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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) -
Rada Gminy Dobrzeñ Wielki uchwala, co nastêpuje :

§1. Nadaje siê nazwê "£¥KOWA" ulicy prostopad³ej do ulicy NOWEJ ,
³¹cz¹cej siê z ul. OBROÑCÓW POKOJU w Borkach , oznaczonej numerem
dzia³ki nr 166/38   km. 3,  na nowo wyznaczonych terenach zabudowy
mieszkaniowej.

Po³o¿enie ulicy okre�la mapka bêd¹ca za³¹cznikiem do niniejszej
uchwa³y.
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Uchwa³a Nr IV/44/2003
Rady Gminy Dobrzeñ Wielki

z dnia 20 lutego 2003 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Dobrzeñ Wielki

Gerard Halama
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Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o
systemie o�wiaty (Dz. U z 1996 r. Nr 67, poz.329 z pó�n. zm.) oraz
art.2, art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy
wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96)
-  Rada Miejska G³ogówka uchwala, co nastêpuje:

§1. § 2 uchwa³y otrzymuje brzmienie:
Ustala siê z dniem 1 wrze�nia 2003 r .sieæ gimnazjów pu-

blicznych, jak nastêpuje:

1. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w G³ogówku ul. Ko�ciuszki 10.
Obwód gimnazjum obejmuje:
a) ulice miasta Glogówek: Dworcowa, Plac Wolno�ci, Pio-

tra Skargi, Mickiewicza, Rynek, Szkolna, Spó³dzielcza, Staszica,
Ko�cielna, Ko³³¹taja, Ligonia, 3 Maja, Plac Moniuszki, Plac Miar-
ki, S³owackiego, D¹browskiego, Reja, Sienkiewicza, Weso³a,
Sportowa, K¹pielowa, Aleja Lipowa, Reymonta, Chopina, Orzesz-
kowej, G³ubczycka, Konopnickiej, M³yñska, Ogrodowa, Prusa,
Wodna, Wyspiañskiego, Zbo¿owa,Kolejowa, £¹kowa, Niepodle-
g³o�ci, Piastowska, Podgórna, Wielkie Oracze, Jana Sobieskie-
go, Boñczyka, G³ogowiec, Ko�ciuszki, Damrota, Jagielloñska,
Jana Kazimierza, Targowa, Wiejska, Rataja, Zamkowa, Stefana
Batorego, Fabryczna, Pasternik, Polna, �wiêtej Anny, Winiary, Tyl-
ne Winiary, Ma³e Winiary, Powstañców, Klasztorna,
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Uchwa³a Nr IV/26/2003
Rady Miejskiej G³ogówka

z dnia 24 lutego 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr VIII/71/99 Rady Miejskiej G³ogówka z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci
publicznych szkó³ podstawowych oraz gimnazjów publicznych na terenie gminy Glogówek, a tak¿e ich obwodów.

b) miejscowo�ci gminy G³ogówek; Nowe Kotkowice,
Chudoba, Mochów, Rzepcze, Le�niki, Kierpieñ, Biedrzychowi-
ce, Wróblin, Stare Kotkowice, Zwiastowice, Twardawa, Twar-
dawa - Przysió³ek Ma³kowice, Zawada wraz z przysió³kami (Bud,
Sys³ów, Mucków, Golczowice), B³a¿ejowice, Mionów.

2. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Rac³awicach �l¹skich,
ul Zwyciêstwa 23.

Obwód gimnazjum obejmuje miejscowo�ci gminy G³o-
gówek: Rac³awice �l¹skie, Dzier¿ys³awice, Wierzch, Szonów,
Góreczno, Tomice, Kazimierz, Kazimierz- Anachów, Cieszniów.

§ 2. Wykonanie powierza siê Burmistrzowi G³ogówka.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem opublikowania w
Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym,  z moc¹ obowi¹zuj¹c¹
od 1 wrze�nia 2003 roku.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Marek Pelka

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o
samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r.  Nr 142 poz.1591;  2002 r. Nr 23
poz.230, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984/  -  Rada Miejska w
G³ubczycach uchwala, co nastêpuje:

§1. Zmienia siê dotychczasow¹ tre�æ § 1 , który otrzymuje
brzmienie :

"Czê�ci dzia³ki nr 472/2, stanowi¹cej zurbanizowane tere-
ny niezabudowane , po³o¿onej u zbiegu ulic Zakonnej i Klasztor-
nej w G³ubczycach nadaje siê nazwê

- Plac ks. Bp Antoniego Adamiuka ".
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Uchwa³a Nr V/67/2003
Rady Miejskiej w G³ubczycach

z dnia 20 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXVIII/348/2002 Rady Miejskiej w G³ubczycach z dnia 25 kwietnia 2002 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta G³ubczyce.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ubczyc .

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

                                                                     Krzysztof Skowyra
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Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z pó�n. zm.1/  -  Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê Statut Gminy Gogolin, który stanowi za-
³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gogolina.

§ 3. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XII/
100/99 z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Gogolin  /Dz.Urz. Woj.Op. z 2000 r. Nr 3 poz. 11 /  i uchwa³y
zmieniaj¹ce: Nr XVII/133/2000  z dnia 23 maja 2000 r., Nr XXI/
156/2000 z dnia 14 wrze�nia 2000 r., Nr XXX/229/2001 z dnia
28 sierpnia 2002 r.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gogolinie

Stanis³aw Kurzeja

1  zmiany ukaza³y siê w: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806/.

                                                               Za³¹cznik
                                               do uchwa³y Nr V/ 34 /2003

                                                     Rady Miejskiej w Gogolinie
                                                    z dnia 17 lutego 2003 r.

STATUT
GMINY GOGOLIN

 Rozdzia³ I
 Postanowienia ogólne

§ 1.  Statut okre�la:
1) ustrój Gminy Gogolin;
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jedno-

stek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych
jednostek w pracach Rady Miejskiej;

3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej,
komisji Rady  Miejskiej;

4) tryb pracy  Burmistrza Gogolina;
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej;
6) zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady Miej-

skiej, jej komisji i Burmistrza Gogolina oraz korzystania z nich.

§ 2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Gogolin;
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê  Miejsk¹ w Go-

golinie;
3) komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Miej-

skiej w Gogolinie;
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Uchwa³a Nr V/34/2003
Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 17 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin.

4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Gogolinie,

5) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza  Gogolina;
6) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Gogolin;
7) Ustawie  - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia

8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.);

8) Urzêdzie - Urz¹d  Miejski w Gogolinie.

Rozdzia³ II
Gmina

§ 3. Gmina jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samo-
rz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publiczne-
go na swoim terytorium.

§ 4. 1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Krapkowickim, w
Województwie Opolskim i obejmuje obszar 101 km2.

2. Granice terytorialne Gminy okre�la mapa, stanowi¹ca
za³¹cznik nr 1 do Statutu.

3. Burmistrz   prowadzi rejestr jednostek pomocniczych
Gminy.

§ 5. 1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy
jednostki organizacyjne.

2. Wykaz jednostek organizacyjnych stanowi za³¹cznik
nr 2 do Statutu.

3. Burmistrz  prowadzi rejestr gminnych jednostek orga-
nizacyjnych.

§ 6.1. Herb Gminy przedstawiaj¹: na tarczy czerwonej piec
wapienny, pomnik Karolinki oraz k³osy zbo¿a. Wzór herbu okre-
�la za³¹cznik nr 3 do Statutu.

2. Barwy Gminy okre�la trójkolorowa flaga, koloru  czer-
wono-¿ó³to-bia³ego. Wzór flagi okre�la za³¹cznik nr 4 do Statutu.

3. Zasady u¿ywania herbu i barw Gminy oraz insygniów
w³adz okre�la Rada w odrêbnej uchwale.

§ 7.Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Gogolin.

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 zniesienia
jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jed-
nostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy Gminy;

2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednost-
ki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, któ-
rych tryb okre�la Rada odrêbn¹ uchwa³¹;

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Bur-
mistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki;

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w
miarê mo¿liwo�ci - uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania prze-
strzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
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2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê od-
powiednio postanowienia ust. 1.

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

1) obszar;
2) granice;
3) siedzibê w³adz;
4) nazwê jednostki pomocniczej.

§ 10. 1. Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodar-
kê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy. Wykaz  jednostek po-
mocniczych gminy stanowi za³¹cznik nr 5 do Statutu.

2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodaruj¹ samodziel-
nie �rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te
�rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych na tych jednostkach.

3. Rada uchwala corocznie za³¹cznik do uchwa³y bud¿eto-
wej, okre�laj¹cy wydatki jednostek pomocniczych w uk³adzie dzia-
³ów lub rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.

4. Jednostki pomocnicze, decyduj¹c o przeznaczeniu �rod-
ków, o których mowa w ust. 2, obowi¹zane s¹ do przestrzegania
podzia³u wynikaj¹cego z za³¹cznika do bud¿etu Gminy.

5. Jednostki pomocnicze mog¹ podejmowaæ decyzje o
wydatkowaniu �rodków bud¿etowych, ka¿dorazowo do kwoty ujê-
tej w uchwale, okre�laj¹cej wydatki jednostki pomocniczej.

6. Decyzje, o jakich mowa w ust. 2 - 5, s¹ wi¹¿¹ce dla osób
sk³adaj¹cych o�wiadczenia woli, w zakresie zarz¹du mieniem
Gminy.

7. �rodki finansowe, o których mowa w ust. 2, przekazywa-
ne s¹ na odrêbne rachunki bankowe otwierane dla poszczegól-
nych jednostek pomocniczych. Jako osoby upowa¿nione do dys-
ponowania �rodkami zgromadzonymi na poszczególnych rachun-
kach, wskazuje siê, w umowach rachunków bankowych, ka¿do-
czesnego  przewodnicz¹cego organu wykonawczego danej jed-
nostki pomocniczej.

§ 11.Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okre�lonych w statutach tych jednostek.

§ 12.1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej mo¿e uczestniczyæ w sesjach Rady.

2. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ prze-
wodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej
uczestnictwo w sesjach Rady.

3. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego mo¿e zabieraæ
g³os na sesjach, nie ma jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.

Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady

§ 13. 1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w
Gminie.

2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.

§ 14.1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje
oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y
Rady.

2. Burmistrz i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady,
której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alno�ci.

§ 15. Do wewnêtrznych struktur Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy;
2) Wiceprzewodnicz¹cy;
3)  komisje sta³e, wymienione w Statucie;
4) dora�ne komisje powo³ane do okre�lonych zadañ.

§ 16.1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1)  Rewizyjn¹;
2)  Bud¿etu, Finansów i Planowania;
3) Infrastruktury Komunalnej, £adu, Porz¹dku i Bezpie-

czeñstwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska;
4)   O�wiaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia;
5)   Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji z Uni¹

Europejsk¹.
2. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1) rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych ko-

misji przez Radê, Burmistrza oraz spraw przedk³adanych przez
cz³onków komisji;

2) wystêpowanie z inicjatyw¹  uchwa³odawcz¹ oraz przy-
gotowanie projektów uchwa³ Rady;

3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwa³ Rady;
4) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków mieszkañ-

ców Gminy dotycz¹cych zakresu kompetencji komisji w spra-
wach dzia³alno�ci Rady, Burmistrza oraz Urzêdu i innych insty-
tucji ,dzia³aj¹cych na terenie Gminy;

5)  opracowanie podstawowych kierunków dzia³añ, pro-
gramów oraz koordynacja planów pracy Rady.

3. W czasie trwania kadencji, Rada mo¿e powo³aæ komi-
sje dora�ne do wykonywania okre�lonych zadañ, okre�laj¹c
ka¿dorazowo zakres dzia³ania i sk³ad osobowy.

§ 17.1. Wyboru Przewodnicz¹cego i dwóch Wiceprzewodni-
cz¹cych dokonuje Rada nowej kadencji, na pierwszej sesji.

2. Czynno�ci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji,
obejmuj¹:

1) okre�lenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo
wybranej Rady;

2) przygotowanie porz¹dku obrad;
3) dokonanie otwarcia sesji;
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wie-

kiem spo�ród radnych obecnych na sesji.

§ 18.Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobec-
no�ci w³a�ciwy Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególno�ci:

1) zwo³uje sesje Rady;
2) przewodniczy obradom;
3) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady;
4) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami

uchwa³;
5) podpisuje uchwa³y Rady;
6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do

wykonywania przez radnych ich mandatu.

§ 19.W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d� wyga�niêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub jednego z Wiceprzewodnicz¹-
cych Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej
sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.

§ 20.Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cych nale¿y wy-
konywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê.

§ 21. Przewodnicz¹cy Rady koordynuje z ramienia Rady
prace komisji Rady.

§ 22. Obs³ugê Rady i jej struktur zapewnia wyznaczona
przez Burmistrza komórka organizacyjna Urzêdu.

Rozdzia³ V
Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady

§ 23.1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze
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uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okre�lone w usta-
wie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach, a tak¿e w
przepisach prawnych, wydawanych na podstawie ustaw.

2. W formie uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ równie¿:
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 zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zg³aszania ini-
cjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.

§ 24.Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez Prze-
wodnicz¹cego Rady, na zasadach okre�lonych w ustawie.

2. Przygotowanie sesji

§ 25.1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad;
2) ustalenie czasu i miejsca obrad;
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym

projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów porz¹d-
ku obrad w terminie, o jakim mowa w ust. 4.

3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upo-
wa¿nienia - jeden   z Wiceprzewodnicz¹cych.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych, powiadamia siê radnych najpó�niej na 7 dni przed
terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych lub w inny sku-
teczny sposób.

5. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w
ust. 4 , Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyzna-
czyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek   o odroczenie sesji mo¿e
byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed g³oso-
waniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.

6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie ob-
rad Rady, powinno byæ podane do publicznej wiadomo�ci w
sposób zwyczajowo przyjêty.

7. Terminy, o jakich mowa w ust. 4, rozpoczynaj¹ bieg od
dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie obejmuj¹
dnia odbywania sesji.

§ 26.Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiê-
gniêciu opinii Burmistrza, ustala listê osób zaproszonych na
sesjê.

3. Przebieg sesji

§ 27.Burmistrz obowi¹zany jest udzieliæ Radzie niezbêd-
nej pomocy technicznej  i organizacyjnej w przygotowaniu i od-
byciu sesji.

§ 28.Publiczno�æ obserwuj¹ca przebieg sesji, zajmuje wy-
znaczone dla niej miejsca.

§ 29. -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-AB-0911-1-28/2003  z dnia 19  marca  2003 r.

§ 30.1. 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 posiedze-
niu tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji, w trybie przewidzianym w ust. 1,
Rada mo¿e postanowiæ w szczególno�ci ze wzglêdu na nie-
mo¿liwo�æ wyczerpania porz¹dku obrad lub konieczno�æ jego
rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub
ze wzglêdu na inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwia-
j¹ce 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.

§ 31.Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach usta-
lanych w planie pracy Rady, lub w terminach okre�lonych przez
Przewodnicz¹cego Rady.

§ 32.1. 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.

§ 33.1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.

2. W razie nieobecno�ci Przewodnicz¹cego, czynno�ci
okre�lone w ust. 1, wykonuje jeden z Wiceprzewodnicz¹cych
Rady, upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego.

3. 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.

§ 34.1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: "Otwieram sesjê Rady Miej-
skiej w Gogolinie".

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

§ 35.1. Po stwierdzeniu prawomocno�ci obrad, Przewod-
nicz¹cy Rady przedstawia do uchwalenia projekt porz¹dku ob-
rad.

2. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególno�ci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji;
2) sprawozdanie z dzia³alno�ci Burmistrza w okresie miê-

dzysesyjnym;
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska;
4) interpelacje i zapytania radnych;
5) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich

sesjach;
6) wolne wnioski i informacje.
3. Z wnioskiem o uzupe³nienie b¹d� zmianê porz¹dku

obrad mo¿e wyst¹piæ ka¿dy z radnych i Burmistrz.

§ 36.1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Burmi-
strza, dla których prowadzi siê rejestr.

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 ustnej lub pisemnej.
W formie pisemnej interpelacje sk³ada siê na rêce Przewodni-
cz¹cego Rady, który niezw³ocznie przekazuje interpelacjê adre-
satowi.
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5. Odpowied� na interpelacjê jest udzielana w formie pi-
semnej, w terminie 14 dni,  na rêce Przewodnicz¹cego Rady i
radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.

6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Burmistrz lub w³a-
�ciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Burmistrza.

7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny
interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o
nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.

8. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie, na najbli¿szej sesji Rady,
w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.

§ 37.1. 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, wówczas odpowied� pisemna powinna byæ udzielona
w terminie 14 dni. Postanowienia  § 36 ust.  6 i 7, stosuje siê
odpowiednio.

§ 38.1. 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
Przewodnicz¹cego Rady.

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

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

§ 39.1. 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 lub zachowanie
radnego, w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, b¹d�
uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje rad-
nego "do porz¹dku", a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku, mo¿e
odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokole.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady, zaproszonych na sesjê i do publiczno�ci.

5. - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-AB-0911-1-28/2003  z dnia 19  marca  2003 r.

§ 40.Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyj-
muje do protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pi-
�mie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym Radê.

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

- stwierdzenia  quorum;
- zmiany porz¹dku obrad;
- ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów;
- zamkniêcia listy mówców lub kandydatów;
- zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y;
- zarz¹dzenia przerwy;
- odes³ania projektu uchwa³y do komisji;
- przeliczenia g³osów;
- przestrzegania regulaminu obrad.

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.

§ 42.1. 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.

§ 43.1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy
Rady zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê, w
celu umo¿liwienia w³a�ciwej Komisji lub Burmistrzowi ustosun-
kowania 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.

§ 44.1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad, Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê " Zamykam  Sesjê
Rady  Miejskiej w Gogolinie".

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.

§ 45.1. 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.

§ 46.1. Pracownik Urzêdu, wyznaczony przez Burmistrza w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej sesji
protokó³.

2. Przebieg sesji mo¿e byæ nagrywany na ta�mie magne-
tofonowej, któr¹ przechowuje siê do czasu przyjêcia protoko³u,
o którym mowa w §  35 ust. 2  pkt 1.

§ 47.1. 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 protoko³u z poprzedniej sesji;
5) ustalony porz¹dek obrad;
6) przebieg obrad, a w szczególno�ci tre�æ wyst¹pieñ albo

ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych
wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia pisemnych
wyst¹pieñ;

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

8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbne-
go do tre�ci uchwa³y;

9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹-
cej protokó³.
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§ 48.1. 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.

2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêd-
niony, wnioskodawca mo¿e wnie�æ sprzeciw do Rady.

3. Rada przyjmuje protoko³ z poprzedniej sesji po rozpa-
trzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

§ 49.1. 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. Przewodnicz¹cy Rady dorêcza uchwa³y Burmistrzowi
najpó�niej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.

3. Wyci¹gi z protoko³u z sesji oraz kopie uchwa³, Przewod-
nicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które s¹
zobowi¹zane do okre�lonych dzia³añ, z dokumentów tych wyni-
kaj¹cych.

4. Uchwa³y

§ 50.Uchwa³y, o jakich mowa w § 23 ust. 1, s¹ sporz¹dza-
ne w formie odrêbnych dokumentów, a w § 23 ust. 2 wpisem do
protoko³u

§ 51.1. Z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ mo¿e wystêpowaæ:
co najmniej trzyosobowa grupa radnych, kluby radnych, komi-
sje Rady, Przewodnicz¹cy Rady oraz Burmistrz.

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.

§ 52.Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym zna-
czeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê
wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych
i neologizmami.

§ 53.1. 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  Burmistrza.

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

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

§ 55.1. Burmistrz ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w reje-
strze 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

§ 56.W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

§ 57.1. W przypadku ustawowego wymogu tajnego g³oso-
wania  radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart ostemplowanych pieczê-
ci¹ Rady, przy czym Rada ustala ka¿dorazowo sposób g³osowa-
nia, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady w
g³osowaniu jawnym, komisja skrutacyjna, z wy³onionym spo-
�ród siebie przewodnicz¹cym.

2. Komisja skrutacyjna, przed przyst¹pieniem do g³oso-
wania, obja�nia sposób g³osowania, a nastêpnie je przepro-
wadza. Radni kolejno, po wyczytaniu z listy obecno�ci,  oddaj¹
swój g³os.

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 z sesji.

§ 58.1. 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 podda-
je pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, je�li mo¿e to wyklu-
czyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewen-
tualny spór, co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy,
rozstrzyga Przewodnicz¹cy obrad.

3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad, przed zamkniêciem listy kandydatów, za-
pytuje ka¿dego z nich, czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzyma-
niu odpowiedzi twierdz¹cej, poddaje pod g³osowanie zamkniê-
cie listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.

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

§ 59.1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie
uchwa³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzu-
cenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejno�ci Rada
g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o
podjêcie uchwa³y.

2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych  frag-
mentów projektu uchwa³y, nastêpuje wed³ug ich kolejno�ci, z
tym, ¿e w pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie
rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne po-
prawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod
g³osowanie.

4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek, stosuje siê zasadê okre�lon¹
w ust. 2.

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

6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostat-
niej kolejno�ci za przyjêciem uchwa³y w ca³o�ci ze zmianami
wynikaj¹cymi z poprawek, wniesionych do projektu uchwa³y.

7. - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-AB-0911-1-28/03  z dnia 19  marca  2003 r.

6. Komisje Rady
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§ 60.1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta-
³ych i zakres zadañ komisji dora�nych okre�la Rada w odrêbnych
uchwa³ach.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.

§ 61.1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy, przyjêtym przez Radê.

2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pra-
cy stosownych zmian.

§ 62.1. 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.

§ 63.1. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji
lub upowa¿niony przez  niego zastêpca przewodnicz¹cego komi-
sji, wybrany przez cz³onków danej komisji.

2. Przewodnicz¹cy komisji zwo³uje posiedzenie komisji i
ustala porz¹dek obrad.

3. Komisje do wykonywania swoich zadañ mog¹ zapra-
szaæ specjalistów przez siebie wybranych, za zgod¹ Rady.

§ 641. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio prze-

pisy § 73, § 89 ust. 1, § 91 o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§ 65.1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych, co najmniej raz do
roku, przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alno�ci
komisji.

2. Komisje dora�ne sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia-
³alno�ci na najbli¿szej sesji, po zakoñczeniu prac.

§ 66.Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, w obecno�ci co najmniej
po³owy sk³adu komisji.

7. Radni

§ 67.1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecno�æ na sesjach i
posiedzeniach komisji, podpisem w 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 wyja�nienie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub przewod-
nicz¹cego komisji.

§ 68.W przypadku wniosku pracodawcy, zatrudniaj¹cego
radnego, o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada mo¿e powo-
³aæ komisjê dora�n¹ do zbadania czy rozwi¹zanie stosunku pra-
cy ma zwi¹zek z wykonywaniem mandatu radnego.

§ 69.1. Burmistrz wystawia radnym dokument, podpisany
przez Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie
funkcji radnego.

2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezpo�rednio do Rady we
wszystkich sprawach, zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich funkcji
radnego.

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

§ 70.1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególno�ci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.

2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainte-
resowanych jednostek samorz¹du terytorialnego, w uzgodnie-
niu z organami wykonawczymi tych jednostek.

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy, zainte-
resowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

§ 71.1. 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
wspólnym regulaminem,  uchwalonym przed przyst¹pieniem
do obrad.

Rozdzia³ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 72.1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹ce-
go, Zastêpcy  Przewodnicz¹cego   oraz pozosta³ych cz³onków w
liczbie 3.

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

biera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego Ko-
misji Rewizyjnej.

§ 73.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.

§ 74.1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹-
czeniu od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których mo¿e
powstaæ podejrzenie o ich stronniczo�æ lub interesowno�æ.

2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków, decyduje
pisemnie 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 7 dni
od daty powziêcia wiadomo�ci o tre�ci tej decyzji.

2. Zasady kontroli

§ 75. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alno�æ Bur-
mistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek po-
mocniczych Gminy, pod wzglêdem:

- legalno�ci;
- gospodarno�ci;
- rzetelno�ci;
- celowo�ci.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególno�ci gospodar-

kê finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie
bud¿etu Gminy.

§ 76. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontro-
lne, na zlecenie Rady, w zakresie i w formach, wskazanych w
uchwa³ach Rady.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 22 - 1313 -            Poz.538

§ 77.1. Komisja Rewizyjna pracuje wg rocznych planów
pracy, zatwierdzonych przez Radê.

2. Rada mo¿e zleciæ Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie
kontroli dora�nej.

3. Rada, zlecaj¹c Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie
kontroli dora�nej, okre�la szczegó³owo zakres i przedmiot kon-
troli oraz termin jej przeprowadzenia.

§ 78.1. 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 i 3, wykonywane
s¹ niezw³ocznie.

5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadze-
nia kontroli w ka¿dym  przypadku podjêcia takiej decyzji przez
Radê.

§ 79.1. 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 § 75 ust. 1.

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

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

3. Tryb kontroli

§ 80.1. Kontroli dokonuj¹, w imieniu Komisji Rewizyjnej,
zespo³y kontrolne, sk³adaj¹ce siê co najmniej z dwóch cz³on-
ków Komisji.

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

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

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

5. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, ka¿dy z cz³onków
Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli problemowej,
bez wcze�niejszej uchwa³y Komisji Rewizyjnej oraz upowa¿nie-
nia, o którym mowa w ust. 3. Za przypadki nie cierpi¹ce zw³oki
uwa¿a siê w szczególno�ci sytuacje, w których cz³onek Komisji
Rewizyjnej powe�mie uzasadnione podejrzenie pope³nienia
przestêpstwa lub gdy zachodz¹ przes³anki pozwalaj¹ce przy-
puszczaæ, i¿ niezw³oczne przeprowadzenie kontroli pozwoli unik-
n¹æ niebezpieczeñstwa dla zdrowia lub ¿ycia ludzkiego lub te¿
zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu ko-
munalnym. Za znaczne straty materialne przyjmuje siê straty
równowa¿ne lub wiêksze od kwoty  1 000 z³.

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

7. W przypadku nie zwrócenia siê o wyra¿enie zgody, lub
te¿ odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa w ust. 6, kontroluj¹-
cy niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c notatkê z pod-
jêtych dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt Komisji Rewizyjnej.

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

2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolu-
j¹cy zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.

§ 82.1. 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
wykonania czynno�ci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany
jest do niezw³ocznego z³o¿enia, na rêce osoby kontroluj¹cej,
pisemnego wyja�nienia.

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

§ 83.1. Przewodnicz¹cy Komisji zawiadamia pisemnie Bur-
mistrza i kierownika jednostki kontrolowanej  o zamiarze prze-
prowadzenia kontroli, co najmniej 7 dni przed terminem kontroli.

2. Czynno�ci kontrolne, w miarê mo¿liwo�ci, powinny byæ
wykonywane w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.

4. Protoko³y kontroli

§ 84.1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kon-
troli - w terminie  14 dni od daty jej zakoñczenia - protokó³ pokon-
trolny, obejmuj¹cy:

1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu;
2) imiê i nazwisko 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 kontroluj¹cych i kierownika kontrolowanego

podmiotu lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u, z poda-
niem przyczyn odmowy.

2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje, co do sposobu usuniêcia nieprawid³owo�ci, stwier-
dzonych w wyniku kontroli.

§ 85. 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.
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2. Wyja�nienia, o których mowa w ust. 1, sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.

§ 86.1. 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
podmiotu, protoko³u pokontrolnego do podpisania.

§ 87.Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w czterech eg-
zemplarzach, które -  w terminie 3 dni od daty podpisania proto-
ko³u - otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Burmistrz, Przewodni-
cz¹cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 88.1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwier-
dzenia plan pracy w terminie do dnia 31 grudnia ka¿dego roku.

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

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

misji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli mo¿e
nast¹piæ po zatwierdzeniu planu pracy lub jego czê�ci.

§ 89.1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie do
dnia 30 stycznia ka¿dego roku - roczne sprawozdanie ze swojej
dzia³alno�ci w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzo-

nych kontroli;
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owo�ci wykrytych w

toku kontroli;
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹;
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty

wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli.
3. Poza przypadkiem okre�lonym w ust. 1, Komisja 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

§ 90.1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach,
zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego,  zgodnie z zatwier-
dzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej pisemnie powia-
damia cz³onków komisji o terminie i miejscu posiedzenia.

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;
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. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ

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

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

§ 92.1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii
i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹, w zakresie zwi¹-
zanym z przedmiotem jej dzia³ania.

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych �rod-
ków, wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty
wynagrodzenia ze �rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Ko-
misji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, ce-
lem podjêcia uchwa³y, zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mie-
niem komunalnym do zawarcia stosownej umowy, w imieniu
Gminy.

§ 93.1. 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
zakresie 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 wspó³dzia-
³ania poszczególnych komisji w celu w³a�ciwego ich ukierunko-
wania, zapewnienia skuteczno�ci dzia³ania oraz unikania zbêd-
nych kontroli.

§ 94.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

§ 95.Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.

§ 96.1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie
w nim udzia³u przez co najmniej  3 radnych.

2. Powstanie klubu podlega niezw³ocznemu zg³oszeniu
na pi�mie, 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.

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

§ 98.Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw ka-
dencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.

§ 99.Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wy-
bierani przez cz³onków klubu.
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§ 100.1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy, które
nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem.

2. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocz-
nego przedk³adania regulaminów klubów, Przewodnicz¹cemu
Rady.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.

§ 101.1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodaw-
cze i opiniodawcze, w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.

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

§ 102.Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Burmistrz
obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki, w
zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.

Rozdzia³ VIII
Tryb pracy Burmistrza

§ 103.Burmistrz 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.

§ 104.Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.

§ 105.Burmistrz lub wyznaczony przez niego pracownik
Urzêdu, mo¿e uczestniczyæ w posiedzeniach komisji Rady.

Rozdzia³ IX
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza

§ 106.Zasady i tryb dostêpu do informacji, bêd¹cych infor-
macjami publicznymi, okre�laj¹ odrêbne ustawy.

§ 107.Dostêp do informacji publicznych realizowany jest
w nastêpuj¹cy sposób:

1) zawiadomienia o terminach i tematyce posiedzeñ Rady
i komisji oraz najistotniejszych informacjach, og³asza siê na
tablicach og³oszeñ, w Urzêdzie oraz jednostkach pomocniczych
Gminy;

2) w drodze og³aszania wa¿nych dla mieszkañców Gminy
informacji publicznych w Internecie, na stronie www.gogolin.pl;

3) na wniosek zainteresowanego, w przypadku, kiedy ¿¹-
danej informacji nie ma w miejscach, o jakich mowa w punk-
tach 1 i 2.

§ 108.Informacje, o jakich mowa w § 107 pkt 3, udostêp-
niane s¹, bez zbêdnej zw³oki, w poszczególnych komórkach or-
ganizacyjnych Urzêdu, w godzinach jego pracy.

Rozdzia³ X
Pracownicy samorz¹dowi

§ 109. W Urzêdzie, na podstawie mianowania, mog¹ byæ
zatrudnieni pracownicy, na nastêpuj¹cych stanowiskach:

- naczelnika wydzia³u;
- z-cy naczelnika  wydzia³u;
- kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego;
- inspektora.

Rozdzia³ XI
Postanowienia koñcowe

§ 110. 1. Zmiany w Statucie dokonuje Rada, w trybie w³a-
�ciwym dla jego ustalenia.

2. Datê wej�cia w ¿ycie Statutu okre�la uchwa³a, nadaj¹-
ca niniejszy Statut.
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 Za³¹cznik nr 1
do Statutu Gminy Gogolin
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Za³¹cznik Nr 2
do Statutu Gminy Gogolin

Jednostki Organizacyjne  Gminy Gogolin:

I. Jednostki bud¿etowe:
1) O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Gogolinie;
2) Gminny Zarz¹d O�wiaty w Gogolinie;
3) Stra¿ Miejska w Gogolinie;
4) Publiczne Gimnazjum w Gogolinie;
5) Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 2 im. Kornela Maku-

szyñskiego  w Gogolinie;
6) Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 3 w Gogolinie;
7) Publiczna Szko³a Podstawowa im. Henryka Sienkiewi-

cza w Góra¿d¿ach;
8) Publiczna Szko³a Podstawowa im. Miko³aja Kopernika

w  Malni;
9) Publiczna Szko³a Podstawowa w Zakrzowie;

10) Publiczna Szko³a Podstawowa im. Powstañców �l¹-
skich w Kamieniu �l¹skim;

11) Przedszkole Nr 1 w Gogolinie;
12) Przedszkole Nr 3 w Gogolinie;
13) Przedszkole w Góra¿d¿ach;
14) Przedszkole w  Kamionku;
15) Przedszkole w  Odrow¹¿u;
16) Przedszkole w Choruli.

II. Zak³ady bud¿etowe:

Zak³ad Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Go-
golinie.

III. Instytucje kultury:

Gminna Biblioteka Publiczna.

 Za³¹cznik nr 3
do Statutu Gminy Gogolin
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Za³¹cznik nr 5
do Statutu Gminy Gogolin

Jednostki  pomocnicze  Gminy  Gogolin:

1) Gogolin - Dzielnica Nr 1 /tereny po³o¿one po wschod-
niej stronie torów  kolejowych/;

2) Gogolin - Dzielnica Nr 2 / tereny po³o¿one po zachod-
niej stronie torów kolejowych/;

3) Gogolin - Dzielnica nr 3 /Kar³ubiec/;
4) Gogolin - Dzielnica nr 4 /Strzebniów/;

Za³¹cznik nr 4
do Statutu Gminy Gogolin

5) So³ectwo Góra¿d¿e;
6) So³ectwo Kamieñ �l¹ski;
7) So³ectwo Kamionek;
8) So³ectwo Chorula;
9) So³ectwo Malnia;
10) So³ectwo Obrowiec;
11) So³ectwo Odrow¹¿;
12) So³ectwo D¹brówka;
13) So³ectwo Zakrzów.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 22 - 1319 - Poz.539-540

Na  podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o  samorz¹dzie   gminnym (  Dz. U.  z   2001 r.  Nr  142, poz. 1591
z  pó�n. zm.  )  oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o
utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622,
pó�n. zm. )  - Rada  Miejska w Gogolinie  uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê górne stawki op³at ponoszonych przez w³a-
�cicieli nieruchomo�ci za us³ugi w zakresie usuwania i uniesz-
kodliwiania odpadów komunalnych, �wiadczone przez Zak³ad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie oraz przez
inne podmioty posiadaj¹ce zezwolenie na �wiadczenie us³ug
oraz stawki op³at za powy¿sze us³ugi,  wykonywane przez gminê
w nastêpuj¹cej wysoko�ci:

1. wywóz nieczysto�ci sta³ych           29,95 z³/m3

a) opró¿nianie poj.    65 l.                      1,95 z³/szt.
b) opró¿nianie poj.  110 l             3,30 z³/szt.
c) opró¿nianie poj.  120 l             3,59 z³/szt.
d) opró¿nianie poj.  260 l             7,79 z³/szt.
e) opró¿nianie poj. 1100 l           32,95 z³/szt.
f) opró¿nianie poj.   KP-7         163,98 z³/szt.
g) opró¿nianie koszy ulicznych              0,80 z³/szt.
h) rêczne oczyszczanie chodników 0,11 z³/m2

i) mechaniczne oczyszczanie jezdni 0,015 z³/m2

j) wywóz nieczysto�ci p³ynnych 8,40 z³/m3

2. Do stawek okre�lonych w ust. 1 dolicza siê podatek VAT
w wysoko�ci 7%.
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 Uchwa³a  Nr  VI/ 35 /2003
              Rady   Miejskiej   w  Gogolinie

  z  dnia  17 lutego 2003  r.

w  sprawie  ustalenia górnych stawek ponoszonych przez w³a�cicieli nieruchomo�ci za us³ugi w zakresie usuwania
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

3. Przy czêstotliwo�ci wywozu pojemników 65 l, 110 l,
120 l, i 260 l maksymalnie 1 raz w miesi¹cu, w zwi¹zku z jed-
nostkowymi kosztami wywozu nieczysto�ci sta³ych, op³ata ule-
ga zwiêkszeniu o 60%.

 § 2.Op³aty, o których mowa w § 1, pobiera Zak³ad Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie.

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gogolina.

§ 4.Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Gogolinie
Nr XXXIV/265/2001 z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie ustalania
stawek op³at ponoszonych przez w³a�cicieli nieruchomo�ci za us³ugi
w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej  w Gogolinie

Stanis³aw Kurzeja

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
�cieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747,  z 2002 r.  Nr 113, poz. 984 )  -
Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co nastêpuje:

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

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1, obowi¹zuje na
terenie Miasta i Gminy Gogolin.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Gogolin.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

w Gogolinie
Stanis³aw Kurzeja
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Uchwa³a Nr VI/ 37 /2003
Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 24 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania �cieków na terenie Miasta i Gminy Gogolin.

1  zmiany ukaza³y siê w : Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806

2  zmiany ukaza³y siê w: Dz.U. z 1997r. Nr 60, poz.369, Nr 121,
poz.770, 2000r. Nr 22, poz. 272; 2001r. Nr 100,poz.1085, Nr 154,
poz. 1800; 2002r. Nr 113, poz. 984
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/ 37 /2003
Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 24 lutego 2003 r.

REGULAMIN
dostarczania wody i odprowadzania �cieków

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1.   Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopa-
trzenia w wodê, oraz zbiorowego odprowadzania �cieków, reali-
zowanych przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Gogolinie, na terenie Miasta i Gminy Gogolin, zwanym
dalej "Zak³adem".

2.  Poprzez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê
dzia³alno�æ Zak³adu, polegaj¹c¹ na  ujmowaniu, kupowaniu i
dostarczaniu wody.

3.   Przez zbiorowe odprowadzanie �cieków rozumie siê
dzia³alno�æ Zak³adu, polegaj¹c¹ na odprowadzaniu �cieków do
oczyszczalni.

4.   Ilekroæ w niniejszym Regulaminie u¿ywa siê okre�le-
nia "ustawa", nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowa-
dzeniu �cieków (Dz. U. Nr 72 poz.747 z pó�niejszymi zmianami).

§ 2.Odbiorc¹ us³ug, w znaczeniu niniejszego Regulami-
nu, jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo - kanalizacyj-
nych, w  zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzania �cieków, na podstawie zawartej umowy, zwany
dalej Odbiorc¹.

§ 3.Zak³ad wykonuje swoj¹ dzia³alno�æ w oparciu o art. 16
ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu �cieków.

§ 4.Dostarczanie wody lub odprowadzanie �cieków, od-
bywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub od-
prowadzanie �cieków, zawartej miêdzy Zak³adem a Odbiorc¹.

Rozdzia³ 2
Minimalny poziom us³ug

§ 5. 1. Minimaln¹ i maksymaln¹ ilo�æ dostarczanej wody,
strony powinny okre�liæ w umowie.

2. Wymagane ci�nienie wody okre�laj¹ przepisy w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budyn-
ki i ich usytuowanie.

3. Woda do picia i na potrzeby gospodarcze powinna od-
powiadaæ jako�ciowo wymaganiom okre�lonym przez Ministra
Zdrowia.

§ 6.Zak³ad obowi¹zany jest do prawid³owej eksploatacji
posiadanej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej jak równie¿ do
regularnego informowania Burmistrza o jako�ci wody przezna-
czonej do spo¿ycia przez ludzi.

§ 7. 1. Zak³ad zobowi¹zany jest do zainstalowania i utrzy-
mania u Odbiorcy wodomierza g³ównego wraz z zaworem g³ów-
nym.

2. Zawór g³ówny za wodomierzem, jest miejscem wyda-
nia rzeczy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak równie¿ grani-
c¹ rozdzia³u sieci z instalacj¹ wewnêtrzn¹.

Rozdzia³ 3
Zawieranie umów

§ 8.1. Zawarcie umowy nastêpuje na pisemny wniosek
osoby, której nieruchomo�æ zosta³a przy³¹czona do sieci.

2. Na wniosek w³a�ciciela lub zarz¹dcy budynku wielolo-
kalowego,  Zak³ad zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali oso-
bami, je¿eli s¹ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:

a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane wo-
domierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami technicznymi w
sposób uzgodniony z Zak³adem,

b) instalacja wewnêtrzna ma byæ tak wykonana aby zawór
odcinaj¹cy by³ usytuowany w miejscu ogólnie dostêpnym

c) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania do-
starczania wody do lokalu, bez zak³ócania dostaw w pozosta-
³ych lokalach.

§ 9.1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas okre�lony lub
nieokre�lony.

2. Umowa zawarta na czas nieokre�lony, winna dopusz-
czaæ jej rozwi¹zanie przez Odbiorcê za wypowiedzeniem lub na
zgodny wniosek stron.

3. Umowa winna okre�laæ mo¿liwo�æ jej rozwi¹zania w
przypadkach okre�lonych przepisami Kodeksu cywilnego oraz
art. 8 ustawy.

4. Rozwi¹zanie lub wyga�niêcie umowy, skutkuje zasto-
sowaniem przez Zak³ad �rodków technicznych, uniemo¿liwiaj¹-
cych dalsze korzystanie z us³ug.

§ 10.W umowach dotycz¹cych odprowadzania �cieków,
Zak³ad uwzglêdnia postanowienia, wynikaj¹ce z rozporz¹dze-
nia ministra w³a�ciwego do spraw gospodarki przestrzennej i
mieszkaniowej, wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

Rozdzia³ 4
Sposób rozliczeñ

§ 11.W przypadku awarii wodomierza, stosuje siê zasady
okre�lone w art. 27 ust. 1 ustawy, lub na podstawie przeciêtne-
go zu¿ycia wody z ostatnich trzech miesiêcy.

§ 12.1. Ilo�æ odprowadzonych �cieków ustala siê na pod-
stawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.

2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych, ilo�æ odprowa-
dzanych �cieków ustala siê jako równ¹ ilo�ci dostarczonej wody.

§ 13.W rozliczeniach ilo�ci odprowadzanych �cieków, ilo�æ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypad-
kach, gdy wielko�æ jej zu¿ycia na ten cel ustalona jest na pod-
stawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt
dostarczaj¹cego �cieki.

§ 14.1. Strony okre�laj¹ w umowie okres obrachunkowy
oraz skutki niedotrzymania terminu zap³aty, jak równie¿ sposób
uiszczenia op³at.

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

3. Je¿eli op³aty nie s¹ wnoszone przez Odbiorcê wody w
oznaczonym umow¹ terminie, Zak³ad po uprzednim pisemnym
wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu zap³aty, wraz z
powiadomieniem o gro¿¹cych konsekwencjach z tytu³u nieure-
gulowania nale¿no�ci, ma prawo wypowiedzieæ umowê bez
zachowania okresu wypowiedzenia, zaprzestaæ dostawy wody
oraz zastosowaæ �rodki techniczne, uniemo¿liwiaj¹ce pobór
wody.
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4. Wznowienie dostawy wody, poprzez otwarcie przy³¹cza,
nastêpuje po udokumentowaniu przez Odbiorcê uiszczenia na-
le¿nych kwot wraz z odsetkami ustawowymi, op³aceniem kosz-
tów poniesionych przez Zak³ad, zwi¹zanych z zamkniêciem i
ponownym otwarciem przy³¹cza oraz zawarciem nowej umowy.

§ 15.Przy rozliczeniach z Odbiorcami, Zak³ad obowi¹zany
jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ Rady Gminy, b¹d�
wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust.8 ustawy.

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

§ 17.Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostar-
czeniu wody i odprowadzeniu �cieków.

Rozdzia³ 5
Warunki przy³¹czenia do sieci

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

2. Zak³ad po otrzymaniu wniosku, wydaje warunki tech-
niczne na przy³¹czenie nieruchomo�ci , w terminie do 30 dni od
otrzymania wniosku.

3. Warunkiem przyst¹pienia do wykonania robót przy³¹-
czeniowych , jest wcze�niejsze uzgodnienie dokumentacji tech-
nicznej z Zak³adem.

4. Przed podpisaniem umowy na dostawê wody lub od-
prowadzanie �cieków, Zak³ad dokonuje odbioru wykonanego
przy³¹cza , pod k¹tem zachowania warunków technicznych.

5. Zak³ad rozpoczyna dostawê wody lub odprowadzenie
�cieków nie pó�niej, ni¿ w ci¹gu 7 dni od dnia podpisania umo-
wy lub w terminie uzgodnionym z Odbiorc¹.

§ 19.Wodomierze poza wodomierzem g³ównym, s¹ czê-
�ci¹ instalacji wewnêtrznej i ich monta¿, utrzymanie oraz legali-
zacja, obci¹¿a eksploatatora instalacji.

Rozdzia³ 6
Standardy obs³ugi odbiorców us³ug

§ 20. Zak³ad winien zapewniæ Odbiorcom nale¿yty poziom
us³ug, a szczególnie wyodrêbniæ stanowisko pracy do spraw
obs³ugi klienta.

§ 21.Zak³ad zobowi¹zany jest do udzielania, na ¿yczenie
klienta lub z w³asnej inicjatywy, pe³nej informacji dotycz¹cej re-
alizacji us³ugi, a przede wszystkim informacji taryfowych.

§ 22.Zak³ad winien reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie na
zg³oszone reklamacje.

§ 23.O przewidzianych zak³óceniach w realizacji us³ug za-
opatrzenia w wodê lub odprowadzania �cieków, Zak³ad winien
uprzedziæ Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty.

§24.Zak³ad ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do sieci,
je�li przy³¹cze zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi wa-
runkami technicznymi.

§ 25.Zak³ad ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na do-
stawê wody lub odprowadzenie �cieków, gdy wnioskodawca
nie spe³ni warunków okre�lonych w art.16 ustawy.

§ 26.Zak³ad mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ przy-
³¹cze kanalizacyjne w przypadku i na warunkach okre�lonych w
art. 8 ust. 1 ustawy.

§ 27.Zak³ad mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umowy
na dostawê wody lub odprowadzanie �cieków, je�li nie zosta³y
usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaniechania �wiadcze-
nia us³ug.

Rozdzia³ 7
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania ci¹-

g³o�ci us³ug

§ 28.W razie przerwy w dostawie wody pitnej przekracza-
j¹cej 8 godzin Zak³ad powinien zapewniæ zastêpczy punkt pobo-
ru wody i poinformowaæ Odbiorcê o jego lokalizacji.

§ 29.O planowanych przerwach lub ograniczeniach w do-
stawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jego jako�ci, Za-
k³ad powinien poinformowaæ Odbiorców w sposób zwyczajowo
przyjêty, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

Rozdzia³ 8
Obowi¹zki odbiorcy us³ug

§ 30.Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug z zaopatrzenia w wodê
i odprowadzania �cieków winien wyst¹piæ z wnioskiem do Za-
k³adu o zawarcie umowy.

§ 31.Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie wo-
domierzy urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie za-
bezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutka-
mi niskich temperatur, a tak¿e prawid³owe utrzymanie studzien-
ki, czy te¿ pomieszczenia, w którym s¹ zamontowane oraz do-
stêpu osób nieuprawnionych do tych pomieszczeñ.

§ 32.Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiasto-
wego powiadomienia Zak³adu o wszelkich uszkodzeniach wo-
domierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego, w tym zerwa-
niu plomby.

§ 33.Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do powiadomienia
Zak³adu o zmianach w³asno�ciowych nieruchomo�ci lub zmia-
nach u¿ytkownika lokalu.

§ 34.Odbiorca winien powiadomiæ Zak³ad o wszelkich
zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹
mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.

§ 35.Dostarczaj¹cy �cieki zobowi¹zany jest do natychmia-
stowego powiadomienia Zak³adu o zrzutach awaryjnych lub
zmianie jako�ci �cieków, odbiegaj¹cych od warunków umowy.

§ 36.Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulo-
wania nale¿no�ci za dostawê wody i odprowadzanie �cieków.

§ 37.Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹ i u¿ywaæ jej zgodnie z przeznaczeniem.

§ 38.Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do korzystania z
zaopatrzenia w wodê i odprowadzanie �cieków, w sposób zgodny
z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jako�ci
us³ug, �wiadczonych przez Zak³ad oraz nie utrudniaj¹cy dzia³al-
no�ci Zak³adu, a w szczególno�ci do:

a) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób elimi-
nuj¹cy mo¿liwo�æ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bak-
teriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej, na skutek cofniê-
cia siê wody z wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej, powrotu
ciep³ej wody u¿ytkowej lub z centralnego ogrzewania.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 22 - 1322 - Poz.540-541

b) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie po-
woduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej

c) poinformowania Zak³adu o w³asnych ujêciach wody, w
celu prawid³owego ustalania op³at za odprowadzanie �cieków

d) wykorzystania wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza
kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach okre�lonych w warunkach
przy³¹czenia do sieci.

Rozdzia³ 9
Techniczne warunki dostêpu do us³ug wodoci¹gowych

i kanalizacyjnych

§ 39.Techniczne mo¿liwo�ci �wiadczenia us³ug przy³¹cze-
nia nieruchomo�ci do sieci uwarunkowane s¹ usytuowaniem
nieruchomo�ci wzglêdem sieci oraz zdolno�ci¹ dostawy wody z
istniej¹cej sieci wodoci¹gowej i przepustowo�ci sieci kanaliza-
cyjnej.

§ 40.W przypadkach, gdy zamierzenia inwestycyjne w³a-
�cicieli lub zarz¹dców nieruchomo�ci wyprzedzaj¹ plan inwe-
stycyjny Us³ugodawcy, mog¹ oni wybudowaæ na w³asny koszt, w
porozumieniu z Us³ugodawc¹ i Gmin¹ Gogolin urz¹dzenia wo-
doci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania z us³ug.

§ 41.Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
wydania.

§ 42.Warunki techniczne przy³¹czenia okre�laj¹:
1) miejsca w³¹czenia przy³¹czy do sieci wodoci¹gowej lub

kanalizacyjnej,
2) maksymalne dobowe i godzinowe oraz �rednio dobo-

we zapotrzebowanie na pobór wody,
3) miejsce zainstalowania wodomierza g³ównego oraz

miejsce zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego licz¹cego
ilo�æ odprowadzanych �cieków,

4) minimalne ci�nienie w sieci wodoci¹gowej w pobli¿u
nieruchomo�ci,

5) dopuszczaln¹ ilo�æ i jako�æ odprowadzanych �cieków,
6) wymagania wynikaj¹ce z przepisów prawa budowlanego.

Rozdzia³ 10
Postanowienia koñcowe

§ 43.W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków
(Dz. U. Nr 72 poz. 747 z pó�n. zm.) wraz z przepisami wykonaw-
czymi, wydanymi na podstawie ustawy.

§ 44. Zak³ad zobowi¹zany jest do bezp³atnego udostêp-
niania niniejszego Regulaminu odbiorcom jego us³ug.

          Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142
poz.1591 z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558,  Nr 113 poz.984,
Nr 153 poz.1271) oraz art.109, 118, 124 ust.1  ustawy z dnia 26
listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz.1014,
z 1999r. Nr 38 poz.360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz.778, Nr 110
poz.1255, z 2000r. Nr 6 poz.69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz.550, Nr
95 poz.1041, Nr 119 poz.1251, Nr 122 poz.1315, z 2001r. Nr 45
poz.497, Nr 46 poz.499, Nr 88 poz.961, Nr 98 poz.1070, Nr 100

poz.1082, Nr 102 poz.1116, Nr 125 poz.1368 i Nr 145 poz.1623
oraz z 2002r. Nr 41 poz.363 i 365, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984,
Nr 153 poz.1271, Nr 156 poz.1300 i Nr 200 poz.1685/  -  Rada
Miejska w Gorzowie �l¹skim uchwala, co nastêpuje :

§1. 1. W §2 uchwa³a Nr X/62/2001 z dnia 27 grudnia 2001r.
w sprawie uchwalenia     bud¿etu gminy na 2002 rok wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany :

1. Dokonuje siê przeniesieñ dochodów, jak ni¿ej :

541

Uchwa³a Nr III/24/2002
Rady Miejskiej w Gorzowie �l¹skim

z dnia 13 grudnia 2002 r.

                w sprawie  dokonania zmiany bud¿etu gminy na 2002 rok

Dz. Rozdz.  § Tre�æ Zmniejszenia Zwiêkszenia

756

75615

 75618

031
034
049

050
091

041

Dochody

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej

Wp³ywy z podatku rolnego, podatku od czynno�ci
cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Podatek od nieruchomo�ci
Podatek od �rodków transportowych
Wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez

jednostki samorz¹du terytorialnego na podstawie
odrêbnych ustaw

Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at

Wp³ywy z op³aty skarbowej
Wp³ywy z op³aty skarbowej

     34.000,-
     34.000,-

       9.000,-

       9.000,-

     25.000,-
     25.000,-

    34.000,-
    34.000,-

    14.000,-

      9.000,-
      1.600,-
      1.400,-

      2.000,-
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2. Po dokonaniu wy¿ej wymienionych zmian dochody
gminy wynosz¹ kwotê                                             9.258.265,22 z³.

§ 2. W § 3 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany :
1. Dokonuje siê przeniesieñ wydatków, jak ni¿ej :

§ 3. Po dokonaniu wy¿ej wymienionych zmian wydatki
gminy wynosz¹ kwotê 9.676.065,22 z³.

§ 4.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Go-
rzowa �l¹skiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Roman Neugebauer

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz.
1591; 2002r.  Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113  poz. 984 /,
art.124 ust.1 pkt.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia  26 listopada 1998 r.  o
finansach publicznych / Dz. U.  Nr 155 poz. 1014; 1999 r.; Nr 49
poz. 485,  38 poz. 360,  Nr 70 poz. 778,  2000r.  Nr 110 poz. 1255,
Nr 6 poz. 69,  Nr 12 poz. 136,  48 poz. 550,  2001r.  Nr 95 poz.
1041,Nr 119 poz. 1251,  Nr 122 poz. 1315, Nr 45 poz. 497,  Nr 46

542

Uchwa³a Nr II/18/2002
Rady Miejskiej w Kêdzierzynie - Ko�lu

z dnia  5 grudnia 2002 r.

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

poz. 499,  Nr 125 poz. 1368,  2002r.  Nr 98 poz. 1070, Nr 102 poz.
1116, Nr 145 poz. 1623,  Nr 41 poz. 365,  Nr 41 poz. 363,  Nr 74
poz. 676, Nr 156 poz. 1300, Nr 113 poz. 984 / - Rada Miejska w
Kêdzierzynie - Ko�lu  uchwala , co nastêpuje :

§ 1. 1. W uchwale w³asnej Nr XLVIII/600/2001 z dnia
28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta na rok
2002 dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian :

Dz. Rozdz.  § Tre�æ Zmniejszenia Zwiêkszenia

75621

 002

Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód
bud¿etu pañstwa
Podatek dochodowy od osób prawnych

      20.000,-

      20.000,-

Dz. Rozdz. Tre�æ Zmniejszenia Zwiêkszenia

010

710

801

853

900

900

01010

71004

80101

80110

85315

90015

 90015

Wydatki

Rolnictwo i ³owiectwo
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi

a/ wydatki maj¹tkowe

/na budowê kanalizacji sanit. wsi /
Dzia³alno�æ us³ugowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

a/ wydatki bie¿¹ce
O�wiata i wychowanie

Szko³y podstawowe

a/ wydatki bie¿¹ce w tym :
wynagrodzenia i pochodne

Gimnazja
a/ wydatki bie¿¹ce

Opieka spo³eczna

Dodatki mieszkaniowe
a/ wydatki bie¿¹ce

Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska -

/zadania zlecone/
O�wietlenie ulic, placów i dróg

a/ wydatki bie¿¹ce

Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska -

/zadania w³asne/

O�wietlenie ulic, placów i dróg
a/ wydatki bie¿¹ce

    97.059,-

    30.000,-

    30.000,-

    30.000,-

    20.000,-

    20.000,-
    20.000,-

    41.059,-

    41.059,-

    41.059,-

      6.000,-

      6.000,-

    97.059,-

    26.000,-
    26.000,-

    26.000,-

    30.000,-

    20.000,-

    20.000,-
      7.000,-

    10.000,-
    10.000,-

    41.059,-

    41.059,-
    41.059,-
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1) zwiêksza siê dochody
Dzia³ 750 - Administracja publiczna
§ 084 - Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adni-

ków maj¹tkowych                                   o kwotê           6.500 z³

Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie

§ 075 - Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorial-
nego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

                                                              o kwotê           1.642 z³

2) zmniejsza siê dochody
Dzia³ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fi-

zycznych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci
prawnej

§ 031 - Podatek od nieruchomo�ci
                                                           o kwotê            840.199 z³

3) zmniejsza siê wydatki
Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ
Rozdz 60095 - Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê 490.199 z³
- wydatki maj¹tkowe § 6050 wydatki inwestycyjne jedno-

stek bud¿etowych -  490.199 z³

Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�cia-
mi                                                       o kwotê       202.663 z³

- wydatki maj¹tkowe - § 6060 wydatki na zakupy inwesty-
cyjne jednostek bud¿etowych -  202.663 z³

Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �ro-
dowiska

Rozdz 90001 - Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
                                                        o kwotê       350.000 z³

- wydatki maj¹tkowe § 6050 wydatki inwestycyjne jedno-
stek bud¿etowych - 350.000 z³

Rozdz 90002 - Gospodarka odpadami o kwotê 56.000 z³
- wydatki bie¿¹ce § 2610 dotacja przedmiotowa z bud¿etu

dla zak³adu bud¿etowego lub gospodarstwa pomocniczego
                                                                                    - 56.000 z³

4) zwiêksza siê wydatki
Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz 70001 - Zak³ady gospodarki mieszkaniowej
                                                                 o kwotê       3.000 z³

- wydatki bie¿¹ce - §  2610 dotacja przedmiotowa   z bu-
d¿etu dla zak³adu bud¿etowego lub gospodarstwa pomocni-
czego - 3.000 z³

Rozdz 70095 - Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê 158.441 z³
- wydatki bie¿¹ce - 158.441 z³

Dzia³ 750 - Administracja publiczna
Rozdz 75022 -  Rady gmin ( miast i miast na prawach

powiatu)                                                 o kwotê         30.000 z³
- wydatki bie¿¹ce - 30.000 z³
Rozdz 75023 - Urzêdy gmin ( miast i miast na prawach

powiatu)                                                 o kwotê         25.000 z³
- wydatki bie¿¹ce - 25.000 z³
Rozdz 75095 - Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê 24.500 z³
- wydatki bie¿¹ce -  24.500 z³

Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie
Rozdz 80113 - Dowo¿enie uczniów do szkó³
                                                       o kwotê               864 z³
- wydatki bie¿¹ce - 864 z³

Dzia³ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz 92116 - Biblioteki         o kwotê          25.000 z³
- wydatki maj¹tkowe - § 6220 dotacje celowe z bud¿etu na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych - 25.000 z³.

2. Dokonuje siê przeniesienia wydatków
1) zmniejsza siê wydatki
Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ
Rozdz 60016 - Drogi publiczne gminne
                                                        o kwotê       101.000 z³
- wydatki maj¹tkowe § 6050 wydatki inwestycyjne jedno-

stek bud¿etowych - 101.000 z³

Dzia³ 710 - Dzia³alno�æ us³ugowa
Rozdz 71095 - Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê      5.000 z³
- wydatki bie¿¹ce - 5.000 z³

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna
Rozdz 85302 - Domy pomocy spo³ecznej o kwotê    2.157 z³
- wydatki bie¿¹ce w  tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeñ - 2.157 z³
Rozdz 85303 - O�rodki wsparcia      o kwotê      1.546 z³
- wydatki bie¿¹ce - 1.546 z³
Rozdz 85305 - ¯³obki               o kwotê        4.000 z³
- wydatki bie¿¹ce w tym : wynagrodzenia osobowe -4.000 z³

Rozdz 85319 - O�rodki pomocy spo³ecznej
                                                         o kwotê           5.614 z³
- wydatki  bie¿¹ce, w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeñ - 5.614 z³
Rozdz 85328 - Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi

opiekuñcze                                                      o kwotê       1.808 z³

- wydatki bie¿¹ce w tym: wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeñ - 1.808 z³

Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �ro-
dowiska

Rozdz 90001 - Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
                                                                        o kwotê          60.000 z³

- wydatki maj¹tkowe - § 6050 Wydatki inwestycyjne jedno-
stek bud¿etowych - 60.000 z³

Dzia³ 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdz 92601 - Obiekty sportowe o kwotê       15.590 z³
- wydatki bie¿¹ce w tym wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeñ o kwotê 15.590 z³
Rozdz 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

                                                                            o kwotê           1.500 z³
- wydatki maj¹tkowe - § 6050 Wydatki inwestycyjne jedno-

stek bud¿etowych - 1.500 z³

2) zwiêksza siê wydatki
Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ
Rozdz 60016 - Drogi publiczne gminne
                                                              o kwotê       101.000 z³
- wydatki bie¿¹ce - 101.000 z³
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Dzia³ 710 - Dzia³alno�æ us³ugowa
Rozdz 71095 - Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê    5.000 z³
- wydatki bie¿¹ce w tym wynagrodzenia agencyjno-prowi-

zyjne - 5.000 z³

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna
Rozdz 85303 - O�rodki wsparcia o kwotê         3.046 z³
- wydatki bie¿¹ce w tym: wynagrodzenia osobowe - 3.046 z³

Rozdz 85305 - ¯³obki          o kwotê           4.000 z³
- wydatki bie¿¹ce - 4.000 z³
Rozdz 85319 - O�rodki pomocy spo³ecznej
                                                                o kwotê          7.771 z³
- wydatki bie¿¹ce - 7.771 z³
Rozdz 85328 - Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi

opiekuñcze                                                            o kwotê  1.808 z³
- wydatki bie¿¹ce - 1.808 z³

Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �ro-
dowiska

Rozdz 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg
                                                             o kwotê         60.000 z³
- wydatki maj¹tkowe - § 6050 Wydatki inwestycyjne jedno-

stek bud¿etowych - 60.000 z³

Dzia³ 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdz 92601 - Obiekty sportowe o kwotê      15.590 z³
- wydatki bie¿¹ce - 5.590 z³
- wydatki maj¹tkowe § 6050 wydatki inwestycyjne jedno-

stek bud¿etowych - 10.000 z³

3. Dokonuje siê zmian w za³¹czniku nr 5 " Zestawienie
kwot z zakresu dotacji na  2002 rok"

- W pozycji I "Zak³ady bud¿etowe"  ust. 2 Miejski Zarz¹d
Budynków Komunalnych Dzia³ 700, rozdz. 70001, § 2610 zwiêk-
sza siê  o kwotê 3.000 z³  dotacjê przedmiotow¹ z bud¿etu dla
zak³adu bud¿etowego lub gospodarstwa pomocniczego

- W pozycji I "Zak³ady bud¿etowe"  ust. 3 Miejskie Sk³ado-
wisko Odpadów Dzia³ 900, rozdz. 90002, § 2610 zmniejsza siê
o kwotê 56.000 z³  dotacjê przedmiotow¹ z bud¿etu dla zak³adu
bud¿etowego lub gospodarstwa pomocniczego

- w pozycji II Instytucje kultury, ust 2 Miejska Biblioteka
Publiczna, Dzia³ 921, rozdzia³ 92116,  § 6220 zwiêksza siê o
kwotê 25.000 z³ dotacjê celow¹ z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwe-
stycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z prze-
znaczeniem na realizacjê zadania  pn. " Adaptacja i moderniza-
cja pomieszczeñ po Cepelii".

4. Dokonuje siê zmian w za³¹czniku nr 6 " Plan przycho-
dów i wydatków zak³adów bud¿etowych i gospodarstw po-
mocniczych na rok 2002"

- W pozycji Miejski Zarz¹d Budynków Komunalnych zwiêk-
sza siê przychody ogó³em o kwotê 1.307.000 z³  w punkcie do-
chody w³asne oraz zwiêksza siê wydatki ogó³em  o kwotê
1.307.000 z³ w punkcie wydatki bie¿¹ce

- W pozycji Miejski Zarz¹d Budynków Komunalnych zwiêk-
sza siê przychody ogó³em o kwotê 3.000 z³  w punkcie dotacje
(na remonty) z bud¿etu oraz zwiêksza siê wydatki ogó³em  o
kwotê 3.000 z³ w punkcie wydatki bie¿¹ce

- W pozycji Miejskie Sk³adowisko Odpadów dokonuje siê
zmian w planie wydatków

 ~ zmniejsza siê o kwotê 58.794 z³ wydatki bie¿¹ce w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ o kwotê 58.794 z³

 ~ zwiêksza siê o kwotê 58.794 z³ wydatki bie¿¹ce
- W pozycji Miejskie Sk³adowisko Odpadów zmniejsza siê

przychody ogó³em o kwotê 56.000 z³  w punkcie dotacje z bud¿e-
tu oraz zmniejsza siê wydatki ogó³em  o kwotê 56.000 z³ w punk-
cie wydatki bie¿¹ce

- w pozycji Miejskie Sk³adowisko Odpadów zmniejsza siê
wydatki bie¿¹ce o kwotê    66.388 z³, a zwiêksza siê wydatki
maj¹tkowe o kwotê 66.388 z³

- W pozycji Miejski Zak³ad Cmentarny zwiêksza siê w dzia-
le 710, rozdzia³ 71097 przychody ogó³em o kwotê  2.374 z³  w
tym: dochody w³asne o kwotê  2.374 z³, oraz zwiêksza siê wydat-
ki ogó³em o kwotê 2.374 z³ w tym: wydatki bie¿¹ce             o kwotê
2.374 z³  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ o kwotê
2.374 z³

5. Dokonuje siê zmian w za³¹czniku nr 10 "Wykaz zadañ
inwestycyjnych  do realizacji w roku 2002.

- Wprowadza siê nowe zadania inwestycyjne:
 ~ pn. " Modernizacja budynku socjalno - gospodarczego na

terenie Miejskiego Sk³adowiska Odpadów" na kwotê 66.388 z³ - ze
�rodków w³asnych Miejskiego Sk³adowiska Odpadów (Dzia³
900, rozdzia³ 90002)

~ pn. " O�wietlenie ulicy Kocha" na kwotê 60.000 z³ (Dzia³
900, rozdz. 90015)

~ pn. " Zamontowanie systemu alarmowego" na kwotê
5.150 z³ (Dzia³ 921, rozdz. 92109)

 ~ pn. " Zakup i monta¿ instalacji i urz¹dzeñ do monitoro-
wania hali i szatni du¿ego basenu" na kwotê 10.000 z³ (Dzia³
926, rozdz. 92601)

- Zwiêksza siê wydatki na zadania inwestycyjne:
 ~  pn. " Adaptacja i modernizacja pomieszczeñ po Cepe-

lii" o kwotê 25.000 z³ (Dzia³ 921, rozdz. 92116)
- Zmniejsza siê wydatki na zadanie inwestycyjne:
 ~ pn. " Modernizacja ul. Gajowej" o kwotê 101.000 z³ (Dzia³

600, rozdz. 60016)
~ pn. " Dokumentacja obwodnicy" o kwotê 490.199 z³ (Dzia³

600, rozdz. 60095)
~ pn. " Zakup nieruchomo�ci w tym : nabycie gruntów pod

budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturê towarzysz¹c¹"  o
kwotê 202.663 z³ (Dzia³ 700, rozdz. 70005)

~ pn. "Kanalizacja sanitarna osiedla S³awiêcice" o kwotê
60.000 z³ (Dzia³ 900, rozdz. 90001)

~ pn. " Projekt i wykonanie odwodnienia terenu pod wia-
duktem na styku ulic J.Paw³a II  i Kozielskiej" o kwotê 350.000 z³
( Dzia³ 900, 90001)

~ pn. "  Zakup i monta¿ dwóch kamer monitoruj¹cych  po-
mieszczenia Domu Kultury Chemik" na kwotê 5.150 z³ (Dzia³
921, rozdz. 92109)

~ pn. " Modernizacja stadionu przy ul. Grunwaldzkiej" o
kwotê 1.500 z³  (Dzia³ 926,  rozdz. 92605).

- Zmienia siê tre�æ zadania inwestycyjnego tj:
~  zadanie pn. " Zakup  zestawu ratowniczego PSP R 1 dla

OSP K³odnica"   w kwocie 6.000 z³ (Dzia³ 754, rozdz. 75412)
otrzymuje brzmienie " Zakup motopompy p³ywaj¹cej" w kwocie
6.000 z³ (Dzia³ 754, rozdz. 75412).

6. Dokonuje siê zmian w za³¹czniku nr 11 "Wieloletni
program zadañ inwestycyjnych"
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Wprowadza siê nowe zadanie

Lp Dzia³ Rozdz Nazwa inwestycji Rok

rozpoczêcia

Koszty i �ród³a finansowania (ceny

bie¿¹ce)

Nak³ady do poniesienia po 2001r.

Ceny z 2001r.

Rok

zakoñczenia

Wyszczególnienie Koszty

ca³kowite

Ogó³em 2002r. 2003r. 2004r. i

nastêpne

1 900 90001 Dokumentacja i

opracowanie

dotycz¹ce wniosku

do Funduszu ISPA

2003

2004

Warto�æ inwestycji

¯ród³a finansowania

a/ bud¿et

b/ inne �ród³a

200.000

200.000

0

200.000

200.000

0

0

0

0

190.000

190.000

0

10.000

10.000

0

Dokonuje siê zmian wydatków:
Lp Dzia³ Rozdz Nazwa inwestycji Rok

Rozpoczêcia

Koszty i �ród³a finansowania (ceny

bie¿¹ce)

Nak³ady do poniesienia po 2001r.

Ceny z 2001r.

Rok

zakoñczenia

Wyszczególnienie Koszty

ca³kowite

Ogó³em 2002r. 2003r. 2004r. i

nastêpne

1 600 60095 Dokumentacja

obwodnicy

2000

2003

Warto�æ inwestycji

�ród³a finansowania

a/ bud¿et

b/ inne �ród³a

1.258.320 958.720

958.720

0

389.801

389.801

0

568.919

568.919

0

0

0

0

2 900 90001 Projekt i wykonanie

odwodnienia

terenu pod

wiaduktem na styku

ulic J. Paw³a II i

Kozielskiej

2002

2004

Warto�æ inwestycji

�ród³a finansowania

a/ bud¿et

b/ inne �ród³a

1.700.000 1.700.000

1.150.000

550.000

50.000

50.000

0

600.000

600.000

0

1.050.000

500.000

1) 550.000

Inne �ród³a finansowania:
1) -   Gminny Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki

Wodnej.

 § 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta .

§ 3.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejsco-
wego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Ryszard Pacu³t

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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)
oraz na podstawie art. 109 i art. 124 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;  2001r . Nr 45 poz.
497, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz. 961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100 poz.
1082,  Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368 i Nr 145 poz. 1623 ;
2002 r. Nr 41 poz. 363 i poz. 365, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271)- Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co nastê-
puje:

543

Uchwa³a Nr II/9/02
Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 5 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu miejskiego w Kietrzu na rok 2002.

§ 1.  1. Zwiêksza siê plan dochodów bud¿etowych
                                                              o kwotê w z³   313.787,-
 2. Zmniejsza siê plan dochodów bud¿etowych
                                                               o kwotê w z³   288.665,-
 3. Zwiêksza siê plan wydatków bud¿etowych
                                                               o kwotê w z³   278.081,-
 4. Zmniejsza siê plan wydatków bud¿etowych
                                                             o kwotê w z³   252.959,-
     zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Zmienia siê plan przychodów i wydatków �rodków
specjalnych, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.
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§ 3. Aktualna warto�æ bud¿etu na 2002 rok w wyniku doko-
nanych zmian wynosi kwotê w z³otych.

- Dochody - 15.976.874,-
- Przychody             -   2.000.000,-
- Wydatki - 17.381.934,-
- Rozchody -      594.940,-

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kietrza.

§ 5. Uchwa³a niniejsza wraz z za³¹cznikiem podlega og³o-
szeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego oraz
na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Kietrzu.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kietrzu

Franciszek Sobczuk

                                                            Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr II/9/02

Rady Miejskiej w Kietrzu
          z dnia 5 grudnia 2002 r.

1. Zwiêksza siê plan dochodów o kwotê w z³       313.787-

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie       Kwota w z³

700 Gospodarka mieszkaniowa                  275
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami       275

 092 Pozosta³e odsetki                               275

750 Administracja publiczna                5.400
75023 Urzêdy gmin                                         5.400

097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów                5.400

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej                    49.450

75601 Wp³ywy z podatku dochodowego od osób
                          fizycznych                                            250

091    Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
                         podatków i op³at                                            250
75615            Wp³ywy z podatku rolnego, le�nego, od czynno-

�ci cywilonoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób praw-
nych i innych jednostek organizacyjnych                             6.600

050          Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych      600
091   Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u

                          podatków i op³at                             6.000
75616          Wp³ywy z podatku rolnego, le�nego, od spadków

i darwizn, od czynno�ci cywilonprawnych oraz podatków i op³at lokal-
nych od osób fizycznych                                                    37.600

034 Podatek od �rodków transportowych 22.000
091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u po-

datków i op³at                                                                             15.600
75621            Udzia³ gmin w podatkach stanowi¹cych dochód

                          bud¿etu pañstwa                            5.000
002    Podatek dochodowy od osób prawnych    5.000

758 Ró¿ne rozliczenia                         153.594
75801 Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla jedno-

stek samorz¹du terytorialnego                                                  103.028
292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa103.028

75805 Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej
                             dla gmin                                       50.566

292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 50.566

801 O�wiata i wychowanie                          10.301
80195 Pozosta³a dzia³alno�æ                           10.301

203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin                           10.301

853 Opieka spo³eczna                           21.531
 85315              Dodatki mieszkaniowe                             5.202
              203            Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin                             5.202
  85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowaw-

cze                                                                                            7.425
       201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu adm. rz¹d. raz innych zadañ
zleconych gminie ustawami                                                      7.425

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ                             8.904
270 �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie-

¿¹cych gmin pozyskane z innych �róde³                             8.904

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 73.236

90008 Ochrona ró¿norodno�ci biologicznej i krajobrazu 18.500
244 Dotacje otrzymane z funduszu celowych na

realizacjê zadañ bie¿¹cych jednostek sektora finansów publicznych
                                                                                                      18.500

90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg              54.736
201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu adm. rz¹d. oraz innych zadañ
zleconych gminie ustawami                                                    54.736

2. Zmniejsza siê plan dochodów o kwotê w z³       288.665,-

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie              Kwota w z³

700 Gospodarka mieszkaniowa            174.201

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami         174.201
076 Wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿yt-

kowania wieczystego w prawo w³asno�ci                           50.000
077 Wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³a-

sno�ci                                                                                        100.000
083 Wp³ywy z us³ug                           24.201

750              Administracja publiczna                           8.000

75023             Urzêdy gmin                                              8.000

069                     Wp³ywy z ró¿nych op³at                8.000

756            Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej
                                                                                                     65.000

75616 Wp³ywy z podatku rolnego, le�nego, od spad-
ków i darwizn, od czynno�ci cywilonprawnych oraz podatków i op³at
lokalnych od osób fizycznych                                                    25.000

045 Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynno�ci
urzêdowe                                                                               5.000

050 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnej 20.000
75618 Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody

jednostek samorz¹du terytorialnego na podstawie umów          40.000
041 Wp³ywy z op³aty skarbowej              40.000

853 Opieka spo³eczna                          41.464
85395 Pozosta³a dzia³alno�æ                           41.464

203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin                           41.464

3. Zwiêksza siê plan wydatków bud¿etowych
                                                                           o kwotê w z³ 278.081,-

Dz.    Rozdz.  § Wyszczególnienie                    Kwota w z³

710 Dzia³alno�æ us³ugowa                            5.500
71003 Biura planowania przestrzennego   5.500

4300 Zakup us³ug pozosta³ych                5.500
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801 O�wiata i wychowanie                        153.987
80101 Szko³y podstawowe                           55.610

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 35.000
4260 Zakup energii                                       15.000
4300 Zakup us³ug pozosta³ych                4.000
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ so-

cjalnych                                                                               1.610
80104 Przedszkola przy szko³ach podstawowych
                                                                                           6.429

4010 Wynagrodzenia os. pracowników   6.000
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ so-

cjalnych                                                                                             429
80110 Gimnazja                                       35.734

4010 Wynagrodzenia os. pracowników 29.000
4110 Sk³adki na ubezp. spo³eczne                1.000
4260 Zakup energii                                         5.500
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ so-

cjalnych                                                                                  234
80120 Licea ogólnokszta³c¹ce                          30.913

4010 Wynagrodzenia os. pracowników 26.000
4110 Sk³adki na ubezp. spo³eczne                   500
4260 Zakup energii                                         4.000
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ so-

cjalnych                                                                                  413
80130 Szko³y zawodowe                           15.000

4010 Wynagrodzenia os. pracowników   5.000
4260 Zakup energii                                       10.000

80195  Pozosta³a dzia³alno�æ                           10.301
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe                   150
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ so-

cjalnych                                                                             10.151

853              Opieka spo³eczna                                  29.955
85315              Dodatki mieszkaniowe                             5.202
3110              �wiadczenia spo³eczne                5.202
85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowaw-

cze                                                                                            7.425
3110             �wiadczenia spo³eczne                7.425

85319 O�rodki pomocy spo³ecznej                8.424
4010 Wynagrodzenia os. pracowników   7.000
4110 Sk³adki na ubezp. spo³eczne                1.252
4120 Sk³adki na fundusz pracy                   172

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ                             8.904
3110 �wiadczenia spo³eczne                8.904

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15.028
85401             �wietlice szkolne                                    15.028
               4010 Wynagrodzenia os. pracowników          15.028

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                                                     73.236
            90008 Ochrona ró¿norodno�ci biologicznej i krajobra-
zu                                                                                         18.500

4300 Zakup us³ug pozosta³ych              18.500

90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg              54.736
4260 Zakup energii                                       49.666
4270 Zakup us³ug remontowych                5.070

921             Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      375

92109      Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby                    375
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia                                      375

4. Zmniejsza siê plan wydatków bud¿etowych
                                                            o kwotê  w z³  252.959,-

Dz. Rozdz. §  Wyszczególnienie                 Kwota w z³

010 Rolnictwo i ³owiectwo              10.660
01004 Biura geodezji i terenów rolnych   7.532

4300 Zakup us³ug pozosta³ych                7.532
01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych   3.128

4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki                             3.128

700 Gospodarka mieszkaniowa              15.000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
                                                                                         15.000

4300 Zakup us³ug pozosta³ych              10.000
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki                             5.000

750 Administracja publiczna              18.424
75023 Urzêdy gmin                                         8.424

4010 Wynagrodzenia os. pracowników   7.000
4110 Sk³adki na ubezp. spo³eczne               1.252
4120 Sk³adki na fundusz pracy                  172

75047 Pobór podatków, op³at i niepodatkowych nale¿-
no�ci bud¿etowych                                                                10.000

4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 10.000

757 Obs³uga d³ugu publicznego              30.000

75705 Obs³uga kredytów podmiotów krajowych 30.000

8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
papierów warto�ciowych oraz po¿yczek i kredytów                30.000

758 Ró¿ne rozliczenia                          68.036

75818 Rezerwy ogólne i celowe              68.036
4810 Rezerwy                                       68.036

853 Opieka spo³eczna                           41.464

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ                           41.464
3110 �wiadczenia spo³eczne              41.464

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40.000

85404 Przedszkola                                       40.000
4010 Wynagrodzenia os. pracowników 40.000

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska  19.375
90004            Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach      375

              4270   Zakup us³ug remontowych                  375

90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg              19.000
4260 Zakup energii                                       19.000

926 Kultura fizyczna i sport                          10.000

92695 Pozosta³a dzia³alno�æ                          10.000
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia  2.000
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe               4.000
4430 Ró¿e op³aty i sk³adki                            4.000
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Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 pa�dzier-
nika 1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alko-
holizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231; 2002 r. Nr 167, poz.
1372)  -   Rada Miejska  w Kietrzu uchwala, co nastêpuje;

§ 1. 1. Ustala siê na terenie gminy Kietrz 40 punktów sprze-
da¿y napojów alkoholowych powy¿ej  4,5% alkoholu (z wyj¹t-
kiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprze-
da¿y.

2. Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych prze-
znaczonych do spo¿ycia poza   miejscem sprzeda¿y - ustala siê
na czas oznaczony, nie krótszy ni¿ 3 lata.

§ 2. 1. Ustala siê zasady usytuowania na terenie  gminy
Kietrz miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.

2. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych nie mog¹ znaj-
dowaæ siê w bezpo�rednim s¹siedztwie;

a/ obiektów komunikacji publicznej,
b/ szkó³ i innych placówek o�wiatowo - wychowawczych,
c/ obiektów sakralnych,
d/ budynków administracji samorz¹dowej.
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Uchwa³a  Nr  IV/23/2003
R a d y    M i e j s k i e j    w   K i e t r z u

z dnia  20 lutego 2003 r.

w sprawie ustalenia limitu liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa), oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kietrza

 § 4. Traci moc uchwa³a Nr XXXVII/257/93 Rady Miejskiej
w Kietrzu z dnia 9 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia liczb punk-
tów sprzeda¿y  napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5%  alkoholu
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y na tere-
nie Miasta i Gminy Kietrz oraz uchwa³a Nr XVIII/133/96 Rady
Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 maja   1996 r. w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych  zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spo¿ycia poza miej-
scem  sprzeda¿y na terenie miasta i gminy Kietrz.

  § 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie 14 dni od og³o-
szenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kietrzu

Franciszek Sobczuk

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr II/9/02

Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 5 grudnia 2002r.
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 10 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, 112 i
124  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  7 poz. 778, Nr 110 poz. 1255;  2000 r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz.
136, Nr 48 poz. 550;  2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 95
poz. 1041, Nr 98 poz.1070, Nr 102 poz. 1116, Nr 119 poz. 1251,
Nr 122 poz. 1315, Nr 125 poz. 1368, Nr 145 poz. 1623), Rada
Gminy uchwala , co nastêpuje:

§ 1. Dokonuje siê zmiany dochodów i wydatków bud¿etu,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Dokonuje siê zmian w wydatkach bud¿etu, zgodnie z
za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4.Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w
siedzibie Urzêdu Gminy Komprachcice oraz w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

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

              Przewodnicz¹cy
 Rady Gminy

  Leonard Pietruszka

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr II/11/2002

Rady Gminy
z dnia 12  grudnia 2002 r.

Z m i a n y   b u d ¿ e t u

Zwiêkszenia dochodów

DZ. 758 RÓ¯NE  ROZLICZENIA          39.513,-
Rozdz. 75805 Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji 39.513,-
§ 2920 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa    39.513,-

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA �RO-
DOWISKA                                178.788,-

Rozdz. 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg     60.963,-
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu  administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zlecanych gminom ustawami          60.963,-

Rozdz. 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ        117.825,-
§ 2440 Dotacje otrzymane z fund. celowych na realizacjê

zadañ bie¿¹cych                                                                 110.000,-
§ 2700 �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹-

cych gmin pozyskane z innych �róde³                825,-
§ 6260  Dotacje otrzymane z fund. celowych na dofinanso-

wanie kosztów realizacji inwestycji                                     7.000,-
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Uchwa³a  Nr II/ 11/2002
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu i zmian w bud¿ecie.

Zwiêkszenia wydatków

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 20.476,-
Rozdz.75023 Urzêdy gmin 20.476,-
§ 4270 Zakup us³ug remontowych 10.476,-
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.000,-

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA �RO-
DOWISKA              167.825,-

Rozdz. 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ 167.825,-
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 160.825,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. bud¿etowych
                                                                                  7.000,-

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO-
WEGO                          30.000,-

Rozdz. 92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
                        30.000,-

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
           30.000,-

Zwiêkszenie dochodów wynika z:
1. Zwiêkszenia subwencji w czê�ci rekompensuj¹cej - pi-

smo Ministra Finansów ST3-4820-68/2002 z pa�dziernika 2002 r.
2. Przyznania dotacji celowej (�rodki finansowe z rezerwy

celowej bud¿etu pañstwa) jako sp³atê zobowi¹zañ wobec bud¿e-
tu gminy powsta³ych w wyniku nie dofinansowania wydatków
gminy na o�wietlenie dróg powiatowych w 2001 i 2002 roku.

3. Przyznanie dotacji celowej:
~ z WFO�iGW na likwidacjê mogilnika przeterminowa-

nych �rodków ochrony ro�lin w kwocie 30.000 z³,
~ z PFO�iGW na celj.w. w kwocie 80.000 z³ oraz na dofi-

nansowanie budowy kanalizacji w kwocie 7.000 z³.
      4. Zwiêkszenie dochodów w kwocie 825 z³ dotyczy zwro-

tu przez Fundacjê �l¹ska Opolskiego czê�ci poniesionych kosz-
tów na  tablice drogowe informuj¹ce o partnerstwie z gmin¹
Hasbergen.

Zwiêkszenie wydatków:

 1. Zwiêkszenie planu wydatków w Dz. "Gospodarka ko-
munalna i ochrona �rodowiska" dokonano z przeznaczeniem
kwoty   160.000 z³ na dofinansowanie likwidacji "mogilnika" (sk³a-
dowiska odpadów toksycznych) w Wawelnie.

2. W dz. "Urzêdy gmin" �rodki zostan¹ wykorzystane na
zakup i monta¿ termozaworów na punktach cieplnych w siedzi-
bie   Urzêdu w celu zminimalizowania kosztów ogrzewania oraz
instalacje ³¹czno�ci internetowej.

3. Wydatek inwestycyjny w  dz. "Kultura..." dotyczy zwiêk-
szenia nak³adów na budowê Domu Spotkañ w Dziekañstwie -
zgodnie z wnioskiem Rady So³eckiej w Dziekañstwie z dnia
22 listopada 2002 r.
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr II/11/2002

Rady Gminy
z dnia 12 grudnia 2002 r.

Z m i a n y   w   b u d ¿ e c i e

                 Zmniejszenia         Zwiêkszenia
DZ. 801 O�WIATA I WYCHOWANIE

                                   27.600, -          27.600,-
Rozdz. 80101 Szko³y podstawowe

                      17.300,-          17.300,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

                    16.300,-          ---------
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

                       1.000,-         ---------
§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

           ---------      13.800,-
§ 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy

                       ---------         3.500,-

Rozdz. 80110 Gimnazja
                     10.300,-        10.300,-

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
                     10.300,-          ---------

§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
              ---------         7.800,-

§ 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy
                            ---------          2.500,-

DZ .853 OPIEKA SPO£ECZNA
                             800,-             800,-

Rozdz. 85319 O�rodki pomocy spo³ecznej
                             800,-             800,-

Z a d a n i a  w ³ a s n e
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

                              330,-   ---------
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych

                                ---------            330,-

Z a d a n i a   z l e c o n e
§ 4110 Sk³adka na ubezpieczenia spo³eczne

                         ---------      470,-
§ 4440 Odpis na ZF�S

                           470,-   ---------

DZ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
                         2.400,-   2.400,-

Rozdz. 85404 Przedszkola
                                     2.400,-   2.400,-

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
                        2.400,-  ---------

§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
           ---------   1.900,-

§ 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy
                        ---------      500,-

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
                     14.400,- 14.400,-

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe
                    14.400,- 14.400,-

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
                   12.400,-   --------

§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
          1.900,-   --------

§ 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy
                         100,-   --------

§ 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
                       --------- 13.800,-

§ 4260 Zakup energii
                                       --------      600,-

Przeniesieñ wydatków dokonano uwzglêdniaj¹c:
       - wniosek kierownika ZOPO zawarty w pi�mie znak

ZOPO-3013/5/02 z 29 listopada 2002 r.
       - wniosek dyrektora OSiR z dnia 2 grudnia 2002 r.
       - wniosek kier. GOPS z  20 listopada 2002 r.

  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), art. art. 109, 111, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych ( Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z pó�n. zm.),
Rada Miejska w Kolonowskiem  u c h w a l a :

  § 1. W bud¿ecie Gminy Kolonowskie na 2002 rok wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

 zwiêksza siê dochody bud¿etu   o kwotê         5 314,03 z³
w tym:
w dziale 750  Administracja publiczna
rozdz.75023  Urzêdy gmin
         § 097    Wp³ywy z ró¿nych dochodów o kwotê  3 957,92 z³
w dziale 754  Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona

przeciwpo¿arowa
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Uchwa³a Nr II/13/02
Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 16 grudnia 2002 r.

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

rozdz. 75412  Ochotnicze stra¿e po¿arne
         § 097     Wp³ywy z ró¿nych dochodów   o kwotê   1 242,11 z³
w dziale 853 Opieka spo³eczna
rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe
           § 203     Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu     pañstwa

na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin       o   kwotê     114, 00 z³

zwiêksza siê wydatki bud¿etu    o kwotê           5 314,03 z³
w tym:
w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz.75023 Urzêdy gmin
         § 4211 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                           o kwotê         2 457,92 z³
           § 6061 Wydatki na zakupy inwestycyjne    jednostek

bud¿etowych                                                    o kwotê   1 500,00 z³
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w dziale 754  Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa

rozdz. 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne
§ 4211 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                             o kwotê         1 242,11 z³
w dziale 853 Opieka spo³eczna
rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe
§ 3110  �wiadczenia spo³eczne        o kwotê       114,00 z³.

§ 2. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany do uchwa³ Rady Miej-
skiej w Kolonowskiem Nr XXXV/203/02 z dnia 28 lutego 2002 r.,
Nr XL/232/02 z 12 wrze�nia 2002 r., Nr I/6/02 z dnia 14 listopada
2002 r.

- w za³¹czniku Nr 3 - wysoko�æ nak³adów na inwestycje,
które realizowane bêd¹ wy³¹cznie w 2002 roku, w poz. 2 - Mo-
dernizacja komputera - urz¹d - kwotê "9 500 z³" zamienia siê na
kwotê "11 000 z³".

§ 3. W wyniku dokonanych zmian bud¿et Gminy Kolonow-
skie przedstawia siê nastêpuj¹co:

- dochody ogó³em wynosz¹                         7 124 497,56 z³
w tym:
dochody w³asne                                                6 544 496,03 z³
dochody - zadania zlecone                               575 901,53 z³
dochody - zadania powierzone                             4 100,00 z³

- przychody                                                           520 486,00 z³
w tym:
nadwy¿ka z lat ubieg³ych                                     179 946,00 z³
wolne �rodki                                                        340 540,00 z³
ogó³em bud¿et wynosi                                  7 644 983,56 z³

- wydatki ogó³em wynosz¹                            7 531 463,56 z³
w tym:
wydatki w³asne                                                6 951 462,03 z³
wydatki - zadania zlecone                                 575 901,53 z³
wydatki - zadania powierzone                              4 100,00 z³
- rozchody                                                            113 520,00 z³
ogó³em bud¿et wynosi                                  7 644 983,56 z³

Rezerwa wynosi                                                        3 652,00 z³.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Kolonowskie.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem jej podjêcia i podle-
ga og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Hubert Wac³awczyk

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. 555, Nr 113 poz. 984 )
oraz na podstawie art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014; 1999 r. Nr 38
poz. 360, Nr 49 poz. 484, 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 98 poz. 1070, Nr 102 poz. 1116 , Nr 125 poz. 1368 i
Nr 145 poz. 1623; 2002 r. Nr 41 poz. 363 i poz. 365, Nr 74 poz.
676, Nr 156 poz. 1300, Nr 113 poz. 984)  -   Rada Miejska w
Korfantowie uchwa³a :

§ 1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu
                                                        o kwotê 5.496,51 z³otych
Dz. 750 - Administracja publiczna
R.75023- Urzêdy gmin
    § 244- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na reali-

zacjê zadañ bie¿¹cych jednostek sektora finansów publicznych
                                                         o kwotê 5.496,51 z³otych.
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Uchwa³a Nr II/10/2002
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 14 grudnia 2002 r.

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

§ 2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu
                                                                      o kwotê 5.496,51 z³otych
Dz. 750 - Administracja publiczna
R.75023 - Urzêdy gminy
   § 4300- zakup us³ug pozosta³ych      o kwotê 5.496,51 z³otych.

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Korfantowa.

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

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

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142  poz.
1591; 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 555, Nr 113 poz. 984 )
oraz na podstawie art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych  (Dz.U. Nr 155 poz. 1014; 1999 r.Nr 38
poz. 360, Nr 49 poz. 484, 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 98 poz. 1070, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368 i
Nr 145 poz. 1623; 2002 r.  Nr 41 poz. 363 i poz. 365, Nr 74 poz.
676, Nr 156 poz. 1300, Nr 113 poz.984)  -  Rada Miejska w
Korfantowie uchwala:

§ 1.Zmniejsza siê bud¿et po stronie wydatków
                                                  o kwotê  172 355 z³otych w:
Dz. 600 Transport i ³¹czno�æ
R  60016 Drogi publiczne gminne
§  4300 Zakup us³ug pozosta³ych   o kwotê  8.890 z³otych

Dz. 750 Administracja publiczna
R  75022 Rady gmin
§  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
                                                             o kwotê 10.000 z³otych
R  75023 Urzêdy gmin
§  4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotê  50.000 z³otych
R  75047 Pobór podatków, op³at i nie podatkowych

nale¿no�ci    bud¿etowych
§  4300 Zakup us³ug pozosta³ych    o kwotê 2.000 z³otych

Dz. 758 Ró¿ne rozliczenia
R  75818 Rezerwy ogólne i celowe
§  4810 Rezerwy                                 o kwotê 2.750 z³otych

Dz. 853 Opieka spo³eczna
R  85319 O�rodki pomocy spo³ecznej
§  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                  o kwotê  565 z³otych
§  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy     o kwotê 150 z³otych

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
R  90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg
§  4300 Zakup us³ug podstawowych   o kwotê  19.174 z³otych
§  4260 Zakup energii o kwotê 68.826 z³otych

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
R  92116 Biblioteki
§  2550 Dotacja podmiotowa  z bud¿etu dla instytucji kul-

tury                                                                 o kwotê 10.000 z³otych.

§  2.Zwiêksza siê bud¿et po stronie wydatków
                                                  o kwotê  172 355 z³otych w:
Dz. 600 Transport i ³¹czno�æ
R  60095 Pozosta³a dzia³alno�æ
§  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                             o kwotê 14.890 z³otych

548

Uchwa³a Nr II/11/2002
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 14 grudnia 2002 r.

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

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
R  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
§  4270 Zakup us³ug remontowych o kwotê 12.000 z³otych

Dz. 750 Administracja publiczna
R 75023 Urzêdy gmin
§  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                             o kwotê 50.000 z³otych
§  6060 Wydatki na zakupy inwestycji
                                                                o kwotê 6.000 z³otych
§  4270 Zakup us³ug remontowych o kwotê 21.500 z³otych

Dz. 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-
po¿arowa

R  75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne
§  2570 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla pozosta³ych

jednostek sektora finansów publicznych o kwotê 20.000 z³otych
§  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                                o kwotê 8.950 z³otych

Dz. 853 Opieka spo³eczna
R  85315 Dodatki mieszkaniowe
§  3110 �wiadczenia spo³eczne     o kwotê 15.000 z³otych
R  85319 O�rodki pomocy spo³ecznej
§  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                                   o kwotê 715 z³otych

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
R  90015 O�wietlenia ulic, placów i dróg
§  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                               o kwotê 12.500 z³otych

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
R  92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
§  2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
                                                                       o kwotê 800 z³otych

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport
R  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
§  2570 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla pozosta³ych

jednostek sektora finansów publicznych o kwotê  10.000 z³otych.

§  3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kor-
fantowa.

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

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

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów
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Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 pa�dziernika
1982r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholi-
zmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, Nr
128, poz. 1401) - Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Ustala siê dla Gminy £ambinowice liczbê punktów

sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wy-
j¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y w ilo�ci 25 punktów".

§2. Traci moc uchwa³a Nr XXXVI/251/2002 Radu Gminy
£ambinowice z dnia 21 lutego 2002r. w sprawie zmiany uchwa³y
Nr XXXV/240/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustale-
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Uchwa³a Nr V/32/2003
Rady Gminy £ambinowice

z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXV/240/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y
napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% zawarto�ci alkoholu (z wyj¹tkiem piwa).

nia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹-
cych powy¿ej 4,5% zawarto�ci alkoholu (z wyj¹tkiem piwa).

§3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Micha³ Serafin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. - o  samorz¹dzie gminnym / Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z
2001r., 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984 /
-  Rada Gminy  Reñska  Wie� uchwala, co nastêpuje :

STATUT
GMINY REÑSKA WIE�

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwa³a okre�la:
1)ustrój Gminy Reñska Wie�,
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
Reñska Wie�, komisji Rady Gminy Reñska Wie�,

4) udzia³ Wójta w pracach Rady Gminy Reñska Wie�,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Reñska Wie�,
6) zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej

komisji  i  Wójta   Gminy Reñska Wie� oraz korzystania z nich .

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

Reñska Wie�,
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Uchwa³a Nr III/19/02
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie Statutu Gminy Reñska Wie�.

4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady  Gminy Reñska Wie�,

5) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Reñska Wie�,
6) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Reñ-

ska Wie�   .

Rozdzia³ II
Gmina

§ 3. 1.  Gmina  Reñska Wie�   jest podstawow¹ jednostk¹
lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji
¿ycia publicznego na swoim terytorium.

2. - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-BD-0911-1-11/2003 z dnia 30 stycznia 2003r.

§ 4. 1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie  Kêdzierzyñsko -
Kozielskim, w  województwie opolskim i obejmuje obszar 98 km2

2. Granice terytorialne Gminy okre�la mapa w skali
1:100 000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.

3.  - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-BD-0911-1-11/2003 z dnia 30 stycznia 2003r.

4. W sk³ad Gminy wchodzi 15 jednostek pomocniczych, s¹
to so³ectwa : Bytków, Dêbowa, D³ugomi³owice, Giera³towice,
Kamionka, Komorno, £ê¿ce, Mechnica, Naczys³awki, Poborszów,
Pociêkarb, Pokrzywnica, Radziejów, Reñska Wie� i  Wiêkszyce.

§ 5. 1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy
jednostki organizacyjne.
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2. Wójt Gminy prowadzi rejestr gminnych jednostek orga-
nizacyjnych.

§ 6. 1. Herbem Gminy jest  odpowiednik kolorystyki her-
bów - gode³ dynastycznych Piastów górno�l¹skich. Jest to sto-
sowana w przewadze kolorystyka - k³ad¹ca barwy takie jak z³oto
(metal) na kszta³t or³a i b³êkit na pole tarczy. Ca³a tarcza w szero-
ko�ci górnej wynosi 46 cm w wysoko�ci 53,5 cm.

B³êkitne pole tarczy jest przedzielone w poziomie - fali-
stym zespo³em wstêg srebrnych na przemian z b³êkitami / w
kolorze pola tarczy/  w wysoko�ci 38,5 cm od górnej krawêdzi
tarczy i zajmuj¹ przestrzeñ na wysoko�ci  7,5cm . Pozosta³¹
odleg³o�æ  do dolnego ostrego jêzyczka tarczy okre�la siê wy-
miarem 7,0 cm . Jest to jedyny , inny w kolorze - srebra akcent w
polu tarczy. Z falistych, srebrno - b³êkitnych wstêg obrazuj¹cych
wodê - wyrasta pionowa dominanta w barwie z³ota, o kszta³cie
kolumny stylu romañskiego, zakoñczonej - zwieñczonej kapite-
lem kostkowym  na którym liternictwem pochodnym di antykwy,
wprowadzone s¹ cyfry w kolorze b³êkitnym ( kolorze t³a ) - datê
1286, datê lokalizacji miejscowo�ci  VILLA RYNENSIS - datê
lokalizacji na prawie niemieckim. Nad kapitelem kostkowym
kolumny, wznosz¹ siê ku górze dwa ramiona wieñca pszenicz-
nego w barwie z³ota  a w �rodku wieñca zosta³ umieszczony
z³oty orze³, form¹ nieco nawi¹zuj¹cy do wibruj¹cego i mieniaj¹-
cego siê wieñca zbo¿owego. Forma - kszta³t or³a, nawi¹zuje do
ówczesnego or³a dolno�l¹skiego.

     Wzór herbu okre�la za³¹cznik nr 2 do Statutu.
2.Barwy Gminy okre�la jej flaga . Podstawow¹  barw¹ od

dolnej p³achty jest z³oto a nastêpnie b³êkit i srebro.
Wzór flagi okre�la za³¹cznik nr 3 do Statutu.
3.Zasady u¿ywania herbu i barw Gminy oraz insygniów

w³adz mo¿e okre�liæ Rada w odrêbnej uchwale.

§ 7. Siedziba organów Gminy znajduje siê w Reñskiej Wsi.

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 jednost-
ki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, któ-
rych tryb okre�la Rada odrêbn¹ uchwa³¹,

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt w
uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w
miarê mo¿liwo�ci -uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania prze-
strzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê od-
powiednio ust. 1.

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

1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.

§ 10. 1. Jednostki pomocnicze mog¹ prowadziæ w³asn¹
gospodarkê finansow¹.

2. W przypadku, o którym mowa  w ust. 1 , w Statucie
jednostki okre�lone  zostan¹ �ród³a dochodów oraz sposób roz-
liczania siê z bud¿etem gminy.

3. Procedurê tworzenia bud¿etu jednostki pomocniczej oraz
rodzaje i szczegó³owo�æ  materia³ów informacyjnych okre�la
statut jednostki.

§ 11. 1. -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opol-
skiego Nr PN.III-BD-0911-1-11/2003 z dnia 30 stycznia 2003r.

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 z g³osem
doradczym.

2. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ uczest-
nictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu wykonaw-
czego jednostki pomocniczej.

3. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie
ma jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.

Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady

§ 13. 1. Rada  Gminy  w Reñskiej Wsi liczy 15 radnych, a
do jej w³a�ciwo�ci nale¿y podejmowanie uchwa³ na podstawie
obowi¹zuj¹cych ustaw oraz sprawowanie kontroli.

§ 14. 1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje
oraz przez Wójta Gminy w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y
Rady.

2. Wójt Gminy i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady,
której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alno�ci .

§ 15. Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) dwóch Wiceprzewodnicz¹cych.
3) Komisja Rewizyjna,
4) Komisje sta³e, wymienione w Statucie ,
5) dora�ne komisje do okre�lonych zadañ .

§ 16.1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Spo³eczno - O�wiatow¹,
3) Finansowo - Gospodarcz¹.

2.W sk³ad Komisji nie mo¿e wchodziæ wiêcej ni¿ 10 cz³on-
ków.

3. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej  2 komisji sta³ych.
4.W czasie trwania kadencji , Rada mo¿e powo³aæ dora�-

ne komisje do wykonywania okre�lonych zadañ, okre�laj¹c ich
sk³ad i zakres dzia³ania.

§ 17. Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobec-
no�ci w³a�ciwy Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególno�ci:

1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) czuwa nad porz¹dkiem obrad,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami

uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady ,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do

wykonywania przez radnych ich mandatu.
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§ 18. W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d� wyga�niêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub jednego z Wiceprzewodnicz¹-
cych Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej
sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.

§ 19. 1 i 2. -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opol-
skiego Nr PN.III-BD-0911-1-11/2003 z dnia 30 stycznia 2003r.

§ 20. -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-BD-0911-1-11/2003 z dnia 30 stycznia 2003r.

§ 21. -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-BD-0911-1-11/2003 z dnia 30 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 do-
konuje Przewodnicz¹cy Rady.

   § 23. Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik
Urzêdu Gminy, zatrudniony na stanowisku ds. 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. -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-BD-0911-1-11/2003 z dnia 30 stycznia 2003r.

3. Do postanowieñ, deklaracji, o�wiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania ini-
cjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³ .

§ 25. 1.-  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opol-
skiego Nr PN.III-BD-0911-1-11/2003 z dnia 30 stycznia 2003r.

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

projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów porz¹d-
ku obrad.

3. -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-BD-0911-1-11/2003 z dnia 30 stycznia 2003r.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpó�niej na 7 dni przed
terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych lub w inny sku-
teczny 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 wyzna-
czyæ nowy termin jej odbycia.  Wniosek o odroczenie sesji mo¿e
byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed
g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku
obrad.

7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie ob-
rad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomo�ci w
sposób zwyczajowo przyjêty.

§ 27. 1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po za-
siêgniêciu opinii Wójta Gminy, ustala listê osób zaproszonych
na sesjê.

2. -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-BD-0911-1-11/2003 z dnia 30 stycznia 2003r.

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

3. Przebieg sesji

§ 28. Wójt Gminy obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszel-
kiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i od-
byciu sesji.

§ 29. Publiczno�æ obserwuj¹ca przebieg sesji, zajmuje
wyznaczone dla niej miejsca.

§ 30. -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-BD-0911-1-11/2003 z dnia 30 stycznia 2003r.

§ 31. 1. Sesja powinna odbywaæ siê na jednym posiedze-
niu.

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. 2,
Rada mo¿e postanowiæ w szczególno�ci ze wzglêdu na nie-
mo¿liwo�æ wyczerpania porz¹dku obrad lub konieczno�æ jego
rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub
inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie  w³a-
�ciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opu�cili obrady przed ich zakoñ-
czeniem, odnotowuje siê w protokole.

§ 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 zwo³anych na
wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady.

§ 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 rad-
nych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spad-
nie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada nie mo¿e wówczas
podejmowaæ uchwa³ .

§ 34. 1. i 2. -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opol-
skiego Nr PN.III-BD-0911-1-11/2003 z dnia 30 stycznia 2003r.

3. 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
prowadz¹cego obrady formu³y: "Otwieram ( nr sesji ) sesjê Rady
Gminy w Reñskiej Wsi".

2. Po otwarciu sesji prowadz¹cy obrady stwierdza na pod-
stawie listy obecno�ci prawomocno�æ obrad .
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§ 36. Po otwarciu sesji prowadz¹cy obrady zwraca siê z
zapytaniem o ewentualne wnioski co do zmiany porz¹dku ob-
rad.

 § 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 Gminy w okresie
miêdzysesyjnym, 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  Gminy lub wyznaczony przez niego zastêpca.

2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§ 39. 1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta
Gminy.

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 Gminy lub w³a-
�ciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Wójta  Gmi-
ny.

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. W uzasadnionych przypadkach kolejno�æ realizacji po-
rz¹dku obrad mo¿e  ulec zmianie za zgod¹ Rady.

3. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejno�ci
zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ
g³osu poza kolejno�ci¹.

4. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.

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

6. 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
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d�
uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje rad-
nego "do porz¹dku", a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e
odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle .

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publiczno�ci.

5. -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-BD-0911-1-11/2003 z dnia 30 stycznia 2003r.

§ 43. Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyj-
muje do protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pi-
�mie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym Radê.

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

- stwierdzenia quorum,
- zmiany porz¹dku obrad,
- ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
- zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
- zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
- zarz¹dzenia przerwy,
- odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
- przeliczenia g³osów,
- przestrzegania regulaminu obrad.
2.Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod dys-

kusjê po dopuszczeniu jednego g³osu "za" i jednego g³osu "prze-
ciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod g³osowanie.

§ 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 ( nr sesji )
sesjê Rady Gminy w Reñskiej Wsi".

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.
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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 pomy³ek.

§ 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
Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z
ka¿dej sesji protokó³.

2.Przebieg sesji mo¿e byæ nagrywany na wniosek Rady
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 protoko³u z poprzedniej sesji,
 5) ustalony porz¹dek obrad,
 6) przebieg obrad, a w szczególno�ci tre�æ wyst¹pieñ albo

ich streszczenie, teksty    zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych
wniosków, a nadto odnotowanie faktów   zg³oszenia pisemnych
wyst¹pieñ,

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

  8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêb-
nego do tre�ci uchwa³y,

   9) podpis prowadz¹cego obrady  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 radnego lub po przes³ucha-
niu ta�my magnetofonowej 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�wiadczenia i inne
dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Rady.

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

3.Wyci¹gi z protoko³u sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy
Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które s¹ zobowi¹za-
ne do okre�lonych dzia³añ , z dokumentów tych wynikaj¹cych.

§ 54.  -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-BD-0911-1-11/2003 z dnia 30 stycznia 2003r.

4. Uchwa³y

§ 55. 1. Uchwa³y, o jakich mowa w §24 ust. 1, a tak¿e dekla-
racje,o�wiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 24 ust. 2, s¹
sporz¹dzone wformie odrêbnych dokumentów.

2.  Przepis ust.1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.

§ 56. 1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z rad-
nych 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  wej�cia w ¿ycie uchwa³y.

3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z ewentualnym uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ
potrzebê podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach finanso-
wych jej realizacji.

§ 57 . Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym zna-
czeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê
wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych .

§ 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.

4. Procedura g³osowania

§ 61. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

§ 62. 1. Glosowanie jawne odbywa siê przez podniesie-
nie 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
kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo
Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przepro-
wadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onio-
nym spo�ród siebie przewodnicz¹cym.
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2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³oso-
wania obja�nia sposób g³osowania.

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

4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.

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

§ 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. 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 (wniosków) o podjêcie
uchwa³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzu-
cenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejno�ci Rada
g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o
podjêcie uchwa³y.

2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych para-
grafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich ko-
lejno�ci, z tym, ¿e w pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy obrad
poddaje pod g³osowane te poprawki, których przyjêcie lub od-
rzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne po-
prawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod
g³osowanie.

4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okre�lon¹
w § 65 ust. 2.

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

6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostat-
niej kolejno�ci za przyjêciem uchwa³y w ca³o�ci ze zmianami
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.

7.Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi sprzeczno�æ pomiê-
dzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.

§ 66. 1. -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opol-
skiego Nr PN.III-BD-0911-1-11/2003 z dnia 30 stycznia 2003r.

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-0911-1-11/2003 z dnia 30 stycznia 2003r.

5. 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 pra-
cy stosownych zmian.

§ 70. 1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedze-
nia.

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 Wi-
ceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady mog¹
zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie sprawoz-
dania.

§ 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 i 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.

6. 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 wyja�nienia  Przewodnicz¹cemu Rady lub prze-
wodnicz¹cemu komisji.

§ 76. 1. i 2. -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opol-
skiego Nr PN.III-BD-0911-1-11/2003 z dnia 30 stycznia 2003r.

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

§ 77. -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-BD-0911-1-11/2003 z dnia 30 stycznia 2003r.

§ 78. 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.
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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.

§ 79. 1. Radnym wystawia siê dokument  podpisany przez
Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie funk-
cji radnego.

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

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

§ 80. 1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami
innych 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.

§ 81. 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
wspólnym regulaminem, uchwalonym przed przyst¹pieniem do
obrad.

Rozdzia³ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 82. 1.  Komisja Rewizyjna sk³ada siê z 5 cz³onków w tym
Przewodnicz¹cego i jego Zastêpcy .

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

ra Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej.

§ 83. 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 .

§ 84. 1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹-
czeniu od udzia³u w jej dzia³aniach, w sprawach w których ist-
nieje uzasadnione  podejrzenie o ich stronniczo�æ lub intere-
sowno�æ.

2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pi-
semnie 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 7 dni
od daty powziêcia   wiadomo�ci o tre�ci tej decyzji.

2. Zasady kontroli

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

· legalno�ci,
· gospodarno�ci,
· rzetelno�ci,
· celowo�ci,
oraz zgodno�ci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2.Komisja Rewizyjna bada w szczególno�ci gospodarkê

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

§ 86. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrol-
ne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w
uchwa³ach Rady.

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

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

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

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

§ 88.  1.Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kom-
pleksowe w zakresie ustalonym w jej planie kontroli pracy, za-
twierdzonym przez Radê.

2.Rada mo¿e podj¹æ "decyzjê w sprawie przeprowadze-
nia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim mowa w
ust. 1.

§ 89. Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
7dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca - d³u¿ej
ni¿  3 dni robocze.

§ 90. 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 rozszerzenie lub zawê¿enie zakre-
su i przedmiotu kontroli.

3.Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2, wykonywane s¹
niezw³ocznie.

4.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.

§ 91. 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 § 85 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
szczególno�ci : wyniki oglêdzin, zeznania �wiadków, opinie bie-
g³ych oraz pisemne wyja�nienia i o�wiadczenia kontrolowanych.

3. Tryb kontroli

§ 92. 1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Ko-
misji Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej z
dwóch cz³onków Komisji.
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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 osoby (osobê) wydelegowane
do przeprowadzenia kontroli.

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

 6.W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, ka¿dy z cz³onków
Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli problemowej
bez wcze�niejszej uchwa³y Komisji Rewizyjnej oraz upowa¿nie-
nia, o którym mowa w ust. 5. Za przypadki nie cierpi¹ce zw³oki
uwa¿a siê w szczególno�ci sytuacje,  gdy zachodz¹ przes³anki
pozwalaj¹ce przypuszczaæ, i¿ niezw³oczne przeprowadzenie kon-
troli pozwoli unikn¹æ niebezpieczeñstwa dla zdrowia lub ¿ycia
ludzkiego lub te¿ zapobiec powstaniu znacznych strat material-
nych w mieniu komunalnym.

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

8.W przypadku nie zwrócenia siê o wyra¿enie zgody, lub
te¿ odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa w ust. 7, kontroluj¹-
cy niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c notatkê z pod-
jêtych dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt Komisji Rewizyj-
nej.

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

2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta Gminy, kontro-
luj¹cy zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.

§ 94. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹za-
ny 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
wykonania czynno�ci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany
jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej pi-
semnego 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

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

4. Protoko³y kontroli

§ 96. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kon-
troli - w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia - protokó³ pokon-
trolny, obejmuj¹cy:

1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,

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

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

�ci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³o-
wo�ci w dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu oraz wskaza-
nie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,

7)datê i miejsce podpisania protoko³u,
8)podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika

kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania
protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.

2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owo�ci stwier-
dzonych w wyniku kontroli.

§ 97. 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.

§ 98. 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.

§ 99. 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

§ 100. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do za-
twierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia ka¿dego
roku.

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

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

misji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli kom-
pleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu planu pracy lub
jego czê�ci.

§ 101. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie
do  koñca lutego ka¿dego roku - roczne sprawozdanie ze swojej
dzia³alno�ci w roku    poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzo-

nych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owo�ci wykrytych w

toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty

wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli.
3. Poza przypadkiem okre�lonym w ust. l, Komisja Rewi-

zyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alno�ci po podjêciu
stosownej uchwa³y Rady, okre�laj¹cej przedmiot i termin z³o¿e-
nia sprawozdania.
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6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 102. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzo-
nym planem pracy oraz w miarê potrzeb.

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posie-
dzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy Komi-
sji, w formie pisemnej

3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mog¹ byæ zwo³y-
wane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyj-
nej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:

1) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
2) nie mniej ni¿  5 radnych,
3) nie mniej ni¿  3 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na

jej posiedzenia:
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-0911-1-11/2003 z dnia 30 stycznia 2003r.

6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków
komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.

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

§ 104. Obs³ugê biurow¹  Komisji Rewizyjnej zapewnia
Wójt Gminy.

§105. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opi-
nii i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie
zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.

2.W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych �rod-
ków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty
wynagrodzenia ze �rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Ko-
misji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, ce-
lem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mie-
niem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu
Gminy.

§ 106. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub
po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zaintereso-
wane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z
innymi 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 wspó³dzia-
³ania poszczególnych komisji w celu w³a�ciwego ich ukierunko-
wania, zapewnienia skuteczno�ci dzia³ania oraz unikania zbêd-
nych kontroli.

§ 107. 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 XII
Zasady dzia³ania klubów radnych

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

§ 109. 1.Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowa-
nie w nim udzia³u przez co najmniej 5 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.

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

§  111. 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. -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-BD-0911-1-11/2003 z dnia 30 stycznia 2003r.

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

§ 113. 1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statu-

tem Gminy.

§ 114. 1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodaw-
cze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.

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

§ 115. Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt  Gminy
obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w za-
kresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.

Rozdzia³ IX
Udzia³ Wójta Gminy w pracach Rady

§ 116. Wójt Gminy uczestniczy w sesjach Rady

§ 117. Na wniosek Komisji Rady po uzgodnieniu terminu
posiedzenia Wójt uczestniczy w jej posiedzeniu.

 § 118. Zastêpca Wójta Gminy przejmuje wykonywanie za-
dañ i kompetencji okre�lonych w § 116- § 117 w przypadku uzy-
skania upowa¿nienia od Wójta Gminy.

 Rozdzia³ X
 Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z doku-

mentów Rady, Komisji i Wójta Gminy

§ 119. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okre�lone
w ustawach.
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§ 120.Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa oraz Statutem.

§ 121. 1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udo-
stêpnia siê w Biurze Rady ( zajmuj¹cej siê obs³ug¹ Rady), w dniach
pracy Urzêdu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.

2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta Gminy oraz Urzê-
du udostêpniane 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.

§122. Realizacja uprawnieñ okre�lonych w § 119 i 120
mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asy�cie pra-
cownika Urzêdu Gminy.

 § 123. -  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opol-
skiego Nr PN.III-BD-0911-1-11/2003 z dnia 30 stycznia 2003r.

Rozdzia³ XI
Pracownicy samorz¹dowi

§124. W Urzêdzie Gminy na podstawie mianowania za-
trudnia siê pracowników na nastêpuj¹cych stanowiskach:

- kierowników referatów.

Rozdzia³ XII
Postanowienia koñcowe

§ 125. Traci moc uchwa³a Nr XIV/ 83/ 96 Rady Gminy z
dnia 14 lutego 1996r. w sprawie uchwalenia  Statutu Gminy
Reñska Wie� .

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

Józef Ludwig

Za³¹cznik nr 1
do Statutu Gminy Reñska Wie�
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     Na podstawie art.18 pkt.9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (   Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591;
2002r. Nr 23 poz.220 , Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 156 poz. 1306 , Nr 214 poz. 1806 i 1815)  oraz
art.13, art. 14, art. 34 ust.6, art.37 ust.3, art.68, art.73 ust.3 i
art.76 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mo�ciami (  Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543, 2001r. Nr 129,poz.1447
Nr 154, poz. 1800,  2002r. Nr 25,poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 80
poz. 730,Nr 113, poz. 984, Nr 126 poz.1070, Nr 130poz. 1112 , Nr
153 poz.1271, Nr 200 poz. 1682 i Nr 240 poz. 2058 , 2003 r. Nr 1
poz.15 )  -    R a d a     M i e j s k a     u c h w a l a :
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Uchwa³a Nr   IV/28/2003
Rady Miejskiej w Wo³czynie

 z dnia  5 lutego 2003 r.

 w sprawie zmiany uchwa³y  Nr XXXII/193/98 Rady Miejskiej w Wo³czynie z dnia 20 lutego 1998 r. dotycz¹cej okre�le-
nia zasad nabywania, zbywania, obci¹¿ania nieruchomo�ci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres

d³u¿szy ni¿ trzy lata.

§ 1. W uchwale  Nr XXXII/193/98 Rady Miejskiej w Wo³czy-
nie z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie okre�lania zasad naby-
wania, zbywania, obci¹¿ania nieruchomo�ci gruntowych oraz
ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata , zmie-
nionej uchwa³¹ Nr XXII/137/2000 z dnia 1 czerwca 2000 r. , uchwa-
³¹ Nr XXV/157/2000  z dnia 25 pa�dziernika 2000 r. , uchwa³¹
Nr XXVIII/189/2001  z 26 lutego 2001r. ,uchwa³¹ Nr XXIV/229/2001
z 30 sierpnia 2001r.   i uchwa³¹  Nr XXXVI/247/2001  z 29 listopa-
da 2001r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
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Uchwa³a  Nr VI/31/03
Rady  Miejskiej w Strzelcach  Opolskich

z  dnia 26 lutego 2003 r.

w sprawie ustalenia dla terenu gminy Strzelce Opolskie ilo�ci punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej
4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y, jak i w miejscu sprzeda¿y oraz

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

Na podstawie art. 12 ust. l i ust.2 ustawy z dnia 26 pa�-
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi, (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz.
1372) -Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co na-
stêpuje:

§1. Na terenie gminy Strzelce Opolskie liczba punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 %
alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miej-
scu sprzeda¿y wynosi 60, za� poza miejscem sprzeda¿y wynosi 70.

§2. W celu zmniejszenia dostêpno�ci dzieci i m³odzie¿y
do alkoholu punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych w miejscu
sprzeda¿y jak i poza miejscem sprzeda¿y nie mog¹ byæ usytu-
owane na terenie:

- Obiektów sportowych,
- K¹pielisk,
- Domów Kultury,
-Kin,
- Kawiarni Internetowych,
- Klubów Internetowych.

§3. 1. Sprzeda¿ jednorazowa napojów alkoholowych pro-
wadzona jest na podstawie odrêbnego zezwolenia.

2. Do zezwoleñ, o których mowa w ustêpie 1, nie stosuje
siê zapisów § 2.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Strze-
lec Opolskich.

§5. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Strzelcach Opol-
skich  Nr XLVIII/339/01 z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie
ustalenia dla terenu Gminy Strzelce Opolskie ilo�ci punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych, przeznaczonych do spo¿ycia
w miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y, zasad ich usytuowa-
nia, wydawania i cofania zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y
napojów alkoholowych oraz warunków sprzeda¿y tych napojów.

§6. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.

§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Kowalczykiewicz
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Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 pa�dziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800; 2002 r. Nr  113, poz. 984) w
zwi¹zku z art. 115 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. 1315;
2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119,
poz. 1251, Nr 122, poz. 1315;  2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz.
499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102,
poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623;  2002 r. Nr 41,
poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 156, poz.
1300, Nr 200, poz. 1685)  -  Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w osobach:

Arkadiusz Talik - przewodnicz¹cy,
Ewa Kulbacka,
Wojciech Or³owski,
opiniuje pozytywnie mo¿liwo�æ sfinansowania deficytu

bud¿etowego zaplanowanego w bud¿ecie na rok 2003 Gminy
Lubsza.

Uzasadnienie
W wyniku analizy przed³o¿onej do Regionalnej Izby Obra-

chunkowej w Opolu uchwa³y Nr III/25/2002 Rady Gminy w Lub-
szy z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu na
2003 rok -  Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdzi³, co nastêpuje:

Planowane w bud¿ecie Gminy wydatki w wysoko�ci
13.525.119 z³ przewy¿szaj¹ dochody planowane w wysoko�ci
10.178.169 z³ o kwotê 3.346.950 z³ , stanowi¹c¹ deficyt bud¿etowy.
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Uchwa³a Nr  31/2003
 Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Opolu

z dnia 3 lutego 2003 r.

Zgodnie z obowi¹zkiem wynikaj¹cym z art. 124 ust. 1 pkt 3
ustawy o finansach publicznych, Rada Gminy w § 11 uchwa³y
okre�li³a, i¿ �ród³em pokrycia deficytu bud¿etowego bêd¹ przy-
chody z tytu³u po¿yczki i kredytu oraz wolne �rodki z lat ubieg³ych.

Analizy wielko�ci istniej¹cych oraz planowanych do zaci¹-
gniêcia przez Gminê zobowi¹zañ wskazuje, ¿e wielko�æ zad³u-
¿enia na koniec 2003 roku bêdzie spe³niaæ wymóg okre�lony w
art. 114 cyt. ustawy.

£¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku bu-
d¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi w danym
roku odsetkami od tych kredytów i po¿yczek, nie przekroczy 15%
planowanych na dany rok bud¿etowy dochodów jednostki sa-
morz¹du terytorialnego, spe³niaj¹c tym samym normê art. 113
cyt. ustawy.

Ponadto, na podstawie wstêpnych informacji o osi¹gniê-
tych na koniec 2002 roku dochodach i wydatkach, Sk³ad Orzeka-
j¹cy uzna³ zaplanowane przychody z tytu³u nadwy¿ek z lat ubie-
g³ych jako realne �ród³o pokrycia deficytu bud¿etowego.

W zwi¹zku z powy¿szym , postanowiono jak w sentencji.
Niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie i w

trybie okre�lonym w art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicz-
nych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, od niniejszej uchwa³y Sk³adu s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, w  ter-
minie 14 dni od dnia dorêczenia uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego

Arkadiusz Talik

1. § 7 ust.2 uchwa³y otrzymuje brzmienie:
"  Powy¿sze prawa dotycz¹ce bezprzetargowej sprzeda¿y

lokali u¿ytkowych lub budynków   u¿ytkowych przys³uguje najem-
com , którzy z³o¿¹ wniosek o wykup do 31 grudnia 2004 roku ".

2. § 9 ust. 2 uchwa³y otrzymuje brzmienie:
" Przy sprzeda¿y nieruchomo�ci lub lokalu na wniosek

nabywcy ( g³ównego najemcy) dopuszcza siê roz³o¿enie nale¿-
no�ci na raty roczne, maksymalnie na okres 10 lat przy czym raty
te s¹ oprocentowane w wysoko�ci    5   % od niesp³aconej ceny
w stosunku rocznym".

3. § 10 ust .1 pkt. b uchwa³y otrzymuje brzmienie:
 " 40% bonifikaty i  0% stawki oprocentowania dla najemców,

którzy z³o¿¹ wniosek o wykup do  31 grudnia 2004 roku ''.
4.  § 10 ust.2 pkt. b uchwa³y otrzymuje brzmienie:
 " 65  % bonifikaty  dla najemców, którzy z³o¿¹ wniosek o

wykup do   31 grudnia 2004 roku ''.

5.   § 13 ust. 2 uchwa³y otrzymuje brzmienie:
   " W przypadku roz³o¿enia ceny nieruchomo�ci na raty,

stosowane jest oprocentowanie rat w  wysoko�ci  5  % od nie-
sp³aconej ceny w stosunku rocznym"

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wo³czyna.

§ 3. Zapisy niniejszej uchwa³y w czê�ci dotycz¹cej jej po-
stanowieñ § 1 pkt.2 - 5, maj¹ zastosowanie do czynno�ci doko-
nanych po dniu wej�cia w ¿ycie uchwa³y.

§ 4. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu:
a) poprzez wywieszenie  w miejscach  do tego   przezna-

czonych oraz na klatkach  schodowych   budynków komunalnych ,
b) w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
2.  Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-tu dni od og³o-

szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Jerzy Muraszko


