Prawa i obowi¹zki odbiorcy wody.

§ 6. Odbiorca wody ma prawo:
1. Zg³aszania reklamacji dotycz¹cych wysoko�ci naliczo-

nych op³at za wodê.
2. ¯¹daæ od przedsiêbiorstwa w uzasadnionych przypad-

kach przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza.
3. ¯¹daæ upustów w przypadku dostawy wody obni¿onej

jako�ci (opusty okre�la umowa).

§ 7. Odbiorca wody zobowi¹zany jest do korzystania z za-
opatrzenia w wodê w sposób zgodny  z przepisami ustawy i nie
powoduj¹cy pogorszenia jako�ci us³ug �wiadczonych przez
przedsiêbiorstwo oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alno�ci przedsiê-
biorstwa, a w szczególno�ci do:

1. U¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób elimi-
nuj¹cy mo¿liwo�æ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bak-
teriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia
siê wody z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub
wody z instalacji centralnego ogrzewania oraz unikniêcia wszel-
kich zdarzeñ hydraulicznych.

2. Zabezpieczenia przed dostêpem osób nie uprawnio-
nych do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz.

3. Umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom przed-
siêbiorstwa wodoci¹gowego wstêpu na teren nieruchomo�ci i
do pomieszczeñ w celach okre�lonych przepisami ustawy oraz
niniejszego Regulaminu.

4. Wykonywania wszelkich napraw instalacji za zaworem.
5. Wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza

kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach okre�lonych w warunkach
przy³¹czenia do sieci.

Prawa i obowi¹zki dostawcy �cieków.

§ 8. Dostawca �cieków ma prawo:

1. Do nieprzerwanego odbioru �cieków.
2. Zg³aszania reklamacji dotycz¹cych wysoko�ci op³at za

�cieki.
3. ¯¹dania odszkodowania za szkody powsta³e z winy

przedsiêbiorstwa maj¹ce zwi¹zek  z wykonywaniem, utrzyma-
niem i eksploatacj¹ urz¹dzeñ kanalizacyjnych.

§ 9. Dostawca �cieków zobowi¹zany jest do korzystania z
odbioru �cieków w sposób zgodny  z przepisami ustawy i nie
powoduj¹cy pogorszenia jako�ci us³ug �wiadczonych przez
przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne oraz nie utrud-
niaj¹cy dzia³alno�ci przedsiêbiorstwa, a w szczególno�ci do:

1. Wykonywania na swój koszt wszelkich napraw instala-
cji kanalizacyjnej do pierwszej studzienki rewizyjnej bêd¹cej na
maj¹tku przedsiêbiorstwa, licz¹c od strony budynku,

2. Powiadamiania przedsiêbiorstwa o posiadanych w³a-
snych ujêciach wody w celu umo¿liwienia prawid³owego obli-
czania nale¿no�ci za odbiór �cieków,

3. Wykonywania uszczelnieñ oraz zamontowania na swój
koszt niezbêdnych urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed cofniêciem
siê �cieków do sieci kanalizacyjnej,

4. Wykorzystywania swojego przy³¹cza wy³¹cznie na u¿y-
tek w³asny i tylko do �cieków sanitarnych, chyba ¿e zawarta
umowa stanowi inaczej,

5. Likwidacji na swój koszt instalacji, za pomoc¹ których
odprowadza³ �cieki do zbiorników bezodp³ywowych do czasu
w³¹czenia do sieci kanalizacyjnej,

6. Stosowania takich rozwi¹zañ technicznych, które unie-
mo¿liwiaj¹ bezpo�rednie po³¹czenie instalacji wodoci¹gowej z
instalacj¹ kanalizacyjn¹.

Rozdzia³ III
Zasady zawierania i rozwi¹zywania umów z odbiorca-

mi wody i dostawcami �cieków.

§ 10. 1. Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów o
zaopatrzeniu w wodê i odprowadzanie �cieków, okre�laj¹ prze-
pisy art. 6 ustawy.

2. Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadza-
nie �cieków nastêpuje po podpisaniu przez strony protokó³ów z
prób i odbiorów prac budowlano-monta¿owych wykonanych w
zwi¹zku z przy³¹czeniem do sieci.

3. Tre�æ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie
�cieków nie mo¿e ograniczaæ praw i obowi¹zków stron, wynika-
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j¹cych z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych do ustawy
oraz z niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku zmiany odbiorcy us³ug, nastêpuje wyga-
�niêcie umowy zawartej   z dotychczasowym odbiorc¹.

5. Integraln¹ czê�æ umowy o zaopatrzenie w wodê i odpro-
wadzanie �cieków stanowi za³¹cznik, sk³adany przez odbiorcê
us³ug przy zawieraniu umowy i aktualizowany ka¿dorazowo po
zmianie warunków korzystania z us³ug, okre�laj¹cy charaktery-
stykê zu¿ycia wody oraz rodzaj, ilo�æ, a w przypadku przemys³o-
wych odbiorców us³ug, równie¿ jako�æ odprowadzanych �cie-
ków.

6. Miejscem dostarczania wody przez przedsiêbiorstwo
(miejscem wydania rzeczy  w rozumieniu Kodeksu cywilnego)
jest zawór g³ównym za wodomierzem.

7. Po up³ywie terminu wypowiedzenia, przedsiêbiorstwo
zaniecha dostawy i odbioru �cieków, mo¿e zastosowaæ �rodki
techniczne uniemo¿liwiaj¹ce pobór wody i odbiór �cieków.

8. Koszty zwi¹zane z rozwi¹zaniem umowy, tj. m. in. za za-
mkniêcie lub likwidacjê przy³¹cza wody lub kanalizacji ponosi
strona z winy której nast¹pi³o rozwi¹zanie umowy.

9. Umowy zawierane s¹ na czas nieokre�lony z mo¿liwo-
�ci¹ wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem 3-miesiêcz-
nego terminu wypowiedzenia lub na czas okre�lony.

10. W przypadku uporczywego przekraczania warunków
okre�lonych w umowie oraz niepodejmowania przez dostawcê
�cieków dzia³añ na rzecz poprawy jako�ci �cieków, spó³ce przy-
s³uguje prawo rozwi¹zania umowy za 1-miesiêcznym wypowie-
dzeniem.

Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at ustalo-

ne w taryfach.

§ 11. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbio-
rowe odprowadzanie �cieków s¹ prowadzone przez zak³ad z od-
biorcami us³ug na podstawie okre�lonych w taryfach cen   i sta-
wek op³at oraz ilo�ci dostarczanej wody i odprowadzanych �cie-
ków.

1. Ilo�æ dostarczanej wody ustala siê na podstawie odczy-
tu wodomierza g³ównego.

2. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali w
budynkach wielolokalowych ilo�æ dostarczonej wody ustala siê
na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy,   z uwzglêdnie-
niem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu
g³ównym,   a sum¹ odczytów z wodomierzy w lokalach, któr¹
pokrywa w³a�ciciel  lub zarz¹dca budynku.

3. W przypadku braku wodomierza, ilo�æ zu¿ytej wody okre-
�la siê na podstawie przeciêtnych norm zu¿ycia, okre�lonych zgod-
nie z art. 27 ust. 3 ustawy.

4. W przypadku awarii wodomierza stosuje siê przeciêtne
normy zu¿ycia lub �rednie zu¿ycie z ostatnich 6 miesiêcy przed
awari¹.

5. Ilo�æ odprowadzanych �cieków ustala siê na podstawie
wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.

6. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych ilo�æ odprowadza-
nych �cieków ustala siê jako równ¹ ilo�ci dostarczonej wody
przez przedsiêbiorstwo z uwzglêdnieniem poboru wody  z innych
�róde³.

7. W rozliczeniach ilo�ci odprowadzanych �cieków ilo�æ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypad-
kach, gdy wielko�æ jej zu¿ycia na ten cel ustalona jest na podsta-
wie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostar-
czaj¹cego �cieki.

8. Przed zainstalowaniem dodatkowego wodomierza upo-
wa¿niony przedstawiciel przedsiêbiorstwa w ka¿dym przypadku
indywidualnie dokona oceny, czy woda jest zu¿yta faktycznie bez-
powrotnie.

§ 12. 1. Strony okre�laj¹ w umowie okres obrachunkowy
oraz skutki niedotrzymania terminu zap³aty, jak równie¿ uisz-
czanie op³at.

2. Wniesienie przez odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uiszczania nale¿no�ci.

§ 13. 1. Przy rozliczeniach z odbiorcami przedsiêbiorstwo
obowi¹zane jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ Rady
Gminy.

2. Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie, co
najmniej na 7 dni przed wej�ciem  jej w ¿ycie.

3. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok, od dnia wej�cia w ¿ycie
uchwa³y Rady Miejskiej  w Baborowie.

4. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarcza-
niu wody i odprowadzania �cieków.

§ 14. Przedsiêbiorstwo obci¹¿a Gminê na podstawie cen
i stawek ustalonych w taryfie za wodê:

1. Pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych.
2. Zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele prze-

ciwpo¿arowe.
3. Zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i terenów zielo-

nych.

§ 15. 1. Je¿eli op³aty nie s¹ wnoszone przez odbiorcê
us³ug w oznaczonym terminie, przedsiêbiorstwo  po uprzed-
nim wys³aniu upomnienia i wyznaczeniu dodatkowego 14-dnio-
wego terminu zap³aty wraz z powiadomieniem o gro¿¹cych mu
konsekwencjach  z tytu³u nie regulowania nale¿no�ci - ma pra-
wo wypowiedzieæ umowê, je¿eli zaleg³o�ci nie s¹ regulowane
za dwa okresy obrachunkowe, a po jej rozwi¹zaniu mo¿e zli-
kwidowaæ przy³¹cz wodny i kanalizacyjny, po wcze�niejszym
zawiadomieniu o takim zamiarze na 20 dni przed zaniecha-
niem �wiadczenia us³ug Pañstwowego Inspektora Sanitarne-
go  i Zarz¹d Gminy z jednoczesnym zapewnieniem zastêpcze-
go �ród³a poboru wody.

2. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania �cie-
ków poprzez otwarcie przy³¹cza nastêpuje po udokumentowa-
niu przez odbiorcê uiszczenia nale¿nych kwot wraz z odsetka-
mi ustawowymi, op³aceniu kosztów poniesionych przez przed-
siêbiorstwo zwi¹zanych z zamkniêciem i otwarciem przy³¹cza
oraz zawarciu nowej umowy.

Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czenia do sieci.

§ 16. Sposób zapewnienia realizacji budowy i rozbudo-
wy urz¹dzeñ wodoci¹gowych   i kanalizacyjnych, realizacjê bu-
dowy przy³¹czy, wskazanie strony ponosz¹cej koszty budowy
przy³¹cza i monta¿u urz¹dzeñ pomiarowych okre�la art. 15 usta-
wy, a kwestie dotycz¹ce przekazania wybudowanego przez od-
biorcê przy³¹cza uregulowane zosta³y w art. 31 ustawy.

§ 17. 1. Przy³¹czenie do sieci nastêpuje po z³o¿eniu wnio-
sku o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej przez
osobê  posiadaj¹c¹ tytu³ prawny do korzystania  z nieruchomo-
�ci, która ma byæ przy³¹czona do sieci.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, sk³ada w przedsiêbior-
stwie wodoci¹gowo-kanalizacyjnym wniosek o okre�lenie
warunków przy³¹czenia.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.2, ustala przed-
siêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne.

§ 18. 1. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i
kanalizacyjnej powinien w szczególno�ci zawieraæ:
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a) oznaczenie wnioskodawcy,
b) okre�lenie:
- rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
- charakterystyki zu¿ycia wody,
- rodzaju i ilo�ci, a w przypadku przemys³owych odbiorców

us³ug równie¿ jako�ci odprowadzanych �cieków,
- przeznaczenia wody,
c) informacje okre�laj¹ce charakterystykê techniczn¹

obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, w szczególno�ci:
- powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne, u¿yt-

kowe) w budynkach  zasilanych w wodê,
- wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce

wodê i odprowadzaj¹ce �cieki,
d) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj¹ca

siê o przy³¹czenie do sieci, powinna za³¹czyæ:
a) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z

nieruchomo�ci, której dotyczy wniosek,
b) mapê sytuacyjn¹, okre�laj¹c¹ usytuowanie nieruchomo�ci,

o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej i
kanalizacyjnej oraz innych obiektów    i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.

§ 19. Warunkiem przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej jest realizacja zapisów umowy o przy³¹czenie do
sieci , a w szczególno�ci :

- wykonanie przy³¹cza w miejscu wskazanym przez przed-
siêbiorstwo zgodnie  z opracowanym PT,

- przedstawienie protoko³u odbioru przy³¹cza,
- przedstawienie dokumentów potwierdzaj¹cych prawo do

dysponowania obiektem przy³¹czanym.

§ 20. Umowa o przy³¹czeniu w szczególno�ci okre�la:
1. Strony zawieraj¹ce umowê.
2. Zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych

oraz prac zwi¹zanych  z przeprowadzaniem prób i odbiorów koñ-
cowych, wykonanych przez strony.

3. Sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony
oraz kontroli dotrzymywania wymagañ okre�lonych w warun-
kach przy³¹czenia.

4. Terminy:
a) zakoñczenia budowy przy³¹cza oraz terminy przeprowa-

dzenia niezbêdnych prób    i odbiorów czê�ciowych,
b) przeprowadzenia prób koñcowych i koñcowego odbio-

ru przy³¹cza.
5. Przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w wodê

i odprowadzania �cieków.
6. Odpowiedzialno�æ stron za niedotrzymanie warunków

umowy o przy³¹czenie.

§ 21. 1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do roz-
poczêcia realizacji prac projektowych  i budowlano-monta¿owych.

2. Okre�lone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory
czê�ciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy udziale upo-
wa¿nionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzane przez strony  w protoko³ach, których wzory okre�la
przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne.

4. Po zakoñczeniu prac i dokonaniu ich odbiorów nastê-
puje dostawa wody i odbiór �cieków.

Rozdzia³ VI
Techniczne warunki okre�laj¹ce dostêp do us³ug
wodoci¹gowo-kanalizacyjnych.

§ 22. Potencjalni odbiorcy us³ug wodoci¹gowo-kanaliza-
cyjnych mog¹ uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpno�ci tych
us³ug:

1. W przedsiêbiorstwach wodoci¹gowo-kanalizacyjnych,
udostêpniaj¹cych nieodp³atnie:

a) wgl¹d w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
b) w plany inwestycyjne,
c) w regulamin �wiadczenia us³ug,
d) wzory umów o dostawie wody i odprowadzaniu �cie-

ków oraz przy³¹czeniu do sieci oraz wniosków o wydanie wa-
runków przy³¹czenia do sieci.

2. W Urzêdzie Gminy.

Rozdzia³ VII
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania ci¹-

g³o�ci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
i odprowadzanych �cieków, a w szczególno�ci sposoby za-
³atwiania reklamacji i wymiany informacji.

§ 23. 1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zo-
bowi¹zane jest do udzielania odbiorcom us³ug informacji doty-
cz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ zaopatrzenia w wodê i odpro-
wadzania �cieków oraz awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych i ka-
nalizacyjnych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
�cieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia od-
biorców w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce
zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i �rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹-
ce �wiadczenia us³ug, w szczególno�ci gdy:

a) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwo�ci prowadzenia
zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania �cieków,

b) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpo�rednie
zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub �rodowiska.

3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
�cieków, o którym mowa w ust. 2, przedsiêbiorstwo niezw³ocz-
nie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty.

4. Wyst¹pienie przerwy w dostawie wody mo¿e mieæ miej-
sce w przypadku awarii lub planowanych prac konserwacyjno-
remontowych.

5. O planowanych przerwach w dostawie wody, przedsiê-
biorstwo powinno powiadomiæ odbiorcê us³ug najpó�niej na 7
dni przed planowanym terminem w przypadku robót remonto-
wych, a na 2 dni w przypadku prac konserwacyjnych.

6. W razie przerwy przekraczaj¹cej 12 godzin, przedsiê-
biorstwo powinno zapewniæ zastêpczy punkt poboru wody, in-
formuj¹c odbiorców us³ug o jego lokalizacji.

7. Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody mo¿e
nast¹piæ równie¿ w przypadku:

a) wydania decyzji organu Inspekcji Sanitarnej o wstrzy-
maniu dostawy wody,

b) potrzeby zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów po-
¿arowych.

8. W czasie trwania klêski, przedsiêbiorstwo ma prawo
wprowadziæ ograniczenia  w konsumpcji wody, w granicach
mo¿liwo�ci dystrybucji, po zawiadomieniu odbiorców us³ug o
tych ograniczeniach.

9. Wstrzymanie lub ograniczenie dop³ywu wody mo¿e
nast¹piæ tak¿e decyzj¹ Burmistrza wydan¹ na podstawie art.
105 ustawy "Prawo wodne" w przypadku wyst¹pienia si³y wy-
¿szej.

§ 24. 1. Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzenie
w wodê i odprowadzanie �cieków inaczej, obowi¹zuj¹ okre�lo-
ne wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi, w
zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³o�ci us³ug i odpowiednich pa-
rametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanali-
zacyjnej �cieków.
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2. Udzielenie informacji na ¿¹danie odbiorców nastêpuje
w ci¹gu:

a) 12 godzin - na telefoniczne ¿¹danie okre�lenia przewidy-
wanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w �wiadczeniu us³ug,

b) 7 dni - na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ,
o których mowa w pkt a,

c) 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia,
wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyja�niaj¹cego.

§ 25. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobo-
wi¹zane jest do zawiadomienia odbiorców us³ug o planowanych
zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodê   i od-
prowadzania �cieków z wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym dostoso-
wanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym ni¿ 6 miesiêcy.

§ 26. 1. Odbiorca us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji
dotycz¹cych ilo�ci i jako�ci �wiadczonych us³ug oraz wysoko�ci
op³at za us³ugi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹
na pi�mie osobi�cie przez zainteresowanego w siedzibie
przedsiêbiorstwa, listem poleconym lub za pomoc¹ poczty elek-
tronicznej i rozpatrywane s¹ przez zarz¹d przedsiêbiorstwa.

3. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobo-
wi¹zane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposo-
bie za³atwiania reklamacji w terminie 14 dni od daty wp³ywu.

§ 27. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane do regularne-
go informowania odbiorców us³ug   (co 6 miesiêcy) o jako�ci
wody przeznaczonej do spo¿ycia, w formie obwieszczeñ na
tablicach og³oszeñ.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia ogólne.

§ 28. Regulamin wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U.z
2001 r. Nr 142 poz.1591; 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558 i
Nr 113, poz.984) oraz art. 21 ust 1 pkt 2 i ust 3 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym za-
sobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz.733 ;
2002 r. Nr 113, poz.984) -Rada Miejska w Baborowie uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/264/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 r.,
zmienionej uchwa³¹ Nr XXXIV/276/2002 z dnia 20 wrze�nia 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w
sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Baborów,  (Dz. Urz. Woj.
Opolskiego Nr 52, poz.721) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

w § 13 ust 1 otrzymuje nowe brzmienie:

"§ 13 . 1. Najemc¹ lokalu mieszkalnego mo¿e zostaæ wy-
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Uchwa³a Nr III/ 23 /2002
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 18 grudnia 2002 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych  w sk³ad mieszkaniowego
zasobu Gminy Baborów.

³¹cznie osoba, której �rednie miesiêczne dochody brutto z go-
spodarstwa domowego, w okresie co najmniej trzech miesiê-
cy, nie d³u¿szym jednak ni¿ 12 miesiêcy, bezpo�rednio poprze-
dzaj¹cym z³o¿enie wniosku, nie przekracza³y 100% najni¿szej
emerytury w gospodarstwach jednoosobowych, za� 75% naj-
ni¿szej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.".

§ 2. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomo-
�ci poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na ta-
blicy og³oszeñ Urzêdu Gminy oraz og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
Baborów.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Jerzy Tomczyk
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Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust
1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 pa�dziernika
1982r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholi-
zmowi ( Dz.U. z 2002r.  Nr 147 poz. 1231 , Nr 167 poz. 1372)-
Rada Miejska w Baborowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Miejscami sprzeda¿y napojów alkoholowych s¹, oprócz
miejsc wyszczególnionych w ustawie;restauracje, zajazdy, go-
spody, bary, kawiarnie, herbaciarnie, winiarnie, cukiernie i inne
placówki gastronomiczne.

§ 2. 1. Punkty sprzeda¿y i podawania napojów alkoholo-
wych nie mog¹ znajdowaæ siê w s¹siedztwie (granica posesji)
obiektów sakralnych (miejsc kultu religijnego), a ponadto:

- na terenie zak³adów opieki zdrowotnej i spo³ecznej,
- na terenie targowiska miejskiego.
2. Dopuszczalne jest funkcjonowanie "ogródków piwnych" przy

lokalach,w których podawane i spo¿ywane s¹ napoje alkoholowe.
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Uchwa³a Nr III/ 24 /2002
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 18 grudnia 2002 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych

§ 3. Uchyla siê uchwa³ê Nr XIV/120/99 z dnia 28 grudnia
1999r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc
sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych
napojów.

§ 4. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomo�ci
poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Gminy oraz og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Jerzy Tomczyk

Na podstawie art. 18  ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym   (Dz. U.  z 2001r. Nr 142 poz.1591;
2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558 i Nr 113 poz.984) -Rada
Miejska w Bia³ej uchwala ,co nastêpuje :

§ 1. Nadaje siê nazwy " Josepha von Eichendorffa",
"�w. Kamila" oraz   "Adama Asnyka", ulicom po³o¿onym w mie-
�cie Bia³a.

 § 2. Po³o¿enie ulic i ich przebieg okre�la za³¹cznik graficz-
ny,  stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a  Nr II/22/2002
Rady Miejskiej w Bia³ej

z dnia 10 grudnia 2002r.

w sprawie nadania nazw ulicom w mie�cie Bia³a

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bia³ej.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Joachim Kosz
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 Na podstawie art.6 ust.2  ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996r.
o utrzymaniu  czysto�ci  i porz¹dku w gminach /Dz.U.Nr
132,poz.622 ; 1997r. Nr 60, poz.369, Nr 121,poz.770; 2000 r. Nr
22,poz.272;  2001r. Nr 100,poz.1085, Nr 154,  poz.1800;  2002r.
Nr 113,poz.984/-   Rada  Gminy Branice uchwala , o nastêpuje :

 §1.Za³¹cznik  do uchwa³y Nr  XL/191/2002  w sprawie
ustalenia maksymalnych  stawek   op³at  ponoszonych  przez
w³a�cicieli   nieruchomo�ci  na us³ugi  w zakresie usuwania  i
unieszkodliwiania odpadów  komunalnych  , otrzymuje brzmie-
nie  nadane w za³¹czniku do niniejszej  uchwa³y.

§2.  Wykonanie  uchwa³y  powierza siê  Wójtowi   Gminy
Branice.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Branice

Zdzis³aw Telega
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Uchwa³a  Nr III/16/2002
 Rady  Gminy Branice

 z  dnia 3 grudnia 2002r.

w sprawie zmiany uhwa³y  Nr XL/191/2002 w sprawie  stawek op³at  ponoszonych przez  w³a�cicieli  nieruchomo�ci
na us³ugi  w zakresie  usuwania i unieszkodliwiania odpadów  komunalnych.

                                                                                             Za³¹cznik
do uchwa³y  Nr III/16/2002

                                         Rady Gminy Branice
z dnia 3 grudnia 2002r.

 Stawki op³at ponoszonych przez w³a�cicieli  nierucho-
mo�ci na us³ugi  w zakresie  usuwania i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych  na terenie  Gminy Branice.

Stawka  w z³. /Mg, netto /
 1.Usuwania  odpadów komunalnych  z kontenerów  KP-7

dla  gospodarstw  indywidualnych                                     -  120 z³.

 2.Usuwanie  odpadów komunalnych z kontenerów  KP-7
dla jednostek  pañstwowych, spó³dzielczych itp.              - 75  z³.

 3.Sk³adowanie odpadów  komunalnych  na wysypisku,
wo¿onych  w³asnym  �rodkiem  transportu :

             a/popio³y lotne  z wêgla                                      37 z³
             b/skratki                                                                 64 z³
             c/zawarto�æ piaskowników                                64z³
             d/odpady z ogrodów ,parków , cmentarzy  ulegaj¹-

cych biodegradacji                                                                      46 z³
             e/inne nie ulegaj¹ce  biodegradacji                   32 z³
             f/nie segregowane  odpady komunalne  /zmieszane /
                                                                                                         37 z³
             g/odpady z czyszczenia placów i ulic               37 z³
             h/odpady ze studzienek kanalizacyjnych        37 z³
             i/gruz  ceglany i betony                                       32 z³
             j/papier i tektura                                                  46 z³.

Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 pa�dzierni-
ka 1982r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoho-
lizmowi (Dz. U.  z 2002r. Nr 147 poz. 1231; Nr 167 poz. 1372) w
zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591;  2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) -  Rada Gminy w
Domaszowicach u c h w a l a:

§ 1. Gminny program profilaktyki i rozwi¹zywania proble-
mów alkoholowych  w Gminie Domaszowice na rok 2003, sta-
nowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.

§ 2. Preliminarz wydatków w  2003 r. na realizacjê Gmin-
nego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoho-
lowych ,stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.
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 Uchwa³a  Nr  III/17/2002
Rady Gminy w Domaszowicach

z dnia  16 grudnia 2002r.

w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania  problemów alkoholowych
w gminie Domaszowice na rok 2003 .

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Do-
maszowice.

§ 4. Zobowi¹zuje siê Wójta do z³o¿enia sprawozdania z
realizacji Programu za 2003 rok.

§ 5. Traci moc uchwa³a Nr XXIII/244/2002 Rady Gminy  w
Domaszowicach z dnia 11 marca 2002r. w sprawie uchwalenia
Gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych w Gminie Domaszowice na rok 2002.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Jan Nowak
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                                                         Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y  Nr  III/17/2002

                             Rady Gminy w Domaszowicach
                                  z dnia 16 grudnia 2002r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W GMINIE DOMASZOWICE NA ROK 2003

Wszystkie dzia³ania maj¹ce na celu  profilaktykê i rozwi¹-
zywanie problemów alkoholowych w gminie Domaszowice, zgod-
nie z zapisami ustawy, znajduj¹ siê w poni¿szym harmonogra-
mie dzia³añ, które bêd¹ finansowane ze �rodków znajduj¹cych
siê w bud¿ecie gminy na 2003 rok.

I.   Rozpoznanie zagro¿enia spo³ecznego alkoholizmem
i narkomani¹:

1.Analiza przyczyn alkoholizmu i narkomanii.
2.Ustalenie liczby rodzin zagro¿onych alkoholizmem i nar-

komani¹.
3.Rozpoznanie zagro¿enia w �rodowisku dzieci i m³odzie¿y.
4.Wykrywanie nielegalnej produkcji alkoholu oraz handlu

w melinach.
II.    Prowadzenie profilaktyki oraz prowadzenie dzia³al-

no�ci informacyjnej i edukacyjnej, w szczególno�ci dla dzieci
i m³odzie¿y:

1.  Przeprowadzanie programu profilaktycznego w szko-
³ach podstawowych i w gimnazjum.

2.  Przeprowadzenie konkursów, sonda¿y i quizów nt. pro-
blematyki alkoholowej.

3.  Zorganizowanie letniego wypoczynku z programem pro-
filaktycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz
dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci nie objêtych progra-
mem.

4.  Koordynowanie programów edukacyjno-kabaretowych
przeprowadzanych w szko³ach podstawowych i gimnazjum nt.
przeciwdzia³ania alkoholizmowi, narkomanii, konfliktów pokole-
niowych i wp³ywów z³ych wzorów z ¿ycia doros³ych na psychikê
dziecka oraz patologie w rodzinie.

5.Pomoc w dofinansowaniu sportu i zajêæ rekreacyjnych
dzieci i  m³odzie¿y.

III.   Propaganda wizualna trze�wo�ci i skutków nadu¿y-
wania   alkoholu:

1. Przekazywanie plakatów o tematyce alkoholowej do skle-
pów z alkoholem, rozmieszczanie ich w miejscach publicznych
oraz   w tablicach informacyjnych.

2. Wspó³praca z gazet¹ lokaln¹.
3.  Prowadzenie lokalnych i regionalnych kampanii eduka-

cyjnych na tematy  zwi¹zane z profilaktyk¹ problemów alkoholowych.

IV.  Zapobieganie negatywnym skutkom alkoholizmu  i
narkomanii.

1.Wzmo¿enie dzia³añ w zakresie wczesnego wykrywania
uzale¿nienia   i kierowanie na leczenie odwykowe.

2.Podejmowanie wszelkiego typu dzia³añ maj¹cych na celu

profilaktykê, eliminowanie skutków alkoholizmu i narkomanii
jako patologii spo³ecznej.

3.Kierowanie osób z problemem alkoholowych na ba-
dania w przedmiocie  uzale¿nienia od alkoholu.

V. Zasady wydawania i cofania zezwoleñ na prowa-
dzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych
do spo¿ycia na miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y oraz
kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.

1. Opiniowanie wniosków o uzyskanie zezwoleñ na sprze-
da¿ alkoholu.

2.Kontrolowanie punktów sprzeda¿y napojów alkoholo-
wych pod k¹tem przestrzegania zasad zawartych w zezwole-
niu, ustawie o wychowaniu w trze�wo�ci, uchwa³y Rady Gminy.

3.Kontrola przestrzegania zakazu reklam napojów alko-
holowych.

4.Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia   w miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y mo¿e odby-
waæ siê tylko na podstawie wydanego zezwolenia Wójta Gminy
Domaszowice po zasiêgniêciu opinii Gminnej Komisji Roz-
wi¹zywania Problemów alkoholowych.

5.Na terenie ca³ej gminy ustala siê:
- liczbê do 25 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych

pow. 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) do spo¿ycia poza miej-
scem  sprzeda¿y;

- liczbê do 8 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych
pow. 4,5% alkoholu (za wyj¹tkiem piwa) do spo¿ycia w miejscu
sprzeda¿y.

6.cofniêcie wydanego zezwolenia mo¿e nast¹piæ w przy-
padku przekroczenia warunków okre�lonych w zezwoleniu.

 VI. Wynagrodzenie cz³onków Gminnej Komisji   roz-
wi¹zywania problemów alkoholowych .

Ustala siê dla Pe³nomocnika ds. rozwi¹zywania proble-
mów alkoholowych i zarazem Sekretarza Komisji; miesiêczne
wynagrodzenie w wysoko�ci 25% najni¿szego wynagrodzenia
natomiast cz³onkom Komisji za udzia³ w posiedzeniu - wyna-
grodzenie  w wysoko�ci 15% najni¿szego wynagrodzenia za
pracê  pracowników okre�lonych  przez Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej.

Ustala siê równie¿ wynagrodzenie za sporz¹dzenie wy-
wiadu �rodowiskowego w  wysoko�ci   7% najni¿szego wyna-
grodzenia za pracê pracowników okre�lonych przez Ministra
Pracy i   Polityki Spo³ecznej.

Realizatorami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholowych w gminie Domaszowice s¹:

- Gminna Komisja ds. Rozwi¹zywania Problemów Alko-
holowych,

- Wójt Gminy Domaszowice,
- Dyrektorzy Szkó³ Podstawowych i Gimnazjum z terenu

gminy,
- O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Domaszowicach,
- Policja i inni.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 2 - 57 -            Poz.41-42

  Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y  Nr III/17/2002

                                       Rady Gminy w Domaszowicach
                                                z dnia 16 grudnia 2002r.

PRELIMINARZ
wydatków Gminnej Komisji rozwi¹zywania problemów

alkoholowych  w gminie Domaszowice na rok 2003.

1. Zorganizowanie wypoczynku letniego oraz zimowego z
programem profilaktycznym, w tym dofinansowanie koloni let-
niej w Staro�cinie                                                                 - 16.000.

2. Prelekcje, przedstawienia teatralne, pogadanki o te-
matyce profilaktycznej, programy profilaktyczne              -   4.000.

3. Rycza³t pe³nomocnika, diety za udzia³ cz³onków w po-
siedzeniu   komisji                                                            -   7.000.

4. Op³aty za sporz¹dzenie wywiadów �rodowiskowych
                                                                                        -   1.500.
5. Konkursy, sonda¿e, quizy przeprowadzone w szko³ach

na terenie   gminy                                                            -        2.000.

 6. Materia³y biurowe, szkolenia cz³onków, delegacje        -   1.500.

7. Op³aty za sporz¹dzenie opinii bieg³ego w sprawie uza-
le¿nienia                                                                         -   3.000.

8. Dofinansowanie sportu i zajêæ rekreacyjnych dzieci i m³o-
dzie¿y  oraz akcji " Bia³a Zima" organizowanej w Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Domaszowicach                                                              -    3.000.

9. Zorganizowanie akcji �wi¹tecznej dla dzieci z rodzin
patologicznych   oraz zagro¿onych alkoholizmem          -    2.000.

                                                                  Razem:            40.000

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Dz 2001 r. Nr 142
poz.1591; 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.
984) oraz art. 109, 118, 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014; 1999 r.
Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778, Nr 110 poz. 1255;
2000 r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz.
1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315;  2001 r. Nr 45 poz.
497, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz. 961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100 poz.
1082, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368, Nr 145 poz. 1623;
2002 r. Nr 41 poz. 363 i 365 i Nr 74 poz. 676)-  Rada Miejska w
Gorzowie �l¹skim uchwala, co nastêpuje :

§ 1. W §2 uchwa³y Nr X/62/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2002 rok wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany :

1. Zwiêksza siê dochody gminy     o kwotê 264.107,00z³ :

Dzia³ 010 - Rolnictwo i ³owiectwo                3.000,00 z³
Rozdz.01022 - Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t oraz

badania monitoringowe pozosta³o�ci chemicznych i biologicz-
nych w tkankach zwierz¹t i produktach pochodzenia zwierzêce-
go                                                     3.000,00 z³

§ 069 - Wp³ywy z ró¿nych op³at /za �wiadectwa miejsca
pochodzenia zwierz¹t/                                        3.000,00 z³

Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ              1.500,00 z³
Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne        1.500,00 z³
§ 096 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci

pieniê¿nej                                        1.500,00 z³

Dzia³ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci praw-
nej          201.500,00 z³
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Uchwa³a Nr V/27/2002
Rady Miejskiej w Gorzowie �l¹skim

z dnia 25 wrze�nia 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy na 2002 rok.

Rozdz.75615 - Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�ne-
go, podatku od czynno�ci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

                       185.000,00 z³
§ 031 - Podatek od nieruchomo�ci           180.000,00 z³
§ 050 - Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych   2.000,00  z³
§ 034 - Podatek od �rodków transportowych       3.000,00 z³
Rozdz.75616 -  Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�ne-

go, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno�ci cy-
wilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycz-
nych                                                       2.500,00 z³

§ 034 - Podatek od �rodków transportowych  2.500,00 z³
Rozdz.75619 - Wp³ywy z ró¿nych rozliczeñ  14.000,00 z³
§ 046 - Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej  14.000,00 z³

Dzia³ 851 - Ochrona zdrowia                 22.500,00 z³
Rozdz.85154 - Przeciwdzia³anie alkoholizmowi        22.500,00 z³
§ 048 - Wp³ywy z op³at za zezwolenie na sprzeda¿ alkoholu

                                                     22.500,00 z³
Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna                 15.607,00 z³
Rozdz.85315 - Dodatki mieszkaniowe               1.366,00 z³
§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy      1.366,00 z³
Rozdz.85328 - Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi

opiekuñcze                                            3.200,00 z³
§ 083 - Wp³ywy z us³ug                   3.200,00 z³
Rozdz.85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ    11.041,00 z³
§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ustawami          292,00 z³

§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy     8.249,00 z³

§ 244  - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na reali-
zacjê zadañ bie¿¹cych jednostek sektora  finansów publicz-
nych                                                                                     2.500,00 z³
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Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 20.000,00 z³
Rozdz.85401 - �wietlice szkolne             20.000,00 z³
§ 083 - Wp³ywy z us³ug            20.000,00 z³

2.Po dokonaniu wy¿ej wymienionych zmian dochody
gminy wynosz¹  kwotê                                      9.031.619,00z³

§2 W §3 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1.Zwiêksza siê wydatki bud¿etowe o kwotê 264.107,00z³.

Dzia³ 010 - Rolnictwo i ³owiectwo           82.000,00 z³
Rozdz.01010 - Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna

wsi                        82.000,00 z³
a/ wydatki maj¹tkowe  82.000,00 z³
w tym:
- na budowê kanalizacji sanitarnej wsi - 60.000,00z³
- dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie kosztów re-

alizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zak³adu bud¿etowe-
go (dotacja dla ZUK-u na budowê przepompowni wody w Paw-
³owicach) 22.000,00 z³

Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ              1.500,00 z³
Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne      1.500,00 z³
a/ wydatki bie¿¹ce 1.500,00 z³

Dzia³ 750 - Administracja publiczna              1.000,00 z³
Rozdz.75095 - Pozosta³a dzia³alno�æ   1.000,00 z³
a/ wydatki bie¿¹ce 1.000,00 z³

Dzia³ 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-
po¿arowa                                         500,00 z³

Rozdz.75411 - Komendy powiatowe Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej                                        500,00 z³

a/. wydatki bie¿¹ce 500,00 z³
w tym:
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie-

¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ(umów) miêdzy jed-
nostkami samorz¹du terytorialnego   500,00 z³

Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie            3.800,00 z³
Rozdz.80101 - Szko³y podstawowe           3.800,00 z³

a/ wydatki maj¹tkowe    3.800,00 z³
     (Szko³a Podstawowa Koz³owice - na modernizacjê

kot³owni z wêglowej na gaz 3.800,00 z³)

Dzia³ 851 - Ochrona zdrowia         22.500,00 z³
Rozdz.85154 - Przeciwdzia³anie alkoholizmowi

                                             22.500,00 z³
a/ wydatki bie¿¹ce 22.500,00 z³

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna        15.607,00 z³
Rozdz.85315 - Dodatki mieszkaniowe    1.366,00 z³
a/ wydatki bie¿¹ce 1.366,00 z³
Rozdz.85319 - O�rodki pomocy spo³ecznej 3.200,00 z³
a/ wydatki bie¿¹ce 3.200,00 z³
Rozdz.85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ         11.041,00 z³
a/ wydatki bie¿¹ce 11.041,00 z³

Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  53.000,00 z³
Rozdz.85401 - �wietlice szkolne               20.000,00 z³
a/ wydatki bie¿¹ce 20.000,00 z³
Rozdz.85404 - Przedszkola               33.000,00 z³
a/ wydatki bie¿¹ce 20.000,00 z³
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 20.000,00 z³
b/ wydatki maj¹tkowe 13.000,00 z³
     (Przedszkole Koz³owice - na modernizacjê kot³owni z

wêglowej na gaz 13.000,00 z³)

Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                     84.200,00 z³

Rozdz.90002 - Gospodarka odpadami     30.000,00 z³
a/ wydatki bie¿¹ce 30.000,00z³
w tym:
- dotacja przedmiotowa dla ZUK (na �mieci) 30.000,00 z³

Rozdz.90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych
                                    2.200,00 z³

a/ wydatki bie¿¹ce   2.200,00 z³
Rozdz. 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg

                                              50.000,00 z³
a/. wydatki bie¿¹ce 50.000,00 z³
Rozdz.90095 - Pozosta³a dzia³alno�æ    2.000,00 z³
a/ wydatki bie¿¹ce  2.000,00 z³.

2.Dokonuje siê przeniesieñ wydatków, jak ni¿ej:

Dz. Rozdz. Tre�æ Zmniejszenia Zwiêkszenia

010

01010

Wydatki

Rolnictwo i ³owiectwo

Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi

a/. wydatki bie¿¹ce

    (dot. remont przepompowni w Koz³owicach)

75.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

75.000,00

25.000,00

25.000,00
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3. Po dokonaniu wy¿ej wymienionych zmian wydatki gmi-
ny wynosz¹ kwotê 9.449.419,00 z³.

4.Dokonuje siê zmian w za³¹czniku nr 5 "Wydatki zwi¹za-
ne z wieloletnim programem inwestycyjnym",

- w roku 2002 zwiêksza siê wydatki na budowê kanalizacji
sanitarnej wsi o kwotê 60.000,00 z³.

5. Dokonuje siê zmian w za³¹czniku nr 6 "Plan przycho-
dów i wydatków zak³adu bud¿etowego - Zak³adu Us³ug Komu-
nalnych w Gorzowie �l. na 2002 rok",

- zwiêksza siê przychody ogó³em o kwotê 107.000,00 z³, w
tym dotacje przedmiotowe z bud¿etu o kwotê 60.000,00 z³ i dota-
cje celowe z bud¿etu na finansowanie inwestycji o kwotê
47.000,00 z³,

- zwiêksza siê wydatki ogó³em o kwotê 107.000,00 z³ w
punkcie wydatki bie¿¹ce o kwotê 60.000,00 z³ i wydatki maj¹tko-
we o kwotê 47.000,00 z³.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskie-
mu w Gorzowie �l¹skim.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega opu-
blikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zdzis³aw Zaj¹czkowski
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Na podstawie art.8 i art.30 ust. 2.pkt. 4 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/
oraz art. 109, 110, 118, 128 ust. 1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 155 poz.
1014;  1999r. Nr 38  poz.360, Nr 49 poz.485, Nr 70 poz.778. Nr
110 p oz. 1255;  2000r. Nr 6 poz.69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz.550.
Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315;  2001 r. Nr
45 poz.497,  Nr 46 poz.499,  Nr 88 poz.961, Nr 98 poz. 1070, Nr
100 poz. 1082, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368,  Nr 145 poz.
1623; 2002r. Nr 41 poz.363 i 365 , Nr74 poz.676/  -  Zarz¹d
Miejski w Gorzowie uchwala, co nastêpuje:

§1.I. W zwi¹zku z otrzymaniem dotacji celowych na reali-
zacjê w³asnych i zleconych zadañ gminy, zwiêkszyæ dochody gmi-
ny                                                                                 o kwotê 9.991 z³,

w tym :
1. Dzia³   801 - O�wiata i wychowanie                         1.611 z³
Rozdz.80101 - Szko³y podstawowe                             1.611 z³
 §  201 -Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu

pañstwa na realizacjê zadañ z zakresu  administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ  zleconych gminie ustawami              1.611 z³

Dzia³   853-Opieka spo³eczna                                   8.380 z³
Rozdz. 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki
na ubezpieczenie spo³eczne                                    3.726 z³
§       201 -Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami                         3.726 z³
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Uchwa³a Nr 17/84/2002
Zarz¹du Miejskiego w Gorzowie �l¹skim

z dnia 4 wrze�nia 2002 r.

w sprawie dokonania zmiany bud¿etu gminy na 2002 r.

Rozdz.85315 - Dodatki mieszkaniowe                    4.654 z³
§       203 -Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu

pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy
                                                                                       4.654 z³

II. Zwiêkszyæ wydatki bud¿etowe ogó³em   o kwotê 9.991 z³,
w tym :

Dzia³   801 - O�wiata i wychowanie                            1.611 z³
Rozdz.80101 - Szko³y podstawowe                           1.611 z³
§     3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy          1.611 z³
        dla uczniów

Dzia³    853 - Opieka spo³eczna                                8.380 z³
Rozdz. 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze  oraz sk³adki
                        na ubezpieczenie spo³eczne            3.726 z³
 §      3110 - �wiadczenia spo³eczne                      3.726 z³
Rozdz.85315-Dodatki mieszkaniowe                         4.654 z³
§      3110 - �wiadczenia spo³eczne                          4.654 z³

§2. Po dokonaniu wy¿ej wymienionych zmian dochody
gminy wynosz¹ 8.767.512 z³ a wydatki 9.185.312 z³.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Miejskiego

Marian Grajcarek

Cz³onkowie Zarz¹du Miejskiego:
Piotr Wiener

El¿bieta Lepsza
Gerard  Libera

Marek  Wieczorek

Na podstawie art.8 i art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142
poz.1591; 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984)
oraz art.109, 110, 118, 128 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 26
listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz.1014;
1999r. Nr 38 poz.360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz.778, Nr 110
poz.1255;  2000r. Nr 6 poz.69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz.550, Nr
95 poz.1041, Nr 119 poz.1251, Nr 122 poz.1315;  2001r. Nr 45
poz.497, Nr 46 poz.499, Nr 88 poz.961, Nr 98 poz.1070, Nr 100
poz.1082, Nr 102 poz.1116, Nr 125 poz.1368 i Nr 145 poz.1623;  2002r.
Nr 41 poz.363 i 365, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271)-
Zarz¹d Miejski w Gorzowie �¹skim. uchwala, co nastêpuje :
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Uchwa³a Nr20/91/2002
Zarz¹du Miejskiego w Gorzowie �l¹skim

z dnia 4 pa�dziernika 2002 r.

w sprawie dokonania zmiany bud¿etu gminy na 2002 rok.

§1.  II W zwi¹zku z otrzymaniem dotacji celowej na realizacjê
zadañ zleconych, zwiêkszyæ dochody gminy       o kwotê 13.948,47 z³.

Dzia³ 751 - Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-
wej, kontroli i ochrony prawa   13.948,47 z³

Rozdz.75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódz-
kie                                                                                       13.948,47 z³

§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami                            13.948,47 z³.
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II. Zwiêkszyæ wydatki bud¿etowe ogó³em o kwotê 13.948,47 z³ :
Dzia³ 751 - Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-

wej, kontroli i ochrony prawa    13.948,47 z³
Rozdz.75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmi-

ków województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódz-
kie                                                                   13.948,47 z³

§ 3030 - Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych       7.559,05 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

               100,00z³
 § 4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy                         10,00 z³
 § 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia      2.600,00 z³
 § 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych                  3.279,42 z³
 § 4410 - Podró¿e s³u¿bowe krajowe        400,00 z³ .

§2. Po dokonaniu wy¿ej wymienionych zmian dochody
gminy wynosz¹ 9.045.567,47 z³ a wydatki 9.463.367,47 z³.

  §3.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega opu-
blikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa  Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Miejskiego

Marian Grajcarek

                                                                                            Cz³onkowie
                                                                            Zarz¹du Miejskiego:

 Piotr  Wiener
                                                                                 El¿bieta  Lepsza

Gerard Libera
Marek Wieczorek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 ) oraz  art. 109
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.   o finansach  publicznych
( Dz. U. Nr 155 , poz. 1014 ;   1999 r. Nr 38 , poz. 360 , Nr 49 poz.
485 ,  Nr 70 ,  poz.  778 , Nr 110 ,  poz. 1255 ; 2000 r.  Nr 6 , poz.
69,  Nr 12 , poz. 136 , Nr 48, poz. 550 ,  Nr 95 ,  poz. 1041, Nr 119 ,
poz. 1251 , Nr 122 , poz. 1315 ;  2001 r. Nr 45 ,  poz. 497 , Nr 46 ,
poz.499 , Nr 88, poz. 961 , Nr 98 , poz. 1070 , Nr 102 , poz.1 116 ,
Nr 125 poz. 1368 , Nr 145 , poz. 1623 ;  2002 r. Nr 41 ,  poz. 363
i 365 , Nr 74 , poz. 676 ) , Rada Gminy uchwala, co nastêpuje :

§ 1.Zwiêksza siê dochody bud¿etowe na 2002 rok :

Dzia³ 756 "Dochody od osób prawnych , od osób fizycz-
nych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej"

rozdz. 75621 "Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych
dochód bud¿etu pañstwa"

§ 002 o kwotê      3.300 z³.

§ 2. Zmniejsza siê dochody bud¿etowe na 2002 rok :

Dzia³ 801 "O�wiata i wychowanie" rozdz.80110 "Gimnazja"
§ 633                                             o kwotê  200.000 z³.

§ 3. Zmniejsza siê wydatki bud¿etowe na 2002 rok :

Dzia³ 801 "O�wiata i wychowanie"
rozdz. 80110 " Gimnazja "                 o kwotê  200.000 z³.
w tym:  wydatki maj¹tkowe        o kwotê  200.000 z³.
w tym: § 6050                     o kwotê  200.000 z³.

Dzia³ 900 "Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska"
rozdz. 90001 "Gospodarka �ciekowa i ochrona wód"
                                                                 o kwotê  1.016.800 z³.
w tym:  wydatki maj¹tkowe  o kwotê  1.016.800 z³.
w tym: § 6050 o kwotê  1.016.800 z³.
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Uchwa³a Nr XXXV/227/2002
 Rady Gminy  Jemielnica

z dnia 24 wrze�nia 2002 r.

w sprawie dokonania zmian w bud¿ecie gminy na 2002 rok.

§ 4. Zwiêksza siê wydatki bud¿etowe na 2002 rok :

Dzia³ 010 "Rolnictwo i ³owiectwo"
rozdz. 01009 "Spó³ki wodne"                  o kwotê 1.500 z³.
w tym: wydatki bie¿¹ce     o kwotê 1.500 z³.
w tym: § 2570 o kwotê 1.500 z³.

Dzia³ 750 "Administracja publiczna"
rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe"     o kwotê 1.800 z³.
w tym: wydatki bie¿¹ce  o kwotê 1.800 z³.
w tym: § 2320 o kwotê 1.800 z³.

§ 5. Zmienia siê za³¹cznik nr 5 do uchwa³y Rady Gminy
Nr XXX/198/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r.

Zmniejsza siê wydatki na inwestycje w 2002 roku  :

Dzia³ 801 "Zagospodarowanie oraz ma³a architektura
wokó³ Gimnazjum wraz z zapleczem sportowym"

                                                              o kwotê    200.000 z³.

Dzia³ 900 "Kanalizacja Gminy" o kwotê 1.016.800 z³.

§ 6.  Zmienia siê za³¹cznik nr 6 do uchwa³y Rady Gminy
Nr XXX/198/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. Zestawienie plano-
wanych przeychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony
�rodowiska i gospodarki wodnej na 2002 r. :

Zmniejsza siê planowane przychody z innych dochodów
                                                                      o kwotê 1.000 z³.

Zwiêksza siê planowane przychody z wp³ywów za sk³ado-
wane odpady                                                      o kwotê    1.000 z³.

§ 7. Zmienia siê plan przychodów bud¿etu na 2002 rok.
�ród³em pokrycia  niedoboru bud¿etu jest :
1. nadwy¿ka z lat ubieg³ych w  wysoko�ci 1.600.000 z³.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 2 - 62 -     Poz. 45-46

2. Po¿yczka z WFOSiGW w Opolu w wysoko�ci
                                                                            1.783.200 z³.
Plan przychodów po zmianach wynosi        3.383.200 z³.

§ 8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu  w Dzienniku  Urzêdowym Województwa Opolskie-
go i wywieszeniu na tablicach og³oszeñ  w  miejscach publicz-
nych na terenie Gminy Jemielnica.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

     Herbert Pyka

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 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 ) oraz  art.109 ustawy  z dnia   26 listopada 1998 r. o finan-
sach  publicznych  ( Dz. U. Nr 155 , poz.1 014 ;  1999 r.  Nr 38 ,
poz.360 , Nr 49 poz.485 , Nr 70 , poz. 778  , Nr 110 , poz. 1255 ;
2000 r. Nr 6 ,  poz. 69 , Nr 12  poz.136 , Nr 48 , poz. 550 , Nr 95 ,
poz. 1041 , Nr 119 , poz. 1251 , Nr 122 , poz. 1315 ;  2001 r. Nr 45 ,
poz. 497 , Nr 46 , poz. 499 , Nr 88 , poz. 961 , Nr 98 , poz. 1070 ,
Nr 102 , poz. 1116 , Nr 125 , poz.1368 , Nr 145 , poz. 1623 ;  2002 r.
Nr 41 , poz. 363 i 365 , Nr 74 , poz. 676 ) -Rada Gminy uchwala , co
nastêpuje :

§ 1.Zwiêksza siê dochody bud¿etowe  na 2002 rok :

Dzia³ 758 "Ró¿ne rozliczenia""
rozdz. 75805 "Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej

dla gmin"
§ 292    o kwotê 19.874 z³.

§ 2  . Zmniejsza siê wydatki bud¿etowe na 2002 rok :
Dzia³ 700 "Gospodarka mieszkaniowa"
rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami "

                                                                           o kwotê  39.089 z³
w tym: wydatki bie¿¹ce o kwotê  39.089 z³

Dzia³ 758 "Ró¿ne rozliczenia"
rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" o kwotê  26.431 z³
w tym:  wydatki bie¿¹ce o kwotê  26.431 z³
w tym: § 4810 o kwotê  26.431 z³

 § 3. Zwiêksza siê wydatki bud¿etowe na 2002 rok :
Dzia³ 750 "Administracja publiczna"
rozdz. 75023  "Urzêdy gmin" o kwotê  50.520 z³
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Uchwa³a Nr XXXVI/229/2002
 Rady Gminy  Jemielnica

z dnia 10 pa�dziernika 2002 r.

w sprawie dokonania zmian w bud¿ecie gminy na 2002 rok.

w tym: wydatki bie¿¹ce   o kwotê  50.520 z³
w tym: § 4010   o kwotê  31.335 z³

§ 4110   o kwotê   3.505  z³
§ 4120   o kwotê      480  z³
§ 3020   o kwotê 15.200  z³

rozdz. 75020 "Starostwa powiatowe" o kwotê 10.000  z³
w tym: wydatki maj¹tkowe   o kwotê 10.000  z³
w tym: § 6620   o kwotê  10.000 z³

Dzia³ 757 "Obs³uga d³ugu publicznego"
rozdz. 75702  "Obs³uga papierów warto�ciowych, kredy-

tów i po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego" o kwotê   5.000 z³.
w tym: §  8070   o kwotê    5.000 z³.

Dzia³ 900 "Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska"

rozdz. 90001 "Gospodarka �ciekowa i ochrona wód"
                                                                 o kwotê  19.874 z³

w tym: wydatki maj¹tkowe   o kwotê  19.874 z³
w tym: § 6050   o kwotê  19.874 z³

§ 4. Zmienia siê za³¹cznik nr 5 do uchwa³y Rady Gminy
Nr XXX/198/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r.

Zwiêksza siê wydatki na inwestycje w 2002 roku :
Dzia³ 900 "Kanalizacja Gminy"  o kwotê  19.874 z³.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu  w Dzienniku  Urzêdowym Województwa Opolskie-
go i wywieszeniu na tablicach og³oszeñ w  miejscach publicz-
nych na terenie Gminy Jemielnica.

Przewodnicz¹cy
   Rady Gminy

                Herbert Pyka
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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; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 156, poz. 1306 / oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych / Dz. U. Nr 62, poz. 718 /-Rada Gminy w Kamienniku uchwa-
la,  co nastêpuje:

§1. W za³¹czniku do uchwa³y Nr XIII/70/99 Rady Gminy w
Kamienniku z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie uchwalenia
Statutu gminy, og³oszonej w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Opolskiego z dnia 5 pa�dziernika 1999 r.  / Nr35, poz. 238;
2001 r.  Nr 56, poz. 411, Nr 103, poz. 856 / wprowadza siê nastê-
puj¹c¹ zmianê :

W Statucie § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
" 2. Sta³ymi komisjami Rady s¹:
1/ Komisja Rewizyjna,
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Uchwa³a Nr II/12/2002
Rady Gminy w Kamienniku

z dnia 26 listopada 2002 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamiennik.

2/ Komisja Bud¿etu i Finansów,
3/ Komisja Dzia³alno�ci Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii,
4/ Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Spo³ecznej".

§2. Pozosta³e postanowienia za³¹cznika do uchwa³y po-
zostaj¹ bez zmian.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ka-
miennik.

§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Aleksander S³onica

 Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o
samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pó�n.
zm.) - Rada Powiatu w Kluczborku uchwala,  co nastêpuje:

§  1. W za³¹czniku do uchwa³y Nr III/9/98 Rady Powiatu w Klucz-
borku z dnia 17 grudnia 1998r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Kluczborskiego (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 1999r. Nr 11, poz. 30,  2000r.
Nr 4, poz. 14 ; 2001r. Nr 78, poz. 638),  wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:

1. W § 16 ust. 5 w pkt 1 po wyrazie "wojewod¹" dodaje siê "a
tak¿e wykonuje wobec nich czynno�ci w sprawach z zakresu prawa
pracy, je¿eli przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej".

2. W §  31 pkt 1 wyrazy "prawa bud¿etowego" zastêpuje siê
wyrazami "ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z pó�n. zm.) ".

§  2. W za³¹czniku nr 2 do Statutu wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:

1. W pkt I skre�la siê  ppkt 3.
2. W pkt. II :
- skre�la siê ppkt 9,
- ppkt 11-15 otrzymuj¹ nowe brzmienie:
"11. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku.
  12. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Centrum Kszta³ce-

nia Ustawicznego w Kluczborku.
  13. Zespó³ Szkó³ Licealno-Technicznych w Kluczborku.
  14. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych - Rolnicze Centrum Kszta³-

cenia Ustawicznego w Bogdañczowicach.
  15. Zespó³ Szkó³ Licealno-Zawodowych w Polanowicach.".
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Uchwa³a Nr I/6/2002
Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia   14 listopada 2002r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kluczborskiego.

§  3. W za³¹czniku nr 3 do Statutu wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:

1. W §  1 ust. 1 liczbê "30" zastêpuje siê liczb¹ "19".
2. W § 28 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
1/ Komisja Bud¿etu i Rozwoju Gospodarczego
2/ Komisja O�wiaty, Sportu, Turystyki, Kultury, Rodziny i Patologii
3/ Komisja Zdrowia i Bezpieczeñstwa Publicznego
4/ Komisja ds. Wsi, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska
5/ Komisja Rewizyjna.
3. W §  34 w ust. 1:
- liczbê "5" zastêpuje siê liczb¹ "6",
- dodaje siê drugie zdanie o tre�ci:
      "W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym przedsta-

wiciele wszystkich  klubów.".
4.   W  § 47 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"Radny ma obowi¹zek z³o¿enia o�wiadczenia o stanie maj¹tkowym:
- w ci¹gu 30 dni od objêcia mandatu,
- do 31 marca ka¿dego roku,  wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia

roku poprzedniego
- na dwa miesi¹ce przed dat¹ wyborów do rad powiatów."

§  4. W za³¹czniku nr 4 do Statutu wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
- w § 14 ust. 6 po wyrazie "formie" dodaje siê wyraz "rozstrzygniêæ,".

§  5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu w Kluczborku

Maciej Mularczyk
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 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) oraz na podstawie
art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.o finansach publicz-
nych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 ; 1999 r. Nr 38 poz. 360 Nr 49 poz.
485, Nr 70 poz. 778, Nr 110 poz.125;  2000 r. Nr 6 poz.69, Nr 12
poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr
122 poz. 1315; 2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 98 poz.
1070, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368, Nr 145 poz. 1623;
2002 r. Nr 41 poz. 363 i poz. 365, Nr 74 poz. 676)- Rada Miejska
w Korfantowie uchwa³a :

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/215/2001 Rady Miejskiej w Kor-
fantowie z dnia  28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia bu-
d¿etu gminy Korfantów,  wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

a) po § 10 dodaje siê § 10a o tre�ci :
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Uchwa³a Nr XLII/272/2002
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 6 wrze�nia 2002 r.

w sprawie zmian bud¿etu Gminy Korfantów na 2002 rok.

-" § 10a - wprowadza siê wieloletni program inwestycyjny
wed³ug za³¹cznika nr 12 do uchwa³y bud¿etowej"

b) za³¹cznik nr 12 do uchwa³y bud¿etowej - wieloletni pro-
gram inwestycyjny stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskie-
mu w Korfantowie.

§ 3.1.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
2.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Województwa Opolskiego i na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miej-
skim w Korfantowie.

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów

Za³¹cznik nr 12
do uchwa³y Rady Miejskiej
               Nr  XLII/272/2002

     z dnia 6 wrze�nia 2002 r.

Wieloletni program inwestycyjny
na lata 2002 - 2004

�ród³a finansowania

2002 2003 2004L.p. Nazwa zadania Przewidywane

nak³ady Bud¿et gminy Inne Bud¿et gminy Inne Bud¿et gminy Inne

1. Budowa wodoci¹gu I etap Ku�nica
Ligocka 978.000 58.486 - 360.000 - 560.000 -

2. Wodoci¹g Myszowice 750.000 27.000 - - - 300.000 -

3 Wodoci¹g w �cinawie Nyskiej
ul. Jagielnicka i Parkowa 328.000 8.000 - - - 320.000 -

4. Modernizacjia ul. 3-go Maja

w Korfantowie 900.000 11.657 - 200.000 - 200.000 -

5. Przebudowa drogi Stary Borek 250.000 13.000 - 137.000 - 100.000 -

6. Modernizacja remizy OSP �cinawa Ma³a
300.000 6.000 - - - 294.000 -

7. Modernizacja CO remizy OSP Korfantów

91.000 5.000 - 43.000 - 43.000 -

8. Budowa gimnazjum 11.000.000 150.000 - 1.650.000 - 3.300.000 -

9. Kanalizacja sanitarna

ul. Wyzwolenia Korfantów 100.000 10.000 30.000 60.000 - - -

10 Budowa sieci wodoci¹gowej
z przy³¹czami domowymi we wsi
Przechód

1.601.000 1.000 - 1.600.000 - - -

11 Modernizacja szatni sportowej

�cinawa Ma³a 200.000 5.000 - 195.000 - - -

12 Budowa ogrodzenia

OSIR - Korfantów 150.000 5.000 - - - 145.000 -
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Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz.1592 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z § 18 ust. 1 powo³anej w tytule
uchwa³y Zarz¹d Powiatu  Krapkowickiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/197/2002 Rady Powiatu Krapko-
wickiego z dnia 21 marca  2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿e-
tu Powiatu Krapkowickiego na 2002 r., zmienionej uchwa³ami
Rady Powiatu Krapkowickiego Nr XXXII/211/2002 z dnia 25 kwiet-
nia  2002 r., Nr XXXIII/214/2002 z dnia 27 czerwca  2002 r. oraz
uchwa³ami Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego Nr 402/2002 z dnia
24 kwietnia  2002 r.,  Nr 410/2002 z dnia 9 maja 2002 r. Nr 422/2002
z dnia 5 czerwca  2002r., Nr 431/2002 z dnia 13 czerwca  2002r.,
Nr 437/2002 z dnia 24 czerwca 2002 r., Nr 455/2002 z dnia
3 lipca  2002 r., Nr 461/2002 z dnia 18 lipca 2002 r., Nr 464/2002
z dnia  5 sierpnia  2002 r., Nr 466/2002 z dnia 13 sierpnia  2002 r.,
Nr 476/2002 z dnia 28 sierpnia  2002 r. wprowadza siê nastêpu-
j¹ce zmiany:

1) zmniejsza siê wydatki na wynagrodzenia i pochodne w
dziale 750 "Administracja publiczna", rozdziale 75020 "Staro-
stwa powiatowe" o kwotê 87.000z³,
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Uchwa³a Nr 479/2002
Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego

z dnia 9 wrze�nia  2002 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXI/197/2002 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia  21 marca 2002 r. w sprawie
uchwalenia bud¿etu Powiatu Krapkowickiego na 2002 rok.

2) zwiêksza siê pozosta³e wydatki bie¿¹ce w dziale 750
"Administracja publiczna", rozdziale 75020 "Starostwa powiato-
we" o kwotê 87.000z³,

zgodnie z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Skarbnikowi Powia-
tu Krapkowickiego.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Staro-
stwa Powiatowego.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Podpisy Cz³onków Zarz¹du:
Joachim Czernek

Albert Macha
Bogdan Niewiadomski

Jerzy Sochor

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 479/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 9 wrze�nia  2002 r.

WYDATKI

Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Zmniejszenie
wydatków

Zwiêkszenie
wydatków

750 Administracja publiczna 87.000 87.000

75020 Starostwa powiatowe
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce
-wynagrodzenia i pochodne 87.000

87.000
0

Razem wydatki 87.000 87.000

Ogó³em zwiêkszenie wydatków 0
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Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz.1592 z pó�n. zm.) oraz art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.
1014 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z § 18 ust. 1 powo³anej w tytule uchwa³y
Zarz¹d Powiatu Krapkowickiego uchwala,  co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/197/2002 Rady Powiatu Krapko-
wickiego z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿e-
tu Powiatu Krapkowickiego na 2002 r., zmienionej uchwa³ami
Rady Powiatu Krapkowickiego Nr XXXII/211/2002 z dnia 25 kwiet-
nia  2002 r., Nr XXXIII/214/2002 z dnia 27 czerwca  2002 r. oraz
uchwa³ami Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego Nr 402/2002 z dnia
24 kwietnia  2002 r., Nr 410/2002 z dnia 9 maja  2002 r. Nr 422/
2002 z dnia 5 czerwca  2002r., Nr 431/2002 z dnia 13 czerwca
2002r., Nr 437/2002 z dnia 24 czerwca  2002 r.,Nr 455/2002 z
dnia 3 lipca  2002 r., Nr 461/2002 z dnia 18 lipca  2002 r., Nr 464/
2002 z dnia 5 sierpnia  2002 r., Nr 466/2002 z dnia 13 sierpnia
2002 r., Nr 476/2002 z dnia 28 sierpnia  2002 r., 479/2002 z dnia
9 wrze�nia 2002 r.  wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) zwiêksza siê dochody bud¿etu o kwotê 45.132 z³ - zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y,

2) zwiêksza siê wydatki bud¿etu o kwotê 45.132 z³ - zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y,

3) zwiêksza siê dochody na zadania realizowane na pod-
stawie porozumieñ z jednostkami samorz¹du terytorialnego o
kwotê 21.500 z³. W wyniku wprowadzonych zmian za³¹cznik nr 12
do ww. uchwa³y otrzymuje kszta³t jak za³¹cznik nr 3 do niniejszej
uchwa³y,

4) zwiêksza siê wydatki na zadania realizowane na pod-
stawie porozumieñ z jednostkami samorz¹du terytorialnego o
kwotê 21.500 z³. W wyniku wprowadzonych zmian za³¹cznik nr 13
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Uchwa³a Nr 493/2002
Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego

z dnia 3 pa�dziernika 2002 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXI/197/2002 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 marca 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Krapkowickiego na 2002 rok.

do ww. uchwa³y otrzymuje kszta³t jak za³¹cznik nr 4 do niniejszej
uchwa³y,

5) zwiêksza siê wydatki maj¹tkowe o kwotê 12.000 z³. W
wyniku wprowadzonych zmian za³¹cznik nr 8 do ww. uchwa³y
otrzymuje kszta³t jak za³¹cznik nr 5 do niniejszej uchwa³y,

6) zwiêksza siê wydatki na dotacje z bud¿etu Powiatu Krap-
kowickiego o kwotê 12.000 z³.

W wyniku wprowadzonych zmian za³¹cznik nr 11 do ww. uchwa³y
otrzymuje kszta³t jak za³¹cznik nr 6 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Skarbnikowi Powia-
tu Krapkowickiego.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Staro-
stwa Powiatowego.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Podpisy cz³onków Zarz¹du:
                                                                                Joachim Czernek
                                                                                  Joachim Wojtala

                                                                             Krystian Komander
Bogdan Niewiadomski

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr 493/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 3 pa�dziernika 2002 r.

DOCHODY
D zia ³ § N azw a Z m nie jszenie

do chod ów

Z w iêkszen ie

do chod ów

751 U rzêdy  naczelnych  organów  w ³ad zy

pañstw ow ej, kontro li i ochrony praw a

oraz s¹d ow nictw a

0 23 .632

21 1 D o ta c je  ce low e o trzym an e z b ud ¿e tu
pa ñstw a n a  za da n ia  b ie¿¹ ce z za k resu
ad m in is trac ji rz¹do w e j o raz in ne  za dan ia
zle con e usta w am i rea lizo w an e p rzez p ow ia t

0 23 .632

754 B ezpieczeñstw o publiczne  i ochrona

przeciw po¿arow a

0 8.000

23 1 D otac je  ce lo w e o trzym ane z  gm iny  lub

m iasta  sto ³ecznego  W arszaw y na  zadan ia

b ie¿¹ce  rea lizo w ane na  p od staw ie

po rozum ie ñ  (um ó w ) m iêdzy jed no stkam i

sam orz¹du  te ry to ria lnego . 0 8 .0 00

851 O chrona zdrow ia 0 12 .000

66 1 D otac je  ce lo w e o trzym ane z  gm iny  lub

m iasta  sto ³ecznego  W arszaw y na  in w estyc je

i zakup y inw estycyjne  rea lizo w an e na

po dstaw ie  p oro zum ie ñ  (u m ó w ) m iêd zy j  s .t.

0 12 .000

854 E du kacyjna  opieka w ychow aw cza 0 1.500

23 1 D otac je  ce lo w e o trzym ane z  gm iny  lub

m iasta  sto ³ecznego  W arszaw y na  zadan ia

b ie¿¹ce  rea lizo w ane na  p od staw ie

po rozum ie ñ  (um ó w ) m iêdzy jed no stkam i

sam orz¹du  te ry to ria lnego

0

1 .5 00

R azem  d ochody 0 45 .132

O gó ³em  zw iêkszenie dochodów 45 .132
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr 493/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 3 pa�dziernika2002 r.

Dzia³ Rozdzia³   Nazwa Zmniejszenie
wydatków

Zwiêkszenie
wydatków

O10 Rolnictwo i ³owiectwo 15.691 15.691

01021 Inspekcja Weterynaryjna
I. wynagrodzenia i pochodne

-  pozosta³e wydatki bie¿¹ce
15.691

0
0

15.691
751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy

pañstwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz s¹downictwa

0 23.632

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie
-     pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 23.632

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona

przeciwpo¿arowa

0 8.000

75405 Komendy powiatowe Policji
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 8.000

851 Ochrona zdrowia 500 12.500

85111 Szpitale ogólne
- wydatki maj¹tkowe- dotacje 0 12.000

85149 Programy polityki zdrowotnej
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce

500

85195 Pozosta³a dzia³alno�æ
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0

500

853 Opieka spo³eczna 1.610 1.610

85304 Rodziny zastêpcze
-wynagrodzenia i pochodne
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce

1.610
0

0
1.610

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 1.500

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i m³odzie¿y szkolnej
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 1.500
Razem wydatki 17.801 62.933

Ogó³em zwiêkszenie wydatków 45.132

Za³¹cznik nr 3
ddo uchwa³y Nr 493/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z  dnia 3pa�dziernika2002 r.

WYDATKI

DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZU-
MIEÑ Z JEDNOSTKAMI SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO

Dzi
a³

Rozdz
ia³

Nazwa

§ 231
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta

sto³ecznego Warszawy na zadania realizowane na
podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami
samorz¹du terytorialnego

§ 661
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub

miasta sto³ecznego Warszawy na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami
samorz¹du terytorialnego

Razem

754 75405 Komendy
Powiatowe Policji

34.300 34.300

851 85111 Szpitale ogólne 12.000 12.000

854 85412 Kolonie i obozy oraz
inne formy wypoczynku
dzieci i m³odzie¿y szkolnej

5.000 5.000

Razem 39.300 12.000 51.300
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Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr 493/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 3pa�dziernika2002 r.

WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEÑ Z JEDNOSTKAMI SAMO-
RZ¥DU TERYTORIALNEGO

Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr 493/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 3pa�dziernika2002 r.

PLANOWANE WYDATKI MAJ¥TKOWE

(INWESTYCJE I DOTACJE)

Lp. Dzia³ Nazwa jednostki Koszt Uwagi

1 2 3 4 5
1 801 Zespó³ Szkó³ im. J. Kiliñskiego w

Krapkowicach
40.000 Przystosowanie poddasza na pokój

nauczycielski

2 600 Powiatowy Zarz¹d Dróg w Krapkowicach 7.000 Zakup i monta¿ pieca c.o.

3 750 Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 536.000 Adaptacja pomieszczeñ Starostwa,
drukarka, bateria do
podtrzymywania napiêcia (UPS),
zakup 2 dzia³ek, zakup komputera

Komenda Powiatowa PSP w
Krapkowicach

65.000 Modernizacja budynku4 754

Komenda Powiatowa Policji
W Krapkowicach

10.000 Zakup samochodu

5 851 Samodzielny Publiczny Zespó³ Opieki
Zdrowotnej Krapkowicach

1.000.000 Budowa Centrum  Medycznego

52.000 Dotacja dla SP ZOZ na cele
inwestycyjne-zakup Holtera, EKG
(24 godzinne monitorowanie pracy
serca)
Zakup kardiomonitora

RAZEM 1.710.000

TAB
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Za³¹cznik nr 6
do uchwa³y Nr 493/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 3pa�dziernika2002 r.

PLAN DOTACJI Z BUD¯ETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2002 R.

§231 35.000

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie¿. Realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy

jednostkami samorz¹du terytorialnego

Dotacja dla Gminy Krapkowice, na organizacjê rozgrywek Szkolnego Zwi¹zku Sportowego, na
szczeblu powiatowym oraz udzia³ naszej m³odzie¿y w rozgrywkach na szczeblu ponad-powiatowym

8.000

Dotacja dla Gminy Krapkowice, na organizacjê Krapkowickiego biegu Ulicznego 2002 5.000
Dotacja dla Gminy Zdzieszowice, na organizacjê �Powiatowej Corridy Ortograficznej� 2.000
Dotacja dla Gminy Krapkowice na funkcjonowanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 20.000

§254 82.455

Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla niepublicznej szko³y lub innej placówki o�wiatowo-

wychowawczej

Dotacja dla dwóch Szkó³ Niepublicznych: w Krapkowicach i Zdzieszowicach 82.455
§258 14.500

Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacja dla Zak³adowego Klubu Sportowego �Góra¿d¿e�, na organizacjê Turnieju Zapa�niczego o
Puchar Starosty Krapkowickiego

2.000

Dotacja dla Klubu Tañca Towarzyskiego i Jazzowego �Sierra� w Krapkowicach, na organizacjê
XII Ogólnopolskiego Turnieju Tañca Towarzyskiego o Puchar Starosty Krapkowickiego. Prezentacja
amatorskiego ruchu tanecznego w naszym powiecie oraz Gala Taneczna z udzia³em reprezentantów
partnerskich powiatów i miast.

5.000

Dotacja dla Stowarzyszenia �Otwarte serce� ze Zdzieszowic, na czê�ciowe pokrycie kosztów wyjazdu
do Niemiec podopiecznych �wietlicy prowadzonej przez stowarzyszenie

5.500

Dotacja dla Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów- Zarz¹d Rejonowy w Krapkowicach
na organizacjê powiatowej imprezy z okazji �wiatowego Dnia Seniora

2.000

§262 6.000

Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla pozosta³ych jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja dla SP ZOZ przeznaczona dla kolumny transportu sanitarnego, na sfinansowanie przewozu
osób zaka�nie chorych

2.000

Dotacja dla SP ZOZ na sfinansowanie programów zdrowotnych szczepieñ przeciwko wirusowemu
zapaleniu w¹troby u dzieci

4.000

§283 10.000

Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do realizacji pozosta³ym jednostkom

nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Dotacja dla Niemieckiego Towarzystwa O�wiatowego w Opolu, na organizacjê Koncertu
Noworocznego 2002- koncert filharmoników i solistów

8.000

Dotacja dla Rodziny M³odzie¿y Franciszkañskiej z Góry �w. Anny, na organizacjê �wiêta M³odzie¿y�
w dniach 22-27.07.2002 r. Oraz �Ewangelicznego Rozliczenia� w dniach 27.12.2002-01.01.2003 r.

2.000

RAZEM-wydatki na dotacje bie¿¹ce 147.955

§622 52.000

Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach na zakup
Holtera, EKG (24 godzinne monitorowanie pracy serca)

40.000

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach na zakup
kardiomonitora

12.000

RAZEM-wydatki na dotacje maj¹tkowe 52.000

OGÓ£EM 199.955
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Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592,
z pó�n. zm.),art.116, art. 118, art.124 ust. 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.
1014 z pó�n. zm.), Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/197/2002 Rady Powiatu Krapko-
wickiego z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿e-
tu Powiatu Krapkowickiego na 2002r.zmienionej uchwa³¹ Rady
Powiatu Krapkowickiego Nr XXXII/211/2002 z dnia 25 kwietnia
2002, Nr XXXIII/214/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r. ,  Nr XXXIV/
221/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 r. oraz uchwa³ami Zarz¹du
Powiatu Krapkowickiego Nr 402/2002 z dnia 24 kwietnia 2002 r.
Nr 410/2002 z dnia  9 maja 2002 r., Nr 422/2002 z dnia 5 czerw-
ca 2002 r., Nr 431/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r., Nr 437/2002
z dnia 24 czerwca 2002 r., Nr 455/2002 z dnia 3 lipca  2002 r.,
Nr 461/2002 z dnia 18lipca  2002 r., 466/2002  z  dnia  13 sierpnia
2002 r.,  Nr 476/2002 z dnia 28 sierpnia  2002r., Nr 479/2002 z dnia
9 wrze�nia  2002 r., Nr 493/2002 z dnia 3 pa�dziernika  2002 r. wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu na 2002 rok o kwotê
265.500 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu na 2002 rok o kwotê
265.500 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.

3. Zmniejsza siê rezerwê ogóln¹ o kwotê 131.969 z³, do
kwoty 0 z³.

4. Zwiêksza siê wydatki  maj¹tkowe o kwotê 55.225 z³. W
wyniku wprowadzonych zmian za³¹cznik nr 8 do ww. uchwa³y
otrzymuje kszta³t jak za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr XXXV/229/2002
Rady Powiatu Krapkowickiego

z dnia  8 pa�dziernika 2002 r.

w sprawie  zmiany bud¿etu Powiatu Krapkowickiego na 2002 rok.

5. W za³¹czniku nr 7 "Plan przychodów i wydatków �rod-
ków specjalnych" w Zespole Szkó³ Zawodowych im. Piastów
Opolskich w Krapkowicach, tworzy siê wydatki w rozdziale 80195
§ 4300. W wyniku wprowadzonych zmian za³¹cznik nr 7 do ww.
uchwa³y otrzymuje kszta³t jak za³¹cznik nr 4 do niniejszej uchwa³y.

6. W za³¹czniku nr 11 "Plan dotacji z bud¿etu Powiatu Krap-
kowickiego na 2002 r." zmniejsza siê dotacjê  w § 254 o kwotê
20.644 z³ oraz wprowadza siê dotacje w § 282. W wyniku wpro-
wadzonej zmiany za³¹cznik nr 11 do ww. uchwa³y otrzymuje kszta³t
jak za³¹cznik nr 5 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Krapkowickiego.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Staro-
stwa Powiatowego w Krapkowicach

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

  Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Krapkowickiego

  Eryk Boroñczyk

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y  NrXXV/229/2002

Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 8 pa�dziernika 2002 r.

DOCHODY

Dzi
a³

§ Nazwa Zmniejs
zenie

dochodów

Zwiêksz
enie

dochodów

750 Administracja publiczna 0 265.000

042 W p³ywy z op³aty komunikacyjnej 0 240.000

626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych 0 25.000

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa 0 4.000

096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniê¿nej 0 4.000

756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych
i od innych jednostek nie posiadaj¹cych
osobowo�ci prawnej

46.000 0

001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 46.000 0

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 42.500

246 �rodki otrzymane od pozosta³ych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizacjê zadañ bie¿¹cych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych

0 42.500

Razem dochody 46.000 311.500

Ogó³em zwiêkszenie dochodów 265.500
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXXV/229/2002
Rady Powiatu Krapkowickiego

z dnia 8 pa�dziernika 2002 r.

WYDATKI

TAB
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Za³¹cznik nr  3
do uchwa³y Nr XXXV/229/2002

       Rady Powiatu Krapkowickiego
               z dnia 8 pa�dziernika 2002 r.

Lp. Dzia³ Nazwa jednostki Koszt Uwagi

1 2 3 4 5
1 801 Zespó³ Szkó³ im. J. Kiliñskiego w

Krapkowicach
40.000 Przystosowanie poddasza na pokój

nauczycielski

2 600 Powiatowy Zarz¹d Dróg w Krapkowicach 7.000 Zakup i monta¿ pieca c.o.

3 750 Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 339.225 Adaptacja pomieszczeñ Starostwa,
zakup 2 dzia³ek ;zakup streamera do
archiwizacji danych, zasilacza
awaryjnego, dwóch komputerów dla
potrzeb Wydzia³u Geodezji

Komenda Powiatowa PSP w
Krapkowicach

65.000 Modernizacja budynku4 754

Komenda Powiatowa Policji
W Krapkowicach

10.000 Zakup samochodu

5 851 Samodzielny Publiczny Zespó³ Opieki
Zdrowotnej Krapkowicach

1.252.000 Budowa Centrum  Medycznego
oraz sporz¹dzenie dokumentacji
technicznej

52.000 Dotacja dla SP ZOZ na cele
inwestycyjne-zakup Holtera, EKG
(24 godzinne monitorowanie pracy
serca), zakup kardiomonitora

RAZEM 1.765.225

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr XXXV/229/2002
Rady Powiatu Krapkowickiego

z dnia 8 pa�dziernika 2002 r.

§ Powiatowa

Inspekcja

Weterynaryjna

Powiatowy

Zarz¹d Dróg

ZS im.

J . Kiliñskiego

w

Krapkowicach

ZSZ

im. Piastów

Opolskich

w

Krapkowicach

Razem

DZIA£/ROZDZIA£ 010/01021 600/60014 801/80120 801/80130/

80195

069 9.000 9.000

075 15.070 720 15.790

083 200 21.000 21.200

097 106.000 106.000

PRZYCHODY

270 35.597 35.597

RAZEM 106.000 9.000 50.867 21.720 187.587

80130

4110 2.184 2.184

4120 300 300

4210 1.900 22.288 6.300 30.488

4270 750 9.000 720 10.470

4300 103.000 28.579 9.216 140.795

4410 350 350

80195 � utworzenie rozdzia³u

WYDATKI

4300 3.000 3.000

RAZEM 106.000 9.000 50.867 21.720 187.587

PLANOWANE WYDATKI MAJ¥TKOWE
(INWESTYCJE I DOTACJE)

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW �RODKÓW
SPECJALNYCH
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Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr XXXV/229/2002
Rady Powiatu Krapkowickiego

z dnia 8 pa�dziernika 2002 r.

§231 35.000

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie¿. Realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy

jednostkami samorz¹du terytorialnego

Dotacja dla Gminy Krapkowice, na organizacjê rozgrywek Szkolnego Zwi¹zku Sportowego, na
szczeblu powiatowym oraz udzia³ naszej m³odzie¿y w rozgrywkach na szczeblu ponad-powiatowym

8.000

Dotacja dla Gminy Krapkowice, na organizacjê Krapkowickiego biegu Ulicznego 2002 5.000
Dotacja dla Gminy Zdzieszowice, na organizacjê �Powiatowej Corridy Ortograficznej� 2.000
Dotacja dla Gminy Krapkowice na funkcjonowanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 20.000

§254 61.811

Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla niepublicznej szko³y lub innej placówki o�wiatowo-

wychowawczej

Dotacja dla dwóch Szkó³ Niepublicznych: w Krapkowicach i Zdzieszowicach 61.811
§258 14.500

Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacja dla Zak³adowego Klubu Sportowego �Góra¿d¿e�, na organizacjê Turnieju Zapa�niczego
o Puchar Starosty Krapkowickiego

2.000

Dotacja dla Klubu Tañca Towarzyskiego i Jazzowego �Sierra� w Krapkowicach, na organizacjê
XII Ogólnopolskiego Turnieju Tañca Towarzyskiego o Puchar Starosty Krapkowickiego. Prezentacja
amatorskiego ruchu tanecznego w naszym powiecie oraz Gala Taneczna z udzia³em reprezentantów
partnerskich powiatów i miast.

5.000

Dotacja dla Stowarzyszenia �Otwarte serce� ze Zdzieszowic, na czê�ciowe pokrycie kosztów wyjazdu
do Niemiec podopiecznych �wietlicy prowadzonej przez stowarzyszenie

5.500

Dotacja dla Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów- Zarz¹d Rejonowy w Krapkowicach
na organizacjê powiatowej imprezy z okazji �wiatowego Dnia Seniora

2.000

§262 6.000

Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla pozosta³ych jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja dla SP ZOZ przeznaczona dla kolumny transportu sanitarnego, na sfinansowanie przewozu
osób zaka�nie chorych

2.000

Dotacja dla SP ZOZ na sfinansowanie programów zdrowotnych szczepieñ przeciwko wirusowemu
zapaleniu w¹troby u dzieci

4.000

§ 282

Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji

stowarzyszeniom

8.400

Dotacja dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Strzeleczkach 4.800
Dotacja dla Ochotniczej Stra¿y  Po¿arnej w Straduni 3.600

§283 10.000

Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do realizacji pozosta³ym jednostkom

nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Dotacja dla Niemieckiego Towarzystwa O�wiatowego w Opolu, na organizacjê Koncertu
Noworocznego 2002- koncert filharmoników i solistów

8.000

Dotacja dla Rodziny M³odzie¿y Franciszkañskiej z Góry �w. Anny, na organizacjê �wiêta M³odzie¿y�
w dniach 22-27.07.2002 r. Oraz �Ewangelicznego Rozliczenia� w dniach 27.12.2002-01.01.2003 r.

2.000

RAZEM-wydatki na dotacje bie¿¹ce 135.711

§622 52.000

Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach na zakup
Holtera, EKG (24 godzinne monitorowanie pracy serca)

40.000

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach na zakup
kardiomonitora

12.000

RAZEM-wydatki na dotacje maj¹tkowe 52.000

OGÓ£EM 187.711

PLAN DOTACJI Z BUD¯ETU POWIATU
KRAPKOWICKIEGO NA 2002 R.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 i Nr 113, poz.984) oraz art. 109  ustawy z
dnia  26 listopada  1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
155, poz. 1014; 1999 r. Nr 38,   poz. 360,  Nr 49, poz. 485, Nr 70,
poz. 778, Nr 110, poz. 1255; 2000 r.  Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz.
136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr
122, poz. 1315; 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88,
poz. 961, Nr 98,  poz. 1070,  Nr 100, poz. 1082, Nr 102,   poz.
1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623; 2002 r. Nr 41, poz.
363 i 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz.984) uchwala siê,  co
nastêpuje:

§ 1. 1.Zmienia siê limity wydatków na wieloletnie progra-
my inwestycyjne,  okre�lone w za³¹czniku nr 3a do uchwa³y
Nr XXX/485/2001 z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie uchwale-
nia bud¿etu gminy Krapkowice na 2002 rok.

2.Za³¹cznik, o którym mowa w ust. 1,  otrzymuje brzmienie
jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Zwiêksza siê bud¿et po stronie dochodów
                                                      o kwotê 678.670,- z³
1.Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo 1.870,- z³
   Rozdz. 01022 Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t oraz

badania  monitoringowe pozosta³o�ci chemicznych i biologicz-
nych  w tkankach zwierz¹t i produktach pochodzenia zwierzêce-
go                                                                                  1.870,- z³

   § 069 wp³ywy z ró¿nych op³at-za �wiadectwa pochodze-
nia zwierz¹t                                                                    1.870,- z³

2.Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ                     250,- z³
   Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne        250,- z³
   § 083 wp³ywy z us³ug                                  250,- z³

3.Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa 588.243,- z³
   Rozdz. 70001 Zak³ady gospodarki mieszkaniowej

                                                                                             9.643,- z³
   § 242 wp³ywy do bud¿etu nadwy¿ki �rodków obrotowych

zak³adu bud¿etowego,   czê�ci zysku gospodarstwa pomocni-
czego oraz wp³ywy do bud¿etu  ze �rodków specjalnych
                                                                                            9.643,- z³

   Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�cia-
mi                                                                            578.600,- z³

   § 069 wp³ywy z ró¿nych op³at                  2.600,- z³
   § 077 wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asno-

�ci nieruchomo�ci                                                   571.000,- z³
   § 092 pozosta³e odsetki                               5.000,- z³

4.Dzia³ 750 Administracja publiczna                24.130,- z³
   Rozdz. 75023 Urzêdy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)                                                                  23.530,- z³
   § 069 wp³ywy z ró¿nych op³at                        10,- z³
   § 092 pozosta³e odsetki                                     20,- z³
  § 231 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie-

¿¹ce realizowane na   podstawie porozumieñ (umów) miêdzy
jednostkami  samorz¹du terytorialnego                 13.800,- z³
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 Uchwa³a Nr  XXXV/563/2002
Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 2 wrze�nia 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy Krapkowice na 2002 rok.

   § 232 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bie¿¹ce realizowane na  podstawie porozumieñ (umów) miêdzy
jednostkami  samorz¹du terytorialnego                9.700,- z³

   Rozdz. 75095 Pozosta³a dzia³alno�æ       600,- z³
   § 069 wp³ywy z ró¿nych op³at                    600,- z³

5.Dzia³ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych i od innych jednostek  nie posiadaj¹cych osobowo�ci praw-
nej                                                                                    700,- z³

   Rozdz. 75616 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le-
�nego, podatku od spadków   i darowizn, podatku od czynno�ci
cywilnoprawnych oraz podatków  i op³at lokalnych od osób fi-
zycznych                                                                       700,- z³

   § 069 wp³ywy z ró¿nych op³at                     700,- z³

6.Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia                  1.900,- z³
   Rozdz. 75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe 1.900,- z³
   § 097 wp³ywy z ró¿nych dochodów                  1.900,- z³

7.Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                16.862,- z³
   Rozdz. 80101 Szko³y podstawowe                  5.362,- z³
   § 083 wp³ywy z us³ug                               4.500,- z³
   § 097 wp³ywy z ró¿nych dochodów                      862,- z³
   Rozdz. 80110 Gimnazja                               8.000,- z³
   § 083 wp³ywy z us³ug                               3.000,- z³
   § 097 wp³ywy z ró¿nych dochodów                  5.000,- z³
   Rozdz. 80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³

                                                                                             3.500,- z³
   § 083 wp³ywy z us³ug                               3.500,- z³

8.Dzia³ 853 Opieka spo³eczna 10.965,- z³
   Rozdz. 85302 Domy pomocy spo³ecznej -WTZ

                                                                                             5.000,- z³
   § 096 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci

pieniê¿nej                                                                    5.000,- z³
   Rozdz. 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenia   spo³eczne                                          5.965,- z³
   § 291 wp³ywy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem   lub pobranych w nadmiernej wysoko�ci 5.965,- z³

9.Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                                  10.550,- z³

   Rozdz. 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg  2.900,- z³
   § 097 wp³ywy z ró¿nych dochodów                      2.900,- z³
   Rozdz. 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ         7.650,- z³
   § 069 wp³ywy z ró¿nych op³at                         100,- z³
   § 083 wp³ywy z us³ug                                  7.500,- z³
   § 092 pozosta³e odsetki                                        50,- z³

10.Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                                 20.000,- z³

     Rozdz. 92116 Biblioteki                               20.000,- z³
     § 232 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania

bie¿¹ce realizowane na  podstawie porozumieñ (umów) miêdzy
jednostkami  samorz¹du terytorialnego                   20.000,- z³
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11.Dzia³ 926 Kultura fizyczna i sport              3.200,- z³
     Rozdz. 92695 pozosta³a dzia³alno�æ 3.200,- z³
     § 083 wp³ywy z us³ug                           3.000,- z³
     § 097 wp³ywy z ró¿nych dochodów     200,- z³

§ 3. Zmniejsza siê bud¿et po stronie dochodów
                                                     o kwotê 14.500,- z³

1.Dzia³ 750 Administracja publiczna                 7.000,- z³
   Rozdz. 75023 Urzêdy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)                                                                   7.000,- z³
   § 097 wp³ywy z ró¿nych dochodów                 7.000,- z³.

2.Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                 5.000,- z³
   Rozdz. 85302 Domy pomocy spo³ecznej -WTZ

                                                                                            5.000,- z³
   § 083 wp³ywy z us³ug                              5.000,- z³.

3.Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                                2.500,- z³

   Rozdz. 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ    2.500,- z³
   § 097 wp³ywy z ró¿nych dochodów                 2.500,- z³.

§ 4. Zmniejsza siê bud¿et po stronie wydatków
                                                         o kwotê 507.891,- z³
1.Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                82.891,- z³
   Rozdz. 80101 Szko³y podstawowe                82.891,- z³
   - wynagrodzenia i pochodne                82.891,- z³.

2.Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
                                                                                          35.000,- z³

   Rozdz. 85404 Przedszkola                            35.000,- z³
   - wynagrodzenia i pochodne               35.000,- z³

3.Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                           390.000,- z³

   Rozdz. 90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
                                                                                      390.000,- z³

   - wydatki maj¹tkowe - inwestycje           390.000,- z³

§ 5. Zwiêksza siê bud¿et po stronie wydatków
                                                       o kwotê        539.856,- z³
1.Dzia³ 600 transport i ³¹czno�æ             130.000,- z³
   Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 130.000,- z³
   - pozosta³e wydatki bie¿¹ce              130.000,- z³.

2.Dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-
po¿arowa                                                                    8.000,- z³

   Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji   8.000,- z³
   - dotacje                                                        8.000,- z³.

3.Dzia³ 757 Obs³uga d³ugu publicznego   18.000,- z³
   Rozdz. 75702 obs³uga papierów warto�ciowych, kredy-

tów i po¿yczek jednostek  samorz¹du terytorialnego  18.000,- z³
   - obs³uga d³ugu publicznego                    18.000,- z³

4.Dzia³. 758 Ró¿ne rozliczenia              80.000,- z³
   Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 80.000,- z³
   - rezerwa ogólna - na wydatki bie¿¹ce 55.000,- z³
   - rezerwa celowa - na inwestycje             25.000,- z³.

5.Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie           117.891,- z³
   Rozdz. 80101 Szko³y podstawowe           117.891,- z³
   - dotacje                                                  82.891,- z³
   - wydatki maj¹tkowe - inwestycje            35.000,- z³.

6.Dzia³ 853 Opieka spo³eczna               5.965,- z³
   Rozdz. 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenia   spo³eczne                                         5.965,- z³
   - pozosta³e wydatki bie¿¹ce - zwrot dotacji   5.965,- z³.

7.Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                             160.000,- z³

   Rozdz. 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 130.000,- z³
   - pozosta³e wydatki bie¿¹ce              130.000,- z³
  Rozdz. 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ   30.000,- z³
  - pozosta³e wydatki bie¿¹ce                             30.000,- z³

8.Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                                           20.000,- z³

   Rozdz. 92116 Biblioteki                             20.000,- z³
   - dotacje                                                      20.000,- z³.

§ 6. Zwiêksza siê plan przychodów zwi¹zanych z finanso-
waniem deficytu bud¿etowego i wydatków nie znajduj¹cych po-
krycia w planowanych dochodach bud¿etowych o kwotê 132.795,- z³
w § 955 przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych.

§ 7. Zmniejsza siê plan przychodów zwi¹zanych z finanso-
waniem deficytu bud¿etowego i wydatków nie znajduj¹cych po-
krycia w planowanych dochodach bud¿etowych o ³¹czn¹ kwotê

                                                                             765.000,- z³,
 w tym:
§ 952 przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na

rynku krajowym                                                 390.000,- z³
§ 957 nadwy¿ki z lat ubieg³ych            375.000,- z³

§ 8. Bud¿et gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1.Plan dochodów i przychodów ogó³em  32.092.944,- z³
   -w tym:
     dotacje na zadania zlecone          1.946.506,- z³
2.Plan wydatków i rozchodów ogó³em    32.092.944,- z³
   -w tym:
     wydatki na zadania zlecone          1.946.506,- z³
     rezerwa ogólna 58.600,- z³
     rezerwa celowa na inwestycje                25.000,- z³.

§ 9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta.

§ 10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

  Andrzej Kulpa
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Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 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 i Nr 113, poz. 984 ) oraz art. 128 ust. 1 pkt
1 i 2 ustawy z dnia  26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155, poz. 1014; 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49,  poz.
485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255; 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr
12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251
i Nr 122, poz. 1315; 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr
88, poz. 961, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz.
1623; 2002 r. Nr 41,  poz. 363 i 365, Nr 74, poz.676 i Nr 113, poz.
984)  uchwala siê,  co nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê bud¿et po stronie dochodów
                                                    o kwotê 31.263,- z³
Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                           31.263,- z³
Rozdz. 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenia  Spo³eczne                                       12.223,- z³
§ 201 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê   zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych  zadañ zleconych gminom (zwi¹zkom gmin) usta-
wami                                                                             12.223,- z³

Rozdz. 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 19.040,- z³
§ 203 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê  w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin)
                                                                                         19.040,- z³.

§ 2. Zmniejsza siê bud¿et po stronie wydatków
                                                      o kwotê 20.000,- z³
Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia                          20.000,- z³
Rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe 20.000,- z³
§ 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

                                                                                        20.000,- z³.

§ 3. Zwiêksza siê bud¿et po stronie wydatków
                                                       o kwotê 51.263,- z³
1. Dzia³ 853 Opieka spo³eczna              31.263,- z³
    Rozdz. 85314  Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenia  spo³eczne - zadania zlecone 12.223,- z³
    § 3110 �wiadczenia spo³eczne              12.223,- z³
    Rozdz. 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 19.040,- z³
    § 3110 �wiadczenia spo³eczne              19.040,- z³

2. Dzia³ 926 Kultura fizyczna i sport 20.000,- z³
    Rozdz. 92695 pozosta³a dzia³alno�æ 20.000,- z³
    § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu-

d¿etowych                                                                20.000,- z³

§ 4. Bud¿et gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów i przychodów ogó³em 32.124.207,- z³
- w tym:
  dotacje na zadania zlecone                     1.958.729,- z³.

54

Uchwa³a Nr 131/592/2002
Zarz¹du Miasta w Krapkowicach

z dnia 12 wrze�nia 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy Krapkowice na 2002 rok.

TAB
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2. Plan wydatków i rozchodów ogó³em   32.124.207,- z³
- w tym:
       wydatki na zadania zlecone          1.958.729,- z³
       rezerwa ogólna                                         58.600,- z³
       rezerwa celowa na inwestycje                   5.000,- z³.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Miasta

Piotr Solloch

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 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 i Nr 113, poz. 984 ) oraz § 16
ust. 1 uchwa³y  Nr XXX/485/2001 Rady Miejskiej w Krapkowi-
cach z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu
gminy Krapkowice na 2002 r. uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. Dokonuje siê przeniesienia planowanych wydatków
bud¿etowych miêdzy rozdzia³ami w ramach dzia³u  801 O�wiata
i wychowanie, w sposób nastêpuj¹cy:

1.Zmniejsza siê plan wydatków o kwotê    52.983,- z³
   Rozdz. 80101 Szko³y podstawowe                 10.989,- z³
   § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

                                                                                            10.989,- z³
   Rozdz. 80110 Gimnazja                              41.050,- z³
   § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  31.000,- z³
   § 4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne  9.050,- z³
   § 4120 sk³adki na Fundusz pracy                   1.000,- z³
   Rozdz. 80114 Zespo³y ekonomiczno-administracyjne

szkó³                                                                                      944,- z³
   § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 944,- z³

2.Zwiêksza siê plan wydatków o kwotê     52.983,- z³
   Rozdz. 80101 Szko³y podstawowe                  49.983,- z³
   § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

                                                                                            49.983,- z³
   Rozdz. 80195 Pozosta³a dzia³alno�æ       3.000,- z³
   § 4300 zakup us³ug pozosta³ych                    3.000,- z³

3.Zmiany dokonane w ust. 1 i 2 dotycz¹ planów jednostki
Urz¹d Miasta i gminy w Krapkowicach.

§ 2. Dokonuje siê przeniesienia planowanych wydatków
bud¿etowych miêdzy rozdzia³ami w ramach dzia³u  853 Opieka
spo³eczna, w sposób nastêpuj¹cy:

1.Zmniejsza siê plan wydatków o kwotê   39.550,- z³
   Rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe   39.550,- z³
   § 3110 �wiadczenia spo³eczne                39.550,- z³
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Uchwa³a Nr 131/593/2002
Zarz¹du Miasta w Krapkowicach

z dnia 12 wrze�nia 2002 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie gminy Krapkowice na 2002 rok.

2.Zwiêksza siê plan wydatków o kwotê  39.550,- z³
   Rozdz. 85319 O�rodki pomocy spo³ecznej

                                                                                          33.000,- z³
   § 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia   10.000,- z³
   § 4300 zakup us³ug pozosta³ych                23.000,- z³
   Rozdz. 85328 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³u-

gi opiekuñcze                                                                   6.550,- z³
   § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

                                                                                            5.445,- z³
   § 4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne   972,- z³
   § 4120 sk³adki na Fundusz pracy                     133,- z³

3.Zmiany dokonane w ust. 1 i 2 dotycz¹ planów jednostki
O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Krapkowicach.

§ 3. Dokonuje siê przeniesienia planowanych wydatków
bud¿etowych miêdzy rozdzia³ami w dziale 900 Gospodarka ko-
munalna i ochrona �rodowiska, w sposób nastêpuj¹cy:

1.Zmniejsza siê plan wydatków o kwotê   85.000,- z³
   Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

                                                                                         85.000,- z³
   § 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia  20.000,- z³
   § 4300 zakup us³ug pozosta³ych              65.000,- z³

2.Zwiêksza siê plan wydatków o kwotê 85.000,- z³
   Rozdz. 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ 85.000,- z³
   § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

                                                                                        85.000,- z³

3.Zmiany dokonane w ust. 1 i 2 dotycz¹ planów jednost-
ki Urz¹d Miasta i Gminy w Krapkowicach.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Miasta

Piotr Solloch
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Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592;
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984)-Rada
Powiatu w Nysie uchwala, co nastêpuje:

 §1. W uchwale Nr XLII/412/2002 Rady w Nysie w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu Nyskiego wprowadza siê nastêpu-
j¹c zmiany:

- w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
" 1. Do pomocy w wykonywaniu zadañ Rada Powiatu po-

wo³uje sta³e komisje:
1) komisjê rewizyjn¹,
2) komisjê zdrowia i opieki spo³ecznej,
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Uchwa³a Nr II/10/2002
Rady Powiatu w Nysie

z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLII/412/2002  w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nyskiego.

3) komisjê rozwoju wsi, rolnictwa, le�nictwa i ochrony �ro-
dowiska,

4) komisjê edukacji publicznej, kultury, sportu, turystyki i
promocji,

5) komisjê bezpieczeñstwa, porz¹dku publicznego, trans-
portu i dróg, urbanistyki i gospodarki nieruchomo�ciami

6) komisjê finansów, bud¿etu, spraw statutowych i regu-
laminowych." .

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

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu

Edward ¯ó³kiewicz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
159;   2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984)-
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê Statut Gminy Nysa, który stanowi za³¹cz-
nik do uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XLVI/513/2001 Rady Miejskiej
w  Nysie z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statu-
tu Gminy Nysa.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo
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Uchwa³a Nr II/18/2002
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 4 grudnia 2002r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nysa.

Za³¹cznik
 do uchwa³y Nr II/18/2002

Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 4 grudnia 2002 r.

S T A T U T

Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1.U¿yte w Statucie Gminy Nysa sformu³owania oznaczaj¹:
1) Gmina - Gminê Nysa
2) Rada - Radê Miejsk¹ w Nysie
3) Radny - cz³onka Rady Miejskiej w Nysie
4) Komisja - jedn¹ z komisji Rady Miejskiej w Nysie
5) Komisja Rewizyjna - Komisjê Rewizyjn¹ Rady Miejskiej

w Nysie
6) Burmistrz - Burmistrza Nysy
7) Statut - Statut Gminy Nysa
8) Urz¹d - Urz¹d Miejski w Nysie
9) Ustawa - Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie

gminnym.

§ 2.  Gmina Nysa jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ obejmu-
j¹c¹ wszystkie osoby zamieszka³e na obszarze stanowi¹cym
terytorium Gminy Nysa.
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§ 3. 1. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 218 km2 .
2. Granice terytorialne Gminy okre�la  mapa stanowi¹ca

za³¹cznik nr 1 do  Statutu.

§ 4. 1. Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Nysa.
2. Herbem Gminy jest herb Miasta Nysy przedstawiony w

za³¹czniku nr 2 do Statutu.
3. Zgodê na u¿ywanie herbu innym jednostkom ni¿ gmin-

ne wydaje Burmistrz.
4. Barwy Gminy okre�la jej flaga sk³adaj¹ca siê z dwóch

barw. Górny p³at jest  barwy z³otej (oddaje j¹ barwa z³ota lub
¿ó³ta). P³at dolny jest barwy czerwonej. Wzór flagi okre�lony jest
w za³¹czniku nr 3 do Statutu.

§ 5. 1. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspakajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty samorz¹dowej.

2. Gmina wykonuje zadania publiczne o znaczeniu lokal-
nym oraz zadania  okre�lone ustawami o charakterze ponad-
gminnym, w imieniu w³asnym i na  w³asn¹ odpowiedzialno�æ.

3. Do zakresu dzia³ania Gminy 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 Gminie na podstawie porozumieñ z orga-
nami administracji rz¹dowej oraz innymi jednostkami samo-
rz¹du terytorialnego.

§ 6. Rada sk³ada siê z 23 radnych wybranych przez miesz-
kañców Gminy.

  Rozdzia³ II
  ORGANIZACJA I TRYB PRACY RADY MIEJSKIEJ

1. Sesje Rady.

§ 7. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasu wybo-
ru Przewodnicz¹cego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny
obecny na sesji - przewodnicz¹cy senior, z pomoc¹ sekretarza
sesji, którym jest radny najm³odszy wiekiem spo�ród radnych
obecnych na sesji.

§ 8. Sesje zwo³ywane s¹ przez Przewodnicz¹cego Rady
zgodnie z rocznym ramowym planem sesji, jednak nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³, w trybie przewidzianym w ustawie. Dotyczy to
równie¿ ka¿dej sesji zwo³anej przez Przewodnicz¹cego Rady
poza planem.

 § 9. Uroczyste sesje Rada odbywa z okazji �wi¹t i rocznic
pañstwowych lub gminnych.

W odniesieniu do sesji uroczystej nie obowi¹zuj¹ formal-
ne statutowe wymogi dotycz¹ce zwo³ywania, organizacji, prze-
biegu i protoko³owania, o ile Rada nie podejmuje na niej uchwa³.

§ 10. 1. W toku przygotowywania sesji Przewodnicz¹cy
Rady zapewnia w     szczególno�ci:

1) udzia³ w nich komisji sta³ych i w³a�ciwych organów w
zale¿no�ci od    przedmiotu obrad sesji,

2) terminowe dostarczanie radnym porz¹dku obrad sesji,
projektów uchwa³ i innych materia³ów sesyjnych.

2. Przewodnicz¹cy Rady ustala porz¹dek obrad sesji oraz
listê osób  zaproszonych.

3. Przewodnicz¹cy Rady podaje do publicznej wiadomo-
�ci informacjê o  terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady,
zgodnie z zapisami Rozdzia³u  VIII  Statutu.

§ 11. 1. O zwo³aniu sesji  Przewodnicz¹cy Rady powiada-
mia radnych co najmniej na  7 dni przed dniem rozpoczêcia
sesji, a w przypadku zatwierdzenia rocznego   bud¿etu Gminy na
10 dni przed planowanym terminem zwo³ania sesji.

2. W zawiadomieniu podaje siê termin, miejsce i godzinê
rozpoczêcia sesji.

3. Zawiadomienie podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.

§ 12. W sesji uczestnicz¹, oprócz radnych:
1) Burmistrz, zastêpcy Burmistrza,
2) Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta,
3) Radca Prawny Urzêdu,
4) wyznaczeni przez Burmistrza naczelnicy wydzia³ów, inni

pracownicy Urzêdu i przedstawiciele jednostek organizacyjnych
gminy,

5) zaproszeni przez Przewodnicz¹cego Rady przedstawi-
ciele instytucji, urzêdów i organizacji, których dotycz¹ sprawy
stanowi¹ce przedmiot obrad sesji.

§ 13 . 1. Na ka¿dej sesji Przewodnicz¹cy Rady  stwierdza
jej prawomocno�æ, po czym  Rada dokonuje zatwierdzenia pro-
toko³u z poprzedniej sesji.

2. W przypadku braku prawomocno�ci Przewodnicz¹cy
Rady mo¿e przerwaæ   obrady sesji i wyznaczyæ nowy termin ich
odbycia.

3. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska radnych, którzy z
przyczyn nieusprawiedliwionych opu�cili obrady, co spowodo-
wa³o ich przerwanie ze wzglêdu na brak quorum, odnotowuje
siê w protokole sesji.

§ 14. 1. Sesja trwa od otwarcia do jej zamkniêcia przez
Przewodnicz¹cego Rady.

2. Opuszczenie przez radnego obrad sesji przed jej za-
mkniêciem wymaga   zg³oszenia Przewodnicz¹cemu Rady.

3.  Przewodnicz¹cy Rady otwiera sesjê wypowiadaj¹c for-
mu³ê:

   " Otwieram...(numer) sesjê Rady Miejskiej w Nysie", a
zamyka wypowiadaj¹c    s³owa: "Zamykam...(numer) sesjê Rady
Miejskiej w Nysie".

§ 15. 1. Sesja odbywa siê w zasadzie na jednym posie-
dzeniu, jednak¿e na wniosek  Przewodnicz¹cego Rady b¹d�
radnego, Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu    sesji i kontynu-
owaniu obrad na nastêpnym posiedzeniu tej samej sesji w
innym wyznaczonym terminie, w szczególno�ci w przypadku:

1) niemo¿no�ci rozpatrzenia na jednym posiedzeniu ca-
³o�ci spraw porz¹dku obrad,

2) uzasadnionego rozszerzenia porz¹dku obrad,
3) potrzeby dodatkowych materia³ów,
4) innych nie przewidzianych przeszkód uniemo¿liwiaj¹-

cych Radzie obradowanie b¹d� rozstrzygniêcie spraw.
2. Termin nastêpnego posiedzenia w ramach jednej se-

sji wyznacza   Przewodnicz¹cy Rady nie pó�niej ni¿ 7 dni od dnia
odbywania sesji i og³asza   go przed zakoñczeniem posiedzenia.

§ 16. 1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi sesjê zgodnie z
porz¹dkiem obrad.

2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególno�ci dla
usprawnienia przebiegu  sesji, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
zmieniæ kolejno�æ realizacji  poszczególnych punktów (podpunk-
tów) porz¹dku obrad.

§ 17. 1. Tematy bêd¹ce przedmiotem obrad sesji realizu-
je siê nastêpuj¹co:

1) przedstawienie z merytorycznym uzasadnieniem opinii
komisji Rady i innych wymaganych opinii,
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2) dyskusja radnych,
 3) g³osowanie w sprawie podjêcia uchwa³y.
2. Opinie, sprawozdania i wnioski komisji przedstawia na

sesji przewodnicz¹cy   komisji lub jego zastêpca.

§ 18. 1. Podczas sesji Przewodnicz¹cy Rady  udziela g³o-
su w kolejno�ci zg³oszeñ.

2. W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz¹cy Rady
mo¿e udzieliæ g³osu   poza kolejno�ci¹.

3. Pierwszeñstwo zabrania g³osu s³u¿y radnym.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzielaæ g³osu osobom

spo�ród publiczno�ci, je¿eli zamiar zabrania g³osu zg³osz¹ przed
rozpoczêciem sesji.

5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e nakazaæ opuszczenie ob-
rad przez osoby spoza Rady, które zachowaniem swoim lub
wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, b¹d� naruszaj¹ po-
wagê sesji.

 § 19. Na wniosek radnego Przewodnicz¹cy Rady zarz¹-
dza przyjêcie do protoko³u sesji wyst¹pienia radnego zg³oszone
na pi�mie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym
niezw³ocznie Radê.

§ 20. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu ka¿demu rad-
nemu poza kolejno�ci¹ w sprawie wniosków natury formalnej,
dotycz¹cych w szczególno�ci:

1) przerwania sesji albo zamkniêcia posiedzenia,
2) zarz¹dzenia przerwy,
3) sprawdzenia listy obecno�ci,
4) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
5) stwierdzenia prawomocno�ci,
6) odrzucenia projektu uchwa³y,
7) zakoñczenia dyskusji,
8) przyst¹pienia do g³osowania,
9) zamkniêcia listy kandydatów,
10) ograniczenia czasu wyst¹pieñ,
11) przeliczenia g³osów w jawnym g³osowaniu - reasump-

cji   g³osowania,
12) przestrzegania Statutu w zakresie przebiegu obrad

sesji.

§ 21. 1. Przewodnicz¹cy Rady  czuwa nad sprawnym prze-
biegiem i zachowaniem   porz¹dku obrad, zw³aszcza w odnie-
sieniu do wyst¹pieñ radnych oraz innych  osób uczestnicz¹cych
w sesji.

2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi doty-
cz¹ce tematu, formy i   czasu trwania wyst¹pieñ na sesji.

3. W przypadku stwierdzenia, ¿e w wyst¹pieniu swoim rad-
ny wyra�nie odbiega  od przedmiotu obrad lub znacznie przekra-
cza przeznaczony dla niego czas, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
zwróciæ uwagê radnemu.

4. Je¿eli tre�æ lub sposób wyst¹pienia albo zachowanie
radnego w oczywisty  sposób zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d�
uchybiaj¹ powadze sesji - Przewodnicz¹cy Rady, po uprzednim
zwróceniu uwagi, mo¿e odebraæ mu g³os - fakt ten odnotowuje
siê w protokole sesji.

5. Postanowienia ust. 2, 3 i 4 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady wystêpuj¹cych na sesji.

§ 22. 1. Rada na sesji mo¿e podejmowaæ:
1) o�wiadczenie zawieraj¹ce stanowisko w okre�lonej

sprawie,
2) deklaracje zawieraj¹ce zobowi¹zanie do okre�lonego dzia-

³ania, okre�lonego zachowania siê, podjêcia inicjatywy lub zadania,
3) apele zawieraj¹ce wezwanie do okre�lonego zacho-

wania siê, podjêcia inicjatywy lub zadania.

2. Rada przyjmuje sprawozdania i informacje przedk³ada-
ne na jej ¿¹danie albo z    inicjatywy podmiotów, o których mowa
w § 43 Statutu.

§ 23. W sprawach organizacyjnych Rady i sesji, w szcze-
gólno�ci: porz¹dku obrad sesji, wniosków formalnych i proce-
duralnych, zatwierdzenia protoko³u z poprzedniej sesji, zamkniê-
cia listy kandydatów, powo³ania komisji skrutacyjnej oraz w spra-
wach wydania o�wiadczenia, deklaracji lub podjêcia apelu, roz-
strzygniêcia skarg nale¿¹cych do w³a�ciwo�ci Rady, zajêcia sta-
nowiska w okre�lonej sprawie lub wydania opinii, a tak¿e wnio-
sków i wytycznych Rady, zaleceñ pokontrolnych oraz wyznacze-
nia przedstawicieli Rady do komisji i zespo³ów, je�li ustawa
wyra�nie nie wymaga podjêcia uchwa³ Rady, nie sporz¹dza siê
uchwa³y w formie i trybie ustalonym w paragrafach dotycz¹cych
postêpowania z projektami uchwa³ i ich podejmowania, a tylko
zapis protokolarny zawieraj¹cy wynik g³osowania.

2. Protoko³y sesji.

§ 24. 1. Z ka¿dej sesji Rady sporz¹dza siê protokó³ oraz
nagranie na ta�mach     magnetofonowych, które stanowi¹ jedy-
ne urzêdowe potwierdzenie przebiegu   sesji.

2. Protoko³y numeruje siê numerami rzymskimi oraz dwie-
ma ostatnimi cyframi  roku, w którym sesja siê odby³a. Poszcze-
gólne elementy numeru oddziela siê   kresk¹ poprzeczn¹. Obo-
wi¹zuje numeracja ci¹g³a od pocz¹tku ka¿dej   kadencji Rady.

3. Do protoko³u do³¹cza siê listy obecno�ci, opinie komi-
sji i stanowiska klubów, orygina³y podjêtych uchwa³, protoko³y
komisji skrutacyjnej wraz z kartami z tajnego g³osowania oraz
inne materia³y zwi¹zane z przedmiotem  obrad.

4. Radni mog¹ zg³aszaæ uwagi i poprawki do protoko³u.
5. Protokó³ z obrad sesji wymaga zatwierdzenia przez Radê

na nastêpnej sesji.
6. Protokó³ powinien zawieraæ:
1) numer i datê, miejsce oraz czas trwania sesji,
2) stwierdzenie prawomocno�ci obrad,
3) stwierdzenie zatwierdzenia protoko³u z sesji poprzedniej,
4) porz¹dek obrad,
5) stwierdzenie uchwalenia wniosków formalnych, popra-

wek i podjêcia uchwa³ Rady oraz wyniki poszczególnych g³oso-
wañ,

6) podpisy osób prowadz¹cych obrady sesji i protokolanta.
7. Protoko³y z obrad przechowuje siê w merytorycznym

wydziale Urzêdu.

§ 25. Obs³ugê obrad sesji i radnych oraz warunki tech-
niczne niezbêdne do prawid³owego przebiegu sesji, w tym na-
granie obrad na ta�my magnetofonowe oraz ³ad i porz¹dek przed
i po jej zakoñczeniu zapewnia merytoryczny wydzia³ Urzêdu.

3. Przewodnicz¹cy  Rady.

§ 26. 1. Rada wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego
i trzech  wiceprzewodnicz¹cych.

2. Wyboru przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cych
Rady dokonuje siê w   trybie okre�lonym ustaw¹ z nieograniczo-
nej liczby kandydatów zg³oszonych   przez radnych.

3. Zg³oszenie kandydatury wymaga zgody kandydata.
4. Kandydaci musz¹ byæ obecni podczas wyborów.

§ 27. G³osowanie w sprawie wyboru przewodnicz¹cego i
wiceprzewodnicz¹cych Rady odbywa siê na kartach do g³oso-
wania, na których wpisane s¹ wszystkie prawid³owo zg³oszone
kandydatury w porz¹dku alfabetycznym, w trybie  okre�lonym w
§ 53 i 54 Statutu.
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§ 28. 1. Do zadañ Przewodnicz¹cego Rady w zakresie
organizacji pracy Rady nale¿y    w szczególno�ci:

1) organizowanie sesji Rady, tj. zapewnienie prawid³owe-
go przebiegu procedury podejmowania uchwa³ i kierowanie pro-
jektów do zaopiniowania przez komisje i kluby,

2) reprezentowanie Rady, informowanie o wynikach pracy
Rady, komisji i radnych,

3) kierowanie skarg nale¿¹cych do w³a�ciwo�ci Rady do zba-
dania przez komisjê w³a�ciw¹ ze wzglêdu na przedmiot skargi,

4) udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu mandatu,
5) dzia³anie w zakresie ochrony praw radnego,
6) nadzorowanie terminowej realizacji planu kontroli i

udzielanie upowa¿nieñ cz³onkom zespo³ów kontrolnych,
7) koordynowanie dzia³añ komisji Rady, a w szczególno�ci:
a) udzielanie komisjom pomocy w wykonywaniu ich zadañ,
b) zapewnienie powi¹zania planów pracy komisji z pro-

gramami uchwalonymi przez Radê i planami sesji Rady,
c) nadzór nad realizacj¹ wniosków komisji oraz wykorzy-

staniem ich opinii,
8) wnioskowanie do Rady o udzielenie komisji wytycz-

nych lub  dokonanie oceny pracy komisji.

4. Komisje Rady.

§ 29. 1. Do wykonywania swoich zadañ Rada powo³uje
komisje sta³e i dora�ne.

2. Komisje podlegaj¹ Radzie, realizuj¹ jej wytyczne, przed-
k³adaj¹ swoje plany   pracy oraz sprawozdania z dzia³alno�ci.

3. Komisje dzia³aj¹ w sk³adach osobowych ustalonych
przez Radê.

4. Pracê komisji organizuje przewodnicz¹cy komisji, wy-
brany przez Radê, natomiast zastêpcê przewodnicz¹cego ko-
misji wybieraj¹ cz³onkowie komisji spo�ród swojego sk³adu.

5. W czasie trwania kadencji zmiana przewodnicz¹cego
komisji mo¿e nast¹piæ  przez odwo³anie na wniosek komisji
albo co najmniej 5 radnych, b¹d� przez   przyjêcie rezygnacji, w
trybie w³a�ciwym dla wyboru.

§ 30. Komisje pracuj¹ w oparciu o roczne plany pracy,
opracowane na podstawie ramowego planu sesji  Rady oraz
w³asnej koncepcji dzia³ania, gwarantuj¹ce wykonanie zadañ
Rady w zakresie nale¿¹cym do przedmiotu dzia³ania komisji.

§ 31. 1. Komisje obraduj¹ na posiedzeniach.
2. Komisje mog¹ powo³ywaæ zespo³y do zbadania spraw

stanowi¹cych   przedmiot posiedzeñ komisji.
3. Zespo³y w sk³adzie nie mniejszym ni¿ trzech cz³onków

komisji wyznacza  przewodnicz¹cy komisji, wskazuj¹c zakres i
termin zbadania sprawy oraz   przewodnicz¹cego zespo³u, któ-
rego zadaniem jest zorganizowanie pracy   zespo³u.

4. Zespó³ przedstawia wyniki swej pracy na najbli¿szym
posiedzeniu komisji.

5. O sposobie wykorzystania wyników pracy zespo³u de-
cyduje komisja.

§ 32. 1. Przewodnicz¹cy komisji ustala termin posiedze-
nia i jego porz¹dek oraz listê   osób zaproszonych do udzia³u w
posiedzeniu komisji.

2. Komisja mo¿e zasiêgn¹æ opinii i korzystaæ z pomocy
ekspertów. Zasiêganie  odp³atnych opinii ekspertów wymaga
uprzedniej zgody Rady.

§ 33. 1. Posiedzenie komisji (zespo³u) jest wa¿ne, je¿eli
uczestniczy w nim co   najmniej po³owa ogólnej liczby cz³onków.

2. Wnioski i opinie komisje (zespo³y) podejmuj¹ zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów w   g³osowaniu jawnym i przekazuj¹ Prze-

wodnicz¹cemu Rady.
3. Na ¿yczenie zainteresowanych cz³onków komisji (ze-

spo³u) wnioski i opinie   mog¹ zawieraæ ich zdanie odrêbne.
4. Merytoryczny wydzia³ Urzêdu prowadzi rejestr wniosków

komisji.

§ 34. 1. W sprawach nale¿¹cych do w³a�ciwo�ci dwóch
lub wiêcej komisji, komisje te  wspó³pracuj¹ ze sob¹. W szcze-
gólno�ci odbywaj¹ wspólne posiedzenia i kontrole, 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.

3. Dla wa¿no�ci wspólnej opinii komisji wymagane jest
podjêcie jej przez ka¿d¹ komisjê w odrêbnym g³osowaniu.

§ 35. Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) Komisja Rewizyjna,
2) Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów,
3) Komisja O�wiaty i Spraw Socjalnych,
4) Komisja Urbanistyki i Rolnictwa,
5) Komisja Kultury i Kultury Fizycznej.

§ 36. 1) Komisja Rewizyjna - do dokonywania zadañ z
zakresu opiniowania wykonania bud¿etu Gminy, wystêpowania
z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium Burmistrzowi, kontrolowania dzia³alno�ci Burmi-
strza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek po-
mocniczych Gminy, wykonywania innych zadañ zleconych przez
Radê w zakresie kontroli oraz opiniowania wniosków w spra-
wie odwo³ania Burmistrza z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie
absolutorium,

2)  Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów - do
dokonywania  zadañ z zakresu: promocji gminy, budownictwa,
bud¿etu i finansów, wspó³pracy z zagranic¹, handlu, us³ug i inte-
gracji z Uni¹ Europejsk¹,

3) Komisja O�wiaty i Spraw Socjalnych - do wykonywania
zadañ z zakresu o�wiaty i wspó³pracy z organizacjami wy¿szej
u¿yteczno�ci, ochrony zdrowia, spraw socjalnych i opieki spo-
³ecznej,

4) Komisja Urbanistyki i Rolnictwa - do wykonywani za-
dañ  z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki terena-
mi, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, infrastruktury ko-
munalnej, komunikacji publicznej i przekszta³ceñ jednostek ko-
munalnych oraz  rolnictwa, przetwórstwa rolno - spo¿ywczego,
ochrony �rodowiska i ekologii,

5) Komisja Kultury i Kultury Fizycznej - do wykonywania
zadañ z zakresu kultury, sportu, rekreacji i turystyki.

§ 37. Do dzia³ania Komisji stosuje siê odpowiednio prze-
pisy Statutu dotycz¹ce obradowania na sesjach.

§ 38. 1. Posiedzenia komisji s¹ protoko³owane.
2. Protoko³y numeruje siê kolejno cyframi arabskimi oraz

dwiema ostatnimi   cyframi roku, w którym posiedzenie siê od-
by³o. Elementy numeru protoko³u   oddziela siê kreska poprzecz-
n¹. Obowi¹zuje numeracja ci¹g³a od pocz¹tku do   koñca ka¿dej
kadencji Rady.

3. Protokó³ z posiedzenia komisji powinien zawieraæ:
1) numer, datê oraz czas trwania posiedzenia,
2) stwierdzenie prawomocno�ci posiedzenia,
3) informacjê o realizacji wcze�niej zg³oszonych wniosków

komisji,
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4) porz¹dek posiedzenia,
5) opis przebiegu posiedzenia zawieraj¹cy m.in.
a) wyszczególnienie osób referuj¹cych temat i uczestni-

cz¹cych w dyskusji,
b) tre�æ wniosków i opinii oraz wyniki g³osowañ nad nimi,
c) czas trwania posiedzenia.
6) podpis przewodnicz¹cego komisji i protokolanta.
4. Do protoko³u za³¹cza siê w szczególno�ci listy obecno-

�ci oraz materia³y  stanowi¹ce przedmiot posiedzenia.
5. Dokumentacjê pracy komisji prowadzi i przechowuje

merytoryczny wydzia³   Urzêdu.

5. Kluby  radnych.

§ 39.1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych w celu wyra¿e-
nia wspólnego stanowiska,     prezentowania programów, pre-
zentowania pogl¹dów oraz utrzymywanie    wiêzi z mieszkañca-
mi Gminy.

2. Przynale¿no�æ radnych do klubu jest dobrowolna. Rad-
ny mo¿e nale¿eæ tylko  do jednego klubu radnych. Do klubu
radnych mog¹ nale¿eæ wy³¹cznie radni.

3. Klub radnych mo¿e utworzyæ co najmniej 5 radnych,
którzy swoje  przyst¹pienie  o klubu zg³aszaj¹ na pi�mie. O�wiad-
czenia radnych o   przyst¹pieniu lub wyst¹pieniu z klubu radnych
oraz sk³ad osobowy klubu i  jego w³adz przewodnicz¹cy klubu
deponuje u Przewodnicz¹cego Rady.

4. Na forum Rady klub radnych reprezentowany jest przez
przewodnicz¹cego klubu lub wyznaczonego przez niego innego
cz³onka klubu.

5. Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Burmistrz obo-
wi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakre-
sie niezbêdnym do ich funkcjonowania.

§ 40. Kluby radnych maja prawo:
1) inicjatywy uchwa³odawczej,
2) wyra¿enia opinii klubu na sesjach, komisjach Rady oraz

w ka¿dym innym czasie i miejscu wobec wa¿nych spraw Gminy
i jej mieszkañców,

3) sk³adania wniosków formalnych, wniosków oraz po-
prawek do projektów uchwa³.

6. Radni.

§ 41. 1. Radnego obowi¹zuje obecno�æ i czynny udzia³ w
sesjach Rady, komisjach i  zespo³ach oraz innych instytucjach
samorz¹dowych, do których zosta³ wybrany lub desygnowany
przez Radê albo Przewodnicz¹cego Rady.

2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem nie wiêcej ni¿ dwóch komi-
sji sta³ych.

3. Radny potwierdza swoj¹ obecno�æ na sesji, posiedze-
niu komisji oraz zespo³u   kontrolnego w³asnorêcznym podpi-
sem na li�cie obecno�ci.

§ 42. 1. Ka¿demu radnemu przys³uguje w ka¿dym czasie
prawo wnoszenia interpelacji.

    Interpelacje sk³ada siê w problemowych sprawach, o
zasadniczym  charakterze, dotycz¹cych Gminy.

2. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego    bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce
z niego pytania.

3. Zg³aszanie interpelacji przez radnych przewidziane jest na
pocz¹tku obrad    ka¿dej sesji. Radny mo¿e te¿ z³o¿yæ interpelacjê na
pi�mie wraz z wnioskiem   o przedstawienie jego stanowiska na sesji
przez innego radnego, w razie jego    nieobecno�ci.

4. Odpowiedzi na interpelacje radnych udziela Burmistrz
w ci¹gu 14 dni na   pi�mie.

7. Postêpowanie  z projektami  uchwa³.

§ 43. Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y mog¹ wystêpowaæ:
1) Burmistrz,
2) komisje sta³e,
3) kluby radnych,
4) grupa co najmniej piêciu radnych,
5) Przewodnicz¹cy Rady.

§ 44. 1. Projekty uchwa³ w formie pisemnej przygotowuje
wnioskodawca i sk³ada na    rêce Przewodnicz¹cego Rady co
najmniej na 10 dni przed planowanym  terminem sesji. Nie
dotyczy to przypadków szczególnych.

2. Do projektu uchwa³y nale¿y do³¹czyæ opiniê formalno -
prawn¹ Radcy   Prawnego Urzêdu, a w wypadkach, gdy podjê-
cie uchwa³y wywo³uje skutki   finansowe, tak¿e opiniê Skarbnika
Miasta. Z³o¿enie podpisu i pieczêci  imiennej na projekcie uchwa-
³y przez Radcê Prawnego, Skarbnika Miasta,   albo osoby przez
nie upowa¿nione, przyjmuje siê jako formê wyra¿enia     pozytyw-
nej opinii do projektu.

§ 45. 1. Przewodnicz¹cy Rady podejmuje decyzje w spra-
wie skierowania projektów  uchwa³ do zaopiniowania przez
przedmiotowo w³a�ciwe komisje sta³e Rady.

    Nie narusza to uprawnieñ innych komisji do zajêcia sta-
nowiska wobec    projektu uchwa³y.

2. W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz¹cy Rady
wskazuje komisjê   wiod¹c¹, która przedstawi Radzie stanowi-
sko wynikaj¹ce z opinii wszystkich   komisji uczestnicz¹cych w
opiniowaniu projektu.

3. W opinii komisje wnioskuj¹:
1) przyjêcie projektu bez wniosków i poprawek,
2) przyjêcie projektu z poprawkami i wnioskami zapropo-

nowanymi przez komisjê i ich opinii,
3) odrzucenie projektu.
4. Opinie komisji przekazywane s¹ wnioskodawcy, który

obowi¹zany jest do   przed³o¿enia swojego stanowiska do opi-
nii komisji najpó�niej na  planowanej sesji Rady, na której pro-
jekt ma byæ rozpatrzony.

§ 46. Prawo zg³aszania poprawek do projektów uchwa³
s³u¿y ka¿demu radnemu oraz podmiotom maj¹cym inicjatywê
uchwa³odawcz¹, z zachowaniem postanowieñ § 45 ust. 4 Statutu.

§ 47. Wnioskodawca projektu uchwa³y ma prawo wycofaæ
go na ka¿dym etapie procedury, sk³adaj¹c pisemny wniosek do
Rady lub Przewodnicz¹cego Rady.

  8. Uchwa³y Rady.

§ 48. 1. Podjête przez Radê uchwa³y podpisuje Przewod-
nicz¹cy Rady lub  Wiceprzewodnicz¹cy Rady, który obradom prze-
wodniczy³.

2. Ka¿da uchwa³a otrzymuje numer sk³adaj¹cy siê z nu-
meru rzymskiego sesji i    kolejno�ci podjêcia w danej kadencji
Rady oraz dwóch ostatnich cyfr roku, w   którym zosta³a uchwa-
lona. Poszczególne elementy numeru uchwa³y oddziela  siê kre-
skami poprzecznymi. Obowi¹zuje ci¹g³a numeracja uchwa³ od
pocz¹tku    do koñca kadencji Rady.

9. G³osowanie.

§ 49. 1. Porz¹dek g³osowania jest nastêpuj¹cy:
1) g³osowanie wniosku o odrzucenie projektu w ca³o�ci,

je¿eli wniosek ten zosta³ postawiony,
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2) g³osowanie poprawek, autopoprawek i wniosków, przy
czym w pierwszej kolejno�ci g³osuje siê te, których przyjêcie lub
odrzucenie rozstrzyga o innych,

3) g³osowanie projektu uchwa³y z wcze�niej przeg³oso-
wanymi zmianami.

2. Wnioski i poprawki przeciwstawne b¹d�  alternatywne
poddaje siê pod   g³osowanie wy³¹cznie "za". Aprobatê Rady
uzyskuje poprawka, która  uzyska³a zwyk³¹ wiêkszo�æ g³osów.
Przepis § 50 ust.3 Statutu stosuje siê   odpowiednio.

3. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e prze³o¿yæ g³osowanie nad
ca³o�ci¹ projektu   uchwa³y na czas niezbêdny do stwierdzenia,
czy wskutek przyjêtych poprawek  nie zachodz¹ sprzeczno�ci
pomiêdzy poszczególnymi przepisami uchwa³y.

§ 50. 1. Wa¿no�æ uchwa³ mo¿e byæ uzale¿niona od zwy-
k³ej, bezwzglêdnej lub  kwalifikowanej wiêkszo�ci g³osów.

2. Zwyk³a wiêkszo�æ g³osów jest to wiêkszo�æ g³osów "za"
wnioskiem,  projektem lub kandydatem, mniejsza od liczby g³o-
sów przeciwnych i   wstrzymuj¹cych siê, lecz wiêksza od liczby
g³osów "przeciw".

3. Gdy przedmiotem g³osowania jest wybór jednego spo-
�ród kilku rozwi¹zañ   (g³osowanie alternatywne), wówczas zwy-
k³¹ wiêkszo�æ stanowi taka liczba    g³osów optuj¹cych za jed-
nym z nich, która jest wiêksza od g³osów    przypadaj¹cych osob-
no na ka¿d¹ alternatywê.

4. Bezwzglêdn¹ wiêkszo�æ stanowi liczba g³osów wiêk-
sza ni¿ po³owa wa¿nie oddanych g³osów (wiêksza ni¿ suma
g³osów przeciwnych i wstrzymuj¹cych).

    Bezwzglêdn¹ wiêkszo�æ w wypadku nieparzystej liczby
g³osów wa¿nie  oddanych stanowi liczba ca³kowita g³osów prze-
wy¿szaj¹ca po³owê wa¿nie oddanych g³osów, a zarazem tej po-
³owie najbli¿sza. W przypadku parzystej    liczby g³osów wa¿nie
oddanych bezwzglêdn¹ wiêkszo�æ stanowi liczba  g³osów o je-
den g³os wiêksza ni¿ po³owa wa¿nie oddanych g³osów.

5. Kwalifikowan¹ wiêkszo�æ okre�la ustawa.

§ 51. 1. W razie, gdy wynik jawnego g³osowania budzi
w¹tpliwo�ci, Rada mo¿e  dokonaæ reasumpcji g³osowania.

2. Reasumpcjê g³osowania przeprowadza siê wy³¹cznie
na posiedzeniu, na  którym odby³o siê g³osowanie.

3. Rada rozstrzyga o reasumpcji g³osowania po czym po-
wtarza g³osowanie  zniweczone.

 § 52. 1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez pod-
niesienie rêki na wezwanie   Przewodnicz¹cego Rady.

2. W g³osowaniu jawnym za g³osy wa¿ne uznaje siê te,
które oddano "za",   "przeciw" oraz "wstrzymuj¹ce siê".

3. G³osy licz¹ zastêpcy Przewodnicz¹cego Rady.
4. Wynik g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy

Rady bezzw³ocznie, co odnotowuje siê w protokole sesji.
5. Przewodnicz¹cy Rady odpowiada za prawid³owe poli-

czenie wszystkich g³osów podczas g³osowania.

§ 53. 1. G³osowanie tajne przeprowadza komisja skruta-
cyjna powo³ana spo�ród   radnych w g³osowaniu jawnym, zwy-
k³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na kartach do g³o-
sowania, których  wzór ustala komisja skrutacyjna, opieczêto-
wanych pieczêci¹ pod³u¿n¹ o tre�ci    "Rada Miejska w Nysie".

3. W g³osowaniu tajnym za g³osy wa¿ne uznaje siê te, które
oddano w sposób   ustalony ka¿dorazowo przez komisjê skrutacyjn¹,
podany do wiadomo�ci  radnych przed g³osowaniem.

4. Komisja skrutacyjna przeprowadza tajne g³osowanie z
wykorzystaniem urny i kabiny.

5. Wyniki tajnego g³osowania og³asza komisja skrutacyj-
na na podstawie sporz¹dzonego protoko³u, który wraz z kartami
do g³osowania za³¹cza siê do protoko³u sesji.

6. Na podstawie wyników tajnego g³osowania Przewodni-
cz¹cy Rady stwierdza  podjêcie b¹d� odrzucenie uchwa³y, o któ-
rej rozstrzyga³o tajne g³osowanie.

§ 54. 1. G³osowania w sprawie wyboru osób poprzedza
sporz¹dzenie listy prawid³owo  zg³oszonych kandydatów. Przed
zamkniêciem listy kandydatów przewodnicz¹cy sesji pyta ka¿-
dego z nich, czy zgadza siê kandydowaæ i dopiero po otrzymaniu
odpowiedzi twierdz¹cej, poddaje pod g³osowanie zamkniêcie
listy kandydatów (ustalonej w kolejno�ci alfabetycznej) i zarz¹-
dza wybory.

2. Kandydata, który nie wyrazi zgody na kandydowanie,
skre�la siê z listy    kandydatów przed poddaniem jej zamkniêcia
pod g³osowanie.

Rozdzia³ III
REALIZACJA  FUNKCJI  KONTROLNEJ RADY:
ZASADY DZIA£ANIA KOMISJI  REWIZYJNEJ

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej.

§ 55. 1. Celem dzia³añ kontrolnych Komisji Rewizyjnej
jest dostarczenie Radzie  informacji niezbêdnych  dla oceny
dzia³alno�ci Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych
oraz jednostek pomocniczych Gminy, zapobieganie niekorzyst-
nym zjawiskom w  dzia³alno�ci kontrolowanych jednostek oraz
pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

2. Komisja Rewizyjna bada  i  ocenia,  na  polecenie  Rady,
materia³y  z    kontroli  dzia³alno�ci Burmistrza, jednostek organi-
zacyjnych Gminy oraz jej   jednostek pomocniczych, dokonywa-
nych przez inne podmioty. Powy¿sze   dotyczy tak¿e materia³ów z
kontroli zewnêtrznych.

3. Komisja Rewizyjna wydaje opinie w przypadkach i na zasa-
dach okre�lonych w ustawach i w niniejszym rozdziale Statutu.

§ 56. Komisja Rewizyjna podlega Radzie.

§ 57. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z: Przewodnicz¹cego,
Zastêpcy   Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków w liczbie 5,
powo³ywanych   wy³¹cznie spo�ród radnych uchwa³¹ Rady.

2. Mandat cz³onka Komisji Rewizyjnej wygasa w przypad-
ku wyga�niêcia mandatu  radnego, wyboru cz³onka Komisji na
Przewodnicz¹cego Rady lub Zastêpcê Przewodnicz¹cego Rady.

§ 58. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pra-
cê Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecno�ci
Przewodnicz¹cego Komisji  jego zadania wykonuje Zastêpca
Przewodnicz¹cego Komisji.

2. Zasady i tryb kontroli.

§ 59. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alno�æ Burmi-
strza, jednostek organizacyjnych Gminy oraz jednostek pomoc-
niczych Gminy pod wzglêdem:

- legalno�ci,
- gospodarno�ci,
- rzetelno�ci,
- celowo�ci oraz zgodno�ci dokumentacji ze stanem fak-

tycznym.
2. Komisja Rewizyjna kontroluj¹c dzia³alno�æ Burmistrza,

gminnych jednostek     organizacyjnych oraz jednostek pomoc-
niczych Gminy bada w szczególno�ci   gospodarkê finansow¹,
w tym wykonanie  bud¿etu Gminy.

§ 60. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrol-
ne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w
uchwa³ach Rady.
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§ 61. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce ro-
dzaje kontroli:

1) kompleksowe - obejmuj¹ce ca³o�æ dzia³alno�ci kon-
trolowanego podmiotu lub     obszerny zespó³ dzia³añ tego pod-
miotu,

2) problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu    dzia³alno�ci kontrolowanego podmio-
tu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego   dzia³alno�ci,

3) sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej  kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku postê-
powania jednostki.

§ 62. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kom-
pleksowe w zakresie   ustalonym w rocznym planie pracy Komi-
sji Rewizyjnej zatwierdzonym przez  Radê.

2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadze-
nia kontroli kompleksowej nie objêtej zatwierdzonym rocznym
planem pracy Komisji Rewizyjnej.

3. Komisja Rewizyjna mo¿e przeprowadzaæ kontrole pro-
blemowe i sprawdzaj¹ce tak¿e wówczas, gdy nie s¹ one objête
zatwierdzonym rocznym planem pracy Komisji Rewizyjnej.

§ 63. 1. Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ  d³u¿ej
ni¿ 45 dni roboczych, a   kontrole: problemowa i sprawdzaj¹ca -
nie d³u¿ej ni¿ 15 dni roboczych.

2. Przed³u¿enie terminów, o których mowa w pkt 1 wyma-
ga zgody Rady.

§ 64. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamie-
rzenia przed ich  zrealizowaniem, co w szczególno�ci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê okre�lo-
nych dzia³añ (kontrola wstêpna).

2. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadze-
nia kontroli w ka¿dym    przypadku podjêcia takiej decyzji przez
Radê. Dotyczy to zarówno kontroli  kompleksowych, jak i kontroli
problemowych oraz sprawdzaj¹cych.

§ 65.1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu fak-
tycznego w zakresie dzia³alno�ci   kontrolowanego podmiotu,
rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³al-
no�ci wed³ug kryteriów okre�lonych w § 59 ust.1.

2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów ze-
branych w toku   postêpowania kontrolnego.

3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z   prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzysta-
ne w szczególno�ci: dokumenty,    wyniki oglêdzin, zeznania
�wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne   wyja�nienia i o�wiad-
czenia kontrolowanych.

§ 66. 1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Ko-
misji Rewizyjnej zespo³y    kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej
z dwóch cz³onków Komisji Rewizyjnej.

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pi�mie
kierownika zespo³u     kontrolnego, który dokonuje podzia³u czyn-
no�ci pomiêdzy kontroluj¹cych.

3. Kontrole (z zastrze¿eniem ust. 5) przeprowadzane s¹
na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Prze-
wodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okre�laj¹cego kontrolowa-
ny podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane
do przeprowadzenia kontroli.

4. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynno�ci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 3 oraz dowody
osobiste.

5. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki ka¿dy z cz³onków
Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ, za zgod¹ Przewodnicz¹ce-
go Komisji Rewizyjnej, do kontroli problemowej bez wcze�niej-
szej uchwa³y Komisji Rewizyjnej oraz upowa¿nienia, o którym
mowa w ust 3. Za przypadki nie cierpi¹ce zw³oki uwa¿a siê w
szczególno�ci sytuacje, w których cz³onek komisji powe�mie
uzasadnione podejrzenie pope³nienia przestêpstwa lub gdy
zachodz¹ przes³anki pozwalaj¹ce przypuszczaæ, i¿ niezw³oczne
przeprowadzenie kontroli pozwoli unikn¹æ niebezpieczeñstwa
dla zdrowia lub ¿ycia ludzkiego lub te¿ zapobiec powstaniu znacz-
nych strat materialnych w mieniu komunalnym. Za znaczne straty
materialne przyjmuje siê straty równowa¿ne lub wiêksze od kwoty
5 krotnego najni¿szego wynagrodzenia, okre�lonego w rozpo-
rz¹dzeniu wydanym przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

6. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust. 5, kontroluj¹cy jest obowi¹zany zwróciæ siê - w
najkrótszym mo¿liwym terminie - do Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, o wyra¿enie zgody na ich kontynuowanie.

7. W przypadku nie zwrócenia siê o wyra¿enie zgody, lub te¿
odmowy  wyra¿enia zgody, o której mowa w ust. 6, kontroluj¹cy
niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c notatkê  z podjêtych
dzia³añ, która podlega  w³¹czeniu do akt Komisji Rewizyjnej.

§ 67. 1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia  przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocz-
nie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Bur-
mistrza,  wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.

2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza kontroluj¹-
cy zawiadamia o tym  Przewodnicz¹cego Rady.

§ 68. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany
jest zapewniæ warunki i  �rodki niezbêdne dla prawid³owego
przeprowadzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególno�ci    przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych doku-
menty i materia³y niezbêdne do   przeprowadzenia kontroli oraz
umo¿liwienia kontroluj¹cym wstêpu do obiektów i pomieszczeñ
kontrolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynno�ci, o    których mowa w  ust. 1 i 2, obowi¹zany
jest do niezw³ocznego z³o¿enia na  rêce osoby kontroluj¹cej
pisemnego wyja�nienia.

4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego
podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych wyja�nieñ, tak¿e w
przypadkach innych, ni¿ okre�lone w ust. 3.

5. Zasady udostêpniania wiadomo�ci stanowi¹cych ta-
jemnicê pañstwow¹ lub   s³u¿bow¹ reguluj¹ powszechnie obo-
wi¹zuj¹ce przepisy prawa.

§ 69. Obowi¹zki, przypisane niniejszym regulaminem kie-
rownikowi kontrolowanego podmiotu, mog¹ byæ wykonywane
za po�rednictwem podleg³ych mu pracowników.

§ 70. Czynno�ci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿li-
wo�ci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

3. Protoko³y z kontroli.

§ 71. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontro-
li - w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia  -  protokó³ pokontrol-
ny, obejmuj¹cy:

1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynno�ci kontrolnych,
4) okre�lenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu

objêtego kontrol¹,
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5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wyniki czynno�ci kontrolnych,  a w szczegól-

no�ci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzone nieprawid³o-
wo�ci w dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu oraz wskaza-
nie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,

7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych)  i kierownika

kontrolowanego  podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania
protoko³u z podaniem przyczyny odmowy,

9) protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do     sposobu usuniêcia stwierdzonych nieprawi-
d³owo�ci.

Do protoko³u nale¿y do³¹czyæ podpisan¹ listê obecno�ci
cz³onków Komisji Rewizyjnej (zespo³u kontrolnego).

§ 72. 1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika    kontrolowanego podmiotu lub w czê�ci kontroluj¹-
cych, osoby te s¹   obowi¹zane do z³o¿enia - w terminie 3 dni od
daty odmowy - pisemnego   wyja�nienia jej przyczyn.

2. Wyja�nienia, o których mowa w ust.1, sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej. Je¿eli podpisania
protoko³u odmówi Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, sk³ada
on - na zasadach wy¿ej podanych - wyja�nienia na rêce Prze-
wodnicz¹cego Rady.

§ 73. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ
na rêce Przewodnicz¹cego    Rady uwagi dotycz¹ce kontroli i jej
wyników.

2. Uwagi, o których mowa w pkt 1, nale¿y z³o¿yæ w terminie
7 dni od daty    przedstawienia kierownikowi kontrolowanego
podmiotu protoko³u    pokontrolnego do podpisania.

§ 74. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzem-
plarzach,  które w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u -
otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Re-
wizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

4. Posiedzenia i sprawozdania.

§ 75. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³anych przez  Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej zgod-
nie z rocznym planem  pracy   Komisji oraz w miarê potrzeb.

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje posiedze-
nia Komisji, które nie    s¹ objête rocznym planem pracy Komi-
sji, w formie pisemnej.

3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mog¹ byæ zwo³y-
wane z w³asnej   inicjatywy przez Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny   wniosek:

    - Przewodnicz¹cego Rady,
    - nie mniej ni¿  5 radnych,
    - nie mniej ni¿  3 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Rady oraz radni sk³adaj¹cy wniosek w

sprawie zwo³ania posiedzenia Komisji obowi¹zani s¹ wskazaæ
we wniosku przyczynê jego z³o¿enia.

5. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
posiedzenie Komisji:

1)  radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej

w charakterze   bieg³ych lub ekspertów.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dziæ pro-

tokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków ko-
misji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.

§ 76. 1.Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej po³owy sk³adu Komi-
sji Rewizyjnej.

2. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwa³y w g³osowaniu
jawnym .

§ 77. 1. Komisja Rewizyjna wydaje tak¿e opinie w spra-
wach okre�lonych w   uchwa³ach Rady.

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedk³ada opinie,
o których mowa w  ust.1, na rêce Przewodnicz¹cego Rady w
terminie 7 dni od daty otrzymania    pisemnego   wniosku w tej
sprawie.

§ 78. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwier-
dzenia roczny plan pracy w    terminie do dnia 15 stycznia ka¿de-
go roku.

2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
- terminy odbywania posiedzeñ i wykaz jednostek, które

zostan¹ poddane    kontroli kompleksowej .
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czê�æ planu pracy Ko-

misji Rewizyjnej.
Komisja  Rewizyjna mo¿e przyst¹piæ do wykonania kon-

troli kompleksowej po zatwierdzeniu rocznego planu pracy lub
jego czê�ci.

§ 79. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  -  w terminie do
dnia 30 stycznia ka¿dego   roku - roczne sprawozdanie ze swojej
dzia³alno�ci w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
    1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj, i czas przeprowa-

dzonych kontroli,
    2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owo�ci wykrytych

w toku kontroli,
    3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
    4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmio-

ty wraz z    najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kon-
troli ,

    5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie  absolutorium.

3. Poza przypadkiem okre�lonym w ust.1, Komisja Rewi-
zyjna sk³ada sprawozdanie za swej dzia³alno�ci po podjêciu
stosownej uchwa³y Rady, okre�laj¹cej przedmiot i termin z³o¿e-
nia sprawozdania.

Rozdzia³ IV
BURMISTRZ

§ 80. Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy.

§ 81. Burmistrz mo¿e upowa¿niæ pracowników Urzêdu do
sk³adania o�wiadczeñ woli w sprawach dotycz¹cych nabywa-
nia, zbywania i obci¹¿ania nieruchomo�ci przed notariuszem
oraz reprezentowania Gminy na zebraniach wspólnoty miesz-
kaniowej.

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

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

§ 83. Burmistrz rozstrzyga sprawy nale¿¹ce do jego kom-
petencji wynikaj¹ce z ustawy oraz przepisów prawnych  w for-
mie zarz¹dzeñ.
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Rozdzia³ V
PRACOWNICY  SAMORZ¥DOWI - MIANOWANI

§ 84 .1. W Urzêdzie mog¹ byæ zatrudniani w drodze mia-
nowania pracownicy samorz¹dowi na nastêpuj¹cych stanowi-
skach:

1) naczelnik wydzia³u,
2) zastêpca naczelnika wydzia³u.
2. Mianowanie na stanowisko:
naczelnika lub zastêpcy naczelnika wydzia³u musi byæ

poprzedzone co najmniej trzyletni¹ umow¹ o pracê oraz uzyska-
niem oceny wyró¿niaj¹cej w tym okresie.

3. Zasady oceny kwalifikacyjnej pracownika mianowane-
go okre�la odrêbna uchwa³a Rady.

Rozdzia³  VI
JEDNOSTKI POMOCNICZE I GMINNE JEDNOSTKI ORGA-

NIZACYJNE.

§ 85. 1. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocni-
cze: so³ectwa, dzielnice i   osiedla.

2. W Gminie Nysa wyodrêbnia siê 25 so³ectw oraz 2 Ko-
mitety Samorz¹du   Mieszkañców na terenie Miasta Nysa.

§ 86. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki po-
mocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada w
drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:

1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesie-
nia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta
jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ albo organy Gminy,

2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednost-
ki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, któ-
rych tryb okre�la Rada odrêbn¹ uchwa³¹,

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Bur-
mistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien-w
miarê mo¿liwo�ci- uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania prze-
strzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê od-
powiednio ust. 1.

§ 87. Uchwa³a, o której mowa w § 86 ust. 1, powinna
okre�laæ w szczególno�ci:

- obszar,
- granice,
- siedzibê w³adz,
- nazwê jednostki pomocniczej.

§ 88. 1. Jednostki pomocnicze gminy prowadza gospo-
darkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodaruj¹ samodziel-
nie �rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te
�rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych na tych jednostkach.

3. Rada uchwala corocznie za³¹cznik do uchwa³y bud¿eto-
wej, okre�laj¹cy wydatki jednostek pomocniczych w uk³adzie
dzia³ów lub rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.

4. Jednostki pomocnicze, decyduj¹c o przeznaczeniu �rod-
ków, o których mowa w ust. 2, obowi¹zane s¹ do przestrzegania
podzia³u wynikaj¹cego z za³¹cznika do bud¿etu Gminy.

5. Postanowienia, o jakich mowa w ust. 2-4, s¹ wi¹¿¹ce
dla osób sk³adaj¹cych o�wiadczenia woli w zakresie zarz¹du
mieniem Gminy.

§ 89. 1. Kontrole gospodarki finansowej jednostek po-
mocniczych sprawuje Skarbnik Miasta i przedk³ada informacje
w tym zakresie Burmistrzowi.

2.Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okre�lonych w statutach tych jednostek.

§ 90. 1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej uczestniczy w pracach Rady z urzêdu.

2. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie
ma jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.

§ 91. 1. Dla realizacji zadañ Gmina mo¿e tworzyæ jednost-
ki organizacyjne posiadaj¹ce lub nie posiadaj¹ce osobowo�ci
prawnej.

2. Wykaz istniej¹cych gminnych jednostek organizacyjnych
zawarty jest w za³¹czniku nr 4 do Statutu.

Rozdzia³ VII
BADANIE  SKARG  NALE¯¥CYCH  DO  W£A�CIWO�CI

RADY

§ 92. 1. Badanie zasadno�ci skarg, które nale¿¹ do w³a-
�ciwo�ci Rady, przeprowadza komisja sta³a Rady wskazana
przez Przewodnicz¹cego Rady jako w³a�ciwa ze wzglêdu na
przedmiot skargi.

2. W przypadku, gdy przedmiot skargi obejmuje zakres
dwóch lub wiêcej komisji, Przewodnicz¹cy Rady wyznacza ko-
misjê wiod¹c¹ odpowiedzialn¹ za zbadanie skargi.

§ 93. Sprawozdanie  z przeprowadzonego badania za-
sadno�ci skargi wraz z propozycj¹ rozstrzygniêcia skargi i odpo-
wiedzi na skargê komisja przedk³ada na najbli¿szej sesji Rady.

§ 94. Do badania zasadno�ci skargi stosuje siê odpo-
wiednio w³a�ciwe przepisy Statutu dotycz¹ce przeprowadzania
kontroli.

Rozdzia³ VIII
ZASADY DOSTÊPU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI Z DO-

KUMENTÓW WYNIKAJ¥CYCH Z WYKONYWANIA ZADAÑ PUBLICZ-
NYCH RADY MIEJSKIEJ, KOMISJI RADY ORAZ BURMISTRZA

§ 95. Uprawnionymi do dostêpu i korzystania z dokumen-
tów s¹ wszystkie osoby zainteresowane chc¹ce uzyskaæ infor-
macje zwi¹zane z dzia³aniem organów Gminy i komisji Rady.

§ 96. 1. Udostêpnieniu podlegaj¹ dokumenty wynikaj¹ce
z wykonywania zadañ publicznych, a w szczególno�ci:

1) protoko³y z sesji  Rady Miejskiej,
2) sprawozdania z dzia³alno�ci Burmistrza i protoko³y z

posiedzeñ komisji Rady,
3) rejestr uchwa³ Rady Miejskiej i zarz¹dzeñ Burmistrza.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, podlegaj¹ udo-

stêpnieniu po ich formalnym   przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami prawa  oraz  Statutu.

§ 97. 1. Dokumenty wymienione w § 96 udostêpniane s¹
do wgl¹du na ustny lub pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i komisji Rady
udostêpniane s¹ w Biurze Rady, a dokumenty z zakresu dzia³a-
nia Burmistrza i Urzêdu udostêpniane s¹ w odpowiedniej Ko-
mórce Organizacyjnej Urzêdu w dniach i godzinach pracy Urzêdu.

3. Udostêpnienie dokumentów nastêpuje bez zbêdnej zw³o-
ki, nie pó�niej ni¿ w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.

4. Przez wgl¹d rozumie siê przegl¹danie dokumentów,
sporz¹dzanie notatek, odpisów i wyci¹gów.

5. Realizacja uprawnieñ wymienionych w ust. 4 mo¿e od-
bywaæ siê wy³¹cznie w miejscu do tego wyznaczonym, w budyn-
ku Urzêdu, w asy�cie pracownika tego Urzêdu.
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§ 98. 1. Odmowa udzielenia informacji oraz udostêpnie-
nia dokumentów mo¿e nast¹piæ tylko ze wzglêdu na obowi¹zu-
j¹ce przepisy ustawowe.

2. Obowi¹zek udostêpniania dokumentów i udzielania
informacji nie obejmuje równie¿ dokumentów o charakterze
imiennym w sprawach za³atwianych w drodze indywidualnych
decyzji administracyjnych.

3. Odmowa udostêpnienia nastêpuje w trybie przewidzia-
nym w ustawie o dostêpie do informacji publicznej.

§ 99. 1. O sesjach Rady oraz o posiedzeniach komisji
Rady informuje siê poprzez wywieszanie zawiadomieñ na tabli-
cy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu nie pó�niej  ni¿ na 7 dni przed
planowan¹ sesj¹ lub posiedzeniem komisji.

2. W sposób okre�lony w ust. 1 podaje siê do publicznej wia-
domo�ci porz¹dek obrad sesji Rady oraz plan pracy komisji Rady.
Termin ten nie dotyczy sesji zwo³anej w trybie art. 20 ust.3 ustawy.

Za³¹cznik nr 1
do Statutu
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   Za³¹cznik nr  2
do   Statutu   -    HERB   MIASTA    NYSY
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  Za³¹cznik  nr 3
do Statutu -    FLAGA  MIASTA   NYSY
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Za³¹cznik nr  4
do Statutu Gminy Nysa

 W Y K A Z
jednostek organizacyjnych gminy

1. Nyski Dom Kultury
2. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
3. Nyski O�rodek Rekreacji
4. O�rodek Pomocy Spo³ecznej
5. Dzienny Dom Pobytu
6. Targowisko Miejskie
7.  Nyska Energetyka Cieplna -  Nysa  Sp. z o.o.

           8.  Wodoci¹gi i Kanalizacja  "AKWA"  Sp. z o.o. w Nysie
9.  Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej  " EKOM "

Sp. z o.o.w Nysie
10. Nyskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego  Sp. z

o.o. w Nysie
11. Miejski Zak³ad Komunikacji Sp. z o.o. w Nysie
12.Gminny Zarz¹d O�wiaty
13. Przedszkole  Nr 1  w Nysie  ul.Bohaterów Warszawy 48
14. Przedszkole  Nr 5  w Nysie ul.Bohaterów Warszawy  13
15. Przedszkole  Nr 6  w Nysie ul.Armii Krajowej 9
16. Przedszkole  Nr 8  w Nysie ul.Tkacka  2
17. Przedszkole  Nr 9  w Nysie ul.Sudecka 7
18. Przedszkole  Nr 10 w Nysie ul. 11-go Listopada 8 a
19. Przedszkole  Nr 12 w Nysie ul.Podolska
20. Przedszkole  Nr 14 w Nysie ul.Grodkowska 28
21. Przedszkole  Nr 15 w  Nysie ul.Ko�ciuszki 9
22. Przedszkole  w Bia³ej Nyskiej
23. Przedszkole w Go�winowicach

24. Przedszkole w Kopernikach
25. Przedszkole w Niwnicy
26. ¯³obek Nr 1 w Nysie ul. Kusociñskiego 2
27. ¯³obek Nr 2 w Nysie ul.Grodkowska 30
28. Szko³a Podstawowa Nr  1 w Nysie ul.Boh.W-wy 7
29. Zespó³ Szkó³ Sportowych w Nysie ul. Bramy Grod-

kowskiej 4
-Sportowa Szko³a Podstawowa
-Gimnazjum Sportowe

30. Szko³a Podstawowa  Nr 3 w Nysie ul. Krawiecka 6
31. Szko³a Podstawowa  Nr 5 w Nysie   ul.E.Gierczak8

32. Szko³a Podstawowa Nr 10 w Nysie ul. 11 Listopada 6
33. Szko³a Podstawowa w Bia³ej Nyskiej
34. Szko³a Podstawowa  w Domaszkowicach
35. Szko³a Podstawowa  w Go�winowicach
36. Zespó³ Szkolno Przedszkolny w Hajdukach Nyskich
- Przedszkole w Hajdukach Nyskich

- Szko³a Podstawowa w Hajdukach  Nyskich
37. Szko³a Podstawowa  w Kêpnicy
38. Szko³a Podstawowa  w Kopernikach
39. Zespó³ Szkolno Przedszkolny w Lipowej
- Szko³a Podstawowa w Lipowej
- Przedszkole w Wierzbiêcicach

40. Szko³a Podstawowa  w Niwnicy
41. Szko³a Podstawowa w Prze³êku
42. Zespó³ Szkolno Przedszkolny w Z³otog³owicach
- Przedszkole w Rusocinie
- Szko³a Podstawowa w Z³otog³owicach

43. Gimnazjum Nr 1 w Nysie ul.Chodowieckiego 4
44. Gimnazjum Nr 2 w Nysie ul.B.Prusa 14
45. Gimnazjum Nr 3 w Nysie ul.T.Ko�ciuszki 10.

Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602; Nr
123, poz. 779, Nr 160, poz. 1086; 1998 r.  Nr 106, poz. 668, Nr
133, poz. 872; 1999 r. Nr 106, poz. 1216; 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 43, poz. 483, Nr 53, poz. 649; 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106,
poz. 1149, Nr 111,  poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz.
1371, Nr 129, poz. 1444, Nr 130, poz. 1452; 2002 r. Nr 25, poz.
253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804) - Rada Miasta Opola
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê op³aty za usuwanie i parkowanie pojazdów
w wysoko�ci okre�lonej w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Opola.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Ryszard Ciecierski

58

Uchwa³a Nr II/6/2002
Rady Miasta Opola

z dnia 28 listopada 2002 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci op³at za usuwanie i parkowanie pojazdów.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr II/6/2002

Rady Miasta Opola
z dnia 28 listopada 2002 r.

Op³aty za usuwanie pojazdów z drogi oraz parkowanie
pojazdów  zgodnie z klasyfikacj¹ pojazdów ustalon¹ w rozpo-
rz¹dzeniu Ministra Transportu  i Gospodarki Morskiej z dnia
14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych czynno�ci orga-
nów zwi¹zanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz
wzorów dokumentów   w tych sprawach (Dz. U. z 2001 r. Nr 4,
poz. 37):
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Lp. Czynno�ci Motorower

i motocykl

Pojazdy

samochodowe

o

dopuszczalnej
masie ca³kowitej

do 3,5 t

Pojazdy samochodowe

o dopuszczalnej

masie ca³kowitej

powy¿ej 3,5 t do 12 t

Pojazdy samochodowe

o dopuszczalnej

masie ca³kowitej

powy¿ej 12 t

1. Dojazd do klienta

i powrót do bazy
    2,00 z³/km 2,00 z³/km 3,30 z³/km 4,50 z³/km

2. Holowanie

pojazdu

    2,50 z³/km 3,00 z³/km 6,00 z³/km 10,00 z³/km

3. Za³adunek i

roz³adunek

pojazdu

    10,00 z³        40,00 z³           90,00 z³           120,00 z³

1. Usuwanie pojazdów z drogi:

Dodatek nocny w godz. od 2200 - 600 oraz w dni �wi¹tecz-
ne wynosi 50 %.

Do op³at za ww. us³ugi doliczany jest podatek VAT (22 %).

2. Parkowanie pojazdów:

Lp. Rodzaj pojazdu
Op³ata   za pierwsze
12 godzin postoju

Op³ata za ka¿d¹
nastêpn¹ rozpoczêt¹
dobê postoju

Op³ata
za miesi¹c

1. Motorower, motocykl 3,50 z³ 5,00 z³     85,00 z³

2. Samochód osobowy 5,00 z³ 7,00 z³   120,00 z³

3. Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie
ca³kowitej do 3,5 t i ci¹gnik rolniczy

5,00 z³ 7,00 z³   120,00 z³

4. Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie
ca³kowitej powy¿ej 3,5 t do 12 t i autobusy

25,00 z³ 35,00 z³   560,00 z³

5. Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie
ca³kowitej powy¿ej 12 t

28,00 z³ 40,00 z³   640,00 z³

6. Przyczepa o dopuszczalnej masie ca³kowitej
do 750 kg

4,00 z³ 6,00 z³   100,00 z³

7. Przyczepa o dopuszczalnej masie ca³kowitej
do 3,5 t i przyczepa campingowa

5,00 z³ 7,00 z³   120,00 z³

8. Przyczepa o dopuszczalnej masie ca³kowitej
do 12 t

21,00 z³ 30,00 z³   480,00 z³

9. Przyczepa, naczepa o dopuszczalnej masie
ca³kowitej powy¿ej 12 t          25,00 z³            35,00 z³   560,00 z³

Do op³at za ww. us³ugi doliczany jest podatek VAT (22 %).
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt .  9a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001,Nr 142, poz.1591;
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113,poz.984)-  Rada
Miejska w Otmuchowie uchwala,  co nastêpuje:

§ 1. Nabycie nieruchomo�ci (odp³atnie lub nieodp³atnie)
na rzecz gminy od osób fizycznych i prawnych mo¿e nast¹piæ w
celu realizacji zadañ w³asnych gminy.

§2. Nieruchomo�ci  bêd¹ce w³asno�ci¹ gminy mog¹ byæ
przedmiotem sprzeda¿y, zamiany , oddania w u¿ytkowanie wie-
czyste, w najem lub dzier¿awê u¿yczenie, a tak¿e mog¹ byæ wno-
szone jako wk³ady niepieniê¿ne (aporty) do spó³ek .

§3. Sprzeda¿ lub oddanie w u¿ytkowanie wieczyste nieru-
chomo�ci nastêpuje w drodze przetargu. Zbycie w drodze bez
przetargowej jest dopuszczalne w przypadkach okre�lonych w
ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce o nieruchomo-
�ciami ( Dz. U z 2000 r.  Nr 46 poz. 543 )

§ 4. Upowa¿nia siê Burmistrza do wydzier¿awienia lub
wynajmowania nieruchomo�ci stanowi¹cych mienie komunal-
ne na okres powy¿ej  trzech lat.

§5. Przyznaje siê pierwszeñstwo w nabywaniu  lokali
mieszkalnych , u¿ytkowych i gara¿y ich najemcom i dzier¿aw-
com, gdy umowy zosta³y zawarte na czas nieoznaczony.

§6. 1. Udziela siê bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych usta-
lonej przez rzeczoznawców maj¹tkowych w  budynkach  wyszczegól-
nionych w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y w wysoko�ci:

1) Przy nabyciu za gotówkê :
a) 70% ceny lokalu,
b) 80% ceny lokalu  je¿eli  najemcy wykupi¹ je jednocze�nie
    2) Przy nabyciu na raty  :
a) 60% ceny lokalu  przy czym  pierwsz¹ wp³atê ustala siê

w wysoko�ci 25%  ceny, a pozosta³a czê�æ p³atna bêdzie w 24
ratach miesiêcznych,

b) niesp³acona czê�æ ceny lokalu podlega oprocentowa-
niu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redy-
skonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

2. Udziela siê bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych usta-
lonej przez rzeczoznawców   maj¹tkowych w  pozosta³ych przy-
padkach w wysoko�ci :

1) Przy nabyciu za gotówkê :
  a) 85%  ceny lokalu,
 b) 90% ceny lokalu  je¿eli najemcy wykupi¹ je jednocze�nie ,
2) Przy nabyciu na raty :
a) 70% ceny lokalu  przy czym  pierwsz¹ wp³atê  ustala siê w

wysoko�ci 25%     ceny, a pozosta³a czê�æ p³atna bêdzie w 24 ratach
miesiêcznych przy czym niesp³acona czê�æ ceny lokalu podlega opro-
centowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redy-
skonta weksli stosowanej przez  Narodowy Bank Polski.

3. Kombatantom oraz ofiarom represji wojennych przy-
znaje siê dodatkow¹  bonifikatê w wysoko�ci 10% warto�ci na-
bywanego lokalu mieszkalnego.
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Uchwa³a Nr III/27/2002
Rady Miejskiej w Otmuchowie

  z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie okre�lenia zasad  nabywania , zbywania, obci¹¿ania nieruchomo�ci gruntowych oraz ich
 wydzier¿awiana lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata.

4. Suma obni¿ek nie mo¿e byæ  wy¿sza ni¿ 90 %  warto�ci
szacunkowej lokalu .

 § 7. 1.Ustala siê, ¿e stawka procentowa  pierwszej op³aty
z tytu³u u¿ytkowania wieczystego     wynosi 25 % warto�ci nieru-
chomo�ci gruntowej.

2. Okre�la siê na 5 lat licz¹c od dnia nabycia termin zabu-
dowy nieruchomo�ci gruntowej  oddanej   w u¿ytkowanie  wie-
czyste.

§ 8. 1. Do ceny sprzeda¿nej nieruchomo�ci  dolicza siê
koszt sporz¹dzenia dokumentacji    geodezyjnej, wyceny oraz
urz¹dzenia ksiêgi wieczystej.

2. Warunkiem wszczêcia postêpowania w sprawie sprze-
da¿y  jest wp³acenie zaliczki  na   poczet kosztów przygotowania
nieruchomo�ci do sprzeda¿y.

§ 9. Udzielona  bonifikata przy zakupie lokalu  mieszkalne-
go podlega zwrotowi, po jej waloryzacji , je¿eli nabywca przed
up³ywem  10 lat, licz¹c od dnia jej nabycia  zby³ lokal lub wykorzy-
sta³ na inne cele ni¿ mieszkalne.  Nie dotyczy to zbycia na rzecz
osoby bliskiej  .

 § 10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Otmuchowa.

§ 11. Trac¹ moc:
-uchwa³a Nr X/106/99 Rady Miejskiej w Otmuchowie  z

dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie okre�lenia zasad nabywania ,
zbywania , obci¹¿ania nieruchomo�ci gruntowych oraz ich wy-
dzier¿awiania  lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata,

- uchwa³a  Nr XXVI/231/2000 Rady Miejskiej w Otmucho-
wie  z dnia  28 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany  uchwa³y
Nr XXXVIII/318/98 Rady Miejskiej w Otmuchowie z  dnia 3 lutego
1998 r. w sprawie  przyznania pierwszeñstwa w nabywaniu lo-
kali  u¿ytkowych ,

-  uchwa³a Nr XXIX/248/2001 Rady Miejskiej w Otmucho-
wie z dnia 16 marca  2001 r.  w sprawie zasad sprzeda¿y lokali
mieszkalnych i udzielenia bonifikat ,

-  uchwa³a Nr XXXVII/299/2002 Rady Miejskiej  w Otmu-
chowie  z dnia 7 lutego 2002 r.   w sprawie zasad sprzeda¿y
lokali mieszkalnych i udzielenia bonifikat w budynkach miesz-
kalnych  remontowanych w latach 1990-1999 roku,

-  uchwa³a  Nr II/19/2002 Rady Miejskiej w Otmuchowie z
dnia 28 listopada 2002 r.w sprawie okre�lenia zasad nabywa-
nia, zbywania, obci¹¿ania nieruchomo�ci gruntowych oraz ich
wydzier¿awiania  lub najmu na okres d³u¿szy ni¿  3 lata.

§ 12. Uchwa³a podlega og³oszenia w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Zaczyk
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Za³¹cznik do uchwa³y
Nr III/27/2002

Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia  30 grudnia  2002 r

Lp Numer

dzia³ki

Miejscowo�æ Ulica Numer

budynku

1 1235 Otmuchów 1-go Maja      16
2 1236, 1237 Otmuchów 1-go Maja 16A
3 846 Otmuchów 1-go Maja 7
4 264/3 Otmuchów Nyska 17

 Na podstawie  art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) -Rada
Gminy Strzeleczki uchwala, co  nastêpuje:

§1.Uchwala siê Statut Gminy Strzeleczki, stanowi¹cy za-
³¹cznik  do niniejszej uchwa³y.

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Strze-
leczki.

 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
i Nr 153, poz. 1271/ oraz art.21 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca
2002  r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego / Dz. U. Nr  71, poz. 733;
2002 r. Nr 113, poz. 984 /- Rada Miejska  w  Ozimku  u c h w a l a,
co   nastêpuje :

§ 1. W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y Nr XL / 271 / 2001 z dnia
3 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia programu gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2002 do 2006
oraz zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad miesz-
kaniowego zasobu gminy, w  rozdziale V, pkt 4  otrzymuje nastê-
puj¹ce brzmienie:

" W zwi¹zku z tym, ¿e dotychczas obowi¹zuj¹ce w Gminie

czynsze mieszkaniowe kszta³tuj¹ siê   �rednio na poziomie 1 %
warto�ci odtworzeniowej budynku na rok, Burmistrz przy corocz-
nym   podwy¿szaniu czynszu bêdzie przyjmowa³  w nowej staw-
ce czynszu:

- przewidywany na nastêpny rok wska�nik inflacji,
- 15 % wzrost dotychczasowej stawki  czynszu.
  Do koñca 2004 r. stawki czynszu nie mog¹ jednak prze-

kroczyæ 3 % warto�ci odtworzeniowej   budynku."

  § 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 lutego 2003 r..

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

 Czes³aw  Kaczmarek
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Uchwa³a  Nr II / 13 /2002
Rady Miejskiej w Ozimku

 z dnia 12 grudnia 2002 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata
2002 do 2006 r. oraz zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy.
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Uchwa³a  Nr  III/23/2002
Rady Gminy Strzeleczki

z dnia 10 grudnia 2002r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzeleczki.

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

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr XXII/106/2000 Rady Gminy Strze-
leczki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Strzeleczki.

Przewodnicz¹cy Rady
       Walter Wieja
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr III/23/2002

Rady Gminy Strzeleczki
z dnia  10 grudnia 2002r.

STATUT  GMINY  STRZELECZKI

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne.

§ 1. Statut Gminy okre�la:
1. Ustrój Gminy Strzeleczki.
2. Zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jedno-

stek pomocniczych   Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych
jednostek w pracach Rady Gminy.

3. Organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
Strzeleczki, komisji Rady  Strzeleczki.

4. Tryb pracy Wójta  Gminy  Strzeleczki.
5. Zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy  Strze-

leczki.
6. Zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej

komisji i Wójta  Gminy Strzeleczki oraz korzystania z nich.

§ 2.Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. Gminie  - nale¿y przez to rozumieæ gminê  Strzeleczki.
2. Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy  Strze-

leczki.
3. Komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy

Strzeleczki.
4. Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê

Rewizyjn¹ Rady Gminy Strzeleczki.
5. Wójcie  - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Strze-

leczki.
6. Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy  Strze-

leczki .

Rozdzia³ II
Gmina.

§ 3.1. Gmina Strzeleczki jest podstawow¹ jednostk¹ lo-
kalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji
¿ycia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obsza-
rze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹
gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe
cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe or-
gany.

§ 4.1. Gmina po³o¿ona jest w powiecie krapkowickim, w
województwie opolskim i obejmuje obszar 117 km2.

2. Siedzib¹  organów Gminy jest wie� Strzeleczki.
3. Granice terytorialne Gminy okre�la mapa, stanowi¹ca

za³¹cznik nr 1 do Statutu.

§ 5.W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jed-
nostki organizacyjne - wykaz jednostek zawiera za³¹cznik nr 2
do Statutu.

§ 6.1. Herbem Gminy jest  herb wsi Strzeleczki. Barwy
herbu, to czerwone t³o, na którym jest zielona jod³a przebita z³ot¹
strza³¹ z umiejscowionymi po lewej i prawej stronie z³otymi sze-
�cioramiennymi gwiazdami. Wzór herbu okre�la za³¹cznik nr 3
do Statutu.

2. Barwy Gminy okre�la jej flaga, koloru ¿ó³to -zielonego.
Wzór flagi okre�la za³¹cznik nr 4 do Statutu.

3. Zasady u¿ywania herbu i barw Gminy okre�la Rada w
odrêbnej uchwale.

Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze Gminy.

§ 7.1. W sk³ad Gminy wchodz¹ jednostki pomocnicze -
so³ectwa- okre�lone w za³¹czniku nr 5 do Statutu.

2. Utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocni-
czej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze
uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:

1)  inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub znie-
sienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru,
który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy
Gminy,

2)  utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednost-
ki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, któ-
rych tryb okre�la Rada odrêbn¹ uchwa³¹,

3)  projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt w
uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

4)  przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w
miarê mo¿liwo�ci - uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania prze-
strzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.

3. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê od-
powiednio ust. 2.

§ 8.Uchwa³y, o jakich mowa w § 8 ust. 1, powinny okre�laæ
w szczególno�ci:

1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.

§ 9.1. Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodar-
kê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodaruj¹ samodziel-
nie �rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te
�rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych na tych jednostkach.

3. Rada uchwala corocznie za³¹cznik do uchwa³y bud¿eto-
wej, okre�laj¹cy wydatki jednostek pomocniczych w uk³adzie
dzia³ów lub rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.

4. Jednostki pomocnicze, decyduj¹c o przeznaczeniu �rod-
ków, o których mowa w ust. 2, obowi¹zane s¹ do przestrzegania
podzia³u wynikaj¹cego z za³¹cznika do bud¿etu Gminy.

5. Decyzje, o jakich mowa w ust. 2 - 4, s¹ wi¹¿¹ce dla
osób sk³adaj¹cych o�wiadczenia woli w zakresie zarz¹du mie-
niem Gminy.

§ 10.Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi orga-
nów Gminy na zasadach okre�lonych w statutach tych jedno-
stek.

§ 11.1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej - so³tys, ma obowi¹zek uczestniczyæ w sesjach
Rady.

2. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ uczest-
nictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu wykonaw-
czego jednostki pomocniczej.

3. Przewodnicz¹cy  organu wykonawczego jednostki po-
mocniczej mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma jednak pra-
wa do udzia³u w g³osowaniu.

Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady.

§ 12.  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN III-BD-0911-1-3/2003 z dnia 9 stycznia 2003 r.

2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi  15  radnych.
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§ 13.1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje
oraz przez Wójta  w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y Rady.

2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której
sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alno�ci.

§ 14.Wewnêtrzne struktury Rady to:
1) Przewodnicz¹cy,
2) Wiceprzewodnicz¹cy,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje sta³e, wymienione w Statucie.

§ 15.1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
3) Rolnictwa, Ochrony �rodowiska i Bezpieczeñstwa Pu-

blicznego,
4) O�wiaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Spo³ecznej.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 2 komisji sta³ych.
3. Radny mo¿e byæ  przewodnicz¹cym tylko jednej komisji.
4. Przewodnicz¹cego komisji wybiera Rada Gminy.
5. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dora�-

ne komisje do wykonywania okre�lonych zadañ, okre�laj¹c ich
sk³ad i zakres dzia³ania.

§ 16. */

§ 17. */

§ 18. W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d� wyga�niêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady
przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej sesji doko-
na wyboru na wakuj¹ce stanowiska.

§ 19. */

§ 20.*/

*/  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN III-BD-0911-1-3/2003 z dnia 9 stycznia 2003 r.

§ 21.1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady
koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.

2.   Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1
dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.

§ 22.Obs³ugê Rady i jej organów wykonuje pracownik
Urzêdu Gminy zatrudniony na stanowisku ds. obs³ugi Rady.

Rozdzia³ V
Tryb pracy Rady.

1. Sesje Rady

§ 23.1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okre�lone w usta-
wie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach, a tak¿e w
przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

2. W drodze uchwa³y Rada mo¿e podejmowaæ tak¿e:
a) deklaracje - zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do

okre�lonego postêpowania,
b) o�wiadczenia - zawieraj¹ce stanowisko w okre�lonej

sprawie,
c) apele - zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania

adresatów zewnêtrznych do okre�lonego postêpowania, pod-
jêcia inicjatywy czy zadania,

d) opinie - zawieraj¹ce o�wiadczenia wiedzy oraz oceny.

3. Do deklaracji, o�wiadczeñ, apeli i opinii ma zastoso-
wania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa-
³odawczej i podejmowania uchwa³.

§ 24.  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN III-BD-0911-1-3/2003 z dnia 9 stycznia 2003 r.

2. Przygotowanie sesji.

§ 25.1. */
2. */
3. */
4.O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad

sesji zwyczajnych powiadamia siê radnych najpó�niej na 3 dni
przed terminem obrad listownie lub w inny skuteczny sposób.

5.Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
po�wiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania
bud¿etu przesy³a siê radnym najpó�niej na 14 dni przed sesj¹.

6.W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust.
4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê

o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia.
Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego
tylko na pocz¹tku obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym
wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.

7.Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie ob-
rad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomo�ci w
sposób zwyczajowo przyjêty.

8.Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynaj¹ bieg od
dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie obejmuj¹
dnia odbywania sesji.

*/ Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr
PN III-BD-0911-1-3/2003 z dnia 9 stycznia 2003 r.

§ 26.1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiê-
gniêciu opinii Wójta  ustala listê osób zaproszonych na sesjê.

2. W sesjach Rady uczestnicz¹ - z g³osem doradczym -
Wójt, Zastêpca Wójta oraz Sekretarz   i Skarbnik Gminy.

3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych
kontroli Rady.

3. Przebieg sesji.

§ 27.Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy
technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 28.Publiczno�æ przyby³a na sesjê zajmuje wyznaczone
dla niej miejsca

 § 29.1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d� radnego, Rada

mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym
wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególno�ci ze wzglêdu na nie-
mo¿liwo�æ wyczerpania porz¹dku obrad lub konieczno�æ jego
rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub
inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie
w³a�ciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opu�cili obrady przed ich zakoñ-
czeniem, odnotowuje siê w protokole.

§ 30.1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach
okre�lonych przez Przewodnicz¹cego Rady.

2.    Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN III-BD-0911-1-3/2003 z dnia 9 stycznia 2003 r.
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§ 31.1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecno�ci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.

2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady
spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada nie mo¿e wów-
czas podejmowaæ uchwa³.

§ 32.1.*/
2.*/
3.Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e powo-

³aæ spo�ród radnych Sekretarza obrad i powierzyæ mu prowa-
dzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków, ob-
liczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum
oraz wykonywanie innych czynno�ci o podobnym charakterze.

*/ Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr
PN III-BD-0911-1-3/2003 z dnia 9 stycznia 2003 r.

§ 33.1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y:

"Otwieram �� sesjê Rady Gminy Strzeleczki".
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na

podstawie listy obecno�ci prawomocno�æ obrad.

§ 34.Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pyta-
nie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.

§ 35.Porz¹dek obrad obejmuje w szczególno�ci:
1. Przyjêcie protoko³u z  poprzedniej sesji.
2. Informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach po-

dejmowanych w okresie  miêdzysesyjnym.
3. Sprawozdanie z dzia³alno�ci Wójta w okresie miêdzy-

sesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady.
4. Interpelacje , wolne wnioski i zapytania.
5. Rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska.
6. Odpowiedzi na interpelacje zapytania i wolne wnioski.

§ 36.1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 35 pkt 3, sk³ada
Wójt  lub wyznaczony przez niego zastêpca.

2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§ 37.1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasad-

niczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie

stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce
zeñ pytania.

4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce
Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przeka-
zuje interpelacjê adresatowi.

5. Odpowied� na interpelacje jest udzielana w formie pi-
semnej, w terminie 21 dni - na rêce Przewodnicz¹cego Rady i
radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.

6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub w³a�ciwe
rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego  przez Wójta .

7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny
interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o
nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.

8. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej sesji Rady,
w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.

§ 38.1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych pro-
blemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym
stanie faktycznym.

2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewod-
nicz¹cego Rady lub ustnie do protoko³u obrad.

3. Je�li bezpo�rednia odpowied� na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni,
§ 37 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.

§ 39.1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug
ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad ka¿-
dym z punktów.

2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejno-
�ci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzie-
liæ g³osu poza kolejno�ci¹.

3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.

4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.

5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.

§ 40.1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym prze-
biegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³o�ci¹ wyst¹pieñ radnych
oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.

2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zwracaæ radnym uwagi
dotycz¹ce tematu i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach przywo³aæ mówcê "do rzeczy".

3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d�
uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje rad-
nego "do porz¹dku", a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e
odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokole.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publiczno�ci.

5.   Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN III-BD-0911-1-3/2003 z dnia 9 stycznia 2003 r.

§ 41.Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyj-
muje do protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pi-
�mie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym Radê.

§ 42. 1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejno�ci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególno�ci dotycz¹cych:

- stwierdzenia  quorum,
- zmiany porz¹dku obrad,
- ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
- zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
- zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
- zarz¹dzenia przerwy,
- odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
- przeliczenia g³osów,
- przestrzegania regulaminu obrad.

§ 43.1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecno�ci
zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieuspra-
wiedliwionej nieobecno�ci zainteresowanego na sesji.

§ 44.1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê w celu umo¿li-
wienia w³a�ciwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania siê do zg³o-
szonych w czasie debaty wniosków, a je�li zaistnieje taka koniecz-
no�æ - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpo-
czyna procedurê g³osowania.

3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ
radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wnio-
sku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
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§ 45.1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê "Zamykam ���
sesjê Rady Gminy Strzeleczki".

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.

§ 46.1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ

tylko w drodze odrêbnej uchwa³y.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do

oczywistych omy³ek.

§ 47.Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie ogól-
ne przepisy porz¹dkowe w³a�ciwe dla miejsca, w którym sesja
siê odbywa.

§ 48.1. Pracownik Biura Rady, w uzgodnieniu z Przewod-
nicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.

2. Przebieg sesji nagrywa siê na ta�mê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê przez okres co najmniej jednego roku.

§ 49.1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg.

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

poczêcia 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) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególno�ci tre�æ wyst¹pieñ albo

ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych
wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia pisemnych
wyst¹pieñ,

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

8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbne-
go do tre�ci uchwa³y,

9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹-
cej protokó³.

§ 50.1. W trakcie obrad lub nie pó�niej ni¿ na najbli¿szej
sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do proto-
ko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy
Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu ta�my ma-
gnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.

2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêd-
niony, wnioskodawca mo¿e wnie�æ sprzeciw do Rady.

3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protoko³u z po-
przedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

§ 51.1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecno�ci radnych
oraz listê zaproszonych go�ci i Przewodnicz¹cych jednostek po-
mocniczych gminy, teksty przyjêtych przez Radê uchwa³, o�wiad-
czenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego
Rady.

2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi  naj-
pó�niej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.

3. Wyci¹gi z protoko³u z sesji oraz kopie uchwa³ Wójt dorê-
cza tym jednostkom organizacyjnym, które s¹ zobowi¹zane do
okre�lonych dzia³añ, z dokumentów tych wynikaj¹cych.

§ 52.1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ,
wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu Gminy
w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.

2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, podlega w spra-
wach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.

4. Uchwa³y.

§ 53.1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada  Wójt, klub i 3
radnych, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.

2. Projekt uchwa³y powinien okre�laæ w szczególno�ci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okre�lenie �ród³a sfinansowania re-

alizacji uchwa³y,
5) okre�lenie organu odpowiedzialnego za wykonanie

uchwa³y,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wej�cia w ¿ycie

uchwa³y,
7) sposób i miejsce og³aszania uchwa³y, je¿eli tego wy-

maga.
3. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodno�ci z

prawem, przez radcê prawnego.

§ 54.Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ  w ich powszechnym
znaczeniu .

§ 55.1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³a-
nia Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub w
porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub innymi or-
ganami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk³adany jest
projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.

2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z prze-
pisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt uchwa³y
Rady, sporz¹dzony przez Wójta.

§ 56.1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady..
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprze-

wodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.

§ 57.1. Wójt Gminy ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w re-
jestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.

2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³a�ciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomo�ci zale¿nie od ich tre�ci.

5. Procedura g³osowania.

§ 58.W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

§ 59.1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewod-

nicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy "za", "przeciw" i "wstrzy-
muj¹ce siê", sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych
na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem rady,
nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.

3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.

4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.

§ 60.1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo
Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przepro-
wadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onio-
nym spo�ród siebie przewodnicz¹cym.
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2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem o g³osowa-
nia obja�nia sposób g³osowania.

3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.

4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.

5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stano-
wi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.

§ 61.1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku
pod g³osowanie, precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹ tre�æ
wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a przejrzysta, a
wniosek nie budzi³ w¹tpliwo�ci co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, je�li mo¿e to wykluczyæ
potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewentualny
spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga
Przewodnicz¹cy obrad.

3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów za-
pytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzyma-
niu odpowiedzi twierdz¹cej, poddaje pod g³osowanie zamkniê-
cie listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pi�mie.

§ 62.1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o pojêcie uchwa-
³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie
tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejno�ci Rada g³osuje
nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie
uchwa³y.

2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych para-
grafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich ko-
lejno�ci, z tym, ¿e w pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy obrad
poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub od-
rzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne po-
prawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod
g³osowanie.

4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek , stosuje siê zasadê okre�lon¹
w § 63 ust. 2.

5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cz-
nie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.

6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostat-
niej kolejno�ci za przyjêciem uchwa³y w ca³o�ci ze zmianami
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.

7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi sprzeczno�æ pomiê-
dzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.

6. Komisje Rady.

§ 63.1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta-
³ych i zakres zadañ komisji dora�nych okre�la Rada w odrêb-
nych uchwa³ach.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

§ 64.1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie.

2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pra-
cy stosownych zmian.

§ 65.1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpo-

wiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a

nadto z innymi podmiotami, je�li jest to uzasadnione przedmio-
tem ich dzia³alno�ci.

3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Wójtowi i Radzie.

4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady
mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie
sprawozdania.

§ 66.1.   Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji.
2.   Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
3.   Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowied-

nio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§ 67.1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do
roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alno�ci
komisji.

2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do dora�nych
komisji, zespo³ów powo³anych przez Radê.

§ 68.Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowa-
niu jawnym zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, w obecno�ci co naj-
mniej po³owy sk³adu komisji.

7. Radni.

§69.1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecno�æ na sesjach i
posiedzeniach komisji podpisem na li�cie obecno�ci.

2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posie-
dzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecno�æ, sk³a-
daj¹c stosowne pisemne wyja�nienia na rêce Przewodnicz¹-
cego Rady lub przewodnicz¹cego komisji.

§ 70.Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ Oby-
wateli Gminy w sprawach dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców
w siedzibie Urzêdu Gminy.

§ 71.  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN III-BD-0911-1-3/2003 z dnia 9 stycznia 2003 r.

§ 72.1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹ce-
go radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada mo¿e
powo³aæ komisjê dora�n¹ do szczegó³owego zbadania wszyst-
kich okoliczno�ci sprawy.

2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pi�mie Przewodnicz¹cemu Rady.

3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym w
ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie wyja�nieñ.

§ 73.Radni mog¹ zwracaæ siê bezpo�rednio do Rady we wszyst-
kich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich funkcji radnego.

8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹-
du terytorialnego.

§ 74.1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami in-
nych jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególno�ci dla
rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.

2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainte-
resowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zaintere-
sowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

§ 75. 1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie za-
interesowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e radni
uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 2      Poz. 61

- 101 -

2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do
obrad.

Rozdzia³ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej.

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 76. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego
oraz pozosta³ych cz³onków w liczbie  4.

§ 77.Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pra-
cê Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady.

§ 78.1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹-
czeniu od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których mo¿e
powstaæ podejrzenie o ich stronniczo�æ lub interesowno�æ..

2. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.

3. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pi�mie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady - w terminie 7 dni
od daty powziêcia wiadomo�ci o tre�ci tej decyzji.

2. Zasady kontroli.

§ 79.1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alno�æ Wójta,
gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych
Gminy pod wzglêdem:

- legalno�ci,
- gospodarno�ci,
- rzetelno�ci,
- celowo�ci,
- oraz zgodno�ci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególno�ci gospodar-

kê finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie
bud¿etu Gminy.

§ 80.Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na
zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwa³ach Rady.

§ 81.Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce ro-
dzaje kontroli:

1. Problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu,
stanowi¹ce niewielki fragment w jego dzia³alno�ci.

2. Sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku postê-
powania danego podmiotu.

§ 82.1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kom-
pleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzo-
nym przez Radê.

2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kon-
troli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim mowa w ust. 1.

§ 83.1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamie-
rzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególno�ci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê okre�lo-
nych dzia³añ (kontrola wstêpna).

2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych
czynno�ci kontrolnych.

3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakre-
su i przedmiotu kontroli.

4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3, wykonywane
s¹ niezw³ocznie.

5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadze-
nia kontroli w ka¿dym  przypadku podjêcia takiej decyzji przez
Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli
problemowych oraz sprawdzaj¹cych.

§ 84.1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu fak-
tycznego w zakresie dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu, rze-
telne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alno-
�ci wed³ug kryteriów ustalonych w § 86 ust. 1.

2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów ze-
branych w toku postêpowania kontrolnego.

3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie jest
sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szcze-
gólno�ci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania �wiadków, opinie bie-
g³ych oraz pisemne wyja�nienia i o�wiadczenia kontrolowanych.

3.Tryb kontroli.

§ 85.1. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na
pi�mie kierownika zespo³u kontrolnego.

2. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce nie mog¹ byæ prze-
prowadzane przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.

3. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego
upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego Komisji Re-
wizyjnej, okre�laj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli
oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.

4. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do czyn-
no�ci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu
upowa¿nienia, o których mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.

§ 86.1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocz-
nie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta ,
wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.

2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta , kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.

§ 87. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany
jest zapewniæ warunki i �rodki dla prawid³owego przeprowa-
dzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególno�ci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych doku-
menty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz
umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kon-
trolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wy-
konania czynno�ci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany
jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej
pisemnego wyja�nienia.

4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego
podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyja-
�nieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okre�lone w ust.3.

§ 88.Czynno�ci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿li-
wo�ci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

4. Protoko³y kontroli.

§ 89.1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kon-
troli - w terminie 3 dni od daty jej zakoñczenia - protokó³ pokon-
trolny, obejmuj¹cy:

1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynno�ci kontrolnych,
4) okre�lenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu

objêtego kontrol¹,
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5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynno�ci kontrolnych, a w szczególno-

�ci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³o-
wo�ci w dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu oraz wskaza-
nie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,

7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika

kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania
protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.

2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owo�ci stwier-
dzonych w wyniku kontroli.

§ 90.1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do
z³o¿enia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyja-
�nienia jej przyczyn.

2. Wyja�nienia, o których mowa w ust. 1, sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.

§ 91.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ
na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli i jej
wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1, sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego pod-
miotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.

§ 92.Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzem-
plarzach, które -  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u
- otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Re-
wizyjnej , Wójt i kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

§ 93.1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwier-
dzenia plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia  ka¿dego roku.

2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy, tematyka kontroli i wykaz jednostek, które zo-

stan¹ poddane kontroli.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ  czê�æ planu pracy Komisji

Rewizyjnej.

§ 94.1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie do
dnia 30 stycznia ka¿dego roku - roczne sprawozdanie ze swojej
dzia³alno�ci w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzo-

nych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owo�ci wykrytych w

toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty

wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli.
3.   Poza przypadkiem okre�lonym w ust. 1, Komisja Re-

wizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej    dzia³alno�ci po podjêciu
stosownej uchwa³y Rady, okre�laj¹cej przedmiot i termin z³o¿e-
nia   sprawozdania.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

§ 95.1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego,  zgodnie z zatwier-
dzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posie-
dzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy Komi-
sji, w formie pisemnej.

3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mog¹ byæ zwo³y-
wane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyj-
nej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:

1) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
2) nie mniej ni¿  5 radnych,
3) nie mniej ni¿  3 cz³onków Komisji Rewizyjnej,
4) Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na

jej posiedzenia:
a) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
b) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej

w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ

protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków
komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.

§ 96.Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej po³owy sk³adu Komi-
sji w g³osowaniu jawnym.

§ 97.Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Biu-
ro Rady Gminy.

§ 98.1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii
i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹-
zanym z przedmiotem jej dzia³ania.

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych �rod-
ków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty
wynagrodzenia ze �rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Ko-
misji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, celem
podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem ko-
munalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

§ 99.1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po
powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane
komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z inny-
mi komisjami Rady, w zakresie ich w³a�ciwo�ci rzeczowej.

2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególno�ci na wy-
mianie uwag, informacji i do�wiadczeñ dotycz¹cych dzia³alno-
�ci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.

3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w
sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w za-
kresie tematyki objêtej kontrol¹.

4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli,
prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê odpowied-
nio przepisy niniejszego rozdzia³u.

5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³a-
nia poszczególnych komisji w celu w³a�ciwego ich ukierunkowania,
zapewnienia skuteczno�ci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.

§ 100.Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
inne organy kontroli.

Rozdzia³ VII
Zasady dzia³ania klubów radnych.

§ 101.Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryte-
riów przez siebie przyjêtych.

§ 102.1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowa-
nie w nim udzia³u przez co najmniej 3 radnych.

2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.

3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
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2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania prze-

wodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego poinfor-
mowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.

§ 103.1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 104.1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw
kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.

2. Kluby mog¹ ulegaæ wcze�niejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêk-
szo�ci¹ w obecno�ci co najmniej po³owy cz³onków klubu.

§ 105.Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów,
wybierani przez cz³onków klubu.

§ 106.1. Kluby  uchwalaj¹ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statu-

tem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego

przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.

§ 107.1. Kluby radnych przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodaw-
cze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.

2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.

§ 108.Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt  obo-
wi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakre-
sie niezbêdnym do ich funkcjonowania.

Rozdzia³ VIII
Tryb pracy Wójta.

§ 109. Wójt  wykonuje:
1. Uchwa³y Rady.

2. Jemu przypisane zadania i kompetencje.
3. Zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy

przepisów obowi¹zuj¹cego prawa - nale¿y do niego.
4. Inne zadania okre�lone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 110.Wójt  uczestniczy w sesjach Rady.

§ 111.Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Wójta na ich
posiedzenie.

§ 112.Zastêpca Wójta  przejmuje wykonywanie zadañ i
kompetencji okre�lonych w § 111 i § 112 w przypadku uzyskania
upowa¿nienia od Wójta .

Rozdzia³  IX
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z doku-

mentów Rady, komisji i Wójta.

§ 113.Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okre�lone
w ustawach.

§ 114.Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami pra-
wa oraz Statutem.

§ 115.1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê w Biurze Rady, w dniach pracy Urzêdu Gminy, w
godzinach przyjmowania interesantów.

2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta  oraz Urzêdu udo-
stêpniane s¹ w biurze Sekretarza Gminy, w dniach i godzinach
przyjmowania interesantów.

§ 116.  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN III-BD-0911-1-3/2003 z dnia 9 stycznia 2003 r.

Za³¹cznik nr 1
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Za³¹cznik nr 2
do Statutu Gminy Strzeleczki

Wykaz jednostek bud¿etowych gminy

1. Gminny Zespó³ Ekonomiczno - Administracyjny - Szkó³
obejmuj¹cy administracjê ni¿ej wymienionych szkó³ i przedszkoli:

a) Szko³a Podstawowa w Dobrej
b) Szko³a podstawowa w Komornikach z fili¹ w Pisarzowicach,
c) Szko³a Podstawowa w Rac³awiczkach z fili¹ w Dziedzicach,
d) Szko³a Podstawowa w Strzeleczkach,
e) Szko³a Podstawowa w Zielinie,
f) Gimnazjum w Strzeleczkach,
g) Publiczne Przedszkole w Komornikach Oddzia³ Zamiej-

scowy w Dobrej,
h) Publiczne Przedszkole w Dziedzicach,
i) Publiczne Przedszkole w Komornikach,
j) Publiczne Przedszkole w Zielinie Oddzia³ Zamiejscowy

w Mosznej,

k) Publiczne Przedszkole w Pisarzowicach,
l) Publiczne Przedszkole w Dziedzicach  Oddzia³ Zamiej-

scowy w Rac³awiczkach,
m) Publiczne Przedszkole w Strzeleczkach,
n) Publiczne Przedszkole w Zielinie.

2. Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Strzeleczkach.

Wykaz zak³adów bud¿etowych.

1. Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Strzelecz-
kach.

Wykaz gminnych instytucji kultury.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach.
2. Gminny O�rodek Kultury w Strzeleczkach.

 Za³¹cznik nr 3

  Poz.61- 104 -



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 2 Poz. 61-62- 105 -

Na podstawie art.14, art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym/ Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591;  2002 r.
Nr 142 poz. 1591,  Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558,  N 113, poz.
984/- Rada Gminy uchwala , co nastêpuje:

 § 1.Uchyla siê moc obowi¹zuj¹c¹ uchwa³y Nr XIX/150/2001
Rady Gminy w Zêbowicach z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie
odp³atno�ci za dowo¿enie dzieci do szkó³ podstawowych i gim-
nazjum, og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego z 2001 r. Nr 52, poz.387.
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Uchwa³a Nr II/14/2002
Rady Gminy w Zêbowicach

z dnia 5 grudnia 2002 r.

w sprawie uchylenia w³asnej uchwa³y.

§2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Gabriela Buczek

WYKAZ
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - SO£ECTW

GMINY  STRZELECZKI

1)  So³ectwo wsi DOBRA z przysió³kiem NOWY BUD,
2) So³ectwo wsi DZIEDZICE,
3) So³ectwo wsi KOMORNIKI z przysió³kiem NOWY M£YN,
4) So³ectwo wsi KUJAWY,

5) So³ectwo wsi £OWKOWICE,
6) So³ectwo wsi MOSZNA z przysió³kiem URSZULANOWICE,
7) So³ectwo wsi PISARZOWICE z przysió³kiem BU£AWA,
8) So³ectwo wsi RAC£AWICZKI,
9) So³ectwo wsi SMOLARNIA z przysió³kiem SERWITUT,
10)  So³ectwo wsi STRZELECZKI,
11)  So³ectwo wsi �CIGÓW z przysió³kiem KOPALINA,
12)  So³ectwo wsi WAWRZYÑCOWICE,
13)  So³ectwo wsi ZIELINA.

 Za³¹cznik nr 4

 Za³¹cznik nr 5
do Statutu Gminy Strzeleczki



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 2

Dzia³aj¹c na podst.art.l2  ust. 1 pkt 7 i ust.9 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym  /Dz. U z 1993 r. Nr 94, po z.
431; 1994r. Nr 1, poz.3; 1996 r. Nr 91, poz. 409 ; 1997r. Nr 43, poz.
272,   Nr 137, poz.926;  1998 r. Nr 106, poz. 681; 2001 r. Nr 81,
poz. 875 ;2002 r. Nr 200, poz.1680/ oraz 18 ust. 2  pkt 15 i art. 40
ust. 1 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/- Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1.Rolnik zaprzestaj¹cy produkcji rolnej na u¿ytkach rol-
nych na okres do lat 3 celem uzyskania zwolnienia z podatku
rolnego winien:

- z³o¿yæ   podanie na pi�mie, w którym nale¿y okre�liæ czas
trwania zaprzestania produkcji , numer dzia³ki i jej powierzchniê.

§ 2. 1.  Komisja Rolnictwa , Ochrony �rodowiska, Prawa i
Porz¹dku Publicznego Rady Gminy dokona przegl¹du u¿ytków
rolnych w terminie od 30 czerwca  do 15  lipca  ka¿dego roku,
przy udziale so³tysa lub przedstawiciela Rady So³eckiej i spraw-
dzi, czy od³ogowane grunty nie powoduj¹ rozsiewu chwastów.
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Uchwa³a Nr II/16/2002
Rady Gminy w Zêbowicach

z dnia 5 grudnia 2002 r.

w sprawie trybu i szczegó³owych warunków zwolnienia od podatku rolnego u¿ytków rolnych, na których zaprzestano
produkcji rolnej na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata.

2.   Z przegl¹du komisja   sporz¹dza    protokó³ o stanie
faktycznym i sk³ada w referacie podatkowym Urzêdu Gminy.

3.  W przypadku stwierdzenia rozsiewu chwastów , komi-
sja sk³ada w referacie rolnym   Urzêdu Gminy wniosek o  wsz-
czêcie odpowiedniego postêpowania.

§3. W   przypadku   stwierdzenia faktu produkcji na   u¿ytkach
wy³¹czonych - podatek rolny zostanie naliczony za ca³y rok,  z uwzglêd-
nieniem odsetek od zaleg³ych zobowi¹zañ podatkowych.

§ 4.  Wykonanie uchwa³y powierza siê wójtowi Gminy.

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

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni Od dnia
jej og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Gabriela Buczek

  Poz. 63- 106 -




