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Uchwa³a  Nr II/26/2002
Rady Gminy Dobrzeñ Wielki

z dnia 9 grudnia 2002r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzeñ Wielki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591; 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984)
oraz art. 21 ust. 1 pkt 2   ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733; 2002r. Nr
113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1383), Rada Gminy Dobrzeñ Wielki
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspól-
noty samorz¹dowej Gminy Dobrzeñ Wielki, wprowadza siê za-
sady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkanio-

wego zasobu Gminy Dobrzeñ Wielki, okre�lone w za³¹czniku do
uchwa³y.

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

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

                                                            Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

                                                                     Dobrzeñ Wielki
                                                                    Gerard Halama

Za³¹cznik
                                                       do uchwa³y Nr II/26/2002

                                              Rady Gminy Dobrzeñ Wielki
                                                       z dnia 9 grudnia 2002r.

Zasady
wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszka-

niowego zasobu Gminy Dobrzeñ Wielki

§ 1. 1.Zasady maj¹ zastosowanie do mieszkaniowego
zasobu Gminy Dobrzeñ Wielki.

2. Lokal mo¿na oddaæ w najem osobie, której nie przys³u-
guje tytu³ prawny do innego lokalu.

3. W przypadku osób pozostaj¹cych w zwi¹zku ma³¿eñ-
skim, tytu³ taki nie mo¿e równie¿ przys³ugiwaæ ma³¿onkowi.

§ 2.1. Umowy najmu  lokali mieszkalnych mog¹ byæ za-
warte z osobami posiadaj¹cymi zameldowanie na terenie Gmi-
ny Dobrzeñ Wielki.

2. Lokale przeznaczone s¹ dla osób o niskich dochodach
oraz pozostaj¹cych w trudnych warunkach mieszkaniowych.

§ 3. Za pozostaj¹c¹ w trudnych warunkach mieszkanio-
wych uwa¿a siê osobê posiadaj¹c¹ uprawnienie do zajmowa-
nia lokalu, w którym na jedn¹ osobê uprawnion¹ do zamieszki-
wania przypada mniej ni¿ 5,00 m2 powierzchni.

§ 4.1. Do wynajmu lokalu socjalnego mo¿e byæ zakwalifi-
kowana osoba pozostaj¹ca w trudnych warunkach mieszkanio-
wych, je¿eli �redni miesiêczny dochód brutto na jednego cz³on-
ka gospodarstwa domowego w okresie sze�ciu miesiêcy po-
przedzaj¹cych zakwalifikowanie nie przekracza:

1) w gospodarstwie jednoosobowym - 75% najni¿szej
emerytury,

2) w gospodarstwie wieloosobowym - 50% najni¿szej
emerytury.

2. Do wynajmu lokalu mieszkalnego mo¿e byæ zakwalifi-
kowana osoba pozostaj¹ca w trudnych warunkach mieszkanio-
wych, je¿eli �redni miesiêczny dochód brutto na jednego cz³on-
ka gospodarstwa domowego nie przekracza:

1) 200%  najni¿szej emerytury w gospodarstwie jedno-
osobowym,

2) 150% najni¿szej emerytury w gospodarstwie wielooso-
bowym.

3. Dochód uprawniaj¹cy  do oddania lokalu mieszkalne-
go w najem ustalany bêdzie w dniu sk³adania wniosku i odda-
nia lokalu w najem, a jego przekroczenie pozbawi wnioskodaw-
cê uprawnieñ do nawi¹zania umowy.

§ 5. W przypadku wynajmu lokalu mieszkalnego warunki
okre�lone w § 2, 3 i 4 ust.2 winny byæ spe³nione ³¹cznie.

§ 6. Pierwszeñstwo wynajmu lokalu mieszkalnego przy-
s³uguje osobom:

1) uprawnionym do lokalu zamiennego,
2) opu�ci³y dom dziecka w zwi¹zku z uzyskaniem pe³no-

letno�ci, a przed umieszczeniem w domu dziecka zamieszki-
wa³y na terenie Gminy Dobrzeñ Wielki i by³y zameldowane na
pobyt sta³y,

3) utraci³y mieszkanie wskutek klêsk ¿ywio³owych i innych
przypadków losowych,

4) nie posiadaj¹cym samodzielnych lokali mieszkalnych,
a ponadto zamieszkuj¹cym w trudnych warunkach mieszkanio-
wych i nie mog¹cym zaspokoiæ swoich potrzeb mieszkaniowych
we w³asnym zakresie, spe³niaj¹cym kryteria okre�lone w § 2,
§ 3 i § 4 ust.2,

5) zamieszkuj¹cym w budynkach przeznaczonych do sprze-
da¿y i nie korzystaj¹cym z prawa pierwokupu. Dotyczy to przy-
padku, gdy w danym budynku nie wykupiono nie wiêcej ni¿ dwa
lokale.
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§ 7. Pierwszeñstwo do wynajmu lokalu mieszkalnego nie
przys³uguje osobom, które zby³y lokal  uzyskany z zasobów gmi-
ny na podstawie listy osób uprawnionych do wynajmu lokalu.

§ 8. 1.Decyzjê o wynajmie  podejmuje Wójt, po zasiêgniê-
ciu opinii Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej.

2. W przypadku ubiegania siê o wynajem lokalu mieszkal-
nego przez osobê niepe³nosprawn¹, posiadaj¹c¹ ca³kowit¹ nie-
zdolno�æ do pracy i samodzielnej egzystencji lub osobê, na któ-
rej utrzymaniu znajduje siê ta osoba, Wójt mo¿e odst¹piæ od
warunków okre�lonych w § 3.

§ 9.1. Pierwszeñstwo do wynajmu lokalu socjalnego przy-
s³uguje osobom, które:

1) naby³y pierwszeñstwo do takiego lokalu, na podstawie
orzeczenia s¹dowego wszczêtego na wniosek Zarz¹dcy,

2) utraci³y mieszkanie wskutek klêski ¿ywio³owej, kata-
strofy budowlanej, b¹d� po¿aru,

3) opu�ci³y dom dziecka w zwi¹zku z uzyskaniem pe³no-
letno�ci, a przed umieszczeniem w domu dziecka zamieszki-
wa³y na terenie Gminy Dobrzeñ Wielki i by³y zameldowane na
pobyt sta³y,

4) zosta³y umieszczone na li�cie wynajmu b¹d� zamian i
spe³niaj¹ warunki okre�lone w § 4  ust. 1,

5) naby³y prawo do lokalu socjalnego na mocy orzeczenia
s¹dowego na wniosek innych podmiotów, ale tylko w przypadku
pe³nego zaspokojenia potrzeb okre�lonych w punktach 1 - 4.

2. Umowê najmu lokalu socjalnego sporz¹dza siê na czas
okre�lony, nie przekraczaj¹cy jednego roku.

§ 10.1. Umowê najmu lokalu mieszkalnego mo¿na spo-
rz¹dziæ z osob¹ umieszczon¹ na li�cie, która udokumentuje
dochody umo¿liwiaj¹ce bie¿¹ce op³acanie nale¿no�ci czynszo-
wych i innych op³at zwi¹zanych z wynajmowanym lokalem oraz
spe³niaj¹c¹ w dniu podejmowania decyzji warunki wymagane
do zakwalifikowania na listê.

2. Udokumentowanie dochodów przez przysz³ego najem-
cê nastêpuje przy z³o¿eniu wniosku o wynajem oraz przed za-
warciem umowy najmu.

3. Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego poprzedza
wp³acenie przez najemcê kaucji w wysoko�ci 6-cio krotnego czyn-
szu, zabezpieczaj¹cej pokrycie nale¿no�ci z tytu³u najmu lokalu
przys³uguj¹cej wynajmuj¹cemu w dniu opró¿nienia lokalu.

4. W indywidualnych przypadkach, Wójt mo¿e podj¹æ de-
cyzjê o zwolnieniu z zap³aty kaucji, b¹d� zamianê kaucji na za-
bezpieczenie wekslowe.

§ 11.1. Na lokale socjalne przeznacza siê lokale o obni¿o-
nej warto�ci u¿ytkowej, w szczególno�ci z gorszym wyposa¿e-
niem technicznym.

2. Wykaz lokali socjalnych podlega zatwierdzeniu przez
Wójta.

3. Ewidencjê lokali socjalnych prowadzi Zarz¹dca budynków.

§ 12.1. Podstaw¹ zawarcia umów najmu z osobami spe³-
niaj¹cymi kryteria okre�lone w uchwale jest umieszczenie na
li�cie zatwierdzonej przez Wójta.

2. Projekt list podaje siê do publicznej wiadomo�ci po-
przez wywieszenie ich na tablicy og³oszeñ w siedzibie Zarz¹d-
cy i Urzêdzie Gminy.

3. Projekt listy winien zawieraæ informacje o sposobie sk³a-
dania uwag i zastrze¿eñ.

4. Listy osób uprawnionych do wynajmu lokali sporz¹dza
siê sukcesywnie po zakoñczeniu ka¿dego kwarta³u. Kolejno�æ
umieszczenia na li�cie odpowiada kolejno�ci sk³adania wnio-
sków. Do obowi¹zuj¹cej listy dopisuje siê osoby zakwalifikowa-
ne do zawarcia umowy najmu.

5. Listy zakwalifikowanych trac¹ wa¿no�æ z up³ywem roku
kalendarzowego.

6. Wnioski osób umieszczonych na listach w roku poprzed-
nim, a nie za³atwione ostatecznie, podlegaj¹ ponownej kwalifi-
kacji, na podstawie uaktualnionych danych co do warunków
mieszkaniowych i materialnych wnioskodawcy.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzje o
zmianie kolejno�ci na li�cie podejmuje Wójt na wniosek za-
rz¹dcy budynków, zaopiniowany przez Spo³eczn¹ Komisjê
Mieszkaniow¹.

8. Wnioski osób ubiegaj¹cych siê o zakwalifikowanie do
wynajmu lokalu stanowi¹cego mieszkaniowy zasób gminy, przyj-
mowane s¹ przez Zarz¹dcê budynków.

9. Realizacjê list uzale¿nia siê od mo¿liwo�ci mieszka-
niowych gminy.

§ 13.1. Realizacja list wynajmu mieszkañ nastêpuje wg
kolejno�ci umieszczenia na li�cie.

2. W przypadku zmiany stanu osobowego rodziny oczeku-
j¹cej na mieszkanie, ulega ona przesuniêciu do w³a�ciwej gru-
py rodzin.

3. O kolejno�ci umieszczenia w danej grupie decyduje
data z³o¿enia wniosku.

4. Decyzjê o kolejno�ci umieszczenia na li�cie w³a�ciwej
podejmuje Wójt na uzasadniony wniosek Spo³ecznej Komisji
Mieszkaniowej.

5. Osoby, które trzykrotnie odmówi³y przyjêcia lokalu zo-
stan¹ przeniesione na ostatnie miejsce na li�cie wynajmu w
danej grupie rodzin.

6. O decyzji Wójta zarz¹dca powiadamia wszystkie zainte-
resowane osoby umieszczone na listach najmu.

§ 14.1.  Wykre�lenia z listy wynajmu lokali mieszkalnych
podlegaj¹ osoby, które:

a) zaspokoi³y swoje potrzeby mieszkaniowe we w³asnym
zakresie,

b) utraci³y warunki do umieszczenia ich na li�cie wynajmu
lokali mieszkalnych, okre�lone w § 1 i 2 uchwa³y,

2. Decyzjê o wykre�leniu z listy wynajmu podejmuje Wójt,
po zasiêgniêciu opinii Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej.

§ 15.1. Zwolnione lokale mieszkalne o powierzchni u¿yt-
kowej przekraczaj¹cej 80 m2 mog¹ byæ oddane w najem, za
zap³at¹ czynszu ustalonego w drodze przetargu publicznego.

2. Cenê wywo³ania w postêpowaniu przetargowym sta-
nowi stawka okre�lona przez Wójta w zarz¹dzeniu.

§ 16.1. Spo³eczn¹ kontrolê w zakresie zasad gospodaro-
wania zasobem gminy i prawid³owo�ci wyboru osób zakwalifi-
kowanych do wynajmu lokali mieszkalnych sprawuje Spo³ecz-
na Komisja Mieszkaniowa.

2. Sk³ad osobowy Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej i re-
gulamin pracy ustala Wójt.

§ 17.1. Najemcy lokali mieszkalnych mog¹ ubiegaæ siê o
zamianê swych lokali w ramach zamian z innymi najemcami
zamieszkuj¹cymi w zasobach gminy lub w zasobach innych
podmiotów.

2. Zamiana mo¿e byæ dokonana po uzyskaniu pisemnej
zgody wynajmuj¹cego.

3. Nie zezwala siê na dokonanie zamiany, gdy w jej wyniku
na jedna osobê przypadaæ bêdzie mniej ni¿  5,00 m2 powierzch-
ni ³¹cznej pokoi, lub gdy zamiana mo¿e zagroziæ interesowi gmi-
ny.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 6 - 364 -   Poz. 153-154

§ 18. Osoby zamieszkuj¹ce w danym lokalu mieszkalnym
nie bêd¹ce najemc¹, mog¹ ubiegaæ siê o jego wynajem, je¿eli:

1) zapad³ prawomocny wyrok s¹dowy o eksmisji z lokalu
wy³¹cznie najemcy,

2) posiadaj¹ uprawnienia do wst¹pienia w stosunek naj-
mu lokalu w razie �mierci najemcy,

3) pozostaj¹ w lokalu opuszczonym przez dotychczaso-
wego najemcê i obejmuj¹ kr¹g osób, które by³yby uprawnione
do wst¹pienia w stosunek najmu w razie �mierci najemcy.

Umowa najmu z nowym najemc¹ mo¿e byæ zawarta po
uprzednim zrzeczeniu siê prawa do lokalu przez dotychczaso-
wego najemcê, po uregulowaniu zaleg³o�ci czynszowych.

154

Uchwa³a  Nr  XLII  /  314  /  2002
 Rady   Miejskiej   w   Gogolinie

 z  dnia  8 pa�dziernika  2002  r.

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

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
i   124   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,  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. 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  ,Nr  74 , poz. 676, Nr 113, poz.  984, Nr 153
poz.1271  / -Rada   Miejska   w   Gogolinie   uchwala  ,co  nastê-
puje:

§  1.W   uchwale  Nr   XXXIV /  262 /  2001   Rady   Miejskiej
w  Gogolinie    z  dnia  29  grudnia   2001 r.   w  sprawie   uchwa-
lenia   bud¿etu   gminy  na  2002 rok ,  zmienionej  uchwa³ami
Nr  XXXVI  /278 /  2002    Rady   Miejskiej   w  Gogolinie   z  dnia
23  kwietnia  2002 r.  ,  Nr  XXXVII/ 290 /2002   Rady  Miejskiej  w
Gogolinie  z  dnia  28  maja  2002 r.,    Nr  XL  / 296 /  2002 Rady
Miejskiej  w  Gogolinie  z dnia  2 lipca  2002r i  Nr  XL /298 /2002
Rady  Miejskiej w  Gogolinie  z  dnia  2  lipca  2002 r  ,  Nr  XLI  /307  / 2002
Rady  Miejskiej  w  Gogolinie  z  dnia  10  wrze�nia    2002  r  ,
wprowadza   siê   nastêpuj¹ce    zmiany  :

1.  Zwiêksza  siê  bud¿et   gminy  po  stronie   dochodów
                                                               w  kwocie    478.876 z³,
  w  tym  :

Dzia³  750  Administracja    publiczna  w  kwocie     28.876 z³
Rozdzia³ 75095 Pozosta³a   dzia³alno�æ w  kwocie 28.876 z³
 § 270  �rodki  na  dofinansowanie  w³asnych  zadañ  bie¿¹cych

gmin / zwi¹zków  gmin / , powiatów  /zwi¹zków  powiatów / ,  samorz¹-
dów   województw , pozyskanych  z  innych  �róde³

                                                                 w  kwocie     28.876 z³

Dzia³ 756 Dochody od  osób prawnych ,od osób  fizycznych
 i od  innych   jednostek   nie   posiadaj¹cych  osobowo�ci

prawnej                                                                w  kwocie 150.000 z³
Rozdzia³ 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   orga-
nizacyjnych                                                          w kwocie 150.000 z³

 § 031Podatek  od  nieruchomo�ci    w  kwocie 150.000 z³
 Dzia³ 756 Dochody od  osób prawnych ,od osób  fizycznych
 i od  innych   jednostek   nie   posiadaj¹cych osobowo�ci

prawnej                                                               w kwocie 300.000 z³

Rozdzia³ 75621 Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych-
dochód  bud¿etu   pañstwa w  kwocie 300.000 z³

§ 002 Podatek  dochodowy   od  osób  prawnych
                                                              w  kwocie 300.000 z³

2. Zwiêksza siê bud¿et gminy po stronie wydatków
                                                                  w  kwocie 38.876 z³
w  tym :
Dzia³ 750  Administracja  publiczna  w  kwocie 28.876 z³
Rozdzia³ 75095 Pozosta³ dzia³alno�æ w  kwocie 28.876 z³
wydatki bie¿¹ce w kwocie 28.876 z³

Dzia³ 853 Opieka   spo³eczna           w  kwocie 10.000 z³
Rozdzia³ 85319 O�rodki pomocy spo³ecznej
                                                                 w  kwocie 10.000 z³
wydatki bie¿¹ce w kwocie 10.000 z³

3. Zmniejsza siê bud¿et gminy po stronie dochodów
                                                                w kwocie 440.000 z³
w tym:
Dzia³ 756 Dochody od  osób prawnych ,od osób  fizycz-

nych i od  innych   jednostek   nie   posiadaj¹cych osobowo�ci
prawnej                                                       w  kwocie     440.000 z³

Rozdzia³ 75618 Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych  do-
chody jednostek  samorz¹du terytorialnego na podstawie ustaw

                                                                w kwocie 440.000 z³
 § 041 Wp³ywy  z  op³aty  skarbowej w kwocie 440.000 z³

4.  Zmniejsza  siê  bud¿et   gminy   po  stronie   wydatków
                                                                 w  kwocie 60.670 z³
 w  tym:
Dzia³  010 Rolnictwo i £owiectwo         w kwocie 8.000 z³
Rozdzia³ 01008 Budowa i utrzymanie urz¹dzeñ meliora-

cji wodnych                                                         w  kwocie 8.000 z³
wydatki bie¿¹ce  w kwocie 8.000 z³

Dzia³ 754 Bezpieczeñstwo  publiczne  i  ochrona przeciw-
po¿arowa                                                            w  kwocie 30.000 z³

Rozdzia³ 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne
                                                                   w kwocie 30.000 z³
wydatki maj¹tkowe w kwocie 30.000 z³
w  tym:
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu-

d¿etowych                                                           w kwocie 30.000 z³

Dzia³ 801 O�wiata  i  wychowanie      w kwocie 10.000 z³
Rozdzia³ 80101 Szko³y  podstawowe w  kwocie 10.000 z³
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wydatki    maj¹tkowe w  kwocie 10.000 z³
w  tym  :
§ 6050 Wydatki  inwestycyjne  jednostek  bud¿etowych
                                                                   w  kwocie 10.000 z³
Dzia³ 801O�wiata i wychowanie   w  kwocie          6.970 z³
Rozdzia³ 80146 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
                                                                       w kwocie 6.970 z³
wydatki bie¿¹ce w kwocie 6.970 z³

Dzia³ 926 Kultura fizyczna i spor              w kwocie 5.700 z³
Rozdzia³ 92601 Obiekty sportowe          w kwocie 5.700 z³
wydatki  maj¹tkowe w kwocie 5.700 z³
w tym  :
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿e-

towych                                                                     w kwocie 5.700 z³

5.Zwiêksza siê bud¿et gminy po stronie wydatków
                                                                    w  kwocie 60.670 z³
 w  tym:
Dzia³ 754 Bezpieczeñstwo  publiczne  i  ochrona przeciw-

po¿arowa                                                              w kwocie 30.000 z³
Rozdzia³ 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne
                                                                   w  kwocie 30.000 z³
wydatki  maj¹tkowe w kwocie 30.000 z³  w tym:
§ 6050 Wydatki  inwestycyjne  jednostek  bud¿etowych
                                                                    w  kwocie 25.000 z³
§ 6060 Wydatki   na  zakupy  inwestycyjne  jednostek bu-

d¿etowych                                                                w kwocie 5.000 z³

Dzia³ 801O�wiata i wychowanie          w  kwocie 10.000 z³
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe    w kwocie 10.000 z³
 wydatki bie¿¹ce w kwocie 10.000 z³

Dzia³  801O�wiata  i  wychowanie     w  kwocie     6.970 z³
Rozdzia³  80146    Dokszta³canie  i  doskonalenie  nauczy-

cieli                                                                          w kwocie 6.970 z³
  wydatki   bie¿¹ce w kwocie 6.970 z³     w  tym  :
 § 4010 Wynagrodzenia osobowe  pracowników
                                                                     w kwocie  5.710 z³
§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenie  spo³eczne
                                                             w kwocie          1.120 z³
§ 4120 Sk³adki  na  fundusz  pracy            w kwocie 140 z³

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                      w  kwocie 8.000 z³
Rozdzia³ 90001Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
                                                                      w  kwocie 8.000 z³
wydatki bie¿¹ce w  kwocie 8.000 z³
Dzia³  926 Kultura  fizyczna i sport           w kwocie 5.700 z³
Rozdzia³ 92601 Obiekty sportowe          w kwocie 5.700 z³
wydatki bie¿¹ce w  kwocie 5.700 z³
6.  Dokonuje  siê  zmian  w  za³¹czniku  nr   10   Plan   przychodów

i   wydatków    funduszy  celowych - Gminny   Fundusz   Ochrony
�rodowiska   i   Gospodarki  Wodnej  na  2002 r.     zgodnie  z
za³¹cznikiem  nr  1 .

§  2. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Zarz¹dowi  Miej-
skiemu  w  Gogolinie .

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

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

 Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Czok

                                                                  Za³¹cznik  nr  1
do uchwa³y Rady Miejskiej w Gogolinie

Nr  XLI I /314 /  2002
z dnia 8  pa�dziernika   2002r.

Dokonuje   siê   zmiany   w   planie  przychodów  i    wydat-
ków    funduszu   celowego       Gminnego   Funduszu   Ochrony
�rodowiska   i  Gospodarki   Wodnej  na  2002  rok .

I .  Przychody w  kwocie 43.000 z³       w  tym  :
       - wp³yw   kary  pieniê¿nej   za  wydobywanie  kopaliny

bez  wymaganej  koncesji  /Decyzja  Wojewody  Opolskiego /
                                                                w  kwocie 43.000 z³  .
II.    Wydatki w kwocie 43.000 z³        w  tym :
        wydatki   bie¿¹ce w kwocie 43.000 z³
         w  tym :
     -  remont sieci wodoci¹gowej ul. Parkowa w Gogolinie
                                                                 w  kwocie 16.500 z³
     - remont sieci wodoci¹gowej ul. K¹pielowa w Gogoli-

nie                                                                      w  kwocie 23.500 z³
     -  materia³y edukacyjne / ulotki, harmonogramy / dot.

wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
                                                                    w  kwocie 3.000 z³
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Uchwa³a Nr XXX/18/2002
Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej przeznaczo-
nego na cele przemys³owo-sk³adowo-us³ugowe w rejonie wêz³a autostradowego "PRZYLESIE" we wsi M£ODOSZOWICE -

tereny obs³ugi komunikacji i ruchu turystycznego.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139;
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279;  2000r. Nr 12, poz. 136, Nr
109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz.
1804; 2002r. Nr 25, poz. 253 i Nr 113, poz. 984), Rada Miejska w
Grodkowie  uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê zmianê  miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej prze-
znaczonego na cele przemys³owo - sk³adowo - us³ugowe w re-
jonie wêz³a autostradowego "Przylesie" we wsi M³odoszowice,

zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XIX/196/2001 Rady Miejskiej w
Grodkowie z dnia 27 czerwca 2001r. (og³oszonego w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Opolskiego Nr 67 , poz. 515), z pó�-
niejszymi zmianami wprowadzonymi uchwa³¹ Nr XXIII/249/2002
Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 lutego 2002r.,  zwan¹ w
dalszej czê�ci uchwa³y planem.

2. Zmiana planu obejmuje dzia³ki nr 253/2, 312 i 295/2
km 2, po³o¿one na gruntach wsi M³odoszowice,  oznaczone w
ww. planie symbolem 19 UH,UG,MZ,ZI,UT i 20EE,NO (jednost-
ka bilansowa "C"), i przeznacza go na funkcje zwi¹zane z ob-
s³ug¹ komunikacji i ruchu turystycznego.
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3. Ustalenia zmiany planu zawarte s¹ w tre�ci niniejszej
uchwa³y i na rysunku zmiany planu, sporz¹dzonym na mapie sy-
tuacyjno-wysoko�ciowej w skali 1 : 1.000, stanowi¹cym integral-
n¹ czê�æ  uchwa³y .

§ 2.1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ tereny funkcjonalne,
wyznaczone liniami rozgraniczaj¹cymi,  oznaczone na rysunku
zmiany planu symbolem:

1) UT - teren obs³ugi ruchu turystycznego,
2) KS-  teren obs³ugi komunikacji,
3) KP- teren urz¹dzeñ komunikacji,
4) IT -  teren urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
5) KL - teren tras komunikacji drogowej, droga klasy lokal-

na (L1/2).
2. Do czasu zagospodarowania terenów, o których mowa w

ust. 1, zgodnie z ustaleniami planu  dopuszcza siê dotychczaso-
wy sposób ich u¿ytkowania i zagospodarowania, o ile nie jest on
sprzeczny i docelowo nie uniemo¿liwi zagospodarowania tere-
nów zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.

§ 3.1. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami,  zawartymi na rysunku
planu s¹  nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:

1) granica opracowania,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny funkcjonalne - �ci�le okre-

�lone,
3) linie rozgraniczaj¹ce  tereny funkcjonalne - orientacyjne,
4) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytko-

wania w granicach terenu funkcjonalnego - orientacyjne,
5) nieprzekraczalna linia zabudowy,
6) symbole terenów funkcjonalnych,
7) zalecana lokalizacja pasa zieleni izolacyjnej (ZI),
8) zalecana lokalizacja obiektów sanitarnych (UI),
9) zalecane kierunki wjazdów i wyjazdów z terenów funkcjo-

nalnych.
2. Pozosta³e, nie wymienione w ust. 1 elementy rysunku

planu, maj¹ charakter informacyjny.
3. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych tereny funkcjonalne - �ci-

�le okre�lonych, nie podlega zmianom. Dopuszcza siê zmianê
przebiegu linii rozgraniczaj¹cych orientacyjnych, pod warunkiem
zachowania zasad lokalizacji wyznaczonych rysunkiem planu te-
renów funkcjonalnych tj. terenu KP od strony autostrady oraz tere-
nu UT od strony drogi dojazdowej KG do autostrady.

4. Przy zagospodarowaniu terenów wyznaczonych liniami
rozgraniczaj¹cymi oprócz ustaleñ niniejszego planu obowi¹zuj¹
przepisy szczególne.

§ 4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o :

1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o któ-
rych mowa  w § 1 uchwa³y,

2) rysunku planu -  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
wykonany na mapie sytuacyjno-wysoko�ciowej w skali 1 : 1.000 , sta-
nowi¹cy integraln¹ czê�æ uchwa³y,

3) przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ  obo-
wi¹zuj¹ce przepisy  ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
Normy Polskie i Normy Bran¿owe,

4) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na terenie
wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,

5) przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym - nale¿y przez to rozu-
mieæ inne ni¿ podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupe³-
niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,

6) intensywno�ci zainwestowania - nale¿y przez to rozu-
mieæ wska�nik wyra¿aj¹cy nieprzekraczalny,  procentowy udzia³
powierzchni zabudowanej oraz przeznaczonej pod utwardzone
doj�cia, dojazdy, place gospodarcze i parkingi do wielko�ci tere-
nu lub dzia³ki, bêd¹cej we w³adaniu w³a�ciciela/inwestora, zgod-
nie z ustaleniami planu,

7) intensywno�ci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
wska�nik wyra¿aj¹cy nieprzekraczalny, procentowy udzia³ po-
wierzchni zabudowanej do powierzchni terenu funkcjonalne-
go lub dzia³ki,  bêd¹cej  we w³adaniu  w³a�ciciela/inwestora,
zgodnie z ustaleniami planu,

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - to zakaz sytuowa-
nia budynków bli¿ej linii rozgraniczaj¹cych pasa drogowego,
ni¿ pozwala na to ustalona rysunkiem planu lub tre�ci¹ uchwa³y,
nieprzekraczalna linia zabudowy.

§ 5.1. UT - teren obs³ugi ruchu turystycznego  - z prze-
znaczeniem podstawowym pod obiekty obs³ugi podró¿nych i
kierowców towarowego transportu dalekobie¿nego (hotel, mo-
tel) i  us³ugi gastronomii.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) us³ugi handlu detalicznego,
2) zieleñ izolacyjna i ozdobna z ma³¹ architektur¹,
3) urz¹dzenia ochrony przed ha³asem (ekrany akustyczne),
4) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, z wy³¹cze-

niem anten nadawczych emituj¹cych promieniowania niejoni-
zuj¹ce,

5) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej.
3. Dla terenu obs³ugi ruchu turystycznego UT ustala siê:
1) Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczal-

ne zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, pod
warunkiem zachowania bezpo�redniego dostêpu dzia³ki do
drogi KL(p), uwzglêdnienia charakteru i potrzeb inwestycji oraz
interesów posesji s¹siednich w zakresie o�wietlenia, sp³ywu
wód opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjno-tech-
nicznej, a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu.

2) Zakaz :
a) lokalizacji hoteli i moteli w przypadku braku mo¿liwo-

�ci dotrzymania obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych w za-
kresie dopuszczalnych poziomów ha³asu wewnêtrznego w po-
mieszczeniach budynku zamieszkania zbiorowego, oraz bra-
ku mo¿liwo�ci spe³nienia warunków okre�lonych w przypadku
ustanowienia obszaru ograniczonego u¿ytkowania od auto-
strady,

b) lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów ciê-
¿arowych.

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 70% powierzchni

dzia³ki,
b) intensywno�æ zabudowy  - max. 40% powierzchni dzia³ki,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków - 25m

od linii rozgraniczaj¹cej pasa drogowego drogi KG; 10m od
linii rozgraniczaj¹cej pasa drogowego drogi KL(p); dla pozo-
sta³ych obiektów budowlanych - od zewnêtrznej krawêdzi jezd-
ni, zgodnie z przepisami szczególnymi,

d) wjazd na teren z  projektowanej drogi KL(p),
e) budynki zamieszkania zbiorowego (hotele, motele) -

stosowaæ rozwi¹zania funkcjonalno-przestrzenne oraz �rodki
techniczne zmniejszaj¹ce uci¹¿liwo�ci wewn¹trz budynków, wy-
nikaj¹ce z ponadnormatywnego oddzia³ywania s¹siednich dróg
(w tym autostrady), do poziomu okre�lonego w przepisach
szczególnych i w Polskich Normach, w tym szczególnie stoso-
waæ �rodki techniczne zapewniaj¹ce ochronê budynków przed
ha³asem; nieprzekraczalna wysoko�æ 4 kondygnacje nadziem-
ne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 12m od
poziomu terenu do okapu dachu,

f) budynki us³ug gastronomii - nieprzekraczalna  wyso-
ko�æ 2 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze),
lecz nie wiêcej ni¿ 6m od poziomu terenu do okapu dachu,

g) dopuszcza siê realizacjê obiektów nietradycyjnych pod
wzglêdem formy i materia³ów, o wysokich walorach architekto-
nicznych,
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h) sposób zagospodarowania terenu winien zapewniæ
jego ochronê i budynków zamieszkania zbiorowego przed uci¹¿-
liwym oddzia³ywaniem autostrady i dróg wojewódzkich, w tym
szczególnie przed ha³asem; zaleca siê wykonaæ pas kompono-
wanej zieleni izolacyjnej wysokiej i �redniowysokiej ZI o szer.
min.15m, sytuowanej zgodnie z rysunkiem planu; zapewniæ
dominacjê gatunków zimozielonych; w granicach terenu  ZI sy-
tuowaæ urz¹dzenia s³u¿¹ce ochronie  przed ha³asem (ekrany
akustyczne) w dostosowaniu do potrzeb,

i) zapewniæ min. 1 miejsce postojowe na 1 pokój  w hote-
lu/motelu oraz 0,5m.p. na jednego zatrudnionego; zaleca siê
lokalizacjê niezbêdnych miejsc postojowych dla samochodów
osobowych na terenie KP, po³o¿onym po zachodniej stronie drogi
KL(p), przy zapewnieniu wewnêtrznych powi¹zañ komunikacyj-
nych.

4. Warunki ochrony �rodowiska:
a) roboty ziemne wykonywaæ pod nadzorem archeologicz-

nym instytucji lub osoby uprawnionej; o dokonanych znalezi-
skach archeologicznych niezw³ocznie zawiadomiæ pañstwow¹
s³u¿bê ochrony zabytków i w³a�ciwy urz¹d gminy oraz podpo-
rz¹dkowaæ siê ich zaleceniom,

b) przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie
oceny jego oddzia³ywania, zgodnie z przepisami szczególnymi;
wnioski i uwagi z niej  wynikaj¹ce nale¿y uwzglêdniæ  w decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

c) dzia³alno�æ obiektów i urz¹dzeñ  przeznaczenia podsta-
wowego i uzupe³niaj¹cego nie mo¿e  powodowaæ przekrocze-
nia dopuszczalnych norm emisji do �rodowiska w zakresie za-
nieczyszczenia powietrza, gleby, wody, ha³asu, wibracji,

d) �cieki opadowe z dróg, dojazdów i parkingów mog¹
byæ kierowane do gruntu, pod warunkiem zachowania parame-
trów wynikaj¹cych z przepisów szczególnych,

e) �cieki bytowe oraz zanieczyszczone �cieki opadowe po-
przez zorganizowany, wewnêtrzny system kanalizacji odprowa-
dziæ na urz¹dzenia magazynowania, przerzutu i oczyszczania
�cieków zlokalizowane na terenie IT;  docelowo odprowadzenie
�cieków do centralnych systemów odbioru �cieków i na oczysz-
czalniê komunaln¹; w³a�ciciel/inwestor zobowi¹zany jest do
wspó³finansowania realizacji urz¹dzeñ  na terenie IT,

f) zalecany dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie
ustala siê.

§ 6.1. KS - teren obs³ugi komunikacji, z przeznaczeniem
podstawowym pod urz¹dzenia i obiekty stacji paliw.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) towarzysz¹ce us³ugi gastronomii i handlu detalicznego,
2) obiekty  gospodarcze i myjnie samochodowe,
3) zieleñ ozdobna z ma³¹ architektur¹,
4) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej oraz sieci i urz¹-

dzenia infrastruktury technicznej, z wy³¹czeniem anten nadaw-
czych emituj¹cych promieniowanie niejonizuj¹ce.

3. Dla terenu obs³ugi komunikacji  KS ustala siê:
1) Zakaz dokonywania wtórnych podzia³ów terenu.
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 80% powierzchni

terenu,
b) intensywno�æ zabudowy - max. 40% powierzchni terenu,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków - 10m

od  linii rozgraniczaj¹cej pasa drogowego drogi KL(i,p); dla po-
zosta³ych obiektów budowlanych - od zewnêtrznej krawêdzi jezd-
ni, zgodnie z przepisami szczególnymi,

d) wjazd na teren z projektowanej drogi KL(p); wyjazd na
drogê KL(p) lub KL(i); parametry techniczne wjazdu i wyjazdu do-
stosowaæ do wymagañ bezpieczeñstwa ruchu na drodze oraz
wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których jest przeznaczony,

e) obiekty i budynki przeznaczenia podstawowego i uzu-
pe³niaj¹cego  - nieprzekraczalna wysoko�æ  max. 2 kondygna-
cje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿
8m od poziomu terenu do okapu dachu;

f) urz¹dzenia i instalacje stacji paliw sytuowaæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi i Polsk¹ Norm¹; za-
chowaæ wymagane przepisami szczególnymi odleg³o�ci dla
obiektów, urz¹dzeñ i instalacji  od stref zagro¿enia wybuchem.

3. Warunki ochrony �rodowiska:
a) roboty ziemne wykonywaæ  pod nadzorem archeolo-

gicznym instytucji lub osoby uprawnionej; o dokonanych znale-
ziskach archeologicznych niezw³ocznie zawiadomiæ pañstwow¹
s³u¿bê ochrony zabytków i w³a�ciwy urz¹d gminy oraz podpo-
rz¹dkowaæ siê ich zaleceniom,

b) przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie
oceny jego oddzia³ywania (w tym szczególnie na �rodowisko
wodno - gruntowe), zgodnie z przepisami szczególnymi; wnio-
ski i uwagi z niej  wynikaj¹ce nale¿y uwzglêdniæ  w decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

c) w rozwi¹zaniach projektowych obiektów, urz¹dzeñ i in-
stalacji zapewniæ bezpieczne dla �rodowiska rozwi¹zania tech-
niczne, zabezpieczaj¹ce przed przenikaniem produktów nafto-
wych do gruntu, wód gruntowych i wg³êbnych, a tak¿e minimali-
zuj¹ce emisjê par produktów naftowych do powietrza atmosfe-
rycznego w procesach nape³niania zbiorników magazynowych
stacji paliw oraz wydawania tych produktów; w rozwi¹zaniach
technicznych uwzglêdniæ zalecenia z przeprowadzonych badañ
hydrogeologicznych i geologiczno - in¿ynierskich; minimalizo-
waæ mo¿liwo�æ powstania sytuacji awaryjnych, uczyniæ je prze-
widywalnymi i zapewniæ kontrolê ich przebiegu (monitoring sta-
nu zanieczyszczenia gruntu),

d) dzia³alno�æ obiektów i urz¹dzeñ  nie mo¿e  powodowaæ
przekroczenia dopuszczalnych norm emisji do �rodowiska w
zakresie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, ha³asu, wi-
bracji, oraz stanowiæ zagro¿enia bezpieczeñstwa dla ludzi i mie-
nia na terenach s¹siednich,

e) �cieki przemys³owe, w tym zanieczyszczone �cieki  desz-
czowo-przemys³owe z powierzchni zwi¹zanych z przyjmowaniem
i wydawaniem produktów naftowych, odprowadziæ na urz¹dze-
nia magazynowania, przerzutu i oczyszczania �cieków zlokalizo-
wane na terenie IT, poprzez zorganizowany - wewnêtrzny sys-
tem kanalizacji; czasowo dopuszcza siê odprowadzenie �cie-
ków do szczelnego, wybieralnego zbiornika na nieczysto�ci cie-
k³e; lokalizacjê zbiornika o pojemno�ci  wiêkszej ni¿ 50m3 uzgod-
niæ z  w³a�ciwym inspektorem sanitarnym; w³a�ciciel/inwestor
zobowi¹zany jest do wspó³finansowania realizacji urz¹dzeñ na
terenie IT, w przypadku odprowadzenia �cieków na ten teren,

f) �cieki opadowe z dróg, dojazdów,  parkingów oraz  tere-
nu stacji paliw, na których nie dokonuje siê przyjmowania i wy-
dawania produktów naftowych, mog¹ byæ kierowane do gruntu,
pod warunkiem zachowania parametrów wynikaj¹cych z przepi-
sów szczególnych,

g) odpady niebezpieczne - przekazywaæ do unieszkodli-
wienia upowa¿nionym jednostkom gospodarczym, po uzyska-
niu w³a�ciwego zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebez-
piecznych,

h) woda dla myjni samochodowej - w obiegu zamkniê-
tym, uzupe³niana z wodoci¹gu komunalnego,

i) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê.

§ 7.1. KP - teren urz¹dzeñ komunikacji, z  przeznacze-
niem podstawowym pod place postojowe i parkingi dla samo-
chodów ciê¿arowych i osobowych.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1)us³ugi  techniczne motoryzacji,
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2) towarzysz¹ce  budynki sanitarne,
3) zieleñ izolacyjna i ozdobna  z  ma³¹ architektur¹, w tym

szczególnie miejsca odpoczynku podró¿nych,
4) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
5) obiekty budowlane i place wystawowo-handlowe, ma-

gazyny i sk³ady z towarzysz¹cymi budynkami administracyjno-
socjalnymi oraz obiekty i konstrukcje tymczasowe oraz tymcza-
sowe  u¿ytkowanie i zagospodarowanie terenu zwi¹zane z or-
ganizowaniem wystaw urz¹dzeñ technicznych.

3. Dla terenu urz¹dzeñ komunikacji KP ustala siê:
1) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 90% powierzchni

terenu,
b) intensywno�æ zabudowy - max. 25% powierzchni terenu,
c) obs³uga komunikacyjna terenu (wjazd i wyjazd) z dróg KL,
d) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków - 50 m

od linii rozgraniczaj¹cej pasa drogowego autostrady, 25m od
linii rozgraniczaj¹cej pasa drogowego drogi KG, 10m od linii
rozgraniczaj¹cej pasa drogowego drogi KL; dla pozosta³ych
obiektów budowlanych - od zewnêtrznej krawêdzi jezdni, zgod-
nie z przepisami szczególnymi,

e) budynki przeznaczenia uzupe³niaj¹cego - sytuowaæ w
sposób zapewniaj¹cy ochronê terenu UT  przed ponadnorma-
tywnym poziomem ha³asu emitowanego z s¹siednich dróg; za-
leca siê sytuowanie budynków na terenie oznaczonym symbo-
lem UI; nieprzekraczalna wysoko�æ 2 kondygnacje nadziemne
(w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 8m od poziomu
terenu do okapu dachu,

f) zaleca siê parking dla samochodów ciê¿arowych sytu-
owaæ po wschodniej stronie drogi KL(p) oraz  parking dla sa-
mochodów osobowych i autobusów sytuowaæ po zachodniej
stronie drogi KL(p); zapewniæ  nawierzchniê utwardzon¹ o wy-
sokich walorach u¿ytkowych.; miêdzy miejscami postojowymi
parkingu dla samochodów osobowych zapewniæ pasy zieleni
wysokiej; zapewniæ wewnêtrzne  powi¹zania komunikacyjne
miêdzy parkingiem dla samochodów ciê¿arowych i terem KS
oraz parkingiem dla samochodów osobowych i terenem UT,

g) sposób zagospodarowania terenu KP winien zapew-
niæ ochronê terenu UT przed ponadnormatywnym ha³asem emi-
towanym z autostrady i dróg wojewódzkich; zaleca siê wykonaæ
pas komponowanej zieleni izolacyjnej wysokiej i �redniowyso-
kiej ZI o szer. min.10m, sytuowanej zgodnie z rysunkiem planu;
dopuszcza siê sytuowanie pasa zieleni izolacyjnej pomiêdzy
terenem KP i UT; zapewniæ dominacjê gatunków zimozielonych;
w granicach terenu  ZI sytuowaæ urz¹dzenia s³u¿¹ce ochronie
przed ha³asem (ekrany akustyczne), w dostosowaniu do po-
trzeb.

2) Warunki ochrony �rodowiska:
a) roboty ziemne wykonywaæ pod nadzorem archeologicz-

nym instytucji lub osoby uprawnionej; o dokonanych znalezi-
skach archeologicznych niezw³ocznie zawiadomiæ pañstwow¹
s³u¿bê ochrony zabytków i w³a�ciwy urz¹d gminy oraz podpo-
rz¹dkowaæ siê ich zaleceniom,

b) przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie
oceny oddzia³ywania, ze szczególnym uwzglêdnieniem zagro-
¿eñ dla wód i gruntów, zgodnie z przepisami szczególnymi; wnio-
ski i uwagi nale¿y uwzglêdniæ  w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu,

c) �cieki opadowe z dojazdów i parkingów mog¹ byæ kie-
rowane do gruntu, pod warunkiem zachowania parametrów wy-
nikaj¹cych z przepisów szczególnych;

d) �cieki bytowe i zanieczyszczone �cieki opadowe odpro-
wadziæ na urz¹dzenia magazynowania, przerzutu i oczyszczania
�cieków zlokalizowane na terenie IT, poprzez zorganizowany -
wewnêtrzny system kanalizacji; czasowo dopuszcza siê odpro-
wadzenie �cieków do szczelnego, wybieralnego zbiornika na

nieczysto�ci ciek³e; lokalizacjê zbiornika o pojemno�ci  wiêk-
szej ni¿ 50m3 uzgodniæ z  w³a�ciwym inspektorem sanitarnym;
w³a�ciciel/inwestor zobowi¹zany jest do wspó³finansowania
realizacji urz¹dzeñ na terenie IT, w przypadku odprowadzenia
�cieków na ten teren,

e) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê.

§ 8.1. IT - teren urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
z przeznaczeniem podstawowym pod urz¹dzenia oczyszczania,
przesy³u i magazynowania �cieków  oraz zaopatrzenia w ener-
giê elektryczn¹ terenów objêtych planem.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) zieleñ izolacyjna i ozdobna,
2) towarzysz¹ce obiekty gospodarcze i socjalno-technicz-

ne,
3) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej oraz sieci i urz¹-

dzenia  infrastruktury technicznej.
3. Dla terenu urz¹dzeñ infrastruktury technicznej IT usta-

la siê:
1) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max.80% powierzchni

terenu,
b) wjazd na teren z drogi KL,
c) budynki przeznaczenia uzupe³niaj¹cego - nieprzekra-

czalna wysoko�æ 2 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe
poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 5m od poziomu terenu do okapu
dachu,

d) od strony terenu UT wykonaæ pas zieleni izolacyjnej.
2) Warunki ochrony �rodowiska:
a) roboty ziemne wykonywaæ pod nadzorem archeologicz-

nym instytucji lub osoby uprawnionej; o dokonanych znalezi-
skach archeologicznych niezw³ocznie zawiadomiæ pañstwow¹
s³u¿bê ochrony zabytków i w³a�ciwy urz¹d gminy oraz podpo-
rz¹dkowaæ siê ich zaleceniom,

b) przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie
oceny oddzia³ywania, zgodnie z przepisami szczególnymi - wnio-
ski i uwagi nale¿y uwzglêdniæ  w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu,

c) stosowaæ wysokoefektywne technologie oczyszczania
�cieków zapewniaj¹ce minimalizacjê zrzutu zawiesin i zwi¹z-
ków rozpuszczalnych, emisji aerozoli i innych towarzysz¹cych
zanieczyszczeñ gazowych oraz  poziomu emitowanego ha³asu
od urz¹dzeñ,

d) uci¹¿liwo�æ prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie emisji ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ powietrza at-
mosferycznego, substancji zapachowych, niejonizuj¹cego pro-
mieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia  grun-
tu i wód nie mo¿e powodowaæ przekroczenia obowi¹zuj¹cych
standardów �rodowiskowych,

e) postêpowanie z odpadami niebezpiecznymi - zgodnie z
przepisami szczególnymi,

f) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie- nie ustala siê.

§ 9.1. KL - teren tras komunikacji drogowej, z przezna-
czeniem pod istniej¹c¹  KL(i) i projektowan¹ KL(p) drogê klasy
lokalna (L1/2).

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) urz¹dzenia komunikacji, w tym zwi¹zane z eksploatacj¹

tras,
2) zieleñ izolacyjna i ma³a architektura,
3) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej.
3. Dla terenu tras komunikacji drogowej KL ustala siê:
1) Dopuszcza siê zmianê  przebiegu projektowanego od-

cinka drogi KL(p) pod warunkiem, ¿e:
a)zachowany zostanie uk³ad pêtli w jej powi¹zaniu z od-

cinkiem istniej¹cym drogi KL(i),
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b) utrzymana  bêdzie obs³uga  terenów UT, KS, KP i IT z
drogi KL.

2) Zachowaæ istniej¹ce powi¹zanie drogi KL(i) z drog¹
KG; projekt modernizacji skrzy¿owania uzgodniæ z w³a�ciwym
zarz¹dem drogi.

3) Pomiêdzy pasem drogowym autostrady, a drogi KL,
zaleca siê wykonaæ pas komponowanej zieleni izolacyjnej wy-
sokiej i �redniowysokiej ZI o szer. min.10m, sytuowanej zgod-
nie z rysunkiem planu; zapewniæ dominacjê gatunków zimozie-
lonych; w granicach terenu  ZI sytuowaæ urz¹dzenia s³u¿¹ce
ochronie  przed ha³asem (ekrany akustyczne), w dostosowaniu
do potrzeb.

4) Parametry techniczne drogi:
a) szeroko�æ pasa drogowego - 12-15m,
b) jezdnia - szer. min. 5,5m.
5) Zaleca siê prowadzenie ruchu jednokierunkowego w

ci¹gu drogi  KL(p) i na po³udniowym odcinku drogi KL(i).
6) Roboty ziemne wykonywaæ pod nadzorem archeolo-

gicznym instytucji lub osoby uprawnionej; o dokonanych znale-
ziskach archeologicznych niezw³ocznie zawiadomiæ pañstwow¹
s³u¿bê ochrony zabytków i w³a�ciwy urz¹d gminy oraz podpo-
rz¹dkowaæ siê ich zaleceniom.

§ 10.1. Ustala siê zasady wyposa¿enia terenów w infra-
strukturê techniczn¹:

1) zaopatrzenie  w wodê do celów bytowych i p-po¿ - z
projektowanej sieci wodoci¹gowej z w³¹czeniem do istniej¹-
cych sieci wsi Kolnica-M³odoszowice, zasilanej z wodoci¹gu gru-
powego "Gnojna" oraz zak³adowego "B¹ków",

2) odprowadzenie �cieków sanitarnych - docelowo do ci-
�nieniowej lub grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, z odprowa-
dzeniem do oczyszczalni �cieków w Grodkowie lub we wsi B¹-
ków,

3) zasilanie elektroenergetyczne - z istniej¹cych i projek-
towanych trafostacji, z uwzglêdnieniem mo¿liwo�ci zwiêksze-
nia mocy  na cele grzewcze - na warunkach okre�lonych przez
w³a�ciwy Z.E

4) zasilanie w gaz do celów technologicznych i grzewczych
- z projektowanej sieci gazowej w³¹czonej do sieci istniej¹cej
gazu ziemnego lub w oparciu o w³asne �ród³a,

5) zaopatrzenie w ciep³o - z indywidualnych �róde³ ciep³a
na paliwa niskoemisyjne lub na paliwa sta³e, z wykorzystaniem
urz¹dzeñ niskoemisyjnych;

6) sieæ telekomunikacyjn¹ - realizowaæ jako kablow¹,
7) odpady bytowe -  gromadziæ selektywnie w pojemni-

kach i kontenerach na poszczególnych terenach, odprowadziæ
na sk³adowisko  komunalne.

§ 11. Zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r.  o zagospodarowaniu przestrzennym ustala
siê nastêpuj¹ce stawki procentowe, w stosunku do wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci objêtych niniejsz¹ zmian¹ planu, s³u¿¹ce
naliczaniu jednorazowej op³aty uiszczanej przez w³a�cicieli  nie-
ruchomo�ci w przypadku ich zbycia w ci¹gu 5 lat od dnia, w
którym ustalenia planu sta³y siê obowi¹zuj¹ce:

1) 20% dla terenu oznaczonego symbolem UT i KS,
2) 10 % dla terenu KP,
3) 0% dla pozosta³ych terenów.

§ 12. Trac¹ moc dotychczasowe ustalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji go-
spodarczej przeznaczonego na cele przemys³owo - sk³adowo -
us³ugowe w rejonie wêz³a autostradowego "Przylesie" we wsi
M³odoszowice, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XIX/196/2001 Rady
Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 czerwca 2001r., z pó�niejszymi
zmianami wprowadzonymi uchwa³¹ Nr XXIII/249/2002 Rady Miej-
skiej w Grodkowie z dnia 27 lutego 2002r., w zakresie  uregulo-
wanym  niniejsz¹ uchwa³¹.

§ 13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Grod-
kowa.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Karol Grzybowski
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Uchwa³a Nr II/3/2002
Rady Gminy Jemielnica

z dnia 9 grudnia 2002 r.

w sprawie Statutu Gminy Jemielnica

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym  ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ;  2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz.
984 ) -Rada Gminy uchwala:

STATUT
GMINY JEMIELNICA

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwa³a okre�la:
1/ ustrój Gminy Jemielnica,
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 Je-
mielnica , komisji Rady Jemielnica,

4/ tryb pracy Wójta Gminy Jemielnica,
5/ zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Jemielnica,
6/ zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej ko-

misji i Wójta Gminy Jemielnica oraz korzystania z nich.

§ 2 .Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1/ Gminie  - nale¿y przez to rozumieæ gminê Jemielnica,
2/ Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy  Jemielnica,
3/ komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy

Jemielnica,
4/ Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê

Rewizyjn¹ Rady Gminy Jemielnica,
5/ Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Jemielnica ,
6/ Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Jemielnica.

Rozdzia³ II
Gmina

§ 3.1.Gmina Jemielnica jest podstawow¹ jednostk¹ lokal-
nego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia
publicznego na swoim terytorium.

2.  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-BD-0911-1-2/03 z dnia 9 stycznia 2003r.

§ 4. 1.Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Strzeleckim, w Wo-
jewództwie Opolskim  i obejmuje obszar 113 km2.

2. Granice Gminy okre�lone s¹ na  mapie , stanowi¹cej
za³¹cznik nr 1 do Statutu.

3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa i osiedla oraz - stosownie do potrzeb lub tradycji - inne
jednostki pomocnicze.

4. W Gminie Jemielnica funkcjonuj¹ nastêpuj¹ce so³ectwa:
1/ Barut
2/ Centawa
3/ G¹siorowice
4/ Jemielnica
5/ £aziska
6/ Piotrówka
7/ Wierchlesie.

§ 5.1. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-BD-0911-1-2/03 z dnia 9 stycznia 2003r.

2.Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy zawiera za-
³¹cznik nr 2 do Statutu.

§ 6.1.Herbem Gminy jest wizerunek mnicha z Zakonu
Ojców Cystersów , w bia³o czarnym habicie , bez nakrycia g³o-
wy , trzymaj¹cy w rêkach krzy¿ , z umieszczonym po prawej
stronie mnicha  dolnym fragmentem wysokiego drzewa ( topo-
li ) z ga³¹zkami jemio³y i b³êkitnym niebem nad jego konarami
oraz z umieszczonym z lewej strony mnicha snopem zbo¿a.
T³em tarczy herbu s¹ dwa pod³u¿ne pasy koloru ¿ó³to- b³êkitne-
go. Barwy herbu, to   zieleñ , ¿ó³æ , b³êkit i czerñ.

Wzór herbu okre�la za³¹cznik nr 3 do Statutu.
2.Flag¹ gminy jest flaga prostok¹tna pozioma i flaga pro-

stok¹tna pionowa o barwach: zieleni , ¿ó³ci , b³êkitu i czerni.
Wzór flagi okre�la za³¹cznik nr 4 do Statutu.

3.Regulamin u¿ywania herbu i flagi Gminy Jemielnica
okre�la  za³¹cznik nr 5 do Statutu.

4. i 5.   Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opol-
skiego Nr PN.III-BD-0911-1-2/03 z dnia 9 stycznia 2003r.

§ 7. Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowo�æ Jemielnica.

Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze Gminy

§ 8.1.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 znie-
sienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru,
który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy
Gminy,

2/ utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki
pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których
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
przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê
odpowiednio ust. 1.

§ 9.Uchwa³y, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny okre-
�laæ w szczególno�ci:

1/ obszar,
2/ granice,
3/ nazwê jednostki pomocniczej.

§ 10. Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodar-
kê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

§ 11. 1.Kontrolê gospodarki finansowej jednostek po-
mocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informa-
cje w tym zakresie Wójtowi.
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2.Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okre�lonych w statutach tych jednostek.

§ 12. 1.Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej ma prawo uczestniczyæ w sesjach Rady.

2.Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu wy-
konawczego jednostki pomocniczej.

3.Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki po-
mocniczej mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, w punkcie porz¹dku
sesji po�wieconemu sprawom bie¿¹cym i wolnym wnioskom.

Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady

§ 13. 1. i 2.   Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opol-
skiego Nr PN.III-BD-0911-1-2/03 z dnia 9 stycznia 2003r.

§ 14. 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.

§ 15. 1.Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1/ Rewizyjn¹,
2/ Bud¿etu i Finansów, O�wiaty , Kultury , Zdrowia i Pomo-

cy Spo³ecznej,
3/ Rolnictwa, Ochrony �rodowiska , Inwestycji , Gospo-

darki Komunalnej i Porz¹dku Publicznego.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 2 komisji sta³ych
3. 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 .  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opol-
skiego Nr PN.III-BD-0911-1-2/03 z dnia 9 stycznia 2003r.

§ 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 stanowisko.

§ 19. 1. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-BD-0911-1-2/03 z dnia 9 stycznia 2003r.

2. Rada, na wniosek Przewodnicz¹cego, mo¿e upowa¿-
niæ w drodze uchwa³y inn¹, ni¿ Przewodnicz¹cy, osobê do repre-
zentowania jej na zewn¹trz.

§ 20. i § 21.   Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opol-
skiego Nr PN.III-BD-0911-1-2/03 z dnia 9 stycznia 2003r.

§ 22. 1.Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady
koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.

2.Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 doko-
nuje Przewodnicz¹cy Rady.

§ 23. Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik
Urzêdu Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. obs³ugi Rady.

Rozdzia³ V
Tryb pracy Rady

1.Sesje Rady

§ 24.1.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. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1/ postanowienia proceduralne,
2/ deklaracje - zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do

okre�lonego postêpowania,
3/ o�wiadczenia - zawieraj¹ce stanowisko w okre�lonej

sprawie,
4/ apele - zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania

adresatów zewnêtrznych do okre�lonego postêpowania, pod-
jêcia inicjatywy czy zadania,

5/ opinie - zawieraj¹ce o�wiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, o�wiadczeñ, apeli i opinii

ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania ini-
cjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.

§ 25.1.Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwo�ci¹
potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿
raz na kwarta³.

2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.

3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.

4.  Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach prze-
widzianych w ustawie.

2. Przygotowanie sesji

§ 26.1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1/ ustalenie porz¹dku obrad,
2/ ustalenie czasu i miejsca obrad,
3/ zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym projek-

tów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów porz¹dku obrad.
3.  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego

Nr PN.III-BD-0911-1-2/03 z dnia 9 stycznia 2003r.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad sesyj-

nych powiadamia siê radnych najpó�niej na 7 dni przed terminem
obrad, za pomoc¹ listów poleconych 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 ewen-
tualnym 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 obej-
muj¹ dnia odbywania sesji.

§ 27.1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniê-
ciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.

2. W sesjach Rady uczestnicz¹ - z g³osem doradczym -
Wójt oraz Sekretarz  i Skarbnik Gminy.

3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych
kontroli Rady.

3. Przebieg sesji

§ 28.Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej po-
mocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu
sesji.
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§ 29. Publiczno�æ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje
wyznaczone dla niej miejsca.

§ 30. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-BD-0911-1-2/03 z dnia 9 stycznia 2003r.

§ 31.1. 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 niemo¿liwo�æ
wyczerpania porz¹dku obrad lub konieczno�æ jego rozszerze-
nia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nie-
przewidziane 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.

§ 32. 1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach
ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach okre�lonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych,
o jakich mowa w § 25 ust. 4.

§ 33. 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.

§ 34. 1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.

2. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e po-
wo³aæ spo�ród radnych Sekretarza obrad i powierzyæ mu pro-
wadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków,
obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum
oraz wykonywanie innych czynno�ci o podobnym charakterze.

§ 35.1.Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: "Otwieram ( pierwsz¹ , druga
, trzeci¹ .... ) sesjê Rady Gminy Jemielnica".

2.Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecno�ci prawomocno�æ obrad.

§ 36.Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pyta-
nie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.

§ 37.Porz¹dek obrad obejmuje w szczególno�ci:
1/przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2/informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach po-

dejmowanych w okresie  miêdzysesyjnym,
3/sprawozdanie z dzia³alno�ci Wójta w okresie miêdzyse-

syjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4/rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5/interpelacje i zapytania radnych,
6/odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich

sesjach,
7/wolne wnioski i informacje.
§ 38.1.Sprawozdanie o jakim mowa w § 37 pkt 3 sk³ada

Wójt lub jego zastêpca.
2.Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy

komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§ 39.1.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 Prze-

wodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje
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 in-
terpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej sesji Rady, w
ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.

§ 40.1.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, w trakcie  sesji Rady.

3.Je�li bezpo�rednia odpowied� na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.
Paragraf 39 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.

§ 41.1.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 udzieliæ
g³osu poza kolejno�ci¹.

3.Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia Prze-
wodnicz¹cego Rady.

4.Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.

5.Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.

§ 42.1.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 czyniæ radnym uwagi doty-
cz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a w szczegól-
nie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ mówcê "do rzeczy".

3.Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania rad-
nego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d� uchybiaj¹
powadze sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje radnego "do po-
rz¹dku", 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.Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom spo�ród publiczno�ci,
które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹-
dek obrad b¹d� naruszaj¹ powagê sesji.

§ 43. Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyj-
muje do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pi-
�mie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym Radê.

§ 44.1.Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejno�ci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególno�ci dotycz¹cych:



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 6 - 378 -        Poz. 156

1/stwierdzenia  quorum,
2/zmiany porz¹dku obrad,
3/ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
4/zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
5/zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
6/zarz¹dzenia przerwy,
7/odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
8/przeliczenia g³osów,
9/przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod

dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu "za" i jednego g³osu
"przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod g³osowa-
nie.

§ 45. 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.

§ 46.1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy
Rady zamyka dyskusjê.      W razie potrzeby zarz¹dza przerwê w
celu umo¿liwienia w³a�ciwej Komisji lub Wójtowi ustosunko-
wania siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a je�li
zaistnieje taka konieczno�æ - przygotowania poprawek w rozpa-
trywanym 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.

§ 47.1.Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê "Zamykam ( pierwsz¹
, drug¹ , trzeci¹ .... ) sesjê Rady Gminy Jemielnica".

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.

§ 48. 1.Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2.Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ

tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wcze�niej, ni¿ na
nastêpnej sesji.

3.Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.

§ 49.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.

§ 50.1.Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez Wójta
w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej
sesji protokó³.

2.Przebieg sesji nagrywa siê na ta�mê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia uchwa³y o jakiej mowa
w    § 37 pkt 1.

§ 51.1.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 z ewen-

tualnym podaniem przyczyn nieobecno�ci,

4/odnotowanie przyjêcia protokó³u 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.

§ 52.1.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.

§ 53.1.Do protoko³u do³¹cza siê listê obecno�ci radnych
oraz odrêbn¹ listê zaproszonych go�ci, teksty przyjêtych przez
Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, o�wiad-
czenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego
Rady.

2.Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi najpó�-
niej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.

3.Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewod-
nicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które s¹
zobowi¹zane do okre�lonych dzia³añ, z dokumentów tych wyni-
kaj¹cych.

§ 54.1.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

§ 55.1.Uchwa³y, o jakich mowa w § 24 ust. 1, a tak¿e deklaracje,
o�wiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 24 ust. 2 s¹ sporz¹-
dzone w formie odrêbnych dokumentów.

2.Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.

§ 56.1.Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych
oraz Wójt, 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 i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6/ustalenie terminu obowi¹zywania lub wej�cia w ¿ycie

uchwa³y.
3.Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie

wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê pod-
jêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach finansowych jej reali-
zacji.

4.Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodno�ci z
prawem przez radcê prawnego lub adwokata.
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§ 57.Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób zwiê-
z³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W
projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami spe-
cjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych i neologizmami.

§ 58.1.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.

§ 59.1.Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o
ile ustawy nie stanowi¹ inaczej.

2.Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprze-
wodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.

§ 60. 1.Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
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

§ 61.W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

§ 62.1.G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie
rêki.

2.G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodni-
cz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy "za", "przeciw" i "wstrzymu-
j¹ce 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.

§ 63.1.W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ po-
numerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym
ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³oso-
wanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyj-
na z wy³onionym spo�ród siebie przewodnicz¹cym.

2.Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowa-
nia obja�nia sposób g³osowania i przeprowadza je, wyczytuj¹c
kolejno radnych z listy obecno�ci.

3.Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.

4.Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skruta-
cyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.

5.Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stano-
wi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.

§ 64.1.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 w tej samej
sprawie. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest
najdalej id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy obrad.

3.W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób, Prze-
wodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytu-

je ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu
odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie
listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.

4.Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kan-
dydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pi�mie.

§ 65.1.Je¿eli oprócz wniosku o podjêcie uchwa³y w danej
sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wnio-
sku , w pierwszej kolejno�ci Rada g³osuje nad wnioskiem o
odrzucenie wniosku  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 pro-
jektu uchwa³y kilku poprawek, stosuje siê zasadê okre�lon¹ w
ust. 2.

5.Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cz-
nie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.

6.Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej
kolejno�ci za przyjêciem uchwa³y w ca³o�ci ze zmianami wyni-
kaj¹cymi 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.

§ 66.1. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-BD-0911-1-2/03 z dnia 9 stycznia 2023r.

2.Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwo�ci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który
oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na
pozosta³e.

§ 67.   Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-BD-0911-1-2/03 z dnia 9 stycznia 2023r.

6.  Komisje Rady

§ 68.1.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.

§ 69.1.Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie.

2.Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy
stosownych zmian.

§ 70.1.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
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.
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§ 71.Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków
danej komisji.

§ 72.1.Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2.Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio

przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§ 73.1.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.

§ 74.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

§ 75.1.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.

§ 76.1.Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni od-
bywaæ systematycznie.

2.Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ Oby-
wateli Gminy w siedzibie Urzêdu Gminy w sprawach dotycz¹-
cych Gminy i jej mieszkañców.

§ 77.1.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.

§ 78.Radni mog¹ zwracaæ siê bezpo�rednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich funk-
cji radnego.

8.   Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹-
du terytorialnego

§ 79.1.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.

§ 80.1.Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie za-
interesowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e radni
uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.

2.Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany wspól-
nym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do ob-
rad.

Rozdzia³ VI
 Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 81.1.Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹ce-
go, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz trzech cz³onków.

2.Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3.Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybie-

ra Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej.

§ 82.Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pra-
cê Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nie-
obecno�ci Przewodnicz¹cego lub niemo¿no�ci dzia³ania,  jego
zadania wykonuje jego Zastêpca.

§ 83.1.Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹cze-
niu od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których mo¿e
powstaæ podejrzenie o ich stronniczo�æ lub interesowno�æ.

2.W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego Ko-
misji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisem-
nie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.

3.O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.

4.Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pi�mie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady - w terminie 3 dni
od daty powziêcia wiadomo�ci o tre�ci tej decyzji.

2.  Zasady kontroli

§ 84.1.Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alno�æ Wójta,
gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych
Gminy pod wzglêdem:

1/legalno�ci,
2/gospodarno�ci,
3/rzetelno�ci,
4/celowo�ci,
5/zgodno�ci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2.Komisja Rewizyjna bada w szczególno�ci gospodarkê

finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bu-
d¿etu Gminy.

§ 85.Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady  w formach i  zakresie i wskazanym w uchwa-
³ach Rady.

§ 86.Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce ro-
dzaje kontroli:

1/kompleksowe - obejmuj¹ce ca³o�æ dzia³alno�ci kontrolowa-
nego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego podmiotu,

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

3/sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia, czy wy-
niki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku postêpo-
wania danego podmiotu.

§ 87.1.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.
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§ 88.Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
4 dni robocze, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca - d³u¿ej
ni¿   2 dni robocze.

§ 89.1.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.

§ 90.1.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 § 84 ust. 1.

2.Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebra-
nych 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

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

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

3.Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ prze-
prowadzane przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.

4.Kontrole , z zastrze¿eniem ust. 6 , przeprowadzane s¹
na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Prze-
wodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okre�laj¹cego kontrolowa-
ny podmiot, zakres kontroli oraz osobê lub osoby delegowane
do przeprowadzenia kontroli.

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

§ 92. 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.

§ 93.1.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 pisem-
nego 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

§ 94.Czynno�ci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwo�ci
w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

4.   Protoko³y kontroli

§ 95.1.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 lub kontroluj¹cych,
3/daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynno�ci kontrolnych,
4/okre�lenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu

objêtego kontrol¹,
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 lub 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.

§ 96.1.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.

§ 97.1.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.

§ 98.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.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 99.1.Komisja Rewizyjna na pierwszej sesji w roku przed-
k³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy.

2.Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1/ terminy odbywania posiedzeñ,
2/ terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kon-

troli kompleksowej.
3.Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czê�æ planu pracy Komi-

sji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli komplek-
sowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu planu pracy lub jego
czê�ci.
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§ 100.1.Komisja Rewizyjna na pierwszej sesji w roku sk³a-
da Radzie - 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,
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 ze swej dzia³alno�ci po podjêciu
stosownej uchwa³y Rady, okre�laj¹cej przedmiot i termin z³o¿e-
nia sprawozdania.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 101.1.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. W trakcie tych posiedzeñ nie mog¹ byæ
prowadzone czynno�ci kontrolne.

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:
1/radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2/osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w

charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5.   Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego

Nr PN.III-BD-0911-1-2/03 z dnia 9 stycznia 2023r.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ

protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków
Komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.

§ 102.Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej po³owy sk³adu Komi-
sji w g³osowaniu jawnym.

§ 103.Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia
Wójt.

§ 104.1.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 wy-
nagrodzenia ze �rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji
Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, celem pod-
jêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem ko-
munalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

§ 105.1.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 wspó³dzia³ania
poszczególnych komisji w celu w³a�ciwego ich ukierunkowania, za-
pewnienia skuteczno�ci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.

§ 106.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

§ 107.Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryte-
riów przez siebie przyjêtych.

§ 108.1.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,
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.

§ 109.1.Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2.Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 110.1.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.

3.Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu uchwa³¹ Rady, gdy liczba
ich cz³onków spadnie poni¿ej 3.

§ 111.Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów,
wybierani przez cz³onków klubu.

§ 112.1.Kluby mog¹ uchwalaæ 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.

§ 113.1.Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze
i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.

2.Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.

§ 114.Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt obo-
wi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakre-
sie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
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Rozdzia³ IX
Tryb pracy Wójta

§ 115.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 Statu-

tem.
§ 116. Wójt uczestniczy w sesjach Rady.

§ 117.Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Wójta na ich
posiedzenie.

§ 118.Zastêpca Wójta przejmuje wykonywanie zadañ i kom-
petencji okre�lonych  w   § 115 - § 117 w przypadku uzyskania
upowa¿nienia od Wójta.

§ 119.Wójt mo¿e powierzyæ obowi¹zki Zastêpcy Wójta -
Sekretarzowi Gminy.

Rozdzia³ X
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z doku-

mentów Rady, Komisji i Wójta

§ 120.Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okre�lone
w ustawach.

§ 121.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.

§ 122.1.Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê w komórce Urzêdu Gminy zajmuj¹cej siê ob-
s³ug¹ Rady ,  w dniach pracy Urzêdu Gminy, w godzinach przyj-
mowania interesantów.

2.Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu udo-
stêpniane s¹ w Wydziale Organizacyjnym Urzêdu, w dniach i
godzinach przyjmowania interesantów.

3.Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹ rów-
nie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu Gmi-
ny oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.

§ 123. Realizacja uprawnieñ okre�lonych w § 120 i 121
mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asy�cie pra-
cownika Urzêdu Gminy.

§ 124.    Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opol-
skiego Nr PN.III-BD-0911-1-2/03 z dnia 9 stycznia 2023r.

Rozdzia³ XI
Postanowienia koñcowe

§ 125.Traci moc uchwa³a Nr XIX/72/96 Rady Gminy z dnia
29 czerwca 1996 r. w sprawie Statutu Gminy Jemielnica oraz
uchwa³y zmieniaj¹ce Statut:  Nr XXV/10/97 z dnia 22 marca 1997r
Nr XXX/119/97 z dnia 5 grudnia  1997 r. , Nr IV/55/99    z dnia
28 czerwca 1999 r. , Nr X/63/99 z dnia 4 wrze�nia 1999 r. ,
Nr XXVII/175/01 z dnia 10 wrze�nia 2001 r.  i Nr XXX/200/01     z
dnia 28 grudnia 2001 r.

§ 126.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady  Gminy

 Herbert Pyka
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Za³¹cznik nr 5
do Statutu

Regulamin
u¿ywania herbu i flagi gminy Jemielnica

§1.1. Herb gminy Jemielnica umieszczony jest na sta³e:
a) na budynku stanowi¹cym siedzibê Rady Gminy, Zarz¹-

du Gminy i Urzêdu Gminy,
b) w gabinecie Wójta, sali �lubów i sali obrad Rady Gminy.
2. Herb gminy Jemielnica mo¿e byæ umieszczony na gra-

nicach administracyjnych gminy przy g³ównych drogach dojaz-
dowych.

§2.1. Flaga gminy Jemielnica u¿ywana jest podczas
wszystkich uroczysto�ci pañstwowych, lokalnych oraz wyborów

w³adz samorz¹du terytorialnego,Sejmu, Senatu, Prezydenta RP,
a w szczególno�ci:

a) 3 maja  - rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
b) 27 maja   - Dzieñ Samorz¹du Terytorialnego
c) trzecia niedziela wrze�nia  - Do¿ynki Gminne
d) 11 listopada  - Narodowe �wiêto Niepodleg³o�ci
2. Podczas �wi¹t, uroczysto�ci i wydarzeñ, o których mowa

w ust. 1 z wyj¹tkiem pkt. 3 barwami gminnymi oflagowane s¹
nastêpuj¹ce obiekty:

a) budynki stanowi¹ce siedzibê w³adz gminy,
b) budynki gminnych jednostek organizacyjnych,
c) place i ulice gminy,
d) lokale wyborcze w okresie wyborów.
3. Oflagowaniu sta³emu przez okres ca³ego roku podlega

budynek stanowi¹cy siedzibê w³adz gminy.
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Uchwa³a Nr II  /  13 /2002
Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia  28 listopada  2002r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci op³at za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie.

Na podstawie art.12 pkt 11, art. 40 ust.1 i 42 ust.1ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz¹dzie powiatowym ( Dz.U.  z
2001r. Nr142 poz.1592 z pó�n. zm.) ,art.130a ust.1,2 i 6 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (  Dz.U. Nr
98 poz.602 z pó�n. zm.)-Rada Powiatu w Kluczborku uchwala,
co nastêpuje:

§ 1. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-AB-0911-2-18/2002 z dnia 2 stycznia 2003r.

§ 2.Wysoko�æ op³aty za usuwanie pojazdów o których
mowa w §1  okre�lona jest w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y.

§ 3.Ustala siê wysoko�æ op³aty za parkowanie pojaz-
dów, o których mowa w § 1 uchwa³y, na parkingu strze¿onym
wyznaczonym przez Starostê. Wysoko�æ op³aty okre�lona jest
w za³¹czniku nr 2  do uchwa³y.

§ 4.Stawki op³at  o których mowa w §2 i 3 niniejszej
uchwa³y bêd¹ obowi¹zywaæ do koñca  I kwarta³u 2004r.
Pocz¹wszy od II kwarta³u 2004r.  bêd¹ corocznie waloryzowa-
ne o �rednioroczny wska�nik wzrostu cen towarów i us³ug z

roku poprzedniego, og³oszonego w Monitorze Polskim przez
Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego i podawane  jednost-
kom o których mowa  w §1, w terminie do koñca I kwarta³u.

§ 5. Op³aty za us³ugi, o których mowa w §2 i 3 uchwa³y,
ponosz¹ w³a�ciciele pojazdów na rzecz jednostek wymienio-
nych w §1.

§ 6.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
w Kluczborku.

 § 7.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskie-
go.

Przewodnicz¹cy Rady
Maciej Mularczyk
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OP£ATY  ZA  USUWANIE  POJAZDÓW  Z  DROGI

l.p. Rodzaj pojazdu Rodzaj us³ugi

Dojazd do miejsca

zdarzenia i

powrót  do

siedziby jednostki

 (za 1 km w z³ -

netto)

Holowanie-

transport pojazdu

(za 1 km w z³ -

netto)

Za³adunek i

roz³adunek

pojazdu

 (za 1 roboczo-

godz  w z³ -netto)

  1. Motocykl,  motorower 1,50 1,50 20,00

  2. O dopuszczalnej masie ca³kowitej do 1,6 t 1,80 1,80 25,00

  3. O dopuszczalnej masie ca³kowitej
pow. 1,6 t do 3,5t

2,00 2,00 35,00

  4. O dopuszczalnej masie ca³kowitej
pow. 3,5t

4,90 4,90 49,20

Wysoko�ci op³at podane s¹ w cenach netto, za us³ugi wymienione doliczany jest podatek VAT.

Za³¹cznik nr 2  do uchwa³y

 Nr II / 13/ 2002

Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 28 listopada 2002r.

OP£ATY  ZA  PARKOWANIE  POJAZDÓW

l.p. Rodzaj pojazdu Op³ata  netto za parkowanie w z³ za 1 godz.

Czas

parkowa-

nia

do               1

godz.

  Czas

parkowa-

nia

do                6

godz.

Czas parkowa-

nia

do                12

godz.

Czas parkowa-

nia

do                24

godz.

Za ka¿d¹

nastêpn¹

rozpoczêt¹

dobê

Motocykl, motorower 1,00 4,00 5,00 5,00 5,00

  2. O dopuszczalnej masie

ca³kowitej do 1,6 t
1,00 4,00 6,60 9,80 9,80

  3. O dopuszczalnej masie

ca³kowitej
pow. 1,6 t do 3,5t

1,00 4,00 7,00 10,00 10,00

  4. O dopuszczalnej masie

ca³kowitej
pow. 3,5t do 12t

4,00 8,00 12,30 13,90 13,90

  5. O dopuszczalnej masie

ca³kowitej
powy¿ej 12t

5,70 12,30 16,40 20,00 20,00

Op³aty  podane s¹ w cenach netto, za us³ugi wymienione doliczany jest  podatek VAT.

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr II /13 /2002

Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia  28 listopada 2002r.
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Uchwa³a Nr 222/2002
Zarz¹du Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 7 pa�dziernika 2002 r.

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

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, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz.984/ w
zwi¹zku z art. 128 ust. 1 pkt 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 Nr 45,
poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 125, poz. 1368, Nr 98, poz. 1070, Nr
102, poz. 1116, Nr 145, poz. 1623;  2002r. Nr 41, poz. 363 i 365,
Nr 74, poz. 676/- Zarz¹d Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co
nastêpuje:

§1. Wprowadziæ zmianê w uchwale Nr XXXVI/15 6/2002
Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 stycznia 2002 r. w
sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2002.

§2. Wprowadziæ do bud¿etu gminy zwiêkszenie planu
dochodów i wydatków dotacji zadañ zleconych

                                                               o kwotê 66.944,31 z³
 jak za³¹cznik nr 1 i 2.

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

Województwa Opolskiego.

Zarz¹d Gminy Lasowice Wielkie
Eugeniusz Grzesik

Jerzy Bawej
Rudolf Gerlic

Longin Borecki
Gerard Libera

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr 222/2002

Zarz¹du Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 7 pa�dziernika 2002 r.

Wprowadziæ do bud¿etu gminy na 2002 zmianê planu
dochodów i wydatków z tytu³u otrzymanej dotacji celowej
na wprowadzenie podwy¿ki wynagrodzeñ dla nauczycieli

I. Zwiêkszyæ plan dochodów bud¿etu gminy
                                                                    o kwotê 44.589,00
Dzia³ 801 O�WIATA I WYCHOWANIE                  44.589,00
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe                  29.718,00
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawa-
mi                                                                                         29.718,00

Rozdzia³ 80110 Gimnazja                                     14.871,00
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawa-
mi                                                                                        14.871,00

II. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu gminy
                                                                   o kwotê  44.589,00
Dzia³ 801 O�WIATA I WYCHOWANIE                  44.589,00
Rozdzia³ 80101 Szko³y Podstawowe                  29.718,00
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeñ
                                                                                     2.343,00
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników
                                                                                    21.089,00
§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                                      4.189,00
§ 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy                             574,00
§ 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ

socjalnych                                                                             1.523,00

Rozdzia³ 80110 Gimnazja                                     14.871,00
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeñ
                                                                                       1.173,00
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników
                                                                                    10.552,00
§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne       2.096,00
§ 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy                             287,00
§ 4440 Odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                                           763,00

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr 222/2002

Zarz¹du Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 7 pa�dziernika 2002 r.

Wprowadziæ do bud¿etu gminy na 2002 zmianê planu
dochodów i wydatków z tytu³u otrzymania dotacji z Krajo-
wego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu, z przeznacze-
niem na przygotowañ wyborów samorz¹dowych

I. Zwiêkszyæ plan dochodów bud¿etu gminy
                                                                  o kwotê   22.355,31
Dzia³ 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-

wej, kontroli i ochrony  prawa oraz s¹downictwa        22.355,31
Rozdzia³ 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i

sejmików   województw oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie                                                                       22.355,31

§ 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa  na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu  administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ  zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) usta-
wami                                                                                   22.355,31

II. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu gminy
                                                           o kwotê          22.355,31
Dzia³ 751 Urzêdy naczelnych  organów w³adzy pañstwo-

wej, kontroli i ochrony  prawa oraz s¹downictwa        22.355,31

Rozdzia³ 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików  województw oraz referenda  gminne, powiatowe i
wojewódzkie                                                                       22.355,31
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§ 3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
                                                                                   13.692,55
§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                                       100,00
§ 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy                             20,00
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Uchwa³a  Nr  XXXII/272/2002
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z  dnia  8 pa�dziernika  2002 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie .

 Na podstawie   art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r.   Nr 142 , poz. 1591 z
pó�n. zm . ) oraz  art. 124 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 26 listopada
1998 r.  o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pó�n.
zm. ) ,  art. 406,420,421 ust. 5 ustawy  z dnia    27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony �rodowiska ( Dz.U. Nr 62  poz. 627 z pó�n. zm.) -
Rada Miejska  w Lewinie Brzeskim uchwala , co nastêpuje :

§ 1.Przeniesienie planowanych wydatków pomiêdzy dzia-
³ami o kwotê  18.000 z³ , zgodnie z za³¹cznikiem  nr 1 niniejszej
uchwa³y .

 § 2.Zwiêkszenie przychodów i wydatków funduszu ochro-
ny �rodowiska i gospodarki wodnej o kwotê 23.400 z³ , zgodnie
z za³¹cznikiem nr 2 niniejszej uchwa³y.

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i
Gminy  Lewin Brzeski .

§ 4.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz rozplakatowaniu na tablicy og³o-
szeñ i w prasie lokalnej.

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

                                                                                                       Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Roman   Pud³o

Za³¹cznik    nr  1
do uchwa³y  Rady  Miejskiej

Nr  XXXII/272/2002
z dnia 8 pa�dziernika 2002r.

Przeniesienie planowanych wydatków  o kwotê
                                                                                    18.000 z³

w tym :
Zmniejszenie :
Dz. 758 Ró¿ne rozliczenia
75818 Rezerwy ogólne i celowe
§ : 4810 rezerwy                                                                   18.000 z³

Zwiêkszenie  :

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza               18.000 z³
85404 Przedszkola
w tym :
§ : 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ -
dodatki wiejskie                                                                  650 z³
§ : 4010 wynagrodzenia osobowe                             13.400 z³
§ : 4110  sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne           2.512 z³
§ : 4120 sk³adki na Fundusz Pracy                                  345 z³
§ : 4440 odpis na Z F � Socjalnych                              1.093 z³.

            Powy¿sze zmiany dotycz¹ sfinansowania wynagrodzeñ
dla nauczycieli Przedszkoli ,  w zwi¹zku z wprowadzeniem III
etapu reformy systemu wynagrodzeñ nauczycieli .

§ 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia            1.430,00
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych                          4.660,76
§ 4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe                      2.452,00.
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ZWIÊKSZENIE  PRZYCHODÓW  I  WYDATKÓW
   Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.                 Wyszczególnienie                                       Przychód                   Rozchód

1.        Przychód z tytu³u op³at za gospodarcze
korzystanie ze �rodowiska                                                23.400,- z³.

    2.       Likwidacja dzikiego wysypiska �mieci
              w Stobrawskim parku krajobrazowym

              - okolice wsi Mikolin, Wronów                                                                              4,000,-z³.
   3.        Likwidacja dzikich wysypisk �mieci

 na terenie gminy                                                                                                     6.000,- z³
 Lewin Brzeski

  4,         Zabiegi konserwatorskie drzew

 pomnikowych

 i innych na terenie gminy                                                                                       5.000,- z³
  5.         Wykonanie tabliczek i ogrodzeñ

  na 4 szt. drzew  pomnikowych                                                                             3.000,- z³
6.         Nasadzenia drzew na terenie gminy                                                                     2.000,- z³

    7.         Nasadzenie alei drzew wzd³u¿
  ulicy S³onecznej  na osiedlu
  w £OSIOWIE                                                                                                      2.000,- z³

    8.        Edukacja ekologiczna �

    projekt  Publicznej

    Szko³y Podstawowej w £osiowie                                                                     1.400,- z³

                                          Ogó³em                                23.400,-z³                     23.400,- z³
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Uchwa³a Nr  XLIII/531/2002
Rady Miejskiej w Namys³owie

z dnia  8 pa�dziernika 2002r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy w 2002 roku.

Na podstawie art. 18 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 i Nr 113, poz. 984)
i art. 110 oraz art. 124 ust. 1 pkt 4 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 i 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 106, poz. 1149, Nr 125,
poz. 1368, Nr 145, poz. 1623;   2002r. Nr 41, poz. 363 i 365 Nr 74,
poz. 676) -Rada Miejska w Namys³owie uchwala, co nastêpuje:

§ 1.1.Zmniejsza siê plan wydatków gminy w 2002 roku w dzia-
le 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzêdy gmin

                                                                               o kwotê            20.000 z³.
2.Zwiêksza siê plan wydatków gminy w 2002 roku w dziale 750

- Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzêdy gmin, w § 6060
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych o kwotê
20.000 z³ z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej.

3.Zwiêksza siê plan dochodów gminy w 2002 roku w dziale
801 - O�wiata i wychowanie o kwotê 3.000 z³ stosownie do
pisma Agencji W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañstwa Oddzia³ Opo-
le Nr SOP.I-520-2-238/2002 z dnia 24sierpnia 2002r.

4.Zwiêksza siê plan wydatków gminy w 2002 roku w dzia-
le 801 - O�wiata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szko³y pod-
stawowe o kwotê 3.000 z³ z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu sprzêtu komputerowego w Szkole Podstawowej w Ka-
miennej.

5.Zwiêksza siê plan dochodów gminy w 2002 roku w dzia-
le 853 - Opieka spo³eczna o kwotê 400 z³ stosownie do pisma
Banku Spó³dzielczego w Namys³owie Nr WA/00/3842/08/2002 z
dnia 28 sierpnia 2002r.

6.Zwiêksza siê plan wydatków gminy w 2002 roku w dzia-
le 853 - Opieka spo³eczna, w rozdziale 85303 - O�rodki wspar-
cia o kwotê 400 z³ z przeznaczeniem na dofinansowanie III Wo-
jewódzkiego Turnieju Warcabowego �rodowiskowych Domów
Samopomocy.

7.Zwiêksza siê plan dochodów gminy w 2002 roku w dzia-
le 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotê 3.000 z³ tytu-
³em ponadplanowych wp³at za kolonie letnie.

8.Zwiêksza siê plan wydatków gminy w 2002 roku w dzia-
le 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85412 -
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i m³odzie¿y
szkolnej o kwotê 3.000 z³ z przeznaczeniem na wydatki zwi¹zane
z organizacj¹ wypoczynku dzieci i m³odzie¿y.

Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y
Rady Miejskiej

Nr XXXII/272/2002
 z dnia 8 pa�dziernika 2002 r.
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9.W za³¹czniku nr 5 do uchwa³y Nr XXXVIII/480/2002 Rady
Miejskiej w Namys³owie z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie
uchwalenia bud¿etu gminy na 2002 rok, wprowadza siê nastê-
puj¹ce zmiany:

1/w poz. 6:
a/przychody �rodków specjalnych zwiêksza siê o kwotê

12.000 z³ tytu³em wp³ywów z us³ug,
b/wydatki �rodków specjalnych zwiêksza siê o kwotê

12.000 z³ z przeznaczeniem na wydatki zwi¹zane z funkcjonowa-
niem sto³ówki szkolnej,

2/dodaje siê poz. 13 "Zespó³ Szkolno-Przedszkolny Smar-
chowice Wielkie:

a/przychody �rodka specjalnego w kwocie 13.953 z³ tytu-
³em odp³atno�ci za ¿ywienie i koszty administracyjno-rzeczowe
oraz wp³aty za wynajem pomieszczeñ,

b/wydatki �rodka specjalnego w kwocie 13.248 z³ z prze-
znaczeniem na wydatki zwi¹zane z funkcjonowaniem sto³ówki
szkolnej."

10.Zmniejsza siê plan dochodów gminy w 2002 roku  w
dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska, w
rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, w § 633 - Dotacje
celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê inwestycji i
zakupów inwestycyjnych w³asnych gmin o kwotê 8.000 z³ sto-
sownie do pisma Wojewody Opolskiego Nr FB.I.HM-3034/51/
2002 i RR.III.K�-0711-36-e/2002 z dnia 28 sierpnia 2002r.

11.Zmniejsza siê plan wydatków gminy w 2002 roku  w dziale
900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska, w rozdziale
90002 - Gospodarka odpadami, w § 6050 - Wydatki inwestycyjne
jednostek bud¿etowych o kwotê 8.000 z³ na zadaniu inwestycyjnym
pn. "Budowa sortowni odpadów komunalnych".

12.Zmniejsza siê plan dochodów gminy w 2002 roku  w
dziale 853 - Opieka spo³eczna, w rozdziale 85395 - Pozosta³a
dzia³alno�æ, w § 244 - Dotacje przekazane z funduszy celowych
na realizacjê zadañ bie¿¹cych dla jednostek sektora finansów
publicznych o kwotê 22.894 z³.

13.Zmniejsza siê plan wydatków gminy w 2002 roku  w
dziale 853 - Opieka spo³eczna, w rozdziale 85395 - Pozosta³a
dzia³alno�æ o kwotê 22.894 z³ z czego:

1/w § 3110 - �wiadczenia spo³eczne - 21.000 z³,
2/w § 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia - 894 z³,
3/w § 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych - 1.000 z³.
14.Zmniejsza siê plan wydatków gminy w 2002 roku  w

dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85404
- Przedszkola, w § 2650 - Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla
zak³adu bud¿etowego o kwotê 94.920 z³.

15.Zwiêksza siê plan wydatków gminy w 2002 roku  w
dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotê 66.028 z³
z czego:

w rozdziale 85401 - �wietlice szkolne - 7.441 z³ z przezna-
czeniem na wynagrodzenia i pochodne,

w rozdziale 85404 - Przedszkola, w § 2650 - Dotacja przed-
miotowa z bud¿etu dla zak³adu bud¿etowego - 58.587 z³.

16.Zwiêksza siê plan wydatków gminy w 2002 roku  w
dziale 801 - O�wiata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szko³y
podstawowe o kwotê 28.892 z³ z czego:

1/p³ace i pochodne - 26.782 z³,
2/pozosta³e wydatki rzeczowe - 2.110 z³.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Namys³owie.

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

Zastêpca Przewodnicz¹cego
 Rady Miejskiej

Marian Kaleta
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Uchwa³a Nr II / 20 / 2002
Rady Miejskiej w Namys³owie

z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania �cieków.

Na podstawie art. 19 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 Namys³owie
uchwala ,co nastêpuje:

§ 1.Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odpro-
wadzania �cieków  na terenie Gminy Namys³ów, stanowi¹cy
za³¹cznik do uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Na-
mys³owa.

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

Przewodnicz¹ca Rady
 Teresa Ceglecka-Zielonka
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr II/20/2002

Rady Miejskiej w Namys³owie
z dnia 12 grudnia 2002r.

REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA �CIEKÓW

NA TERENIE GMINY NAMYS£ÓW

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

§ 1.1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania �cie-
ków na terenie Gminy Namys³ów, zwany dalej Regulaminem, dotyczy
zbiorowego zaopatrzenia  w wodê oraz zbiorowego odprowadzania
�cieków na terenie Gminy Namys³ów, realizowanych przez Zak³ad
Wodoci¹gów i Us³ug Komunalnych "EKOWOD" Spó³ka z o.o., zwany
dalej Przedsiêbiorstwem.

2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia-
³alno�æ Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na ujmowaniu, uzdatnia-
niu i dostarczaniu wody.

3. Przez zbiorowe odprowadzanie �cieków rozumie siê
dzia³alno�æ Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na odprowadzaniu i
oczyszczaniu �cieków.

4. Ilekroæ w Regulaminie u¿ywa siê okre�lenia "ustawa"
nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cie-
ków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

§ 2.Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu Regulaminu jest ka¿dy, kto
korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodê  i zbiorowego odprowadzania �cieków na
podstawie zawartej umowy, zwany dalej Odbiorc¹.

§ 3.Dostarczanie wody i odprowadzanie �cieków odbywa siê
na podstawie umowy   o zaopatrzeniu w wodê i odprowadzanie �cie-
ków, zawartej miêdzy Przedsiêbiorstwem a Odbiorc¹.

Rozdzia³ 2
Zawieranie umów

§ 4. 1. Zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodê i odpro-
wadzaniu �cieków nastêpuje na pisemny wniosek osoby, której
nieruchomo�æ zosta³a przy³¹czona do sieci.

2 - 4. -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-LG-0911-1-4/2003  z dnia 13 stycznia 2003 r.

5.Przedsiêbiorstwo mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie
umów z korzystaj¹cymi   z lokali osobami, o których mowa w
pkt. 2 i 3, pod warunkiem uzyskania zgody zarz¹dcy, b¹d� w³a-
�ciciela budynku (równie¿ w przypadku, gdy nie s¹ spe³nione
warunki, o których mowa w pkt. 4).

§ 5.1.Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokre�lony.
2.Umowa powinna okre�laæ mo¿liwo�ci jej rozwi¹zania

w przypadkach okre�lonych przepisami Kodeksu cywilnego
oraz art. 8 "ustawy".

3.Umowa powinna dopuszczaæ jej rozwi¹zanie przez stro-
ny po nieuregulowaniu nale¿no�ci za dwa okresy obrachunko-
we lub na zgodny wniosek stron.

4.Rozwi¹zanie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przed-
siêbiorstwo �rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzy-
stanie z us³ug.

§ 6. W umowach dotycz¹cych odprowadzania �cieków Przed-
siêbiorstwo uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia
ministra w³a�ciwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkanio-
wej, wydanego na podstawie art. 11 "ustawy".

Rozdzia³ 3
Obowi¹zki Przedsiêbiorstwa

§ 7. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-LG-0911-1-4/2003  z dnia 13 stycznia 2003 r.

§ 8. 1.Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do zapewnie-
nia prawid³owej eksploatacji posiadanej sieci wodoci¹gowo-
kanalizacyjnej.

2.Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do regularnego in-
formowania Burmistrza Namys³owa o jako�ci wody przezna-
czonej do spo¿ycia przez ludzi.

§ 9. 1.Przedsiêbiorstwo w przypadku przerwy w dostawie
wody spowodowanej planowanymi pracami konserwacyjno-
remontowymi ma obowi¹zek powiadomiæ Odbiorcê poprzez
umieszczenie informacji na tablicach og³oszeñ w rejonie, w któ-
rym te prace bêd¹ mia³y miejsce:

1/najpó�niej na 2 dni przed planowanym terminem prac,
w przypadku przerwy trwaj¹cej do 12 godzin,

2/najpó�niej na 5 dni przed planowanym terminem prac,
w przypadku przerwy trwaj¹cej ponad 12 godzin.

2.Przedsiêbiorstwo w przypadku przerwy w dostawie wody
spowodowanej awari¹ ma obowi¹zek:

1/powiadomiæ Odbiorcê poprzez umieszczenie informacji
o przerwie  w dostawie wody na tablicach og³oszeñ w rejonie, w
którym ta przerwa bêdzie mia³a miejsce,

2/w przypadku przerwy przekraczaj¹cej 12 godzin zapew-
niæ zastêpczy punkt poboru wody i poinformowaæ Odbiorcê o
jego lokalizacji.

§ 10. 1.Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do zainstalo-
wania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza g³ównego, za wyj¹t-
kiem wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz wodomie-
rzy sprzê¿onych dla celów przeciwpo¿arowych.

2.Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem wyda-
nia rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak równie¿ miej-
scem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.

§ 11.  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-LG-0911-1-4/2003  z dnia 13 stycznia 2003 r.

§ 12.  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-LG-0911-1-4/2003  z dnia 13 stycznia 2003 r.

Rozdzia³ 4
Sposób rozliczeñ

§ 13.  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-LG-0911-1-4/2003  z dnia 13 stycznia 2003 r.

§ 14. 1.Ilo�æ dostarczonej wody ustala siê na podstawie
odczytu wodomierza g³ównego.

2.W przypadku zawarcia umowy z u¿ytkownikami lokali w
budynkach wielolokalowych ilo�æ dostarczonej wody ustala siê
na podstawie zainstalowanych wodomierzy, z uwzglêdnieniem
ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ów-
nym a sum¹ odczytów wodomierzy w lokalach.

3.W przypadku braku wodomierza ilo�æ dostarczonej wody
okre�la siê w oparciu  o przeciêtne normy zu¿ycia wody.

§ 15. W przypadku awarii wodomierza stosuje siê �rednie
zu¿ycie z ostatnich 3 miesiêcy przed wyst¹pieniem awarii.
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§ 16.1. Ilo�æ odprowadzonych �cieków ustala siê na pod-
stawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.

2.W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych ilo�æ odprowadzonych
�cieków ustala siê jako równ¹ ilo�ci dostarczonej wody przez Przed-
siêbiorstwo,   z uwzglêdnieniem poboru wody z innych �róde³.

§ 17. W rozliczeniach ilo�ci odprowadzonych �cieków ilo�æ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypadkach,
gdy wielko�æ jej zu¿ycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodat-
kowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy.

§ 18. 1.Strony okre�laj¹ w umowie okres obrachunkowy
oraz skutki niedotrzymania terminów zap³aty, jak równie¿ spo-
sób uiszczania op³at.

2.Wniesienie przez Odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania nale¿no�ci.

§ 19. Przedsiêbiorstwo przy rozliczeniach z Odbiorcami zobo-
wi¹zane jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej w
Namys³owie, b¹d� wprowadzon¹  w trybie art. 24 ust. 8 "ustawy".

§ 20. Przedsiêbiorstwo og³asza taryfê poprzez zamieszczenie
jej w prasie lokalnej oraz na tablicach og³oszeñ na terenie gminy.

§ 21. 1.Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
2.Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarcza-

nie wody  i odprowadzanie �cieków.

Rozdzia³ 5
Warunki przy³¹czenia do sieci

§ 22. 1.Przy³¹czenie nieruchomo�ci do sieci wodoci¹go-
wej lub kanalizacyjnej odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹-
cej siê o przy³¹czenie.

2.Przedsiêbiorstwo wydaje, na koszt Odbiorcy, warunki
techniczne pod³¹czenia do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyj-
nej w terminie 14 dni.

3.Odbiorca przedstawia do uzgodnienia opracowany pro-
jekt przy³¹cza, a Przedsiêbiorstwo wyra¿a swoje stanowisko w
terminie 14 dni.

4.Warunkiem przyst¹pienia do wykonania robót przy³¹cze-
niowych jest wcze�niejsze uzgodnienie dokumentacji technicz-
nej z Przedsiêbiorstwem na  14 dni przed rozpoczêciem prac.

5.Przed podpisaniem umowy na dostawê wody lub odprowa-
dzenie �cieków Przedsiêbiorstwo dokonuje odbioru wykonanego
przy³¹cza pod k¹tem spe³nienia warunków technicznych.

6.Przedsiêbiorstwo rozpoczyna dostawê wody lub odpro-
wadzanie �cieków po przedstawieniu przez Odbiorcê protoko³u
odbioru, nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 7 dni od podpisania umowy lub
w terminie uzgodnionym z Odbiorc¹.

7.W przypadku posiadania na posesji studzienki przy³¹-
czeniowej kanalizacyjnej Odbiorca zobowi¹zany jest do zg³o-
szenia siê w siedzibie Przedsiêbiorstwa w celu omówienia za-
sad przy³¹czenia siê do sieci kanalizacyjnej.

8.Odbiorca zobowi¹zany jest do przy³¹czenia siê do sieci
kanalizacyjnej w ci¹gu 3 miesiêcy.

§ 23.  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-LG-0911-1-4/2003  z dnia 13 stycznia 2003 r.

§ 24. 1.Je¿eli umowa o dostarczanie wody lub odprowa-
dzanie �cieków nie stanowi inaczej, Odbiorca odpowiada za
zapewnienie niezawodnego dzia³ania posiadanych instalacji i
przy³¹czy wodoci¹gowych lub instalacji i przy³¹czy kanalizacyj-
nych, z urz¹dzeniem pomiarowym w³¹czenie.

2.Wodomierze, poza wodomierzem g³ównym, stanowi¹
czê�æ instalacji wewnêtrznej i ich monta¿, utrzymanie oraz lega-
lizacja obci¹¿a Odbiorcê.

Rozdzia³ 6
Obs³uga i prawa Odbiorcy

§ 25. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielenia na
¿yczenie klienta lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji dotycz¹-
cej realizacji us³ug, a w szczególno�ci informacji o taryfach.

§ 26. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do niezw³ocz-
nego za³atwiania reklamacji, jednak nie d³u¿ej ni¿ w terminie
7 dni, a w przypadkach szczególnych, uzasadnionych technicz-
nie - w terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni.

§ 27. O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug
zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania �cieków, Przedsiêbior-
stwo zobowi¹zane jest poinformowaæ Odbiorców poprzez za-
mieszczenie informacji na tablicach og³oszeñ w rejonie,  w któ-
rym te zak³ócenia bêd¹ mia³y miejsce.

Rozdzia³ 7
Prawa Przedsiêbiorstwa

§ 28. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia
do sieci, je¿eli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania zgody
Przedsiêbiorstwa, b¹d� zosta³o wykonane niezgodnie z wyda-
nymi warunkami technicznymi.

§ 29. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ zawarcia umo-
wy na dostawê wody lub odprowadzanie �cieków, je¿eli wniosko-
dawca nie spe³ni warunków okre�lonych  w art. 6 "ustawy".

§ 30. Przedsiêbiorstwo mo¿e odci¹æ dostawê wody lub
zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach
okre�lonych w art. 8 "ustawy".

§ 31. Przedsiêbiorstwo mo¿e odmówiæ ponownego za-
warcia umowy na dostawê wody lub odprowadzanie �cieków,
je¿eli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zanie-
chania �wiadczenia us³ug.

§ 32. Uprawnieni przedstawiciele Przedsiêbiorstwa maj¹
prawo wstêpu na teren nieruchomo�ci lub do pomieszczeñ Od-
biorcy w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowe-
go, wodomierza g³ównego lub wodomierzy zainstalowanych w
lokalach i dokonania odczytu ich wskazañ, dokonania badañ i
pomiarów, przeprowadzenia przegl¹dów i napraw urz¹dzeñ po-
siadanych przez Przedsiêbiorstwo, a tak¿e sprawdzenia ilo�ci i
jako�ci �cieków wprowadzanych do sieci.

Rozdzia³ 8
Obowi¹zki Odbiorców

§ 33. Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w wodê
lub odprowadzania �cieków powinien wyst¹piæ z wnioskiem o
zawarcie umowy do Przedsiêbiorstwa.

§ 34. Odbiorca zobowi¹zany jest do:
1/zapewnienia niezawodnego dzia³ania wodomierzy i

urz¹dzeñ pomiarowych poprzez odpowiednie ich zabezpiecze-
nie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich
temperatur, a tak¿e prawid³owe utrzymanie studzienki wodomie-
rzowej lub pomieszczeñ, w których s¹ zamontowane oraz przed
dostêpem osób nieuprawnionych,
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2/powiadomienia Przedsiêbiorstwa o wszelkich zmianach
technicznych  w instalacji wewnêtrznej, które mog¹ mieæ wp³yw
na dzia³anie sieci,

3/powiadomienia Przedsiêbiorstwa o zmianach w³asno-
�ciowych nieruchomo�ci lub zmianach u¿ytkownika lokalu,

4/powiadomienia Przedsiêbiorstwa o wszelkich stwier-
dzonych uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia
pomiarowego, w tym równie¿ o zerwaniu plomby,

5/korzystania z wody zgodnie z jej przeznaczeniem.

§ 35. Odbiorca zobowi¹zany jest do terminowego regu-
lowania nale¿no�ci za dostawê wody i odprowadzanie �cieków.

§ 36. Odbiorca zobowi¹zany jest do natychmiastowego
powiadomienia Przedsiêbiorstwa o zrzutach awaryjnych �cie-
ków lub zmianie jako�ci �cieków, odbiegaj¹cych od warunków
umowy.

§ 37. Odbiorcy zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopa-
trzenia w wodê i odprowadzania �cieków w sposób zgodny z
przepisami "ustawy" i nie powoduj¹cy pogorszenia jako�ci us³ug
�wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo oraz nie utrudniaj¹cy dzia-
³alno�ci Przedsiêbiorstwa, 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
wody z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody
z instalacji centralnego ogrzewania,

2/u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie po-
woduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

3/poinformowania Przedsiêbiorstwa o w³asnych ujêciach
wody w celu prawid³owego ustalania op³at za odprowadzanie
�cieków,

4/wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej oraz korzy-
stania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach okre�lo-
nych w warunkach przy³¹czenia do sieci.

Rozdzia³ 9
Postanowienia koñcowe

§ 38.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem maj¹
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków
(Dz. U. Nr 72, poz. 747) oraz przepisy wykonawcze.

§ 39. Przedsiêbiorstwo udostêpnia Odbiorcom Regula-
min nieodp³atnie.
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Uchwa³a Nr III/37/2002
Rady Powiatu Namys³owskiego

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Namys³owskiego oraz przyjêcia jednolitego tekstu Statutu
Powiatu Namys³owskiego.

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 z
pó�n. zm./ -ada Powiatu Namys³owskiego uchwala, co nastê-
puje:

§  1. Do Statutu Powiatu Namys³owskiego wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany :

1.W § 8 :
1/w punkcie 4 zamiast 25 radnych wpisuje siê : "17 rad-

nych",
2/punkt 5 otrzymuje brzmienie : "Rada dzia³a obraduj¹c

na sesjach oraz w ramach posiedzeñ komisji sta³ych i dora�-
nych ".

2.  §  9 otrzymuje brzmienie: "Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci
Rady Powiatu nale¿¹ zadania okre�lone w ustawie z dnia
5 czerwca 1998 r.  o samorz¹dzie powiatowym oraz innych usta-
wach".

3.W §  10 :
1/w pkt 1 po s³owach : "pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady

zwo³uje" dodaje siê s³owa  "i proponuje jej porz¹dek obrad ..."
2/dodaje siê pkt 3 o brzmieniu : "Porz¹dek obrad I sesji

przyjmuj¹ radni po wyborze Przewodnicz¹cego".
4. W § 12 :
1/pkt 2 otrzymuje brzmienie : "Na wniosek co najmniej

1/4  ustawowego sk³adu Rady, Zarz¹du lub Starosty, Przewodni-
cz¹cy jest obowi¹zany zwo³aæ sesjê, która winna odbyæ siê w
ci¹gu 7 dni od  dnia z³o¿enia wniosku"

2/pkt 3 i 4 skre�la siê.
5. W §  14:
1/pkt 1 otrzymuje brzmienie: "Przewodnicz¹cy  Rady, w po-

rozumieniu z Przewodnicz¹cym Zarz¹du, ustala  porz¹dek ob-
rad i zwo³uje sesje Rady. Przewodnicz¹cy kieruje materia³y zwi¹-
zane z porz¹dkiem obrad do zaopiniowania komisjom stosow-
nie do ich w³a�ciwo�ci".

2/ pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Zarz¹d jest obowi¹zany do
przygotowania i obs³ugi sesji Rady  i posiedzeñ komisji.

3/ pkt 3 zdanie 1 otrzymuje brzmienie : "O sesji zawiada-
mia siê wszystkich radnych najpó�niej na 10 dni przed termi-
nem rozpoczêcia obrad".

4/ pkt 5 otrzymuje brzmienie: "Zwi¹zane z porz¹dkiem ob-
rad materia³y na sesjê, w szczególno�ci projekty uchwa³, wysy³a
siê nie pó�niej ni¿ na 7 dni przed rozpoczêciem sesji".

5/ pkt  6 skre�la siê.
6/ pkt 8 otrzymuje brzmienie: "Zawiadomienie o terminie,

miejscu i tematyce sesji Rady podaje siê do publicznej wiado-
mo�ci".

6.  §  15 otrzymuje brzmienie:
"1.   Rada rozpatruje na sesjach (...) i rozstrzyga w drodze

uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do  jej kompetencji okre�lo-
ne w ustawie o samorz¹dzie powiatowym oraz w innych usta-
wach, a tak¿e w przepisach wydanych na podstawie ustaw.

2. Skre�la siê.
3. Skre�la siê.
4. Rada mo¿e wyra¿aæ opinie i zajmowaæ stanowisko w

sprawach zwi¹zanych z realizacj¹   swoich   kompetencji.
5.Z przebiegu sesji Rady Powiatu sporz¹dza siê protokó³".
7. W §  18 dodaje siê pkt 3 o tre�ci : "Przyjêcie rezygnacji z

mandatu radnego nastêpuje w pierwszej kolejno�ci, a z³o¿enie
�lubowania nowego radnego ma miejsce na pocz¹tku kolejnej
sesji".
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8. W § 24 pkt 1 zdanie 2 otrzymuje brzmienie : "Przepisy te
wchodz¹ z dniem og³oszenia".

9. W § 27 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "Rada Powiatu kon-
troluje dzia³alno�æ Zarz¹du oraz powiatowych jednostek organi-
zacyjnych. W tym celu powo³uje 5 osobow¹ Komisjê Rewizyjn¹,
w tym Przewodnicz¹cego".

10. W §  28 pkt 1 otrzymuje brzmienie : "Komisja wybiera
ze swego grona wiceprzewodnicz¹cego".

11. W §  29 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "Komisja Rewizyjna
rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej po³owy sk³adu Komi-
sji. Równa liczba g³osów oznacza, ¿e w danej sprawie Komisja
nie podjê³a rozstrzygniêcia.

12. § 35 otrzymuje brzmienie:
"1. Rada Powiatu w drodze uchwa³y, powo³uje ze swojego

grona, sta³e i dora�ne komisje, okre�laj¹c liczbê cz³onków sk³ad
osobowy oraz przewodnicz¹cego komisji. Komisja wybiera ze
swego grona wiceprzewodnicz¹cego".

2. Komisje podlegaj¹ Radzie Powiatu w ca³ym zakresie
swojej dzia³alno�ci. Radny mo¿e byæ  cz³onkiem nie wiêcej ni¿
dwóch komisji sta³ych, a przewodnicz¹cym tylko jednej".

13. W §  36 :
1)  pkt 1 otrzymuje brzmienie : "Sta³ymi komisjami, oprócz

Komisji Rewizyjnej s¹ :
1/ Komisja Bud¿etu, Rozwoju i Integracji Europejskiej,
2/ Komisja O�wiaty, Kultury i Sportu,
3/ Komisja Zdrowia i Spraw Spo³ecznych,
4/ skre�la siê,
5/ Komisja  Ochrony �rodowiska, Rolnictwa i Infrastruktury.
2/pkt 2 skre�la siê.
14. W § 37
1/ pkt 1 :
a/ ppkt 1 otrzymuje brzmienie: "opiniowanie projektów

uchwa³ Rady Powiatu",
b/ ppkt 4 otrzymuje brzmienie: "opiniowanie i rozpatrywa-

nie spraw i wniosków mieszkañców powiatu zleconych komisji
przez Radê, b¹d� przez Przewodnicz¹cego Rady",

c/ ppkt 5 otrzymuje brzmienie: "formu³owanie ocen opinii i
wniosków mieszkañców powiatu, dotycz¹cych sposobu �wiad-
czenia us³ug publicznych przez powiat i jego jednostki",

d/ ppkt 6 otrzymuje brzmienie: "analizowanie skarg i wnio-
sków mieszkañców powiatu, dotycz¹cych spraw bêd¹cych we
w³a�ciwo�ci komisji".

2/ pkt 2 otrzymuje brzmienie : "W³a�ciwo�æ rzeczow¹ ko-
misji okre�la Rada odrêbn¹ uchwa³¹".

3/pkt 4 otrzymuje brzmienie: "Komisja sk³ada Radzie spra-
wozdanie z wykonania planu pracy".

15. W §  38 pkt 3 otrzymuje brzmienie : "Przewodnicz¹cy
komisji mo¿e zaprosiæ na jej posiedzenie inne osoby, których
obecno�æ jest uzasadniona ze wzglêdu na przedmiot rozpatry-
wanej sprawy. Pracowników starostwa b¹d� powiatowych jed-
nostek organizacyjnych zaprasza siê za po�rednictwem Staro-
sty".

16. Dodaje siê § 38 a o tre�ci :
"1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia
2. O wspólnym posiedzeniu komisji decyduje Przewodni-

cz¹cy Rady ustalaj¹c porz¹dek obrad i wyznaczaj¹c z grona prze-
wodnicz¹cych komisji przewodnicz¹cego do prowadzenia po-
siedzenia".

17. §  40 otrzymuje brzmienie:
"1. Komisja opiniuje projekty uchwa³ i przyjmuje wnioski

zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej po³owy jej
sk³adu, w g³osowaniu jawnym.

2.  Wnioski odrzucone przez komisjê umieszcza siê, na
¿¹danie wnioskodawcy, w opinii komisji jako wnioski mniejszo-
�ci.

3. Opinie komisji na podstawie protoko³u przedstawia na
sesji Rady Przewodnicz¹cy komisji lub wyznaczony przez komi-
sjê radny.

18.  § 41 otrzymuje brzmienie :
     "1. Zakres dzia³ania komisji dora�nej okre�la Rada

Powiatu w uchwale o powo³aniu komisji.
      2.  Do trybu obrad komisji dora�nej stosuje siê przepi-

sy § 38, 39, 40".
19. W §  42 pkt 2 otrzymuje brzmienie : "Klub mo¿e utwo-

rzyæ co najmniej 3 radnych".
20.  W § 43 pkt 2 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:  "nazwê

klubu".
21. W § 48 pkt 2 otrzymuje brzmienie : "Zarz¹d mo¿e zaj-

mowaæ stanowiska, wyra¿aæ opinie oraz podejmowaæ rozstrzy-
gniêcia stanowi¹ce wyodrêbniony fragment protoko³u".

22. W § 49 pkt 1 otrzymuje brzmienie : "Inicjatywa uchwa³o-
dawcza przys³uguje Zarz¹dowi".

23. W § 50 pkt 3 otrzymuje brzmienie ; "Rada Powiatu
powierza Przewodnicz¹cemu Rady dokonywanie wobec Staro-
sty czynno�ci z zakresu prawa pracy".

24. W §  52 pp 3 otrzymuje brzmienie :  " przygotowanie
materia³ów stosownie do projektowanego porz¹dku obrad".

25. § 55 otrzymuje brzmienie : " Organizacjê i zasady funk-
cjonowania starostwa powiatowego, jako jednostki stanowi¹-
cej aparat pomocniczy Starosty i Zarz¹du, okre�la Regulamin
Organizacyjny Starostwa uchwalony przez Radê".

26. W § 57 pkt 2 otrzymuje brzmienie : "Ponadto Sekretarz
Powiatu zapewnia merytoryczn¹ i techniczno - organizacyjn¹ ob-
s³ugê posiedzeñ organów kolegialnych powiatu oraz wykonuje
inne zadania w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Staro-
stê".

27. W §  59 pkt 1 otrzymuje brzmienie : " Jednostkami
organizacyjnymi, dla których powiat jest organem prowadz¹cym,
b¹d� nadzoruj¹cym s¹:

1/Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej, Ze-
spó³ Opieki Zdrowotnej    w Namys³owie,

2/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namys³owie,
3/ Dom Pomocy Spo³ecznej w Namys³owie,
4/ Dom Dziecka w Namys³owie,
5/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Namys³owie,
6/ (skre�la siê)
7/ (skre�la siê)
8/ Zespó³ Szkó³ Mechanicznych w Namys³owie,
9/ Zespó³ Szkó³ - Rolnicze Centrum Kszta³cenia Ustawicz-

nego w Namys³owie,
10/ Zespó³ Szkó³ w Pokoju,
11/ Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Namys³owie,
12/ Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Namys³owie,
13/ Zarz¹d Dróg Powiatowych w Namys³owie,
14/ Powiatowy Urz¹d Pracy w Namys³owie.
28. W § 60 :
1/ pkt 1 otrzymuje brzmienie : "Jednostkami organizacyj-

nymi, stanowi¹cymi aparat pomocniczy kierowników powiato-
wych s³u¿b, inspekcji i stra¿y s¹:".

2/ w pkt 1 pp 3 skre�la siê .
29.  Rozdzia³ X Statutu otrzymuje tytu³ : "Gospodarka finan-

sowa i mienie powiatu".
30. W § 62 :
1/ pkt 1 otrzymuje brzmienie : "Opracowanie i przedstawienie

do uchwalenia projektu bud¿etu powiatu, a tak¿e inicjatywa w sprawie
jego zmian, nale¿¹ do wy³¹cznej kompetencji Zarz¹du Powiatu".

2/ pkt 2 otrzymuje brzmienie : "Zarz¹d Powiatu przygoto-
wuje i przedstawia Radzie Powiatu, nie pó�niej ni¿ do 15 listo-
pada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, projekt bud¿etu,
uwzglêdniaj¹c zasady ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych oraz ustalenia Rady Powiatu".
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3/ dodaje siê pkt 4 o brzmieniu : "Projekt uchwa³y
bud¿etowej podlega zaopiniowaniu przez wszystkie komisje
sta³e Rady".

31. §  63 skre�la siê.
32. §  64 skre�la siê.
33. §  65 skre�la siê.
34. Skre�la siê tytu³ rozdzia³u XI - Mienie powiatu
35. § 66 otrzymuje brzmienie: "Mieniem powiatu, którego

zestawienie wraz z projektem bud¿etu Zarz¹d przedstawia
Radzie, jest w³asno�æ i inne prawa maj¹tkowe nabyte przez
powiat lub inne powiatowe osoby prawne".

36. §  67 skre�la siê.
37. W §  69:
1/ pkt 1 skre�la siê.
2/ pkt 2 otrzymuje brzmienie : "Za w³a�ciwe gospodaro-

wanie mieniem powiatu odpowiedzialny jest Zarz¹d Powiatu,
a tak¿e kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych
s³u¿b, inspekcji i stra¿y".

38.  § 71 dodaje siê pkt 2 o tre�ci: "Statut udostêpnia siê
do publicznej wiadomo�ci na zasadach okre�lonych w § 3 pkt
3 za³¹cznika nr 3 do Statutu".

39. W za³¹czniku nr 2 do Statutu Powiatu Namys³ow-
skiego w §  1 pkt 6 skre�la siê.

40. W za³¹czniku nr 2 do Statutu Powiatu Namys³ow-
skiego w §  5 pkt 5 otrzymuje brzmienie: Równa liczba g³osów
oznacza, ¿e w danej sprawie Rada nie podjê³a rozstrzygniê-
cia".

41.W za³¹czniku nr 3 do Statutu Powiatu Namys³owskie-
go w § 5 pkt 2 skre�la siê.

42. W za³¹czniku nr 4 do Statutu Powiatu Namys³owskie-
go w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Równa liczba g³osów ozna-
cza, ¿e w danej sprawie Zarz¹d nie podj¹³ rozstrzygniêcia".

§  2.Przyjmuje siê tekst jednolity Statutu Powiatu Namys³ow-
skiego stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§  3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Na-
mys³owskiego.

§  4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Opolskiego.

§  5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia.

Przewodnicz¹cy Rady
        Powiatu Namys³owskiego

             Antoni P³ócieniczak

Tekst pierwotny:
Za³¹cznik do uchwa³y Nr VII/36/99
Rady Powiatu Namys³owskiego
z dnia25 maja 1999r.
Zm1.:
Uchwa³a Nr XXX/238/2001
Rady Powiatu Namys³owskiego
z dnia 4 wrze�nia 2001r.
Zm2.:
Uchwa³a Nr XXXIII/266/2001
Rady Powiatu Namys³owskiego
 z dnia 27 grudnia 2001r.
Zm3.:
Uchwa³a Nr XLI/374/2002
Rady Powiatu Namys³owskiego
z dnia 8 pa�dziernika 2002r.

Zm4.:
Uchwa³a Nr III/37/2002
Rady Powiatu Namys³owskiego
z dnia 30 grudnia 2002 r.
Tekst jednolity:
Za³¹cznik do uchwa³y Nr III/37/2002
Rady Powiatu Namys³owskiego
z dnia 30 grudnia 2002r.

STATUT
POWIATU NAMYS£OWSKIEGO

(tekst jednolity)

Rozdzia³ I
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Powiat Namys³owski , zwany dalej "powiatem", stanowi
lokaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹ tworzon¹ przez mieszkañców
powiatu oraz terytorium o powierzchni 748 km2 obejmuj¹ce:
gminy: 1.   Namys³ów

2.  Domaszowice
  3.  Pokój
  4.  �wierczów
5.  Wilków

2.   Granice powiatu okre�la za³¹cznik nr1 do niniejszego
Statutu.

§ 2. Siedzib¹ w³adz powiatu jest miasto Namys³ów.

§ 3. 1.   Powiat ma osobowo�æ prawn¹.
2.   Powiat wykonuje okre�lone ustawami zadania pu-

bliczne w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialno�æ.

§ 4. Herb i flagê powiatu ustanawia  Rada Powiatu w drodze
uchwa³y.

§ 5. 1.Do zakresu dzia³ania powiatu nale¿y wykonywanie okre-
�lonych ustawami zadañ publicznych o charakterze ponadgmin-
nym .

2.Do zakresu dzia³ania powiatu ,o którym mowa w ust.1,
nale¿y równie¿ wykonywanie zadañ powiatowych s³u¿b inspek-
cji i stra¿y.

3.Powiat wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji
rz¹dowej, je¿eli ustawy okre�laj¹ te sprawy jako nale¿¹ce do
zakresu dzia³ania powiatu.

§ 6. 1.W celu wykonywania zadañ powiat mo¿e tworzyæ jednost-
ki organizacyjne i zawieraæ umowy z innymi podmiotami.

2.Powiat nie mo¿e prowadziæ dzia³alno�ci gospodarczej
wykraczaj¹cej poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicz-
nej.

3.Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa
w ust. 1,  nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Powiatu.

§ 7. 1.  Organami powiatu s¹:
     1/  Rada Powiatu
     2/  Zarz¹d Powiatu
2.Ilekroæ w Statucie jest mowa o Radzie b¹d� Zarz¹dzie

rozumie siê przez to odpowiednio  Radê Powiatu Namys³ow-
skiego lub Zarz¹d Powiatu Namys³owskiego.
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Rozdzia³ II
Rada Powiatu

§ 8. 1.   Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym powiatu.
2.   Kadencja Rady trwa 4 lata, licz¹c od dnia wyborów.
3. Radni s¹ wybierani  w wyborach bezpo�rednich. Zasa-

dy i tryb przeprowadzania wyborów do Rady okre�la ustawa z
dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad po-
wiatów   i sejmików województw ( Dz. U. Nr 95, poz.602 z pó�n.
zmianami).

4. W sk³ad Rady wchodzi 17 radnych4.
5. Rada dzia³a obraduj¹c  na sesjach oraz w ramach po-

siedzeñ komisji sta³ych i dora�nych4.
6. Tryb pracy Rady okre�la regulamin pracy Rady stano-

wi¹cy za³¹cznik nr 2 do niniejszego Statutu.
7. Zasady przygotowania i tryb postêpowania z uchwa³a-

mi i protoko³ami z sesji okre�la za³¹cznik nr 3 do niniejszego
Statutu.

§ 9. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Rady Powiatu nale¿¹ zadania
okre�lone w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorz¹dzie
powiatowym oraz innych ustawach4.

§ 10. 1.Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje i proponu-
je jej porz¹dek Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w
terminie przypadaj¹cym w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu zbiorczych
wyników wyborów do rad powiatów na obszarze ca³ego kraju
lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 21 dni po
og³oszeniu wyników wyborów do Rady Powiatu4.

2.Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady do czasu wyboru
Przewodnicz¹cego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny.

3.Porz¹dek obrad I sesji przyjmuj¹ radni po wyborze Prze-
wodnicz¹cego4.

§ 11. 1.Rada  wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego i 2
Wiceprzewodnicz¹cych bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w
obecno�ci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady, w g³o-
sowaniu tajnym.

2.Radny wchodz¹cy w sk³ad Zarz¹du Powiatu nie mo¿e
pe³niæ funkcji, o których mowa w ust.1.

3.Wy³¹cznym zadaniem Przewodnicz¹cego jest organizo-
wanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad. W przypadku nie-
obecno�ci Przewodnicz¹cego, jego zadania wykonuje upowa¿-
niony przez Przewodnicz¹cego Wiceprzewodnicz¹cy.

4.Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹ce-
go Rady nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4  ustawowego
sk³adu Rady, w trybie okre�lonym w ust.1.

5.W przypadku rezygnacji Przewodnicz¹cego lub Wiceprze-
wodnicz¹cego, Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia
tej rezygnacji zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, nie pó�niej ni¿ w ci¹-
gu jednego miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.

§ 12. 1.Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez Przewod-
nicz¹cego w miarê potrzeby jednak co najmniej  raz na kwarta³.

2.Na wniosek co najmniej 1/4  ustawowego sk³adu Rady,
Zarz¹du lub Starosty, Przewodnicz¹cy jest obowi¹zany zwo³aæ
sesjê, która winna odbyæ siê w ci¹gu 7 dni od  dnia z³o¿enia
wniosku4.

3.Skre�la siê4.
4.Skre�la siê 4.

§ 13. 1.Rada uchwala plan pracy.
2.W razie potrzeby, Rada mo¿e dokonywaæ zmian i uzu-

pe³nieñ w planie pracy.

§ 14. 1.Przewodnicz¹cy  Rady, w porozumieniu z Przewodnicz¹-
cym Zarz¹du, ustala  porz¹dek obrad i zwo³uje sesje Rady. Prze-
wodnicz¹cy kieruje materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad do
zaopiniowania komisjom stosownie do ich w³a�ciwo�ci4.

2.Zarz¹d jest obowi¹zany do przygotowania i obs³ugi se-
sji Rady i posiedzeñ komisji4.

3.O sesji zawiadamia siê wszystkich radnych najpó�niej
na 10 dni przed terminem rozpoczêcia obrad4. Zawiadomienie
powinno zawieraæ:

1/ miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji,
2/ projekt porz¹dku obrad.
4.Zawiadomienie przesy³a siê poczt¹ lub dostarcza oso-

bi�cie.
5.Zwi¹zane z porz¹dkiem obrad materia³y na sesjê, w

szczególno�ci projekty uchwa³, wysy³a siê nie pó�niej ni¿ na 7
dni przed rozpoczêciem sesji4.

6.Skre�la siê4.
7.Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Starosty,

ustala listê go�ci, których zaprasza na sesjê.
8. Zawiadomienie o terminie, miejscu i tematyce sesji

Rady podaje siê do publicznej wiadomo�ci4.

§ 15. 1.Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji okre�lone w usta-
wie o samorz¹dzie powiatowym oraz w innych ustawach, a tak-
¿e w przepisach wydanych na podstawie ustaw.

2.Skre�la siê.
3.Skre�la siê.
4. Rada mo¿e wyra¿aæ opinie i zajmowaæ stanowisko w

sprawach zwi¹zanych z realizacj¹ swoich kompetencji.
5. Z przebiegu sesji Rady Powiatu sporz¹dza siê protokó³.

§ 16. 1.W sesjach Rady Powiatu uczestnicz¹, z g³osem dorad-
czym, Sekretarz, i Skarbnik Powiatu.

2. Do uczestniczenia w sesjach Rady Powiatu mog¹ zo-
staæ zobowi¹zani przez Starostê kierownicy powiatowych s³u¿b,
inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

§ 17. 1.Porz¹dek obrad sesji Rady powinien zostaæ wyczerpany
w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek Przewodnicz¹-
cego Rady lub radnego, Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu
obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posie-
dzeniu tej samej sesji.

2.O przerwaniu obrad, zgodnie z ust.1, Rada  mo¿e posta-
nowiæ w szczególno�ci ze wzglêdu na niemo¿liwo�æ wyczerpa-
nia porz¹dku obrad lub konieczno�æ jego rozszerzenia, potrze-
bê dostarczenia dodatkowych materia³ów lub inne nie przewi-
dziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce Radzie podejmowanie
uchwa³.

§ 18. 1.Porz¹dek obrad ka¿dej sesji powinien obejmowaæ w
szczególno�ci:

1/przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji ,
2/sprawozdanie Starosty z wykonania uchwa³ Rady

Powiatu, oraz pracy Zarz¹du,
3/rozpatrzenie projektów uchwa³,
4/interpelacje i zapytania radnych,
5/wnioski i o�wiadczenia radnych.
2.Z wnioskiem o uzupe³nienie lub zmianê proponowa-

nego projektu porz¹dku obrad  mo¿e wyst¹piæ radny, komisja,
klub radnych, albo Zarz¹d.

3.Przyjêcie rezygnacji z mandatu radnego nastêpuje w
pierwszej kolejno�ci, a z³o¿enie �lubowania nowego radnego
ma miejsce na pocz¹tku kolejnej sesji4.
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§ 19. 1.Interpelacje i zapytania radnych kieruje siê  do Zarz¹du
Powiatu za po�rednictwem Przewodnicz¹cego Rady.

2.Interpelacjê sk³ada siê w sprawach dzia³ania  powiatu i
jego jednostek organizacyjnych.

3.Radni mog¹ sk³adaæ interpelacje ustnie na sesji oraz
na pi�mie w okresie miêdzy sesjami.

4.Odpowied�  na interpelacjê jest udzielana ustnie na sesji
lub pisemnie do 14 dni od daty z³o¿enia interpelacji.

§ 20. 1.Zapytania w formie ustnej sk³ada siê odno�nie bie¿¹-
cych problemów powiatu, w szczególno�ci w celu uzyskania
informacji o okre�lonym stanie faktycznym.

2.   Do odpowiedzi na zapytania radnych stosuje siê prze-
pisy § 19 ust. 3 i 4.

§ 21. 1.Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y mog¹ wyst¹piæ:
1/co najmniej 3 radnych,
2/Przewodnicz¹cy Rady,
3/klub radnych,
4/komisja Rady,
5/Zarz¹d .
2.Przewodnicz¹cy Rady przekazuje projekty uchwa³ w³a-

�ciwym komisjom i Zarz¹dowi w celu zaopiniowania.

§ 22. 1.Uchwa³y Rady s¹ podejmowane zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów
w obecno�ci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady w g³oso-
waniu jawnym, chyba, ¿e przepisy ustawowe stanowi¹ inaczej.

2.Uchwa³a Rady w sprawie nie udzielenia Zarz¹dowi ab-
solutorium jest równoznaczna ze z³o¿eniem wniosku o odwo³a-
nie Zarz¹du, chyba ¿e po zakoñczeniu roku bud¿etowego Za-
rz¹d zosta³ odwo³any z innej przyczyny.

§ 23 . 1. Starosta zobowi¹zany jest do przed³o¿enia wojewodzie
uchwa³ rady w ci¹gu 7 dni od dnia ich podjêcia. Uchwa³a organu
powiatu w sprawie wydania przepisów porz¹dkowych podlega
przekazaniu niezw³ocznie.

2. Starosta przedk³ada regionalnej izbie obrachunkowej
na zasadach okre�lonych w ust. 1:

1/uchwa³ê bud¿etow¹,
2/uchwa³ê w sprawie absolutorium dla Zarz¹du,
3/inne uchwa³y objête zakresem dzia³ania izby.

§ 24. 1.Powiatowe przepisy porz¹dkowe og³asza siê przez ich
publikacjê w prasie lokalnej oraz w drodze obwieszczeñ. Prze-
pisy te wchodz¹ w ¿ycie z dniem og³oszenia4.

2.Powiatowe przepisy porz¹dkowe podlegaj¹ tak¿e og³o-
szeniu w wojewódzkim dzienniku urzêdowym.

§ 25. Starostwo powiatowe gromadzi i udostêpnia w swojej siedzibie
zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat.

§ 26. Obs³ugê Rady Powiatu i jej komisji zapewnia komórka
organizacyjna starostwa powiatowego, przechowuj¹ca proto-
ko³y z posiedzeñ.

Rozdzia³ III
Komisja rewizyjna

§ 27. 1. Rada Powiatu kontroluje dzia³alno�æ Zarz¹du oraz po-
wiatowych jednostek organizacyjnych.  W tym celu powo³uje
5 osobow¹ Komisjê Rewizyjn¹, w tym Przewodnicz¹cego4.

2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ radni z wyj¹tkiem
radnych pe³ni¹cych funkcje, Przewodnicz¹cego i Wiceprzewod-
nicz¹cego Rady oraz radnych bêd¹cych cz³onkami Zarz¹du .

3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu powiatu
i wystêpuje do Rady Powiatu  w sprawie udzielenia lub nie udzie-
lenia absolutorium Zarz¹dowi. Wniosek w sprawie absoluto-
rium podlega zaopiniowaniu przez regionaln¹ izbê obrachunko-
w¹.

4. Komisja Rewizyjna wykonuje równie¿ inne zadania w
zakresie kontroli zlecane przez Radê Powiatu.

5. Przepis ust.3 nie narusza uprawnieñ kontrolnych innych
komisji powo³ywanych przez Radê Powiatu.

6. Rada mo¿e odwo³aæ Komisjê Rewizyjn¹ w pe³nym sk³a-
dzie na wniosek co najmniej1/4 ustawowego sk³adu Rady. Wy-
bór komisji rewizyjnej nastêpuje na tej samej sesji.

§ 28. 1. Prac¹ Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodnicz¹cy.
2. Komisja wybiera ze swego grona wiceprzewodnicz¹ce-

go4.
3. Komisja Rewizyjna dzia³a na podstawie planu pracy

zatwierdzonego przez Radê Powiatu.
4. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu projekt

planu pracy o którym mowa w ust. 3.
5. Za zgod¹ Rady Powiatu ,b¹d� na jej wniosek Komisja

Rewizyjna mo¿e przeprowadziæ kontrolê w zakresie i terminie
nie przewidzianym w planie pracy.

§ 29. 1. Komisja Rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na
posiedzeniach zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co naj-
mniej po³owy sk³adu Komisji. Równa liczba g³osów oznacza, ¿e
w danej sprawie komisja nie podjê³a rozstrzygniêcia4.

2. Komisja sporz¹dza ze swego posiedzenia protokó³.
3. Komisja Rewizyjna mo¿e zapraszaæ na swoje posie-

dzenia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz
pracowników starostwa powiadamiaj¹c o tym Starostê.

4. Komisja Rewizyjna mo¿e wnioskowaæ do Rady o powo-
³ywanie rzeczoznawców, ekspertów   i bieg³ych.

§ 30. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alno�æ Zarz¹du i po-
wiatowych jednostek organizacyjnych bior¹c pod uwagê kryte-
ria: zgodno�ci z prawem, celowo�ci, rzetelno�ci  gospodarno-
�ci, zgodno�ci dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. W celu przeprowadzenia czynno�ci kontrolnych, prze-
wodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e wyznaczyæ zespó³ kontrol-
ny sk³adaj¹cy siê min. z 3 cz³onków Komisji. Przewodnicz¹cy
komisji udziela cz³onkom zespo³u pisemnego upowa¿nienia do
przeprowadzenia kontroli okre�laj¹c w nim zakres kontroli.

3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, co najmniej na 5
dni przed przeprowadzeniem kontroli zawiadamia na pi�mie kie-
rownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i ter-
minie kontroli.

4. Cz³onkowie zespo³u kontrolnego przed przyst¹pieniem
do czynno�ci kontrolnych, s¹ obowi¹zani okazaæ kierownikowi
kontrolowanej jednostki upowa¿nienie, o którym mowa w ust.2.

§ 31. 1.Cz³onek Komisji Rewizyjnej podlega wy³¹czeniu z udzia-
³u w kontroli, je¿eli przedmiot kontroli dotyczy praw i obowi¹zków
jego albo jego ma³¿onka, krewnych lub powinowatych.

2.Cz³onek Komisji mo¿e równie¿ byæ wy³¹czony z udzia³u
w kontroli, je¿eli zachodz¹ okoliczno�ci mog¹ce wywo³aæ
w¹tpliwo�ci co do jego bezstronno�ci.

3.O wy³¹czeniu cz³onka komisji z udzia³u w kontroli
rozstrzyga Komisja Rewizyjna.

§ 32. 1.Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych
s¹ obowi¹zani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kon-
troli, w szczególno�ci udostêpnienia potrzebnych dokumentów
oraz udzielenia informacji i wyja�nieñ.
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2.Zespó³ kontrolny wykonuje czynno�ci kontrolne w dniach
i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.

3.Wykonanie czynno�ci kontrolnych nie mo¿e naruszaæ
porz¹dku pracy obowi¹zuj¹cego w kontrolowanej jednostce.

§ 33. 1.Zespó³ kontrolny w terminie 7 dni od zakoñczenia kontro-
li, sporz¹dza protokó³ kontroli, który podpisuj¹ cz³onkowie ze-
spo³u oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który mo¿e wnie�æ
zastrze¿enia do protoko³u. Zespó³ niezw³ocznie przedstawia pod-
pisany protokó³ Komisji Rewizyjnej.

2.Komisja Rewizyjna, na podstawie protoko³u kontroli,
sporz¹dza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz
Zarz¹du Powiatu wyst¹pienie pokontrolne, zawieraj¹ce wnioski
i zalecenia usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owo�ci w okre-
�lonym terminie.

3.Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zosta³o
skierowane wyst¹pienie pokontrolne, jest obowi¹zany zawia-
domiæ Komisjê Rewizyjn¹ o sposobie realizacji wniosków i za-
leceñ w wyznaczonym terminie , z zastrze¿eniem ust. 4.

4.Kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 7 dni od
otrzymania wyst¹pienia pokontrolnego, mo¿e odwo³aæ siê do
Rady Powiatu. Rozstrzygniêcie Rady jest ostateczne.

5.Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie sprawozdanie
z wyników kontroli zleconych przez Radê, wyniku kontroli wyko-
nania bud¿etu powiatu.

6.Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez Radê
przestawia siê Przewodnicz¹cemu Rady w terminie 14 dni od
zakoñczenia kontroli. Sprawozdanie to jest rozpatrywane na
najbli¿szej sesji Rady.

§ 34. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej s¹ obowi¹zani przestrze-
gaæ przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy, sanitarnych oraz
dotycz¹cych ochrony tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej, obo-
wi¹zuj¹cych w kontrolowanej jednostce.

Rozdzia³ IV
Komisje sta³e i dora�ne

§ 354.1. Rada Powiatu w drodze uchwa³y, powo³uje ze swojego
grona, sta³e i dora�ne komisje okre�laj¹c liczbê cz³onków sk³ad
osobowy oraz przewodnicz¹cego komisji. Komisja wybiera ze
swego grona wiceprzewodnicz¹cego.

2.Komisje podlegaj¹ Radzie Powiatu w ca³ym zakresie
swojej dzia³alno�ci. Radny mo¿e byæ cz³onkiem nie wiêcej ni¿
dwóch komisji sta³ych, a przewodnicz¹cym tylko jednej.

§ 36. Sta³ymi komisjami, oprócz komisji rewizyjnej s¹ :
1/ Komisja Bud¿etu, Rozwoju i Integracji Europejskiej,
2/ Komisja O�wiaty, Kultury i Sportu,
3/ Komisja Zdrowia i Spraw Spo³ecznych,
4/ skre�la siê.
5/ Komisja  Ochrony �rodowiska, Rolnictwa i Infrastruktury.
2.Skre�la siê.

§ 37. 1.Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1/ opiniowanie projektów uchwa³ Rady Powiatu4,
2/ wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
3/ sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwa³ Rady,
4/ opiniowanie i rozpatrywanie spraw i wniosków mieszkañców
powiatu zleconych komisji przez Radê, b¹d�  przez Przewodni-
cz¹cego Rady4.

5/ formu³owanie ocen opinii i wniosków mieszkañców
powiatu, dotycz¹cych sposobu �wiadczenia us³ug publicznych
przez powiat i jego jednostki4.

6/ analizowanie skarg i wniosków mieszkañców powiatu,
dotycz¹cych spraw bêd¹cych we w³a�ciwo�ci komisji4.

2. W³a�ciwo�æ rzeczow¹ komisji okre�la Rada odrêbn¹
uchwa³¹4.

3. Komisja dzia³a w oparciu o plan pracy. Plan pracy
komisja przedstawia Radzie do zatwierdzenia.

4. Komisja sk³ada Radzie sprawozdanie z wykonania
planu pracy4.

§ 38
1.Komisja obraduje w obecno�ci co najmniej po³owy

swojego sk³adu.
2. W posiedzeniach komisji, oprócz jej cz³onków, mog¹

tak¿e uczestniczyæ: Przewodnicz¹cy   Rady, radni nie bêd¹cy
cz³onkami komisji oraz cz³onkowie Zarz¹du .

3.Przewodnicz¹cy komisji mo¿e zaprosiæ na jej posiedze-
nie inne osoby, których obecno�æ jest uzasadniona ze wzglêdu
na przedmiot rozpatrywanej sprawy. Pracowników starostwa
b¹d� powiatowych jednostek organizacyjnych zaprasza siê za
po�rednictwem Starosty4.

§  38a4. 1. Komisje Rady mog¹ obywaæ wspólne posiedzenia
2. O wspólnym posiedzeniu komisji decyduje Przewodni-

cz¹cy Rady ustalaj¹c porz¹dek obrad   i wyznaczaj¹c z grona
przewodnicz¹cych komisji, przewodnicz¹cego do prowadzenia
posiedzenia.

§ 39. 1. Za prawid³owe przygotowanie posiedzenia komisji odpowia-
da przewodnicz¹cy komisji, a od strony organizacyjnej komórka sta-
rostwa powiatowego prowadz¹ca obs³ugê Rady.

 2. Przewodnicz¹cy komisji kieruje  pracami komisji, a w
szczególno�ci:

1/ ustala terminy i porz¹dek posiedzeñ,
2/ zapewnia przygotowanie i dostarczenie cz³onkom ko-

misji niezbêdnych materia³ów,
3/ zwo³uje posiedzenia komisji,
4/ kieruje obradami komisji,
5/ odpowiada za sporz¹dzenie protoko³u obejmuj¹cego

ustalenia z posiedzenia komisji.
3. Przewodnicz¹cy komisji jest obowi¹zany zwo³aæ posie-

dzenie komisji na wniosek co  najmniej 1/3 cz³onków komisji
lub Przewodnicz¹cego Rady.

4. W przypadku nieobecno�ci Przewodnicz¹cego komisji
jego obowi¹zki wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.

5. Protoko³y z posiedzeñ komisji przechowuje i udostêp-
nia do wgl¹du osobom zainteresowanym, z uwzglêdnieniem
ograniczenia wynikaj¹cej z przepisów prawnych, komórka or-
ganizacyjna starostwa powiatowego prowadz¹ca obs³ugê Rady.
Z udostêpnionych dokumentów mo¿na sporz¹dzaæ notatki 1.

§ 404. 1. Komisja opiniuje projekty uchwa³ i przyjmuje wnioski
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów  w obecno�ci co najmniej po³owy jej
sk³adu, w g³osowaniu jawnym.

2. Wnioski odrzucone przez komisjê umieszcza siê, na
¿¹danie wnioskodawcy, w opinii komisji jako wnioski mniejszo-
�ci.

3. Opinie komisji na podstawie protoko³u przedstawia na
sesji Rady Przewodnicz¹cy komisji lub wyznaczony przez komi-
sjê Radny.

§ 414. 1. Zakres dzia³ania, komisji dora�nej okre�la Rada Po-
wiatu w uchwale o powo³aniu komisji.

2. Do trybu obrad komisji dora�nej stosuje siê przepisy
§ 38, 39, 40.
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Rozdzia³ V
Kluby radnych

§ 42. 1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
2. Klub mo¿e utworzyæ co najmniej 3 radnych4.
3. Przynale¿no�æ radnych do klubów jest dobrowolna.
4. Klub ma prawo wyra¿aæ swoje opinie.

§ 43. 1. Utworzenie klubu radnych nale¿y zg³osiæ Radzie Powia-
tu w ci¹gu 14 dni od dnia zebrania za³o¿ycielskiego.

2. Zg³oszenie utworzenia klubu radnych powinno
zawieraæ:

1/imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu,
2/listê cz³onków klubu z okre�leniem funkcji wykonywa-

nych w klubie,
3/nazwê klubu4.
3. Dzia³alno�æ klubów radnych nie mo¿e byæ finansowa-

na z bud¿etu powiatu. Klub w swojej dzia³alno�ci ma prawo
korzystaæ z pomieszczeñ starostwa powiatowego.

4. Kluby radnych mog¹ przedstawiaæ swoje stanowiska
we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Rady.

Rozdzia³ VI
Zarz¹d Powiatu

§ 44. 1.Zarz¹d jest organem wykonawczym powiatu.
2.W sk³ad Zarz¹du wchodz¹: Starosta jako jego Przewod-

nicz¹cy, Wicestarosta i pozostali cz³onkowie w liczbie 3 osób.
3.Cz³onkowie Zarz¹du  mog¹ byæ wybrani spoza sk³adu

Rady.
4.Z cz³onkami Zarz¹du, o których mowa w ust. 3 nawi¹zu-

je siê stosunek pracy.

§ 45. 1.Zarz¹d  wykonuje uchwa³y Rady  i zadania powiatu okre-
�lone przepisami prawa.

2.Do zadañ zarz¹du nale¿y w szczególno�ci:
1/przygotowywanie projektów uchwa³ Rady,
2/wykonywanie uchwa³ Rady,
3/gospodarowanie mieniem powiatu,
4/wykonywanie bud¿etu powiatu,
5/zatrudnienie i zwalnianie kierowników jednostek orga-

nizacyjnych powiatu,  z zastrze¿eniem § 59 ust.5.
3. W realizacji zadañ Zarz¹d podlega wy³¹cznie Radzie

Powiatu.
4. Zarz¹d wykonuje zadania powiatu przy pomocy staro-

stwa powiatowego, kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i
stra¿y oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie
tworz¹ powiatow¹ administracjê zespolon¹.

§ 46. 1. Cz³onkowie Zarz¹du s¹ obowi¹zani braæ czynny udzia³ w
jego pracach.

2. Zarz¹d obraduje i podejmuje rozstrzygniêcia na
posiedzeniach zwo³ywanych w miarê potrzeb, jednak nie
rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu.

3. Starosta jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie Zarz¹du
na pisemny wniosek co najmniej dwóch cz³onków Zarz¹du, w
terminie 5 dni od z³o¿enia wniosku.

4. Tryb pracy Zarz¹du okre�la Regulamin Pracy Zarz¹du
stanowi¹cy za³¹cznik nr 4 do niniejszego Statutu.

§ 47. 1. Posiedzenia Zarz¹du zwo³uje oraz przewodniczy im Sta-
rosta jako Przewodnicz¹cy Zarz¹du,  a  w razie jego nieobecno-
�ci Wicestarosta.

2. W posiedzeniach Zarz¹du uczestnicz¹ cz³onkowie
Zarz¹du - z g³osem stanowi¹cym, Sekretarz   i Skarbnik
Powiatu - z g³osem doradczym.

3. Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du Starosta mo¿e
zobowi¹zaæ pracowników starostwa powiatowego, kierowni-
ków powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek
organizacyjnych powiatu, w³a�ciwych ze wzglêdu na przedmiot
obrad.

4. Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du mog¹ zostaæ za-
proszone inne osoby.

5. Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³.

§ 48. 1. Zarz¹d rozstrzyga w formie uchwa³ wszystkie sprawy
nale¿¹ce do jego kompetencji wynikaj¹ce z ustaw oraz przepi-
sów wykonawczych do ustaw i w granicach upowa¿nieñ usta-
wowych.

2. Zarz¹d mo¿e zajmowaæ stanowiska, wyra¿aæ opinie oraz
podejmowaæ rozstrzygniêcia stanowi¹ce wyodrêbniony fragment
protoko³u4.

§ 49. 1. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje Zarz¹dowi4.
2. Zarz¹d rozstrzyga o sposobie wykonania uchwa³ Rady,

chyba, ¿e Rada okre�li zasady wykonywania swojej uchwa³y.
3. Zasady przygotowania i tryb postêpowania z uchwa³a-

mi i protoko³ami Zarz¹du okre�la za³¹cznik nr 3 do niniejszego
Statutu.

Rozdzia³ VII
Starosta

§ 50. 1.  Ze Starost¹  nawi¹zuje siê stosunek pracy.
2.  Warunki p³acowe Starosty  okre�la Rada .
3. Rada Powiatu powierza przewodnicz¹cemu Rady do-

konywanie wobec Starosty czynno�ci   z zakresu prawa pracy4.

§ 51. 1. Starosta organizuje pracê Zarz¹du i starostwa powiato-
wego, kieruje bie¿¹cymi sprawami powiatu oraz reprezentuje
powiat na zewn¹trz.

2. W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki, zwi¹zanych z zagro-
¿eniem interesu publicznego zagra¿aj¹cych bezpo�rednio zdro-
wiu i ¿yciu oraz w sprawach mog¹cych spowodowaæ znaczne
straty materialne, Starosta podejmuje niezbêdne czynno�ci na-
le¿¹ce do w³a�ciwo�ci Zarz¹du. Nie dotyczy to wydania przepi-
sów porz¹dkowych.

3. Czynno�ci,  o których mowa w ust. 2, wymagaj¹ przed-
stawienia do zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu Zarz¹-
du .

4. Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego,
zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników starostwa i kierowni-
ków jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y.

5. Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z
zakresu administracji publicznej nale¿¹cych do w³a�ciwo�ci
powiatu, chyba, ¿e przepisy szczególne przewiduj¹ wydanie de-
cyzji przez Zarz¹d .

6. Starosta mo¿e upowa¿niæ na pi�mie Wicestarostê, po-
szczególnych cz³onków Zarz¹du, pracowników starostwa, po-
wiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz kierowników jednostek
organizacyjnych powiatu, do wydawania w jego imieniu decyzji,
o których mowa w ust.5.

7. Funkcje Starosty w razie jego nieobecno�ci lub niemo¿liwo-
�ci pe³nienia przez niego obowi¹zków wykonuje Wicestarosta.

§ 52. Do zadañ Starosty w zakresie organizowania pracy Zarz¹-
du  nale¿y w szczególno�ci:

1/ przygotowanie porz¹dku obrad,
2/ okre�lenie czasu i miejsca posiedzenia Zarz¹du,
3/ przygotowanie materia³ów stosownie do projektowa-

nego porz¹dku obrad4,
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4/ zapewnienie obs³ugi posiedzenia Zarz¹du.

§ 53. Starosta sk³ada Radzie na ka¿dej sesji sprawoz-
danie z dzia³alno�ci Zarz¹du w okresie od poprzedniej sesji.

Rozdzia³ VIII
Pracownicy starostwa

§ 54. Status prawny pracowników starostwa powiatowego i jed-
nostek organizacyjnych powiatu okre�la ustawa z dnia 22 mar-
ca 1990r. o pracownikach samorz¹dowych / Dz. U.nr 21, poz124
z pó�n. zm./

§ 55. Organizacjê i zasady funkcjonowania starostwa powiato-
wego jako jednostki stanowi¹cej aparat pomocniczy Starosty i
Zarz¹du okre�la Regulamin Organizacyjny starostwa uchwalo-
ny przez Radê4.

§ 56. 1. Skarbnik Powiatu jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu
powiatu.

2. Zadania Skarbnika Powiatu jako g³ównego ksiêgowe-
go bud¿etu powiatu, okre�laj¹ odrêbne przepisy.

3. Skarbnik Powiatu kontrasygnuje dokumenty dotycz¹ce
czynno�ci prawnych mog¹cych spowodowaæ powstanie zobo-
wi¹zañ maj¹tkowych.

4. Do kontrasygnaty czynno�ci, o których mowa w ust. 3,
skarbnik mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê.

5. Skarbnik Powiatu, który odmówi³ kontrasygnaty, ma jed-
nak obowi¹zek jej dokonania na pisemne polecenie Starosty,
przy równoczesnym powiadomieniu o tym Rady Powiatu i regio-
nalnej izby obrachunkowej.

§ 57. 1. Sekretarz Powiatu, w imieniu Starosty, sprawuje nadzór
nad wykonywaniem bie¿¹cych zadañ przez komórki organiza-
cyjne starostwa, w szczególno�ci nad terminowym i prawid³o-
wym za³atwianiem spraw, przestrzeganiem Regulaminu Orga-
nizacyjnego Starostwa i instrukcji kancelaryjnej.

2. Ponadto Sekretarz Powiatu zapewnia merytoryczn¹ i
techniczno - organizacyjn¹ obs³ugê posiedzeñ organów kole-
gialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach upo-
wa¿nieñ udzielonych przez Starostê.

§ 58. Sekretarz i Skarbnik Powiatu uczestnicz¹ w pracach Zarz¹-
du oraz mog¹ uczestniczyæ w obradach Rady Powiatu i jej komi-
sji z g³osem doradczym.

Rozdzia³ IX
Jednostki organizacyjne powiatu,
Powiatowe s³u¿by, inspekcje i stra¿e

§ 59. 1. Jednostkami organizacyjnymi, dla których powiat jest
organem prowadz¹cym, b¹d� nadzoruj¹cym s¹:

  1/Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej, Ze-
spó³ Opieki Zdrowotnej w Namys³owie,

   2/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namys³owie,
3/Dom Pomocy Spo³ecznej w Namys³owie,
4/Dom Dziecka w Namys³owie,
5/Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Namys³owie,
6/(skre�la siê)
7/(skre�la siê)3

8/Zespó³ Szkó³ Mechanicznych w Namys³owie,
9/Zespó³ Szkó³ - Rolnicze Centrum Kszta³cenia Ustawicz-

nego w Namys³owie
10/Zespó³ Szkó³ w Pokoju,

11/Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Namys³owie,
12/Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Namys³owie
13/Zarz¹d Dróg Powiatowych w Namys³owie,
14/ Powiatowy Urz¹d Pracy w Namys³owie4.

2. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy, przekszta³ca i
likwiduje oraz wyposa¿a w maj¹tek Rada Powiatu.

3. Organizacjê i zasady funkcjonowania jednostek orga-
nizacyjnych powiatu okre�laj¹ regulaminy organizacyjne uchwa-
lone przez Zarz¹d Powiatu, z zastrze¿eniem ust. 5.

4. Szczególne warunki lub zasady powo³ywania, odwo³y-
wania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników i pracow-
ników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek or-
ganizacyjnych powiatu okre�laj¹ odrêbne przepisy.

5. Zarz¹d Powiatu prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek
organizacyjnych powiatu. Wykaz udostêpnia siê do publicznego
wgl¹du w starostwie powiatowym.

§ 60. Jednostkami organizacyjnymi, stanowi¹cymi aparat po-
mocniczy kierowników powiatowych s³u¿b,  inspekcji i stra¿y s¹4:

1/ Komenda Powiatowa Policji w Namys³owie,
2/ Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w

Namys³owie,
3/ (skre�la siê)4,
4/ Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Namys³owie,
5/ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w

Namys³owie.
2. Starosta sprawuj¹c zwierzchnictwo w stosunku do

powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y:
1/ powo³uje i odwo³uje ich kierowników, z wyj¹tkiem

kierowników jednostek wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2,
2/ zatwierdza programy ich dzia³ania ,
3/ uzgadnia wspólne dzia³anie tych jednostek na

obszarze powiatu,
4/ w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi dzia³a-

niami tych jednostek,
5/ zleca w uzasadnionych przypadkach prowadzenie

kontroli.
3. Uprawnienia Starosty i Rady Powiatu wobec powiato-

wych s³u¿b, inspekcji i stra¿y okre�laj¹ przepisy ustawowe.

Rozdzia³ X
Gospodarka finansowa i mienie powiatu4

§ 61. Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹ na
podstawie bud¿etu.

§ 62. 1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu
bud¿etu powiatu, a tak¿e inicjatywa w sprawie jego zmian , nale-
¿¹ do wy³¹cznej kompetencji Zarz¹du Powiatu4.

2. Zarz¹d Powiatu przygotowuje i przedstawia Radzie
Powiatu, nie pó�niej ni¿ do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego
rok bud¿etowy, projekt bud¿etu, uwzglêdniaj¹c zasady ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz
ustalenia Rady Powiatu4.

3. Bez zgody Zarz¹du Powiatu, Rada Powiatu nie mo¿e
wprowadziæ w projekcie bud¿etu zmian powoduj¹cych zwiêk-
szenie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych
dochodach lub zwiêkszenia planowanych dochodów bez
jednoczesnego ustanowienia �róde³ tych dochodów.

4. Projekt uchwa³y bud¿etowej podlega zaopiniowaniu
przez wszystkie komisje sta³e Rady4.

§ 634. Skre�la siê

§ 644. Skre�la siê
§ 654. Skre�la siê
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Rozdzia³ XI
Mienie powiatu - skre�la siê4

§ 66. Mieniem powiatu, którego zestawienie wraz z projektem
bud¿etu Zarz¹d przedstawia Radzie, jest w³asno�æ i inne prawa
maj¹tkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne4.

§ 674. Skre�la siê

§ 68. Powiat nie ponosi odpowiedzialno�ci za zobowi¹zania
innych powiatowych osób prawnych, chyba ¿e przepisy ustawy
stanowi¹ inaczej.

§ 69. 1. Skre�la siê4.

2. Za w³a�ciwe gospodarowanie mieniem powiatu odpo-
wiedzialny jest Zarz¹d Powiatu, a tak¿e kierownicy powiatowych
jednostek organizacyjnych s³u¿b, inspekcji i stra¿y4.

Rozdzia³ XII
Przepisy koñcowe

§ 70. Zmian Statutu dokonuje Rada Powiatu w trybie w³a�ciwym
dla jego uchwalenia.

§ 71. Statut Powiatu podlega og³oszeniu w dzienniku urzêdo-
wym województwa.

Statut udostêpnia siê do publicznej wiadomo�ci na zasa-
dach okre�lonych w § 3 pkt. 3 za³. nr 3 do Statutu4.
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Za³¹cznik nr 2
do Statutu Powiatu

Namys³owskiego

Regulamin pracy
Rady Powiatu Namys³owskiego

§  1. 1. Rada  rozpoczyna  obrady w obecno�ci co najmniej
po³owy ustawowego sk³adu Rady.

2. W przypadku gdy liczba radnych obecnych na sesji
zmniejszy siê poni¿ej po³owy ustawowego sk³adu Rady, Prze-
wodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, niemo¿liwe jest jednak
wówczas podejmowanie uchwa³.

3. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu otwiera, prowadzi i za-
myka sesje Rady.

4. Otwarcie sesji Rady Powiatu nastêpuje wraz z wypo-
wiedzeniem przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y:

 " Otwieram sesjê rady Powiatu Namys³owskiego".
5. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady :
1/ stwierdza na podstawie listy obecno�ci prawomocno�æ

obrad,
2/ przedstawia projekt porz¹dku obrad,
3/ poddaje pod g³osowanie porz¹dek obrad ,
6. Skre�la siê4

§  2. 1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady zgodnie z uchwa-
lonym porz¹dkiem  obrad, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad
ka¿dym z punktów, udzielaj¹c g³osu radnym, Przewodnicz¹ce-
mu Zarz¹du.

2. Radny nie mo¿e zabieraæ g³osu bez zezwolenia Prze-
wodnicz¹cego Rady.

3. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dej chwili
obrad.

4. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu osobom uczestni-
cz¹cym w sesji nie bêd¹cym radnymi.

5. Starosta ma prawo przekazaæ swój g³os podleg³ym sobie
pracownikom i pracownikom podleg³ych sobie jednostek.

§  3. 1. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu czuwa nad sprawnym
przebiegiem obrad, a zw³aszcza w odniesieniu do wyst¹pieñ
radnych i innych osób uczestnicz¹cych w sesji przestrzegaj¹c
aby g³os nie odbiega³ od rozpatrywanego tematu.

2. Je¿eli tre�æ lub sposób wyst¹pienia albo zachowanie
radnego zak³óca porz¹dek obrad lub powagê sesji, Przewodni-
cz¹cy Rady, po zwróceniu uwagi, mo¿e odebraæ mu g³os. Fakt
ten odnotowuje siê w protokole sesji.

3. Przepis ust.2 stosuje siê odpowiednio do osób uczest-
nicz¹cych w sesji Rady.

4. Przewodnicz¹cy Rady, po uprzednim zwróceniu uwagi,
mo¿e nakazaæ opuszczenie sali obrad osobom bêd¹cym pu-
bliczno�ci¹, które swoim zachowaniem zak³ócaj¹ porz¹dek ob-
rad lub naruszaj¹ powagê sesji.

§ 4. 1. Przewodnicz¹cy Rady  udziela g³osu w kolejno�ci zg³o-
szeñ, pierwszym zabieraj¹cym g³os jest wnioskodawca uchwa-
³y, a nastêpnie sprawozdawcy komisji.

2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejno�ci¹ w
sprawie wniosków o charakterze formalnym oraz sprostowania
b³êdnie zrozumianej wypowiedzi. Wnioski formalne w szczegól-
no�ci dotycz¹:

1/ sprawdzenia quorum,
2/ zmiany lub uzupe³nienia porz¹dku obrad,
3/ ograniczenia czasu wyst¹pieñ mówców,
4/ zakoñczenia wyst¹pieñ ,
5/ zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
6/ zarz¹dzenia przerwy,

 7/ odes³ania uchwa³y do komisji,
 8/ przeliczenia g³osów,
 9/ przestrzegania regulaminu obrad,
 10/ wycofania wniosku lub poprawki,
 11/ wycofania projektu uchwa³y,
 12/ zmiany sposobu g³osowania,
 13/ udzielenia wyja�nieñ.
 14/ wyja�nienia procedury g³osowania.
3. Wnioski formalne o których mowa w ust. 2 z wyj¹tkiem

pkt. 1, 8, 9 g³osuje siê niezw³oczne. Dopuszcza siê jeden g³os
przeciwny wnioskowi.

4. Przewodnicz¹cy Rady zamyka dyskusjê po wyczerpa-
niu zg³oszeñ do dyskusji. W razie potrzeby, Przewodnicz¹cy mo¿e
zarz¹dziæ przerwê w celu umo¿liwienia w³a�ciwej komisji lub
Zarz¹dowi Powiatu, zajêcia stanowiska  wobec zg³oszonych
wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym pro-
jekcie uchwa³y lub innym dokumencie.

5. Przewodnicz¹cy ma prawo za¿¹daæ zg³oszenia wnio-
sków i poprawek na pi�mie.

6. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpo-
czyna procedurê g³osowania. Przed zarz¹dzeniem g³osowania
mo¿na zabraæ g³os tylko w celu zg³oszenia i uzasadnienia wnio-
sku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.

7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e uznaæ wniosek formalny
za przyjêty je¿eli radni nie zg³aszaj¹ sprzeciwu.

8. Wnioski o których mowa w  ust. 2 pkt. 2,6,10,11,13 mo¿e
zg³aszaæ w trybie okre�lonym w ust.2 Starosta lub Wicestarosta.

§ 5. 1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie
rêki.

2. G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu i og³asza jego wyniki.

3. Wyniki g³osowania jawnego odnotowuje siê w
protokole sesji.

4. G³osowanie jawne imienne odbywa siê poprzez
powstanie radnych wyczytywanych w porz¹dku alfabetycznym
przez prowadz¹cego obrady i wypowiedzenie s³ów "za" lub
"przeciw" albo " wstrzymujê siê".

5. Równa liczba g³osów oznacza, ¿e w danej sprawie
rada nie podjê³a rozstrzygniêcia4.

6. G³osy liczy przewodnicz¹cy lub osoba przez niego
upowa¿niona.

§ 6. 1. G³osowanie tajne przeprowadza siê w przypadkach okre-
�lonych ustaw¹ z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz¹dzie powiato-
wym.

2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na kartach
opatrzonych pieczêci¹ Rady.

3. G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna
wybrana przez Radê Powiatu spo�ród radnych. Komisja
skrutacyjna wybiera przewodnicz¹cego komisji.

4. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.

5. Pobieranie kart do g³osowania i g³osowanie odbywa
siê w kolejno�ci alfabetycznej.

6. Przy g³osowaniu tajnym nad uchwa³¹ g³osuj¹cy
stawia znak "x" w kartce przy jednej z odpowiedzi: " za", "
przeciw", " wstrzymujê siê" przez co wskazuje swój wybór.
G³os jest niewa¿ny je�li g³osuj¹cy nie umie�ci³ znaku "x" lub
umie�ci³ taki znak przy ró¿nych odpowiedziach.

7. Dopiski poczynione na kartce nie maj¹ znaczenia.
Jako g³os niewa¿ny traktuje siê karty: innego wzoru, nie
oznakowane przez komisjê skrutacyjn¹, b¹d�  przedarte
ca³kowicie.

8. Quorum niezbêdne do wa¿no�ci g³osowania liczy siê
od liczby radnych obecnych na sali obrad podczas g³osowania
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Je¿eli radny jest obecny lecz nie bierze udzia³u w g³osowaniu,
komisja skrutacyjna odnotowuje ten fakt w protokole.

9. Przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej og³asza wyniki g³o-
sowania niezw³ocznie po ich ustaleniu.

10. W przypadku równej liczby g³osów w g³osowaniu taj-
nym g³osowanie powtarza siê. Powtórzenie siê wyniku powo-
duje przesuniêcie g³osowania na kolejn¹ sesjê.

11. Z g³osowania tajnego komisja skrutacyjna sporz¹dza
protokó³, który stanowi za³¹cznik do protoko³u sesji .

12. Radny Rady Powiatu mo¿e zg³osiæ wniosek o przepro-
wadzenie tajnego g³osowania w ka¿dej sprawie nieokre�lonej
niniejszym Regulaminem o ile nie zabraniaj¹ tego przepisy usta-
wowe. Rozstrzyga o tym Rada w drodze g³osowania jawnego.

§ 7. 1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów oznacza, ¿e przy-
jêty zostaje wniosek, który uzyska³ najwiêksz¹ ilo�æ g³osów. G³o-
sów niewa¿nych lub wstrzymuj¹cych siê nie dolicza siê do ¿ad-
nej z grup g³osuj¹cych.

2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów ozna-
cza, ¿e przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ co najmniej o je-
den g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów
- to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê. W razie parzystej
liczby wa¿nie oddanych g³osów, bezwzglêdn¹ wiêkszo�æ stano-
wi 50% wa¿nie oddanych g³osów plus 1 wa¿nie oddany. W razie
nieparzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów, bezwzglêdn¹ wiêk-
szo�æ g³osów stanowi pierwsza liczba ca³kowita przewy¿szaj¹-
ca po³owê wa¿nie oddanych g³osów.

§ 8. 1. Porz¹dek g³osowania nad wnioskiem lub uchwa³¹ jest
nastêpuj¹cy:

1/ g³osowanie wniosku o odrzucenie uchwa³y,
2/ g³osowanie wniosku o przekazanie uchwa³y do komisji.
2. G³osowanie poprawek do poszczególnych paragrafów

lub ustêpów odbywa siê wed³ug kolejno�ci przepisów uchwa³y:
1/ w pierwszej kolejno�ci mo¿na g³osowaæ poprawki , któ-

rych przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach; w
przypadku przeg³osowania poprawki wykluczaj¹cej inne popraw-
ki, poprawek tych siê nie g³osuje,

2/ w przypadku zg³oszenia do tego samego przepisu kilku
poprawek, jako pierwsz¹ g³osuje siê poprawkê najdalej id¹c¹.
O kolejno�ci g³osowania rozstrzyga Przewodnicz¹cy po zasiê-
gniêciu opinii wnioskodawcy.

3. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ ³¹czenie g³oso-
wania nad pewn¹ grup¹ poprawek, je¿eli nie zg³oszono w tym
zakresie wniosku przeciwnego.

Za³¹cznik nr 3
do Statutu Powiatu

Namys³owskiego

Zasady przygotowania i tryb postêpowania
 z uchwa³ami i protoko³ami z posiedzeñ organów powiatu

 Rozdzia³ I
Uchwa³y

§ 1. 1. Projekt uchwa³y zawiera:
1/ numeracjê,
2/ przedmiot uchwa³y,
3/ podstawê prawn¹,
4/ regulacjê spraw bêd¹cych przedmiotem uchwa³y
5/  wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie

uchwa³y,
6/  okre�lenie terminu wej�cia w ¿ycie uchwa³y.

2. Do projektu uchwa³y, o z³o¿onej naturze prawnej, do³¹-
cza siê uzasadnienie.

3.Projekt uchwa³y winien zawieraæ adnotacjê radcy praw-
nego o zgodno�ci ze stanem prawnym, a w przypadku gdy po-
ci¹ga za sob¹ skutki finansowe opiniê Skarbnika Powiatu.

§ 2. 1.Uchwa³y Rady Powiatu podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.
2.W przypadku nieobecno�ci Przewodnicz¹cego Rady

Powiatu, uchwa³y podpisuje Wiceprzewodnicz¹cy Rady prowa-
dz¹cy sesjê.

§ 3. 1. Podjêtym uchwa³om nadaje siê kolejny numer, podaj¹c
cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwa³y
oraz rok podjêcia uchwa³y. Uchwa³ê opatruje siê dat¹ posiedze-
nia, na którym zosta³a przyjêta.

2. Uchwa³y ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³ i prze-
chowuje wraz z protoko³ami sesji Rady Powiatu.

3. Komórka organizacyjna starostwa prowadz¹ca obs³u-
gê Rady udziela informacji o podjêtych uchwa³ach przez organy
powiatu oraz udostêpnia je osobom zainteresowanym1.

§ 4. 1. Projekt uchwa³y Zarz¹du Powiatu zawieraæ winien:
1/ numeracjê,
2/ przedmiot uchwa³y,
3 podstawê prawn¹
4/ regulacjê spraw bêd¹cych  przedmiotem uchwa³y,
5/ wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie

uchwa³y,
6/ okre�lenie wej�cia w ¿ycie uchwa³y
2. Projekt uchwa³y winien posiadaæ uzasadnienie

zawarte w protokole posiedzenia Zarz¹du.
3. Projekt uchwa³y winien zawieraæ adnotacjê radcy

prawnego o zgodno�ci ze stanem prawnym, a w przypadku
gdy poci¹ga za sob¹ skutki finansowe opiniê Skarbnika
Powiatu.

§ 5. 1. Uchwa³y Zarz¹du podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie Zarz¹du.
2. Skre�la siê4.

§ 6. 1. Podjêtym uchwa³om nadaje siê kolejny numer podaj¹c
cyframi arabskimi numer posiedzenia, numer uchwa³y oraz rok
podjêtej uchwa³y. Uchwa³ê opatruje siê dat¹ posiedzenia na
którym zosta³a przyjêta.

2. Uchwa³y ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³ i
przechowuje wraz z protoko³ami z posiedzeñ Zarz¹du.

3. Starosta przedk³ada regionalnej izbie obrachunkowej
uchwa³y objête zakresem dzia³ania izby.

Rozdzia³ II
Protoko³y z posiedzeñ

§ 7. 1. Protokó³ z sesji Rady powinien w szczególno�ci zawie-
raæ:

1/ okre�lenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji,
godziny jej rozpoczêcia i zakoñczenia, imiona i nazwiska
przewodnicz¹cego sesji i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³,

2/ stwierdzenie prawomocno�ci obrad,
3/odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
4/przebieg obrad, a w szczególno�ci: streszczenie

wyst¹pieñ lub dyskusji tre�æ zg³oszonych i uchwalonych
wniosków, odnotowanie zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,

5/przebieg g³osowania i jego wyniki,
6/podpis przewodnicz¹cego sesji i osoby sporz¹dzaj¹-

cej protokó³.
2. Do protoko³u do³¹cza siê : listê obecno�ci radnych, listê

zaproszonych go�ci, teksty uchwa³ przyjêtych przez Radê, proto-
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ko³y g³osowañ tajnych, zg³oszone na pi�mie wnioski nie wyg³o-
szone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych,
o�wiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce przewodnicz¹-
cego sesji.

3. Protokó³ z sesji Rady Powiatu podpisany przez prze-
wodnicz¹cego sesji udostêpnia siê do publicznego wgl¹du w
siedzibie starostwa na 3 dni przed terminem kolejnej sesji.

4. Protokó³ z sesji Rady Powiatu jest przyjmowany na na-
stêpnej sesji. Poprawki i uzupe³nienia do protoko³u powinny
byæ wnoszone przez radnych na pi�mie nie pó�niej ni¿ do rozpo-
czêcia sesji Rady, na której nastêpuje przyjêcie protoko³u.

5. Inne osoby maj¹ce w danej sprawie interes prawny
mog¹ równie¿ wnie�æ poprawni i uzupe³nienia do protoko³u w
trybie przewidzianym dla radnych2.

6. Zg³oszona poprawka wymaga przeg³osowania, z wyj¹t-
kiem poprawki dotycz¹cej skorygowania tre�ci w³asnego wy-
st¹pienia radnego2.

§ 8. 1. Z posiedzenia Zarz¹du sporz¹dza siê protokó³.
2. W protokole podaje siê imiona i nazwiska cz³onków

Zarz¹du uczestnicz¹cych w posiedzeniu, a w przypadku, gdy w
posiedzeniu Zarz¹du uczestniczy³y inne osoby, w protokole po-
daje siê ich imiona i nazwiska oraz wskazuje w jakim charakte-
rze te osoby uczestniczy³y w posiedzeniu.

3. Protokó³ z posiedzenia powinien odzwierciedlaæ prze-
bieg posiedzenia i rozstrzygniêcia podejmowane przez Zarz¹d.

4. Protokó³ z posiedzenia Zarz¹du podpisuj¹  wszyscy
cz³onkowie Zarz¹du uczestnicz¹cy   w posiedzeniu.

5/ Cz³onkowie Zarz¹du oraz inni uczestnicy posiedzenia
mog¹ zg³osiæ do protoko³u wniosek o jego sprostowanie lub
uzupe³nienie.

6. Zarz¹d przyjmuje protokó³ z posiedzenia, na posiedze-
niu nastêpnym. W razie zg³oszenia wniosku, o których mowa w
ust.5, o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Zarz¹d.

7. Starosta udostêpnia protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du, o
ile nie narusza to przepisów o ochronie tajemnicy pañstwowej
lub s³u¿bowej albo ochronie danych osobowych. Protoko³y udo-
stêpniane s¹ na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, z
uwzglêdnieniem ograniczenia jawno�ci wynikaj¹cej z przepi-
sów prawnych1.

8. Organy kontroluj¹ce dzia³alno�æ Zarz¹du maj¹ prawo
wgl¹du do protoko³ów posiedzeñ i uchwa³ Zarz¹du.

§  9. 1. Wgl¹d w protoko³y z posiedzeñ organów powiatu mo¿liwy
jest w obecno�ci pracownika starostwa w wyznaczonym przez
tego pracownika miejscu.

2. Z udostêpnionych protoko³ów mo¿na sporz¹dzaæ notatki.

Za³¹cznik nr 4
do Statutu Powiatu

Namys³owskiego

Regulamin pracy
Zarz¹du Powiatu Namys³owskiego

§ 1. 1. Starosta powiatu otwiera, prowadzi i zamyka po-
siedzenia Zarz¹du.

2. Zarz¹d rozpoczyna obrady w obecno�ci co najmniej
po³owy statutowego sk³adu Zarz¹du.

3. W przypadku gdy liczba cz³onków Zarz¹du na posiedze-
niu zmniejszy siê poni¿ej po³owy statutowego sk³adu Zarz¹du
Przewodnicz¹cy Zarz¹dy nie przerywa obrad, nie mo¿liwe jest
jednak wówczas podejmowanie uchwa³.

4. Po otwarciu posiedzenia Starosta :
1/ stwierdza na podstawie listy obecno�ci prawomocno�æ

obrad,
2/ przedstawia projekt porz¹dku obrad,
3/ poddaje pod g³osowanie porz¹dek obrad.
5. Zarz¹d w trakcie posiedzenia mo¿e uzupe³niæ lub zmie-

niæ ustalony porz¹dek obrad.

§ 2. 1. Starosta prowadzi posiedzenia Zarz¹du zgodnie z ustalo-
nym porz¹dkiem obrad otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad
ka¿dym z punktów , udzielaj¹c g³osu cz³onkom Zarz¹du oraz
Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu.

2. Starosta udziela g³osu równie¿ osobom zaproszonym
na posiedzenie Zarz¹du.

§ 3. Starosta czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³asz-
cza w odniesieniu do wyst¹pieñ cz³onków Zarz¹du i innych osób
uczestnicz¹cych w posiedzeniu przestrzegaj¹c aby g³os nie od-
biega³ od rozpatrywanego tematu.

§ 4. 1. Starosta udziela g³osu w danej sprawie wg kolejno�ci
zg³oszeñ. Pierwszym zabieraj¹cym g³os jest referuj¹cy sprawê.

2. Starosta udziela g³osu poza kolejno�ci¹ w sprawie
wniosków o charakterze formalnym oraz sprostowania b³êdnie
zrozumianej wypowiedzi. Wnioski formalne w szczególno�ci
dotycz¹ :

1/ zmiany lub uzupe³nienia porz¹dku obrad,
2/ zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
3/ zarz¹dzenia przerwy,
4/ odes³anie sprawy do ponownego opracowania,
5/ wycofania wniosku lub poprawki,
6/ wycofania projektu uchwa³y,
7/ sposobu g³osowania,
8/ udzielenia wyja�nieñ .
3. Wnioski formalne g³osuje siê niezw³ocznie. Dopuszcza

siê jeden g³os przeciwny wnioskowi.
4. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e uznaæ wniosek formalny

za przyjêty je¿eli cz³onkowie nie zg³aszaj¹ sprzeciwu.
5. Starosta zamyka dyskusjê  po wyczerpaniu zg³oszeñ do

dyskusji. W razie potrzeby Starosta mo¿e zarz¹dziæ przerwê w
celu umo¿liwienia przygotowania sprawy, dokonania poprawek
i uzupe³nieñ w rozpatrywanym projekcie uchwa³y lub innym do-
kumencie.

6. Po zamkniêciu dyskusji Starosta przeprowadza g³oso-
wanie. Przed zarz¹dzeniem g³osowania mo¿na zabraæ tylko g³os
w celu zg³oszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposo-
bie lub porz¹dku g³osowania.

§ 5. 1. Cz³onkowie Zarz¹du g³osuj¹ jawnie przez podniesienie
rêki.

2. Starosta og³asza wyniki g³osowania, które odnotowuje
siê w protokole.

§ 6. 1. Uchwa³y i decyzje Zarz¹du zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów chyba, ¿e przepisy stanowi¹ inaczej co oznacza, ¿e zostaje  przy-
jêty wniosek, który uzyska³ najwiêksz¹ ilo�æ g³osów. G³osów wstrzy-
muj¹cych siê nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych.

2. Równa liczba g³osów oznacza, ¿e w danej sprawie Za-
rz¹d nie podj¹³ rozstrzygniêcia4.

§ 7. 1. Porz¹dek g³osowania nad wnioskiem lub uchwa³¹ jest
nastêpuj¹cy:

1/ g³osowanie wniosku o odrzucenie uchwa³y,
2/ g³osowanie wniosku o przekazanie uchwa³y do komisji.
2. G³osowanie poprawek do poszczególnych paragrafów lub ustê-

pów odbywa siê wed³ug kolejno�ci  przepisów uchwa³y:
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1/ w pierwszej kolejno�ci mo¿na g³osowaæ poprawki, któ-
rych przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach, w
przypadku przeg³osowania poprawki wykluczaj¹cej inne popraw-
ki poprawek tych siê nie g³osuje,

2/ w przypadku zg³oszenia do tego samego przepisu kilku
poprawek jako pierwsz¹ g³osuje siê poprawkê najdalej id¹c¹.
O kolejno�ci g³osowania rozstrzyga przewodnicz¹cy po zasiê-
gniêciu opinii wnioskodawcy.

163

Uchwa³a Nr IV/44/2002
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa,
w rejonie ulicy Nowowiejskiej w Nysie.

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15 poz.139; Nr
41 poz.412, Nr 111 poz.1279; 2000r. Nr 12 poz.136, Nr 109
poz.1157 i Nr 120 poz.1268; 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz.124,
Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229 ,Nr 154, poz.1804; 2002r. Nr
25 poz. 253, Nr 113, poz.984 i Nr 130 poz.1112)-  Rada Miejska
w Nysie uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego zago-
spodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa,
zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Miejskiej w Nysie Nr XLIV/261/93 z
dnia 30 czerwca 1993 r., dotycz¹c¹ ustaleñ dla terenów okre�lo-
nych w planie ogólnym symbolami : D 43 B,S; D 44 KS,KP i D 45 S.

§ 2. Zakres zmiany planu zawarty jest w tre�ci uchwa³y i na
rysunku zmiany planu w skali 1 : 1000,  stanowi¹cym za³¹cznik
nr 1 do uchwa³y.

§ 3. Zmienia siê ustalenia dla terenów  D 43 B,S; D 44 KS,KP i
D 45 S - jak nastêpuje : tereny o symbolach D 43 B,S; D 44
KS,KP i D 45 S ³¹czy siê w jeden teren, który oznacza siê symbo-
lem D 43a B,S,KP,Uag,Urp,KS,PPn,EE,Uhh, a dotychczasowe
ustalenia w tek�cie planu dla terenów okre�lonych symbolami
D 43 B,S; D 44 KS,KP i D 45 S zastêpuje siê ustaleniami dla
terenu  D 43a  B,S,KP,Uag,Urp,KS,PPn,EE, UHh okre�lonymi w  § 4.

§ 4. Dla terenu D 43a B,S,KP,Uag,Urp,KS,PPn,EE,Uhh wprowa-
dza siê nastêpuj¹ce ustalenia :

w zakresie funkcji i sposobu u¿ytkowania :

-teren baz sk³adowych i przedsiêbiorstw budowlanych z
wy³¹czeniem produkcji betonów i prefabrykatów betonowych,

-administracji gospodarczej i handlu hurtowego,
-teren urz¹dzeñ komunikacji samochodowej (warsztatów

naprawczych) oraz obiektów obs³ugi komunikacji samochodo-
wej z wy³¹czeniem stacji paliw p³ynnych,

-teren parkingów i placów postojowych oraz dróg we-
wnêtrznych o znaczeniu dróg po¿arowych,

-teren rzemios³a produkcyjno-us³ugowego z wy³¹czeniem
funkcji mieszkaniowej,

-teren obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (elek-
troenergetycznych, separacji �cieków, urz¹dzeñ grzewczych i
wentylacyjnych, przeciwpo¿arowego zaopatrzenia wodnego),

-teren dzia³alno�ci produkcyjnej o niskiej intensywno�ci,
w tym obiekty i urz¹dzenia przemys³u spo¿ywczego oraz prze-
twarzania i przechowania produktów spo¿ywczych,

-zieleñ izolacyjna aktywna w granicach terenów funkcjo-
nalnych;

w zakresie zabudowy i zagospodarowania :

-utrzymuje siê istniej¹ce obiekty kubaturowe oraz urz¹-
dzenia infrastruktury technicznej  w dobrym stanie technicznym,
z dopuszczeniem ich przebudowy, rozbudowy lub likwidacji,

-dopuszcza siê budowê nowych obiektów o funkcji i spo-
sobie u¿ytkowania okre�lonych wy¿ej,

-wysoko�æ zabudowy ogranicza siê do 12,0 m (kat. "N" wg
szczegó³owych wytycznych przeciwpo¿arowych i ratownictwa tech-
nicznego), z dachami p³askimi o nachyleniu po³aci max. 25%,
usytuowane w nieprzekraczalnych liniach zabudowy okre�lonych
na rysunku planu,

-dopuszcza siê wtórny podzia³ terenu z przeznaczeniem
dla poszczególnych form u¿ytkowania, który nale¿y wykonaæ w
oparciu o odrêbnie opracowan¹ koncepcjê projektu zagospo-
darowania uwzglêdniaj¹c¹ ustalenia niniejszego planu miej-
scowego, przede wszystkim ustalaj¹cy wewnêtrzny uk³ad ko-
munikacyjny i podstawowe elementy uzbrojenia terenu;

w zakresie obs³ugi komunikacyjnej :

-zak³ada siê obs³ugê komunikacyjn¹ terenu poprzez w³¹-
czenie drogi 92L (ulicy Nowowiejskiej kat. "L") oraz ulicy Gusta-
wa Morcinka kat."D",

-ilo�æ skrzy¿owañ (wjazdów i wyjazdów) z ul.Nowowiejsk¹
oraz z ul.G.Morcika winna wynikaæ z opracowanej koncepcji pro-

3. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ ³¹czenie g³oso-
wania nad pewn¹ grup¹ poprawek je¿eli nie zg³oszono w tym
zakresie wniosku przeciwnego.

§ 8. Projekty uchwa³ kierowane pod obrady Rady Powiatu prze-
kazywane s¹, za po�rednictwem odpowiedniej komórki organi-
zacyjnej starostwa, Przewodnicz¹cemu Rady.
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jektu zagospodarowania terenu oraz warunków technicznych
jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie,

-wewnêtrzna obs³uga komunikacyjna oparta winna byæ o
uk³ad dróg wewnêtrznych kat "D" o szeroko�ci w liniach rozgra-
niczenia 10,0 m, z jezdniami o szeroko�ci 6,0 m, promieniami
skrêtów min. 11,0 m, spe³niaj¹cych równie¿ rolê dróg po¿aro-
wych,

-w ramach poszczególnych form i funkcji u¿ytkowania na-
le¿y zabezpieczyæ miejsca parkingowe dla interesantów oraz
samochodów ciê¿arowych i dostawczych, jak równie¿ zabezpie-
czyæ ogólne strefy parkingowe w rejonie skrzy¿owañ z ul.Nowo-
wiejsk¹;

w zakresie uzbrojenia :

-dopuszcza siê realizacjê nowych b¹d� uzupe³niaj¹cych
elementów uzbrojenia technicznego, pod warunkiem ich usytu-
owania na terenach ogólnodostêpnych tj. ci¹gach komunikacji
wewnêtrznej ( nie dotyczy przy³¹czy do poszczególnych obiek-
tów),

-warunkuje siê ogrzewanie obiektów oraz wytwarzanie cie-
p³a do celów technologicznych niskoemisyjnymi �ród³ami ener-
gii b¹d� ich w³¹czenie do zdalaczynnego �ród³a ciep³a (NEC),

-adaptuje siê istniej¹c¹ stacjê transformatorow¹ wie¿ow¹,za-
silanie energetyczne obiektów wy³¹cznie kablami podziemny-
mi.

§ 5. Dla obszaru objêtego zmian¹ planu ustala siê szczególne
warunki zagospodarowania terenu, wynikaj¹ce z potrzeby ochro-
ny �rodowiska i zdrowia ludzi :

1. Zakazuje siê lokalizacji i dzia³alno�ci, mog¹cych mieæ
negatywny wp³yw na warunki higieniczno-sanitarne produkcji
¿ywno�ci, a w szczególno�ci powoduj¹cych emisjê substancji
toksycznych do powietrza lub ich akumulowanie w wodzie, gle-
bie lub gruncie.

2. Zakazuje siê lokalizacji obiektów budowlanych i insta-
lacji oraz podejmowania dzia³alno�ci innych ni¿ wymienione w
punkcie 1, których oddzia³ywanie narusza standardy jako�ci �ro-
dowiska, w rozumieniu przepisów prawa ochrony �rodowiska -
poza granicami w³asno�ci inwestora lub zarz¹dzaj¹cego tere-
nem.

3. W przypadku lokalizacji przedsiêwziêæ lub dzia³alno�ci
nie kwalifikowanych, z mocy przepisów szczególnych prawa
ochrony �rodowiska, jako znacz¹co oddzia³ywuj¹ce na zdrowie
ludzi tj. rodzaje, natê¿enia / stê¿enia i zasiêgi tych oddzia³ywañ,
bêd¹ okre�lone w projekcie budowlanym.

4. Zakazuje siê lokalizacji obiektów budowlanych i urz¹-
dzeñ, których wykorzystywanie powodowa³oby naruszenie wy-
magañ w zakresie dopuszczalnych warto�ci poziomu ha³asu
ustalonych w punkcie 4.1 w stosunku do zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej po³o¿onej poza granicami terenu bjête-
go planem i oznaczonych odpowiednimi symbolami D 57a MN
i D 61 MN.

4.1.Ustala siê nastêpuj¹ce, dopuszczalne poziomy ha³a-
su zewnêtrznego na wschodniej granicy terenu przemys³owego
-  na ca³ej jej d³ugo�ci s¹siaduj¹cej z terenem D 57a MN, wyra-
¿one równowa¿nym poziomem d�wiêku A w dB :

a/ od �róde³ komunikacyjnych :
    pora dnia ( 6°° ÷  22°°)
    przedzia³ czasu odniesienia równy 16 godzin -

               Leq = 55 dB(A)
    pora nocy  ( 22°° ÷  6°°)
    przedzia³ czasu odniesienia równy 8 godzin -

               Leq = 45 dB(A)

b/ od pozosta³ych obiektów i grup �róde³ ha³asu :
          pora dnia  ( 6°° ÷  22°°)
          przedzia³ czasu odniesienia równy 8 najmniej
          korzystnym godzinom dnia

-          Leg = 45 dB(A)
          pora nocy ( 22°° ÷  6°°)
          przedzia³ czasu odniesienia równy 1 najmniej
          korzystnej godzinie nocy

-          Leg = 40 dB(A)

4.2. W przypadku zmiany prawa ochrony �rodowiska usta-
lenia zawarte w punkcie 4.1 trac¹ moc na rzecz przepisów pra-
wa powszechnie obowi¹zuj¹cego.

4.3. Dopuszczalny poziom ha³asu wewn¹trz pomieszczeñ
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, w tym przypadku biur i labo-
ratoriów, okre�laj¹ wymagania polskich norm.

4.4. Usytuowanie urz¹dzeñ oraz rozwi¹zania techniczne
systemów : wentylacji, klimatyzacji, sprê¿onego powietrza itp.
musz¹ uwzglêdniaæ wymagania ochrony przed ha³asem tere-
nów mieszkaniowych po³o¿onych poza granicami obszaru ob-
jêtego planem.

5. Dla zapewnienia odpowiedniego stanu higieny atmos-
fery, gruntu i wód gruntowych na terenach przeznaczonych w
szczególno�ci na cele produkcji ¿ywno�ci.

5.1.Zakazuje siê gromadzenia odpadów na nie uszczel-
nionym pod³o¿u, a w przypadku odpadów niebezpiecznych - poza
pomieszczeniami specjalnie wydzielonymi i zabezpieczonymi.

5.2 Nakazuje siê projektowanie podziemnych i nadziem-
nych zbiorników do  gromadzenia paliw energetycznych i innych
substancji toksycznych, s³u¿¹cych dzia³alno�ci podstawowej
zak³adów na terenie których bêd¹ realizowane,  z zastosowa-
niem rozwi¹zañ najlepszej techniki w zakresie : zamkniêtych
obiegów par, systemów monitorowania nieszczelno�ci zbiorni-
ków i instalacji,  systemów kontroli jako�ci wód gruntowych oraz
innych rozwi¹zañ  minimalizuj¹cych oddzia³ywania i zapobiega-
j¹cych sytuacjom awaryjnym.

6. Masy ziemne stanowi¹ce grunt rodzimy, usuwane lub
przemieszczane w zwi¹zku  realizacj¹ obiektów budowlanych i
budowli, mog¹ byæ wykorzystane dla potrzeb niwelacji terenu
lub realizacji elementów zagospodarowania terenu w formie
"ma³ej architektury". Przemieszczenie mas ziemnych, poza te-
ren objêty granicami planu, musi byæ poprzedzone ustaleniem
stopnia jego zanieczyszczenia substancjami okre�lonymi w prze-
pisach szczególnych prawa ochrony �rodowiska oraz przed³o-
¿eniem w³a�ciwemu organowi informacji, o której mowa w prze-
pisach prawa o odpadach.

7. Realizacja celów ochrony �rodowiska okre�lonych w
§ 5 niniejszej uchwa³y oraz stopieñ spe³nienia wymagañ w za-
kresie ochrony zdrowia ludzi i standardów jako�ci ochrony �ro-
dowiska okre�lonych w niniejszym paragrafie, bêd¹ monitoro-
wane w ramach gminnego programu ochrony �rodowiska, o
którym mowa w przepisach prawa ochrony �rodowiska.

8. Wyniki monitoringu, o którym mowa w pkt 7 zostan¹
przekazane Staro�cie Powiatu Nyskiego celem uwzglêdnienia
w powiatowym programie ochrony �rodowiska  -  zgodnie z prze-
pisami prawa ochrony �rodowiska.

§ 6. Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu w s¹siedztwie Fortu III
wszelka nowa zabudowa musi byæ opiniowana  przez Opolskie-
go Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.

§ 7. Zgodnie z art.36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla terenów objêtych zmian¹ planu okre�lonych sym-
bolami D 43a B,S,KP,Uag,Urp,KS,PPn,EE, UHh ustala siê staw-
kê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty od wzro-
stu warto�ci nieruchomo�ci w wysoko�ci : 0%.
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§ 8. Trac¹ moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskie-
go gminy Nysa zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XLIV/261/93 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 30 czerwca 1993r., w czê�ci uregulowa-
nej niniejsz¹ uchwa³¹.

§ 9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

§ 10. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo
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Uchwa³a Nr XLIV/303/2002
Rady Powiatu w Ole�nie

z dnia 7 pa�dziernika 2002 r.

w sprawie zmian bud¿etu Powiatu Oleskiego/Ziemskiego/.

Na podstawie art. 109 , art. 111 ust. 2 , art. 116, art. 124 ust.
1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
/Dz.U.Nr 155 poz. 1014 z pó�n. zm./ oraz art. 12 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./ - Rada Powiatu w Ole�nie uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1. Zwiêkszyæ plan dochodów powiatu o kwotê 174.300,- z³,
w tym:
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§ 4.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

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

§ 6. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Bernard Gaida
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Uchwa³a Nr XLIV/304/2002
Rady Powiatu w Ole�nie

z dnia 7 pa�dziernika 2002 r.

w sprawie  zmian do uchwa³y Rady Powiatu Nr XXXV/223/2001 z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia
bud¿etu powiatu na 2002 rok.

 Na podstawie art.22 ust. 1,2,3 pkt.2, ust. 4 i 6, art. 109, art.
110 ust.1, art. 111 ust. 2, art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopa-
da 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z
pó�n. zm.), oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z
pó�n. zm.)-Rada Powiatu w Ole�nie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1.Zwiêkszyæ plan przychodów Funduszu Gospodarki Zaso-
bem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotê 25.000 z³.

2.Zmniejszyæ plan wydatków bie¿¹cych Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotê 25.000 z³,

w tym:
- 13.300 z³ - wydatki maj¹tkowe - instalacja centrali telefo-

nicznej w ramach Adaptacja budynku b. Banku �l¹skiego w Ole-

�nie na siedzibê Wydzia³u Geodezji, Kartografii, Katastru i Go-
spodarki Mieniem, w tym Powiatowego O�rodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, celem poprawy warunków pracy
oraz polepszenia warunków przechowywania dokumentów geo-
dezyjnych (6.000 z³) oraz op³acenie VAT-u od zakupu sprzêtu
informatycznego oraz oprogramowania niezbêdnego do zak³a-
dania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów (7.300 z³).

- 11.700 z³ - wydatki bie¿¹ce

§ 2W zwi¹zku z powy¿szymi zmianami za³¹cznik nr 8 do
uchwa³y bud¿etowej: Plan finansowy Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym otrzymuje brzmienie:

Paragraf Wyszczególnienie Plan

PRZYCHODY

083
Wp³ywy z us³ug

325.000

296 Przelewy redystrybucyjne 50.000

                  RAZEM 375.000

  Stan �rodków obrotowych netto na pocz¹tek okresu
sprawozdawczego

346.369

                  Ogó³em 721.369

WYDATKI

2960 Przelewy redystrybucyjne 65.000

4210 Zakupy materia³ów i wyposa¿enia 87.700

4270 Zakupy us³ug remontowych 3.000

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 90.000

4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.000

6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych Adaptacja

budynku b. Banku �l¹skiego w Ole�nie na siedzibê Wydzia³u
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem, w tym

Powiatowego O�rodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej, celem poprawy warunków pracy oraz

polepszenia warunków przechowywania dokumentów

geodezyjnych � 457.300 z³, zakup kserokopiarki 3.700 z³,
op³acenie VAT-u od zakupu sprzêtu informatycznego oraz
oprogramowania niezbêdnego do zak³adania i aktualizacji
operatów ewidencji gruntów � 7.300 z³

468.300

                  RAZEM 715.000

  Stan �rodków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 6.369

                  Ogó³em 721.369
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§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

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

§ 5. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Bernard Gaida
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ANEKS   Nr 1/2002

zawarty w dniu  3 stycznia 2003 r do Porozumienia Nr 2 z dnia 1 stycznia 2002r.

w sprawie powierzenia wykonywania zadañ zarz¹dcy dróg
powiatowych po³o¿onych w granicach administracyjnych mia-
sta Ozimek, pomiêdzy:

Zarz¹dem Powiatu Opolskiego reprezentowanym przez :
1. Henryka Lakwê   -     Starostê Opolskiego
2. Krzysztofa Wysdaka    -     Wicestarostê
a Burmistrzem Ozimka  -  Panem Janem Labusem.

1. W § 2 Porozumienia dodaje siê ustêp 6 w brzmieniu:
" Wysoko�æ dotacji w 2003 r. wynosi 31.000 z³ (s³ownie trzydzie-
�ci jeden tysiêcyz³otych)".

2. Aneks niniejszy sporz¹dzono w dwóch  jednobrzmi¹-
cych egzemplarzach, po jednym  egzemplarzu dla ka¿dej ze stron,

3. Niniejsze Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem za-
warcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego.

Przekazuj¹cy:                                            Przyjmuj¹cy:
Starosta Opolski                                       Burmistrz
Henryk Lakwa                                           Jan Labus
Wicestarosta Opolski
Krzysztof Wysdak
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ANEKS   Nr 1/2002

zawarty w dniu  19 grudnia 2002 r. do Porozumienia Nr 3 z dnia 1 lutego 2002r.

w sprawie powierzenia wykonywania zadañ zarz¹dcy dróg
powiatowych miejskich,  przebiegaj¹cych w granicach admini-
stracyjnych miasta Niemodlin, pomiêdzy:

Zarz¹dem Powiatu Opolskiego, reprezentowanym przez :
1. Henryka Lakê              -     Starostê Opolskiego
2. Krzysztofa Wysdaka   -     Wicestarostê
a Burmistrzem Niemodlina  - Panem Stanis³awem Cha-

limoniukiem.

1. W § 2 Porozumienia dodaje siê ustêp 6 w brzmieniu:
" Wysoko�æ dotacji w 2003 r. wynosi 68.000 z³ (s³ownie:

sze�ædziesi¹t osiem tysiêcy z³otych)".

2. Aneks niniejszy sporz¹dzono w dwóch  jednobrzmi¹-
cych egzemplarzach, po jednym  egzemplarzu dla ka¿dej ze stron,

3. Niniejsze Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem za-
warcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego.

Przekazuj¹cy:                                                                 Przyjmuj¹cy:
Starosta Opolski                                                               Burmistrz
Henryk Lakwa                                           Stanis³aw Chalimoniuk
Wicestarosta Opolski
Krzysztof Wysdak


