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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 2001r. Nr 142, poz.
1591; 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984),
oraz art. 109, art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1988r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014;  1999r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz.
1255;  2000r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr
95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315;  2001r. Nr
45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961. Nr 98, poz. 1070 ,
Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145,
poz. 1623;  2002r. Nr 41, poz. 363 i poz. 365, Nr 113, poz. 984),
Rada Gminy Bierawa uchwala,  co nastêpuje:

§1. W bud¿ecie gminy uchwalonym uchwa³¹ Nr XXXIV 286/
2001 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2001r. wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:

I. Zmniejsza siê wydatki bud¿etu gminy:
1.  W  dziale 854  Edukacyjna Opieka Wychowawcza
rozdz. 85404    Przedszkola                                o kwotê     4.200 z³
§       4010   wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                                          o kwotê 4.000 z³
§      4110  sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne o kwotê    200 z³

2. W dziale 750           Administracja publiczna
rozdz. 75023   Urzêdy gmin                  o kwotê     40.500 z³
§       4300         zakup us³ug pozosta³ych  o kwotê 30.500 z³
§       4430         ró¿ne op³aty i sk³adki   o kwotê      10.000 z³

3.   W dziale 754       Bezpieczeñstwo Publiczne i ochrona
p.po¿.

rozdz. 75412     Ochotnicze Stra¿e Po¿arne     o kwotê   50.000 z³
§       6060            wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

bud¿etowych                                                      o kwotê     50.000 z³
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Uchwa³a Nr III/8/2002
Rady Gminy Bierawa

z dnia 11 grudnia 2002 r.

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

4. W dziale   900        Gospodarka komunalna i ochrona
�rodowiska

rozdz. 90095             Pozosta³a dzia³alno�æ    o kwotê     80.000 z³
§       4300           zakup us³ug pozosta³ych    o kwotê     80.000 z³

II.  Zwiêksza siê wydatki bud¿etu gminy :
1. W dziale   600        Transport i ³¹czno�æ
rozdz.  60016            Drogi publiczne gminne
                                                             o kwotê         170.000 z³
§        6050           wydatki inwestycyjne jednostek bud¿et,
                                                               o kwotê        170.000 z³

2. W dziale   854        Edukacyjna Opieka Wychowawcza
rozdz. 85404               Przedszkola        o kwotê     4.200 z³
§       4210                   zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                                      o kwotê     4.000 z³
§       4410                   podró¿e s³u¿bowe krajowe
                                                                       o kwotê       200 z³

3. W dziale  750        Administracja publiczna
rozdz. 75095           Pozosta³a dzia³alno�æ    o kwotê   500 z³
§       4210                  zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                                       o kwotê       500 z³.

§2. W zwi¹zku ze zmianami, o których mowa w § 1, wpro-
wadza siê zmiany w planie nak³adów na remonty i zadania in-
westycyjne okre�lone w za³¹czniku nr 8 do uchwa³y Nr XXXII/
286/2002 r. Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2001r. w
sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2002rok.

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Bierawa.

§4.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³o-
szeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew ¯muda

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d pkt 10 ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr
142 poz.1591; 2002r. Nr 23 poz.220 i Nr 62 poz.558) oraz art. 69,
109, 110 i 124 ust.1 i 2, ust.3 i 4 oraz art.128 ust.2 ustawy z dnia
26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155
poz.1014,  1999r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz.778
i Nr 110 poz. 1255,  2000r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz.

555

Uchwa³a Nr II/12/2002
Rady Gminy Cisek

z dnia 10 grudnia 2002 r.

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

550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251 i Nr 122 poz.1315,  2001r.
Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz.499, Nr 88 poz. 961, Nr 98 poz. 1070,
Nr 100 poz. 1082, Nr 102 poz.1116, Nr 125 poz. 1368 i Nr 145
poz. 1623; 2002r. Nr 41 poz. 363 i 365, Nr 74 poz.676, Nr 113,
poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) - Rada Gminy Cisek uchwala, co
nastêpuje:



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 23 - 1351 -              Poz. 555

§ 1. W bud¿ecie Gminy Cisek na rok 2002 , przyjêtym
uchwa³¹ Rady Gminy  Nr XXX/186/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r.:

1. Zwiêksza  siê plan dochodów Gminy Cisek
                                                     o kwotê              151.243 z³,
     w tym:
 a) Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie     o kwotê             69.627 z³
       - Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe   o kwotê     32.510 z³
        § 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych  gmin (zwi¹zków gmin)
                                                                          o kwotê             32.510 z³
        - Rozdzia³ 80110 Gimnazja              o kwotê             27.092 z³
             §  097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów    o kwotê  16.942 z³
        § 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych  gmin (zwi¹zków gmin)
                                                                             o kwotê              10.150 z³
          - Rozdzia³ 80195 Pozosta³a dzia³alno�æ  o kwotê  10.025 z³
            § 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ zleconych               o kwotê             10.025 z³
  b) Dzia³ 853 Opieka spo³eczna            o kwotê                6.085 z³
     - Rozdzia³ 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne              o kwotê                3.127 z³
             § 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji   rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie                         o kwotê                3.127 z³

     - Rozdzia³ 85315 Dodatki mieszkaniowe      o kwotê     24 z³
             § 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa  na

realizacjê w³asnych zadañ zleconych (zwi¹zkom gmin) ustawami
                                                                          o kwotê                     24 z³
    - Rozdzia³ 85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne   i wycho-

wawcze                                                                       o kwotê               2.934 z³
       § 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu   administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ  zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

c) Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona     �rodowiska
                                                                           o kwotê            75.531 z³
     - Rozdzia³ 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg
                                                                              o kwotê            75.531 z³
       § 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu  administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ  zleconych gminie (zwi¹zkom gnim) ustawami

                                                                              o kwotê            75.531 z³.

2. Zmniejsza siê plan dochodów Gminy Cisek
                                                                             o kwotê             3.722 z³
    w tym:
    a) Dzia³ 853 Opieka spo³eczna           o kwotê               3.722 z³
     - Rozdzia³ 85313 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne

op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre  �wiadczenia z pomocy spo-
³ecznej                                                                              o kwotê              3.722 z³

         § 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji  rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie  (zwi¹zkom gmin) ustawami

                                                                                   o kwotê       3.722 z³.

3. Zwiêksza siê plan wydatków Gminy Cisek
                                                           o kwotê 393.874 z³,
    w tym:
    a) Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ        o kwotê              6.400 z³
       - Rozdzia³ 60016 Drogi publiczne gminne
                                                                 o kwotê         4.980 z³
      - wydatki inwestycyjne                     o kwotê          4.980 z³
      - Rozdzia³ 60078 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych
                                                                 o kwotê         1.420 z³
     - wydatki inwestycyjne                      o kwotê          1.420 z³

b) Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotê           5.000 z³
    - Rozdzia³ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
                                                                             o kwotê              5.000 z³
         - wydatki bie¿¹ce                                   o kwotê              5.000 z³

c) Dzia³ 750 Administracja publiczna    o kwotê       18.500 z³
   - Rozdzia³ 75023 Urzêdy gmin        o kwotê       12.500 z³
    - wydatki inwestycyjne (zakup komputerów)  o kwotê   9.500 z³
   - wydatki bie¿¹ce                                          o kwotê              3.000 z³
   - Rozdzia³ 75047 Pobór podatków       o kwotê             6.000 z³
   - wydatki bie¿¹ce                                         o kwotê             6.000 z³

d) Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie   o kwotê   259.692 z³
   - Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe   o kwotê  39.675 z³
  - wydatki bie¿¹ce                                  o kwotê     39.675  z³
 w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi   o kwotê     30.840 z³
 - Rozdzia³ 80110 Gimnazja                  o kwotê    197.992 z³
 - wydatki bie¿¹ce                                   o kwotê      27.492 z³
 w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi
                                                                   o kwotê         9.630 z³
 - wydatki inwestycyjne (budowa hali sportowej)
                                                                  o kwotê    170.500 z³
 - Rozdzia³ 80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³
                                                                  o kwotê       12.000 z³
 - wydatki bie¿¹ce                                   o kwotê       12.000 z³
 - Rozdzia³ 80195 Pozosta³a dzia³alno�æ
                                                                 o kwotê       10.025 z³
  - wydatki bie¿¹ce                                  o kwotê        10.025 z³

e) Dzia³ 853 Opieka spo³eczna         o kwotê         21.751 z³
- Rozdzia³ 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki

na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne  o kwotê        10.188 z³
- wydatki bie¿¹ce                                 o kwotê        10.188 z³
 w tym: zadania zlecone                     o kwotê           4.515 z³
- Rozdzia³ 85315 Dodatki mieszkaniowe     o kwotê   24 z³
- wydatki bie¿¹ce                                 o kwotê                24 z³
- Rozdzia³ 85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne   i wycho-

wawcze                                                            o kwotê           2.934 z³
- wydatki bie¿¹ce (zadania zlecone)    o kwotê       2.934 z³
- Rozdzia³ 85319 O�rodki pomocy spo³ecznej
                                                               o kwotê            4.000 z³
- wydatki bie¿¹ce                                o kwotê            4.000 z³
- Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�  o kwotê             4.605z³
- wydatki bie¿¹ce                                 o kwotê           4.605 z³

f) Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
                                                               o kwotê           7.000 z³
- Rozdzia³ 85404 Przedszkola           o kwotê            7.000 z³
- wydatki inwestycyjne (Przedszkole Cisek) o kwotê         7.000 z³

g) Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                    o kwotê        75.531 z³

- Rozdzia³ 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg
                                                                 o kwotê        75.531 z³
- wydatki bie¿¹ce (zadania zlecone) o kwotê       75.531 z³

4. Zmniejsza siê plan wydatków Gminy Cisek
                                                              o kwotê      246.353 z³
 w tym:
 a) Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo    o kwotê        3.000 z³
- Rozdzia³ 01095 Pozosta³a dzia³alno�æ   o kwotê   3.000 z³
- wydatki bie¿¹ce                                    o kwotê       3.000 z³

b) Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotê    8.000 z³
 - Rozdzia³ 70005 Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)
                                                             o kwotê              8.000 z³
- wydatki bie¿¹ce                               o kwotê              7.000 z³
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w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotê  7.000 z³
 - wydatki inwestycyjne  (Kobylice)           o kwotê    1.000 z³

c) Dzia³ 750 Administracja publiczna     o kwotê   55.400 z³
 - Rozdzia³ 75023 Urzêdy gmin                o kwotê   46.000 z³
 - wydatki bie¿¹ce                                       o kwotê   46.000 z³
 w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwot  46.000 z³
 - Rozdzia³ 75047 Pobór podatków         o kwotê     3.000 z³
 - wydatki bie¿¹ce                                        o kwotê     3.000 z³
- Rozdzia³ 75095 Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê      6.400 z³
 - wydatki bie¿¹ce                                        o kwotê     6.400 z³

d) Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie        o kwotê  74.565 z³
 - Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe    o kwotê    51.565 z³
 - wydatki bie¿¹ce                                       o kwotê   46.000 z³
  w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotê    46.000 z³
  - wydatki inwestycyjne                             o kwotê     5.565 z³
 - Rozdzia³ 80110 Gimnazja                       o kwotê      9.000 z³
  - wydatki bie¿¹ce                                      o kwotê     9.000 z³
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi     o kwotê     9.000 z³
- Rozdzia³ 80114 Zespo³y ekonomiczno-administracyjne

szkó³                                                                        o kwotê     2.000 z³
 - wydatki bie¿¹ce                                       o kwotê     2.000 z³
- Rozdzia³ 80144 Inne formy kszta³cenia osobno nie wy-

mienione                                                                 o kwotê    12.000 z³
  § 4300 Zakup us³ug pozosta³ych         o kwotê    12.000 z³

e) Dzia³ 853 Opieka spo³eczna             o kwotê     19.388 z³
- Rozdzia³ 85313 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne

op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre  �wiadczenia z pomo-
cy spo³ecznej                                                    o kwotê       3.722 z³

 - wydatki bie¿¹ce                                  o kwotê       3.722 z³
- Rozdzia³ 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki

na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne            o kwotê            1.388 z³
 - wydatki bie¿¹ce (zadania zlecone)        o kwotê          1.388 z³
- Rozdzia³ 85319 O�rodki pomocy spo³ecznej o kwotê 7.000 z³
- wydatki bie¿¹ce                                             o kwotê          7.000 z³
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi   o kwotê   7.000 z³
- Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê 7.278 z³
 - wydatki bie¿¹ce                                   o kwotê      7.278 z³

f) Dzia³ 854 Edukacyjna opieka spo³eczna       o kwotê  4.000 z³
  - Rozdzia³ 85404 Przedszkola             o kwotê       4.000 z³
  - wydatki bie¿¹ce                                  o kwotê      4.000 z³

g) Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                      o kwotê    82.000 z³

- Rozdzia³ 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg
                                                                  o kwotê    82.000 z³
  - wydatki bie¿¹ce                                   o kwotê    82.000 z³

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Cisek.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Pawe³ Ryborz

Na  podstawie  art. 30  ust. 6  pkt 1  ustawy  z  dnia 26 stycznia
1982 r. -   Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 1997r.  Nr 56  poz. 357; 1998 r.  Nr
106  poz. 668 i Nr  162  poz. 1118; 2000 r. Nr 12  poz.136,  Nr 19
poz. 239;  2001r.Nr 111 poz. 1194, Nr 128 poz. 1404, Nr 144 poz
1615, Nr 154  poz.1794; 2002r  Nr 4  poz 32,  Nr 41 poz.362, Nr
233 poz.1954 ) -  Rada Gminy Dobrzeñ Wielki   uchwala,  co
nastêpuje:

 § 1.    W  uchwale  Nr XVII/202/2000  Rady Gminy Dobrzeñ
Wielki  z  dnia  27 czerwca 2000 r. w  sprawie   Regulaminu
przyznawania dodatku  funkcyjnego  dyrektorom  i  nauczycielom
zatrudnionym w  szko³ach i  przedszkolach  w  gminie  Dobrzeñ
Wielki,  w  za³¹czniku  do  uchwa³y wprowadza  siê  nastêpuj¹ce
zmiany:

   1)   § 3   otrzymuje  brzmienie:
"§ 3.1.  Dyrektorom  przedszkoli  jednooddzia³owyh,  czyn-

nych  5h dziennie  przys³uguje dodatek  funkcyjny  w  wysoko�ci
do  300.00 z³.

2. Dyrektorom  przedszkoli  czynnych  ponad  5 h dziennie :
1)  do dwóch oddzia³ów  przys³uguje dodatek  w  wysoko�ci

do 400,00 z³,
2)  powy¿ej  2 oddzia³ów  przys³uguje dodatek  w  wysoko-

�ci do 500,00 z³,
3. Wicedyrektorom przedszkoli przys³uguje dodatek w wy-

soko�ci  do 400,00 z³."
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Uchwa³a Nr IV / 36 / 2003
Rady  Gminy  Dobrzeñ  Wielki

z dnia   20 lutego 2003r.

w  sprawie zmiany  Regulaminu przyznawania dodatku  funkcyjnego  dyrektorom i  nauczycielom   zatrudnionym
   w   szko³ach   i   przedszkolach  w  gminie  Dobrzeñ  Wielki.

   2)   § 4  otrzymuje  brzmienie :
 "§ 4.1.  Dyrektorowi  szko³y  licz¹cej  do  7 oddzia³ów

przys³uguje  dodatek  w  wysoko�ci  do  700,00 z³.
2.  Dyrektorowi  szko³y  licz¹cej  od 8 - 19 oddzia³ów

przys³uguje  dodatek  w wysoko�ci   do  1 200,00 z³.
3.  Dyrektorowi szko³y  licz¹cej 20  i  wiêcej oddzia³ów

przys³uguje dodatek w  wysoko�ci   do 2 000,00 z³.
4.  Wicedyrektorom szkó³:
1)  licz¹cych  do  19  oddzia³ów  przys³uguje  dodatek  w

wysoko�ci  do  500,00 z³,
2) licz¹cych  20 i wiêcej  oddzia³ów  przys³uguje  dodatek

funkcyjny  w  wysoko�ci  do  700,00 z³.
5.   Kierownikowi praktycznej nauki zawodu przys³uguje

dodatek funkcyjny  w wysoko�ci do  700,00 z³." .

§ 2.   Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Wójtowi  Gminy.

 § 3. Uchwa³a  wchodzi  w  ¿ycie   po  up³ywie  14  dni  od
daty  og³oszenia  w  Wojewódzkim   Dzienniku  Urzêdowym .

Przewodnicz¹cy
 Rady Gminy Dobrzeñ  Wielki

                                                                                  Gerard Halama
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   Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i ustawy z dnia 8 marca
1990 r.  o samorz¹dzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591,  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 127) oraz art. 124 ustawy z dnia  26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych ( Dz.U. Nr 155, poz.1014, z 1999 r. Nr 38,
poz.360, Nr 49, poz.485, Nr 70, poz.778, Nr 110, poz.1255,  2000 r.
Nr 6, poz.69, Nr 12, poz.136, Nr 48, poz.550, Nr 95, poz. 1041,
Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315,  2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz.
1082, Nr 102, poz.1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623,
2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz.1300) -Rada Gminy w Kamienni-
ku uchwala,  co nastêpuje:

 § 1. W uchwale Nr XLVII/269/01 Rady Gminy w Kamienni-
ku z dnia 28 grudnia 2001r.  wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. Zwiêksza siê plan bud¿etu gminy po stronie docho-
dów                                                                         o kwotê 16.209 z³

Dz. 801   O�wiata i wychowanie
§ 626       Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finan-

sowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i za-
kupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

                                                                       o kwotê 15.000 z³

Dz. 853  Opieka spo³eczna
§ 203      Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych         gmin o kwotê 1.209 z³.

2. Zwiêksza siê plan bud¿etu gminy po stronie wydat-
ków                                                                         o kwotê 16.209 z³

Dz. 801   O�wiata i wychowanie
R.80110  Gimnazja                                     o kwotê 15.000 z³
                w tym wydatki maj¹tkowe          o kwotê 15.000 z³

Dz. 853   Opieka spo³eczna
R.85315  Dodatki mieszkaniowe              o kwotê 1.209 z³
                w tym wydatki bie¿¹ce                  o kwotê 1.209 z³.

3. Zmniejsza siê przychody                   o kwotê 123.080 z³

§ 952      Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na
rynku krajowym                                                    o kwotê 123.080 z³.

4. Zmniejsza siê bud¿et gminy po stronie dochodów
                                                                    o kwotê   13.400 z³
Dz. 700  Gospodarka mieszkaniowa
§ 084      Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹t-

kowych                                                                     o kwotê 13.400 z³.

5. Zmniejsza siê bud¿et gminy po stronie wydatków
                                                                   o kwotê 138.080 z³

Dz. 801   O�wiata i wychowanie
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Uchwa³a Nr III/13/02
Rady Gminy w Kamienniku

z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy

R.80110  Gimnazja                                o kwotê   138.080 z³
                w tym wydatki  maj¹tkowe    o kwotê   138.080 z³.
6. Zmniejsza siê bud¿et gminy po stronie wydatków
                                                                     o kwotê 11.081 z³
Dz. 600   Transport i ³¹czno�æ
R.60016  Drogi publiczne gminne               o kwotê 130 z³
                w tym wydatki bie¿¹ce                    o kwotê 130 z³

Dz. 801   O�wiata i wychowanie
R.80101  Szko³y podstawowe                    o kwotê 5.551 z³
                w tym wydatki bie¿¹ce                  o kwotê 5.551 z³
                wynagrodzenia                                             5.200 z³

Dz.  854  Edukacyjna opieka wychowawcza
R.85404  Przedszkola                                 o kwotê 2.200 z³
                w tym wydatki bie¿¹ce                 o kwotê 2.200 z³
                pochodne od wynagrodzeñ                       2.200 z³

Dz.900     Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
R.90095   Pozosta³a dzia³alno�æ                  o kwotê 600 z³
                 w tym wydatki bie¿¹ce                    o kwotê 500 z³
                            wydatki maj¹tkowe              o kwotê 100 z³

Dz. 921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
R.92109    Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
                                                                         o kwotê 2.400 z³
                  w tym wydatki bie¿¹ce               o kwotê 2.400 z³
                  dotacje                                         o kwotê 2.400 z³
R.92195    Pozosta³a dzia³alno�æ             o kwotê    200 z³
                  w tym wydatki bie¿¹ce               o kwotê   200 z³.

7. Zwiêksza siê plan bud¿etu gminy po stronie wydat-
ków                                                                        o kwotê 12.681 z³

Dz. 750   Administracja publiczna
R.75023  Urzêdy gmin                                o kwotê 4.000 z³
                w tym wydatki bie¿¹ce                  o kwotê 4.000 z³
                pochodne od wynagrodzeñ                      4.000 z³

Dz. 801   O�wiata i wychowanie
R.80101  Szko³y podstawowe                      o kwotê 551 z³
                w tym wydatki bie¿¹ce                    o kwotê 551 z³
                wynagrodzenia                                               293 z³
                pochodne od wynagrodzeñ                          258 z³

Dz.  854  Edukacyjna opieka wychowawcza
R.85404  Przedszkola                                  o kwotê 7.200 z³
                w tym wydatki bie¿¹ce                  o kwotê 7.200 z³
                wynagrodzenia                                              6.750 z³.

Dz.900     Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
R.90095   Pozosta³a dzia³alno�æ                   o kwotê 430 z³
                 w tym wydatki bie¿¹ce                   o kwotê 430 z³

Dz. 921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
R.92109  Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby o kwotê 500 z³
                  w tym wydatki bie¿¹ce                   o kwotê 500 z³.
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§ 2.Wprowadza siê zmiany w planie przychodów i wydat-
ków �rodków specjalnych, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniej-
szej uchwa³y.

§  3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy w Kamienniku
Kazimierz Przedwojewski

       Za³¹cznik nr 1
  do uchwa³y  Nr III/13/02

  Rady Gminy w   Kamienniku
          z dnia 19  grudnia 2002 r.

W planie przychodów i wydatków �rodków specjal-
nych na 2002 rok wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

W dziale  854        Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85404         Przedszkola.
1. Zwiêksza siê przychody  o kwotê  1.750 z³
2. Zwiêksza siê wydatki       o kwotê 1.750 z³

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

§ 1.  W uchwale Nr XXXI/197/2002 Rady  Powiatu Krapko-
wickiego z dnia 21 marca 2002 r.  w sprawie uchwalenia bud¿etu
Powiatu Krapkowickiego na 2002 r., zmienionej uchwa³ami Rady
Powiatu Krapkowickiego Nr XXXII/211/2002 z dnia 25 kwietnia
2002 r., Nr XXXIII/214/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r., Nr XXXIV/
221/2002 z dnia 29 sierpnia 2002r.,  Nr XXXV/229/2002 z dnia
8  pa�dziernika 2002r. oraz uchwa³ami Zarz¹du Powiatu Krapko-
wickiego : Nr 402/2002 z dnia 24 kwietnia 2002 r., Nr 410/2002 z
dnia 9  maja 2002 r.,  Nr 422/2002 z dnia  5 czerwca 2002r.,  Nr
431/2002 z dnia 13 czerwca  2002r., Nr 437/2002 z dnia 24 czerw-
ca  2002 r., Nr 455/2002 z dnia 3 lipca  2002 r., Nr 461/2002 z dnia
18 lipca 2002 r., Nr 464/2002 z dnia 05.08.2002 r., Nr 466/2002 z
dn. 13.08.2002 r., Nr 476/2002 z dn. 28.08.2002 r., Nr 479/2002 z
dn. 9 wrze�nia 2002 r., Nr 493/2002 z dnia 3 pa�dziernika 2002r.,
Nr 502/2002 z dnia 24 pa�dziernika  2002r.,  Nr 505/2002  z dnia
4 listopada 2002r., Nr 508/2002 z dnia 13 listopada  2002r., Nr
511/2002 z dnia  26 listopada 2002 r. wprowadza siê nastêpuj¹-
ce zmiany:

1) zmniejsza siê dochody bud¿etu o kwotê 31.601 z³ -
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y,

2) zmniejsza siê wydatki bud¿etu o kwotê 31.601 z³ -
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Skarbnikowi Po-
wiatu Krapkowickiego.

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

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

Podpisy cz³onków Zarz¹du:
Joachim Czernek.

Albert Macha
Bogdan Niewiadomski

Jerzy Sochor

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr 516/2002

Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego
z dnia 18 grudnia 2002 r.
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Uchwa³a Nr 516/2002
Zarz¹du Powiatu Krapkowickiego

z dnia 18 grudnia 2002 r.

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

DOCHODY

Dzia³ § Nazwa Zmniejszenie dochodów Zwiêkszenie

dochodów

853 Opieka spo³eczna 31.601 0

213 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu

31.601 0

Razem dochody 31.601 0

Ogó³em zmniejszenie dochodów 31.601

    w tym wydatki bie¿¹ce      o kwotê 1.750 z³.
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr 516/2002

Zarz¹du
Powiatu Krapkowickiego
z dnia 18 grudnia 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z  art. 51 ust. 1 i 2
ustawy, z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113 poz.984 / w zwi¹zku z art. 109 i 124 ust. 1 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155
poz. 1014; 1999 r. Nr 38, poz. 360; Nr 49 poz.485; Nr 70, poz.
778; Nr 110, poz.1255;  2000 r. Nr 6, poz. 69; Nr 12, poz. 136; Nr
48, poz. 550, Nr 95, poz.1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz.
1315;2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 125, poz. 1368,
Nr 98, poz. 1070, Nr 102, poz. 1116, Nr 145, poz. 1623; 2002 r. Nr
41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 156, poz.
1300/ oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o docho-
dach j ednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999 - 2002
/ Dz. U. Nr 150 poz. 983, Nr 162 poz. 1119;  2000 r. Nr 95, poz.
1041;  2001r.  Nr 39, poz. 459, Nr 55, poz. 574, Nr 145, poz. 1623)
-Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co nastêpuje:

§1. Wprowadziæ zmianê w uchwale Nr XXXVI/156/2002
Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 stycznia 2002 r. w spra-
wie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2002.

§2.1. Wprowadziæ do bud¿etu gminy zwiêkszenie planu docho-
dów i wydatków dotacji zadañ zleconych na kwotê 48.679 z³ , jak
za³¹cznik nr 3, 5, 6.

2. Wprowadziæ do bud¿etu gminy zwiêkszenie planu do-
chodów i wydatków dotacji zadañ w³asnych o kwotê 2.975 z³, jak
za³¹cznik nr 2,4,10.

§3.  Wprowadziæ do bud¿etu gminy zmianê planu docho-
dów i wydatków z tytu³u zwiêkszenia subwencji o�wiatowej o
kwotê 20.622 z³, jak za³¹cznik nr 1.

§ 4. Wprowadziæ do bud¿etu gminy zmianê planu wydat-
ków gminy o kwotê 94.787 z³, jak za³¹cznik nr 7.

§ 5. Wprowadziæ do bud¿etu gminy zmniejszenie oplanu
dochodów i wydatków zadañ w³asnych o kwotrê 3.915 z³, jak
za³¹cznik nr 9.

§ 6. Wprowadziæ do bud¿etu gminy zmianê planu docho-
dów gminy o kwotê 21.000 z³, jak za³¹cznik nr 8.
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Uchwa³a Nr II/9/2002
Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie zmian Bud¿etu Gminy na rok 2002.

W YD ATKI
Dzia³ Rozdzia ³   Nazwa Zm niejszenie wydatków Zwiêkszenie wydatków
710 Dzia³alno�æ us³ugowa 1.783 1.783

71015 Nadzór budowlany
-wynagrodzenia i pochodne
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce

0
1.783

1.783
0

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa 5.118 5.118

75411 Kom endy Powiatowe PSP
- wynagrodzenia i pochodne
- pozosta ³e wydatki bie¿¹ce

5.118
0

0
5.118

801 O�wiata i wychowanie 3.115 3.115

80130 Szko³y zawodowe
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 3.025 0

80145 Komisje egzam inacyjne
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 90 0

80195 Pozosta ³a dzia³alno�æ
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 3.115

851 Ochrona zdrowia 328 328

85149 Program y polityki zdrowotnej
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 89 0

85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 328

85153 Zwalczanie narkom anii
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 126 0

85195 Pozosta ³a dzia³alno�æ
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 113 0

853 Opieka spo³eczna 56.470 24.869

85301 Placówki opiekuñczo- wychowawcze
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 51.238 0

85304 Rodziny zastêpcze
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 19.637

85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie
-wynagrodzenia i pochodne
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce

1.000
0

0
1.000

85321 Zespo³y ds. orzekania o stopniu
niepe³nosprawno�ci
-wynagrodzenia i pochodne
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce

592
0

0
592

85333 Powiatowe urzêdy pracy
- wynagrodzenia i pochodne
- pozosta ³e wydatki bie¿¹ce

3.640
0

0
3.640

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.070 1.070
85406 Poradnia psychologiczno- pedagogiczne oraz inne

poradnie specjalistyczne
-wynagrodzenia i pochodne
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce

0
1.070

1.070
0

Razem wydatki 67.884 36.283

Ogó³em zmniejszenie wydatków 31.601
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§ 7. Wprowadziæ do bud¿etu gminy zmianê planu zadañ
inwestycyjnych, jak za³¹cznik nr 11.

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

Województwa Opolskiego.
Przewodnicz¹cy

Rady Gminy
Józef Szymoszek
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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 z pó�n. zm. /  oraz art.124 pkt 1 i 2  ustawy   z dnia   26
listopada 1998  r. o  finansach  publicznych / Dz. U. Nr 155, poz.
1014  z pó�n.  zm. /  , Rada  Miejska  w  Lewinie   Brzeskim
uchwala , co nastêpuje :

§ 1. Dokonuje  siê  nastêpuj¹cych  zmian  w  bud¿ecie :
-  zmniejszenie  dochodów i wydatków  o kwotê 10.384  z³
-  przeniesienia  planu  wydatków  o kwotê         35.055  z³
-  zwiêkszenia  planu  zadañ  inwestycyjnych    zgodnie  z

za³¹cznikiem  niniejszej  uchwa³y .                    o kwotê  9.527  z³

§  2. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy  Lewin  Brzeski.

§  3.   Uchwa³a  podlega  og³oszeniu  w  Dzienniku  Woje-
wództwa  Opolskiego  oraz rozplakatowanie  na  tablicy  og³o-
szeñ  i  w prasie  lokalnej .

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

Przewodnicz¹cy
   Rady Miejskiej

Mieczys³aw  Adaszyñski

Za³¹cznik
do uchwa³y  Nr III/17/2002

Rady  Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z  dnia  30 grudnia 2002r.

I.  Zmiany  w  bud¿ecie -  zmniejszenie o  kwotê 10.384 z³
    --------------------------------------------------------------------------
             w  tym  :
             Dochody
             -------------
             Dz  853                 Opieka  Spo³eczna
             85395                    Pozosta³a  dzia³alno�æ
             § : 270                �rodki  na  dofinansowanie  w³asnych

zadañ bie¿¹cych  pozyskane  z  innych  �róde³        10.384  z³

                 Wydatki
             -------------
              1/ Dz  853             Opieka  Spo³eczna
                  85395                Pozosta³a  dzia³alno�æ
                  § : 3110             �wiadczenia  spo³eczne  10.384  z³

II. Przeniesienie  planowanych  wydatków o kwotê 35.055  z³
-----------------------------------------------------------------------------
             w  tym :

             Zmniejszenia  :
            ------------------------

             1/ Dz 600             Transport  i  ³¹czno�æ     2.200  z³
     ------------------------------------------------------------------------
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 Uchwa³a Nr III/17/2002
 Rady   Miejskiej  w  Lewinie  Brzeskim

 z  dnia  30  grudnia  2002r.

w  sprawie  zmian  w  bud¿ecie.

                60016               Drogi  publiczne  gminne
                 § : 4270            zakup  us³ug  remontowych  2.200   z³

             2/ Dz 750             Administracja  publiczna     10.200  z³
-----------------------------------------------------------------------------
                 75023               Urz¹d  Miasta  i  Gminy
                  § : 4010          wynagrodzenia  osobowe  10.200 z³

             3/ Dz  801           O�wiata  i  wychowanie   18.135 z³
-----------------------------------------------------------------------------
                 80101                Szko³y  podstawowe
                 § : 4010             wynagrodzenia  osobowe 12.154 z³
                 80110                Gimnazja
                 § : 4010             wynagrodzenia  osobowe  5.981 z³
             4/ Dz  853             Opieka  Spo³eczna            3.603 z³
-----------------------------------------------------------------------------
                 85315                Dodatki  mieszkaniowe
                 § : 3110             �wiadczenia  spo³eczne        2.930 z³
                 85319                O�rodki  Pomocy  Spo³ecznej
                 § : 6060             wydatki  na  zakupy  inwestycyjne

                                                                            673 z³

            5/ Dz  854              Edukacyjna  Opieka  Wychowawcza
                                                                                                           917 z³

---------------------------------------------------------------------------
                85401                 �wietlice  szkolne
                § : 4010              wynagrodzenia   osobowe    917 z³

             Zwiêkszenia  :
             --------------------
             1/  Dz  750           Administracja  publiczna      10.200  z³
---------------------------------------------------------------------------
                  75023              Urz¹d  Miasta  i  Gminy
                  § : 6060           wydatki  na  zakupy  inwestycyjne

                                                          10.200  z³
            2/  Dz  801            O�wiata  i  wychowanie        19.052 z³
----------------------------------------------------------------------------
                  80113               Dowo¿enie  uczniów  do szkó³
                  § : 4300            zakup  us³ug  pozosta³ych  2.817 z³
                  80101               Szko³y  podstawowe
                   § : 4210           zakup  materia³ów            8.587 z³
                   § : 4110           Sk³adki  na ubezpieczenie spo³eczne

                                                                         1.667 z³
                   80110              Gimnazja
                   § : 4260          zakup  energii           5.981 z³

           3/  Dz  853             Opieka  Spo³eczna          3.603 z³
 --------------------------------------------------------------------------
                  85319                O�rodki  Pomocy  Spo³ecznej
                  § : 4010             wynagrodzenia  osobowe  3.603 z³

             4/  Dz  926             Kultura  fizyczna i sport  2.200  z³
-----------------------------------------------------------------------------
                  92605                 Zadania  w zakresie  kultury
                                               fizycznej  i sportu
         § : 2580      dotacje podmiotowe  dla     jednostek nie

zaliczonych  do sektora  finansów publicznych             2.200  z³
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 Uzasadnienie
 -------------------
 1/ Zmian  w  planie  dochodów  i  wydatków    dokonano  w

zwi¹zku  ze  zmniejszeniem    �rodków  z  tytu³u  wy¿ywienia  dzieci
w  �wietlicach  szkolnych - dofinansowanie  z  Agencji  zgodnie  z
umow¹  wynika  ni¿sza                                       kwota  o  10.384 z³ .

2/ Przeniesienia  w  wydatkach    dokonano  w  ramach
planowanych  wydatkach  w  poszczególnych  jednostkach  w  tym

- w  administracji  zmniejszenie  w p³acach  , a zwiêkszenie
na zadania  inwestycyjne                                  o  kwotê  10.200  z³ ,

- w  o�wiacie  zmniejszenie  w  p³acach  a zwiêkszenie  w
wydatkach  rzeczowych   / Lewin  Szko³a  - 5.049 z³ , Lewin
Gimnazjum - 5.981  z³ , Skorogoszcz Szko³a 5.317 z³ , £osiów
Szko³a  -  2.705  z³ / ,

-    w  opiece  zmniejszenie  w  wydatkach  inwestycyjnych
i dodatkach mieszkaniowych   a  zwiêkszenie  w  wynagrodze-
niach  z  tytu³u  wyp³at  nagród   jubileuszowych   3-ch    pracow-
ników  -  3.603 z³

-    w  sporcie  z tytu³u  podzia³u  �rodków  samorz¹du
miasta dla klubu Olimpia  w  Lewinie  Brzeskim   -  2.200 z³ .

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,
z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz.558 i  Nr 113, poz.984),
art.124  ustawy  z  dnia  26 listopada  1998 r. o finansach publicz-
nych ( Dz.U.Nr 155, poz.1014 ,  1999 r. Nr 38, poz.360 ,  Nr 49,
poz.485 , Nr 70 ,  poz.778  i  Nr 110 ,  poz.1255 ,   2000 r. Nr 6,
poz.69 ,  Nr 12 ,  poz.136  , Nr 48  , poz.550 , Nr 95 ,  poz.1041 , Nr
119 ,  poz.1251 i  Nr 122, poz.1315,  2001 r. Nr 45,  poz.497 , Nr 46,
poz.499 , Nr 88 , poz.961, Nr 98 ,  poz.1070, Nr 100,  poz.1082,  Nr
102,  poz.1116 , Nr 125, poz.1368 i Nr 145,  poz.1623 ; 2002r. Nr
41, poz.363 i 365 , Nr 74, poz.676 , Nr 113 , poz.984 , Nr 153 ,
poz.1271 i Nr 156 , poz.1300 ) ,  art. 3  i  art. 4  ustawy  z  dnia  26 listopada
1998 r . o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego  w
latach  1999 - 2002 (  Dz.U. Nr 150, poz.983 i Nr 162, poz.1119,
2000 r. Nr 95, poz.1041; 2001 r. Nr 39,  poz.459 , Nr 55, poz.574 i
Nr 145, poz.1623 ) oraz art.420 w zwi¹zku  z art.406 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony �rodowiska ( Dz.U. Nr 62,
poz.627 i Nr 115, poz.1229 ; 2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984
i Nr 153, poz.1271 ) - Rada Miejska  w  Le�nicy  uchwala ,  co
nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu gminy  o kwotê 6.453,-z³
 z tego :
- dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia                                      2.271,-z³
   w tym:
- § 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa        2.271,-z³
( rozdzia³ 75801 Czê�æ o�wiatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego - 2.271,-z³
 - �rodki na dofinansowanie wzrostu zadañ edukacyjnych
w zwi¹zku ze zwiêkszeniem liczby uczniów uprawnionych
do nauczania indywidualnego)

- dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                            4.182,-z³
   w tym:
- § 097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów                        4.182,-z³
    ( -rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe - 4.182,-z³
 - �rodki przekazane przez TUW - odszkodowanie
 za kradzie¿ komputerów w SP w Zalesiu �l. )

§ 2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu gminy
                                                                     o kwotê  23.253,-z³
z tego:
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Uchwa³a Nr  III/12/02
Rady  Miejskiej  w  Le�nicy

 z dnia 9 grudnia  2002 r.

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

- dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo                          1.000,-z³
   w tym:
   - rozdzia³ 01022 Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t
oraz badania monitoringowe pozosta³o�ci  zwierz¹t i pro-

duktach pochodzenia zwierzêcego                                 1.000,-z³
 - prowizja za wydane �wiadectwa miejsca      pochodze-

nia zwierz¹t                                                                           1.000,-z³
 - wydatki bie¿¹ce ( § 4100 -   1.000,-z³ )

- dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-
ciwpo¿arowa                                                                      11.000,-z³

   w tym:
- rozdzia³ 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne        11.000,-z³
-zakup pompy szlamowej dla OSP Zalesie �l.    6.000,-z³
 - wydatki maj¹tkowe ( § 6060 - 6.000,-z³ )
-utrzymanie jednostek OSP                                   5.000,-z³
 - wydatki bie¿¹ce         ( § 4210 - 5.000,-z³ )

- dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                         5.953,-z³
   w tym:
- rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe                     4.682,-z³
- dofinansowanie zadañ zwi¹zanych ze                   500,-z³
zwiêkszeniem liczby uczniów uprawnionych
do nauczania indywidualnego dla SP w Le�nicy
                          - wydatki bie¿¹ce     ( § 4010 -    415,-z³ ,
                                                                § 4110 -      75,-z³ ,
                                                                § 4120 -      10,-z³ )
- zakup komputerów dla SP w Zalesiu �l¹skim 4.182,-z³
                          - wydatki bie¿¹ce     ( § 4240 -  4.182,-z³ )
- rozdzia³ 80110 Gimnazja                                       1.271,-z³
- dofinansowanie zadañ zwi¹zanych ze  zwiêkszeniem liczby

uczniów uprawnionych  do nauczania indywidualnego           1.271,-z³
                             - wydatki bie¿¹ce     ( § 4010 -  1.056,-z³ ,
                                                                  § 4110 -     189,-z³ ,
                                                                   § 4120 -       26,-z³ )

- dzia³ 853 Opieka spo³eczna                                 3.300,-z³
   w tym:
   - rozdzia³ 85319 O�rodki pomocy spo³ecznej   3.300,-z³
   - zakup zestawu komputerowego
                           - wydatki maj¹tkowe (  § 6060 - 3.300,-z³ )
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 - dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza       500,-z³
    w tym:
 - rozdzia³ 85404 Przedszkola                                      500,-z³
- dofinansowanie zadañ zwi¹zanych ze  zwiêkszeniem licz-

by uczniów uprawnionych do nauczania indywidualnego dla PP
w Le�nicy                                                                                    500,-z³

                                 - wydatki bie¿¹ce     ( § 4010 -    415,-z³ ,
                                                                      § 4110 -      75,-z³ ,
                                                                     § 4120 -      10,-z³ )

-dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                                         1.500,-z³

   w tym:
   - rozdzia³ 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ               1.500,-z³
 - dofinansowanie zakupu sprzêtu - wyposa¿enie   placu

zabaw w so³ectwie Kad³ubiec                                            1.500,-z³
                                  - wydatki bie¿¹ce ( § 4210 - 1.500,-z³ ).

 § 3. Zmniejsza siê wydatki bud¿etu gminy
                                                                   o kwotê   16.800,-z³
z tego:
- dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo                            1.000,-z³
   w tym:
 - rozdzia³ 01095 Pozosta³a dzia³alno�æ                1.000,-z³
 - ochrona bezdomnych zwierz¹t                              1.000,-z³
                                 - wydatki bie¿¹ce ( § 4300 -   1.000,-z³ )

- dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-
ciwpo¿arowa                                                                     11.000,-z³

   w tym:

 - rozdzia³ 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne      11.000,-z³
 -zakup pompy szlamowej dla OSP Zalesie �l¹skim
                                                                                       4.000,-z³
                              - wydatki bie¿¹ce       ( § 4210 - 4.000,-z³ )
 -remont samochodu stra¿ackiego - OSP Zalesie �l¹skim
                                                                                       7.000,-z³
                              - wydatki bie¿¹ce       ( § 4270 - 7.000,-z³ )

- dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia                                   1.500,-z³
   w tym:
   - rozdzia³ 75818 Rezerwy ogólne i celowe          1.500,-z³
 -rozdysponowanie rezerwy ogólnej                        1.500,-z³
                                    - wydatki bie¿¹ce ( § 4810 - 1.500,-z³ )

- dzia³ 853 Opieka spo³eczna                                  3.300,-z³
   w tym:
   - rozdzia³ 85319 O�rodki pomocy spo³ecznej    3.300,-z³
                              - wydatki bie¿¹ce ( § 4300 - 3.300,-z³ ).

 § 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Le-
�nicy .

§ 5 Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wia-
domo�ci poprzez rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ w mie-
�cie Le�nica i so³ectwach .

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Ryszard Froñ

Na  podstawie  art.18 ust. 2 pkt 4  ustawy  z  dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 ,
poz.1591,  2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz.558 i  Nr 113,
poz.984), art.124  ustawy  z  dnia  26 listopada  1998 r. o finan-
sach publicznych ( Dz.U. Nr 155, poz.1014 ,  1999 r. Nr 38, poz.360
Nr 49 ,  poz.485 , Nr 70 ,  poz.778  i  Nr 110 ,  poz.1255 ,   2000 r.
Nr 6,  poz.69 ,  Nr 12 ,  poz.136  , Nr 48  , poz.550 , Nr 95 ,
poz.1041 , Nr 119 ,  poz.1251 i  Nr 122, poz.1315, 2001 r. Nr 45,
poz.497 , Nr 46, poz.499 , Nr 88 , poz.961, Nr 98 ,  poz.1070, Nr
100,  poz.1082,  Nr 102,  poz.1116 , Nr 125, poz.1368 i Nr 145,
poz.1623; 2002r. Nr 41, poz.363 i 365 , Nr 74, poz.676 , Nr 113 ,
poz.984 , Nr 153 , poz.1271 i Nr 156 , poz.1300 ) ,  art. 3  i  art. 4
ustawy  z  dnia   26 listopada 1998 r . o dochodach jednostek
samorz¹du terytorialnego  w   latach  1999 - 2002 (  Dz.U. Nr 150,
poz.983 i Nr 162, poz.1119, z 2000 r. Nr 95, poz.1041;2001 r. Nr
39,  poz.459 , Nr 55, poz.574 i Nr 145, poz.1623 ) oraz art.420 w
zwi¹zku  z art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony �rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 i Nr 115, poz.1229 ;
2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984 i Nr 153, poz.1271 )  -
Rada Miejska  w  Le�nicy  uchwala ,  co  nastêpuje:
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 Uchwa³a Nr  IV/13/02
Rady  Miejskiej  w  Le�nicy

z dnia 12 grudnia  2002 r.

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

 § 1. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu gminy
                                                                o kwotê    216.390,-z³
tego:
- dzia³ 750 Administracja publiczna                        5.000,-z³
   w tym:
   - rozdzia³ 75023 Administracja publiczna             5.000,-z³
   - zakup zestawu komputerowego                          5.000,-z³
                              - wydatki maj¹tkowe ( § 6060 - 5.000,-z³ )

- dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                      211.390,-z³
   w tym:
   - rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe              211.241,-z³
   - docieplenie �cian w SP w Le�nicy                  211.200,-z³
                          - wydatki bie¿¹ce  ( § 4270 - 211.200,-z³ )
                          - pozosta³e wydatki bie¿¹ce     41,-z³
                          - wydatki bie¿¹ce     ( § 4440 -  41,-z³ :
                          -SP Le�nica                                 15,-z³ ,
                          -SP Góra �w. Anny                         6,-z³ ,
                          -SP Zalesie �l.                             10,-z³ ,
                          -SP Raszowa                                10,-z³ )
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- rozdzia³ 80110 Gimnazja                                           149,-z³
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce                                         149,-z³
                            - wydatki bie¿¹ce     ( § 4440 -       149,-z³ )

§ 2. Zmniejsza siê wydatki bud¿etu gminy
                                                               o kwotê 216.390,-z³
z tego:
- dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia                               216.200,-z³
   w tym:
   - rozdzia³ 75818 Rezerwy ogólne i celowe    216.200,-z³
-rozdysponowanie rezerwy ogólnej                      88.000,-z³
-rozdysponowanie rezerwy celowej na              128.200,-z³
sfinansowanie wydatków zwi¹zanych  z o�wiat¹
                              - wydatki bie¿¹ce ( § 4810 - 216.200,-z³ )

- dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                            190,-z³
   w tym:
- rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe                            41,-z³
 - pozosta³e wydatki bie¿¹ce                                           41,-z³
 - wydatki bie¿¹ce     ( § 4140 -   41,-z³ :
 -SP Le�nica                                  15,-z³ ,
 -SP Góra �w. Anny                         6,-z³ ,
 -SP Zalesie �l.                             10,-z³ ,
 -SP Raszowa                               10,-z³ )

- rozdzia³ 80110 Gimnazja                                             149,-z³
- pozosta³e wydatki bie¿¹ce                                        149,-z³
                           - wydatki bie¿¹ce     ( § 4140 -       149,-z³ ).

§ 3. Zwiêksza siê plan przychodów i wydatków zak³adu
bud¿etowego w wysoko�ci :przychody 52.700,-z³ , wydatki
52.700,-z³ , w tym:

- Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Le�nicy   52.700,-z³.

 § 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Le-
�nicy .

§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wia-
domo�ci poprzez rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ w mie-
�cie Le�nica i so³ectwach .

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Ryszard Froñ

 Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71,
poz. 733 ; 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1383) uchwala
siê, co nastêpuje:

   § 1. Uchwala siê wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Le�nica, stanowi¹cy za³¹cz-
nik do uchwa³y.

   § 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Le-
�nicy.

   § 3. Trac¹ moc:
1) uchwa³a Nr VII/30/94 Rady Miejskiej w Le�nicy z dnia

29 grudnia 1994 r. w sprawie    okre�lenia stawek czynszu regu-
lowanego za lokale mieszkalne,

2) uchwa³a Nr VIII/51/95 Rady Miejskiej w Le�nicy z dnia
14 lutego 1995 r. zmieniaj¹ca  uchwa³ê w sprawie okre�lenia
stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne,

3) uchwa³a Nr XIX/122/96 Rady Miejskiej w Le�nicy z dnia
4 czerwca 1996 r. zmieniaj¹ca   uchwa³ê w sprawie okre�lenia
stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne,

4) uchwa³a Nr XII/77/99 z dnia 27 sierpnia 1999 r. zmienia-
j¹ca uchwa³ê w sprawie okre�lenia  stawek czynszu regulowa-
nego za lokale mieszkalne,

5) uchwa³a Nr XXVI/166/01 Rady Miejskiej w Le�nicy z
dnia 30 stycznia 2001 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okre-
�lenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
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Uchwa³a  Nr V/21/02
Rady Miejskiej w Le�nicy

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Le�nica

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Ryszard Froñ

                                                                                                                                           Za³¹cznik
                                                             do uchwa³y Nr V/21/02

                                                   Rady Miejskiej w Le�nicy
                                                z dnia 30 grudnia 2002 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA  MIESZKA-
NIOWYM ZASOBEM GMINY LE�NICA 2003-2007

Zaspokajanie  potrzeb mieszkaniowych cz³onków wspól-
noty samorz¹dowej jest zadaniem w³asnym gminy, na³o¿onym
na ni¹ przez ustawê z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego.

O kszta³cie lokalnej polityki mieszkaniowej decyduj¹
wszelkie dzia³ania, decyzje i plany przysz³ych przedsiêwziêæ
zmierzaj¹ce do zaspokajania potrzeb  mieszkaniowych.
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Rozdzia³ 1

Prognoza dotycz¹ca wielko�ci oraz stanu techniczne-
go zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach,
z podzia³em na lokale socjalne i pozosta³e lokale mieszkalne

1. Wielko�æ zasobów mieszkaniowych gminy na dzieñ
31 listopada 2002 r.  w zarz¹dzie Zak³adu Gospodarki Komunal-
nej w Le�nicy (dalej ZGK) wynosi 145 lokali mieszkalnych, w
tym w mie�cie 122. Na 145 lokale mieszkalne 18 lokali zaliczo-
no jako lokale socjalne; mieszcz¹  siê one w budynkach:

   - Le�nica, Pl. Narutowicza 1   - 2 lokale mieszkalne
   - Le�nica, ul. Ko�cielna 1     - 3 lokale mieszkalne
   - Le�nica, ul. Ko�cielna 3     - 2 lokale mieszkalne
   - Le�nica, Pl. Marka 2     - 2 lokale mieszkalne
   - Le�nica, Pl. Marka 3     - 1 lokal mieszkalny
   - Le�nica, ul. 1 Maja 7     - 2 lokale mieszkalne
   - Porêba, ul. Wiejska 57     - 3 lokale mieszkalne
   - Raszowa, ul. S³owackiego 8 - 2 lokale mieszkalne
   - Raszowa, ul. Ko�cielna 4      - 1 lokal mieszkalny.

Prognoza wielko�ci mieszkaniowego zasobu dla gminy
Le�nica przedstawia siê nastêpuj¹co:

w tymLp. Rok Ilo�æ lokali

mieszkalnych lokale mieszkalne do

wynajmu na czas trwania

stosunku pracy

lokale socjalne

1. 2003 137 2 18

2. 2004 128 2 18

3. 2005 123 2 18

4. 2006 123 2 18

5. 2007 123 2 18

2. Stopieñ wyposa¿enia mieszkañ w podstawowe insta-
lacje i urz¹dzenia:

               a)    instalacja wodoci¹gowa -    100%
               b)    W.C. -      94%
               c)     ³azienki -      74%
               d)    centralne ogrzewanie -      24%.

3.  Struktura  wiekowa budynków

Wybudowane do 1940 r. 71%
Wybudowane w latach 1941-1950 -

Wybudowane w latach  1951-1960 9%
Wybudowane w latach  1961- 1970 14%
Wybudowane po roku 1970 6%

Zmniejszenie zasobu mieszkaniowego gminy, szczegól-
nie w latach 1990-2002, jest wynikiem prowadzonej prywatyza-
cji mieszkañ.

Od roku 1990 do 31listopada 2002 r. w gminie na 168
lokali mieszkalnych sprywatyzowano 23 lokale, co stanowi 14%.

W latach 1990-2002 gmina wyznaczy³a tereny pod budow-
nictwo jednorodzinne, w sumie 144 dzia³ki. Tereny te zosta³y
uzbrojone.

Do chwili obecnej sprzedano 38 dzia³ek inwestorom prywat-
nym pod budowê domów jednorodzinnych na w³asne potrzeby.

Rozdzia³ 2
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wy-

nikaj¹cy ze stanu technicznego budynków i lokali, z podzia-
³em na kolejne lata

ZGK, zarz¹dzaj¹cy mieszkaniowym zasobem gminy, przed-
k³ada corocznie projekt planu remontów w ujêciu rzeczowym i

finansowym w oparciu o stan techniczny  budynków kwalifikuj¹-
cych siê do niezbêdnego remontu.

Projekt obejmuje analizê potrzeb w uk³adzie rzeczowym i
warto�ciowym, w podziale na remonty finansowane z bud¿etu
gminy i ze �rodków w³asnych.

W planie remontów na rok 2003 przewidziano nastêpuj¹-
cy zakres rzeczowy remontów w tys. z³.

Prace dekarskie 61,00
Roboty ogólnobudowlane 11,00
Roboty wod.-kan. 7,00
Instalacje elektryczne 4,00
Roboty malarskie 17,00
Inne roboty 4,00
Kwota ogó³em : 104,00

Tabela ujmuj¹ca nak³ady na remonty z funduszu remon-
towego w latach 2003-2007

Rodzaje remontów 2003 2004 2005 2006 2007
Remonty dekarskie 61,00 60,00 55,00 48,00 48,00

Roboty ogólnobudowlane 11,00 10,00 8,00 7,00 7,00

Roboty wod.�kan. 7,00 6,00 5,50 5,00 5,00

Roboty elektryczne 4,00 4,00 3,50 3,00 3,00

Roboty malarskie 17,00 15,00 10,00 8,00 8,00

Roboty stolarskie - - 4,00 4,00 4,00

Inne roboty 4,00 5,00 4,00 3,00 3,00

OGÓ£EM W TYS. Z£ 104,00 100,00 90,00 78,00 78,00

Tabela ujmuj¹ca nak³ady na remonty z pozosta³ych �róde³
w latach 2003-2007

Okres realizacji

2003-2007

�rodki bud¿etu
na inwestycje (tys. z³)

�rodki bud¿etu
na remonty (tys. z³)

�rodki ZGK na inwestycje
 i remonty  (tys. z³)

Razem

(tys. z³)
2003            -          -         -          -
2004            -          -         -          -
2005            -          -         -          -
2006            -          -         -          -
2007            -          -          -          -

Z uwagi na stan techniczny budynków komunalnych ko-
nieczne jest przeprowadzenie remontów i modernizacji w takim
zakresie, aby mo¿na by³o zapewniæ bezpieczne oraz dogodne
warunki lokalowe mieszkañcom gminy.

Zakres oraz kolejno�æ przedsiêwziêæ ustala siê zgodnie z
mo¿liwo�ciami finansowymi gminy i ZGK.

Rozdzia³ 3
Planowana sprzeda¿ lokali mieszkalnych w latach 2003-2007

Sprzeda¿ mieszkañ komunalnych w gminie realizowana
jest w oparciu o ustawê z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo�ciami (Dz. U. z 2000 r.   Nr 46, poz. 543 z pó�n. zm.)
oraz uchwa³ê Nr XXXI/186/93 Rady Miejskiej      w Le�nicy z dnia
31 maja 1993 r. w sprawie okre�lenia zasad nabywania, zbywa-
nia i obci¹¿ania nieruchomo�ci oraz ich wydzier¿awiania lub
najmu oraz uchwa³ê  Nr XXXIV/202/98 Rady Miejskiej w Le�nicy
z dnia 10 marca 1998 r. w sprawie przyznania pierwszeñstwa w
nabyciu lokali mieszkalnych  i wyra¿enia zgody na udzielenie
bonifikaty przy ich sprzeda¿y.

Lokale s¹ zbywane aktualnym najemcom na zasadach
preferencyjnych, zachêcaj¹cych do ca³kowitego wykupu miesz-
kañ w poszczególnych budynkach, czyli do pe³nej prywatyzacji.
Natomiast gmina d¹¿y do posiadania takiego zasobu mieszka-
niowego, który zabezpiecza³by odpowiedni¹ liczbê mieszkañ.
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W kolejnych latach przewiduje siê sprzeda¿ lokali:

Stan na 31 listopada 2002 r. 145 lokali mieszkalnych
Rok 2003                             8
Rok 2004                             9
Rok 2005                             5
Rok 2006                             -
Rok 2007                             -

Budynki przeznaczone  do sprzeda¿y:

1. Le�nica, ul. Stra¿acka 9                -3 lokale mieszkalne
2. Le�nica, ul. Zdzieszowicka 25        -5 lokali mieszkalnych
3. Le�nica, ul. Zdzieszowicka 5            -9 lokali mieszkalnych
4. Le�nica, ul. Brzegowa 3               -3 lokale mieszkalne
5. Zalesie �l., ul. XV-lecia 1              -2 lokale mieszkalne.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
w³asno�ci lokali    (Dz. U. Nr 85, poz. 388 z pó�n. zm.) w³a�ciciele
lokali ponosz¹ wydatki zwi¹zane z utrzymaniem nieruchomo�ci
proporcjonalnie  do posiadanego udzia³u w czê�ci wspólnej
w³asno�ci. Gmina partycypuje w kosztach remontów równie¿
wed³ug udzia³u we w³asno�ci wspólnej nieruchomo�ci.

Rozdzia³ 4
Zasady polityki czynszowej

1. Czynsz mieszkaniowy zgodnie z ustaw¹ o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego wyliczony zosta³ w nastêpuj¹cy sposób:

1) dotychczasowa stawka czynszu wynosi 2,90 z³/m2;
2) wska�nik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

budynku mieszkalnego w okresie od 1 pa�dziernika 2002 r. do
31 marca 2003 r.   w powiecie strzeleckim wynosi 2.420,00 z³.

2. Wysoko�æ czynszu ustalana jest jako iloczyn powierzchni
u¿ytkowej  lokalu, wspó³czynnika bazowego i wspó³czynnika kory-
guj¹cego.

Wspó³czynnik bazowy: Wb
                     warto�æ odtworzeniowa

                           wska�nik przeliczeniowy   powierzchni u¿ytkowej
     Wb = -------------------------------  x budynku mieszkalnego
                             12                           przyjêta przez Radê
                                                            Miejsk¹ - 1,5%

 Dopuszczalny wzrost czynszu:
 2.420,00 z³ : 12  x  1,5%    = 3,02 z³/m2 powierzchni  u¿ytko-

wej lokalu.

3. Stawka czynszu regulowanego ustalona przez Radê
Miejsk¹ bez uwzglêdnienia czynników koryguj¹cych  warto�æ
u¿ytkow¹ lokalu wynosi 2,90 z³/m2 miesiêcznie.

Rozdzia³ 5
Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami

wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy oraz
przewidywane zmiany w zakresie  zarz¹dzania mieszkanio-
wym zasobem gminy w kolejnych latach

Zarz¹dzanie lokalami i budynkami wchodz¹cymi w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy Le�nica powierzone jest Za-
k³adowi Gospodarki Komunalnej  w Le�nicy.

Rozdzia³ 6
�ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej w ko-

lejnych latach

�ród³em finansowania gospodarki mieszkaniowej bêd¹
w 2003 roku nastêpuj¹ce dochody (w tys. z³):

- z czynszu mieszkaniowego w wysoko�ci 183

- dochody z najmu lokali u¿ytkowych 67

- wp³ywy z najmu gara¿y 9

- dotacje z bud¿etu gminy na remonty -

- dotacje z bud¿etu gminy na inwestycje -
- inne wp³ywy -
OGÓ£EM (bez wp³ywów za media) 259

�ród³a finansowania w latach 2003-2007 przyjêto wed³ug
za³o¿enia, ¿e mieszkaniowy zasób gminy zmniejszy siê z uwagi
na sprzeda¿ mieszkañ i wp³ywy z tytu³u najmu bêd¹ mala³y rocz-
nie w tempie ok. 6 %.

Wp³ywy za lokale u¿ytkowe bêd¹ wzrastaæ w tempie ok. 3 %
rocznie.

�ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej gminy
w latach 2003-2007 (tys. z³)

Lp PRZYCHODY 2003 2004 2005 2006 2007

  1. - czynsze  za najem 183 174 164 152 152
  2. - wp³ywy za lokale u¿ytkowe 67 69 71 73 73
  3 - wp³ywy za najem gara¿y 9 9,2 9,5 9,8 9,8
  4. - dotacje gminy na remonty - - - - -
  5. - dotacje gminy na inwestycje - - - - -

OGÓ£EM PRZYCHODY 259 252,2 244,5 234,8 234,8

Rozdzia³ 7
Wysoko�æ wydatków w kolejnych latach z podzia³em

na koszty

W 2002 r. z bud¿etu gminy przeznaczono na remonty w
gospodarce mieszkaniowej kwotê 726.000,00 z³, natomiast w
formie dotacji ZGK otrzyma³o 20.000,00 z³.

W roku 2002 koszty zwi¹zane z utrzymaniem zasobu
mieszkaniowego wynios³y  245.000 z³.

W roku 2003 planuje siê nastêpuj¹ce koszty zwi¹zane z
utrzymaniem zasobów mieszkaniowych:

 1. Koszty zarz¹du nieruchomo�ciami 65,00

 2. Koszty remontów budynków komunalnych 104,00

 3. Koszty bie¿¹cej eksploatacji 76,00

 4. Koszty inwestycji -

W kolejnych latach planuje siê ponoszenie kosztów z po-
dzia³em na:

Koszty (w tys. z³): 2003 2004 2005 2006 2007

- zarz¹du nieruchomo�ciami 65,00 70,00 72 73,00 73,00

- remontów 104,00 100,00 90,00 78,00 78,00

- inwestycji - - - - -

- bie¿¹cej eksploatacji 76,00 80,00 80,00 82,00 82,00

Ogó³em: 245,00 250,00 242,00 233,00 233,00

Rozdzia³ 8
Inne dzia³ania maj¹ce na celu poprawê wykorzystania i ra-

cjonalizacja gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Zasadnicze dzia³ania maj¹ce na celu poprawê i racjona-
lizacjê gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy opar-
te s¹ przede wszystkim o uchwa³ê  Nr XXXI/186/93 Rady Miej-
skiej w Le�nicy z dnia 31 maja 1993 r. w sprawie okre�lenia
zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomo�ci oraz
ich wydzier¿awiania lub najmu. Bior¹c pod uwagê z³y stan tech-
niczny wiêkszo�ci  budynków, wiek, wyposa¿enie techniczne i
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okres najmu, Rada dopu�ci³a sprzeda¿ lokali mieszkalnych z
bonifikat¹ do 90% warto�ci lokalu.

W zwi¹zku z wej�ciem w ¿ycie ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego istotnym zadaniem gminy
jest zabezpieczenie odpowiedniej ilo�ci mieszkañ dla osób o
niskich dochodach.

Gmina winna utrzymaæ swój mieszkaniowy zasób przy-
najmniej na poziomie  100-120 mieszkañ.

w sprawie zmian bud¿etu gminy na 2002 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558. Nr 113, poz. 984 ) oraz art. 109 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr
55,poz.1014,  1999r. Nr38, poz.360, Nr49, poz.485, Nr70, poz.778 i Nr
110, poz. 1255,  2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550,
Nr 95, poz.1041, Nr 119, poz.1251, Nr 122, poz. 1315,  2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100,
poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623 ;
2002 r. Nr 41, poz. 363 i poz. 365, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr
153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300 )-Rada Gminy w Lubrzy uchwala, co
nastêpuje :

§1. W uchwale Nr XXVI/225/2001 z dnia 21 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2002 rok, wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany :

Zmniejsza siê dochody bud¿etowe:                      35 743 z³
Dz.010       ROLNICTWO I £OWIECTWO                  2 000 z³

Rozdz. 01095         Pozosta³a dzia³alno�æ                2 000 z³

            § 069 Dochody ze sprzeda¿y �wiadectw miejsca
pochodz.zwierz¹t                                                                    2 000 z³

Dz.756      DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZ. I OD
INNYCH JEDN. NIE POSIADAJ.OSOBOWO�CI PRAW        33 743 z³

Rozdz. 75615   Wp³ywy z pod. rolnego, pod. le�nego, pod.
od czynno�ci  cywilnoprawn. oraz pod. i op³at lokalnych od osób
prawn. i   innych jednostek organizacyjnych                    15 000 z³

§ 031 Podatek od nieruchomo�ci                         15 000 z³

Rozdz. 75616       Wp³ywy z pod. rolnego, pod. le�nego,
pod. od czynno�ci  cywilnoprawn. oraz podatków i op³at lokal-
nych od osób fiz.                                                                 18 743 z³

§ 031 Podatek od nieruchomo�ci                        18 743 z³

Zwiêksza siê dochody bud¿etowe w kwocie:  184 237 z³

Dz.010  ROLNICTWO I £OWIECTWO            2 000 z³

Rozdz. 01022  Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t
                                                                                                   2 000 z³

Aktualnie oko³o 10 najemców mieszkañ ma trudno�ci z
bie¿¹cym regulowaniem op³at za czynsz i media, a 5 najemców
kwalifikuje siê do zamiany lokalu na lokal socjalny.

Gmina bêdzie d¹¿yæ do prywatyzacji mieszkañ w 5 budyn-
kach, co pozwoli na ograniczenie �rodków finansowych na re-
mont tych budynków.

W wyniku prywatyzacji ni¿sze staj¹ siê koszty zarz¹dzania,
�rodki przeznaczone na czynsze i op³aty wykorzystywane s¹ w
sposób bardziej efektywny. Równie¿ sami w³a�ciciele bêd¹ bar-
dziej troszczyæ siê o budynki, w których mieszkaj¹.
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Uchwa³a Nr II/14/2002
Rady Gminy w Lubrzy

z dnia 12 grudnia 2002 r.

§ 069 Dochody ze sprzeda¿y �wiadectw miejsca
pochodz.zwierz¹t                                                              2 000 z³

Dz. 758 RÓ¯NE ROZLICZENIA         33 743 z³

Rozdz. 75805  Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogól-
nej dla gmin                                                                         33 743 z³

§ 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
                                                                            33 743  z³

Dz. 801  O�WIATA I WYCHOWANIE                        2 200 z³

Rozdz. 80101  Szko³y podstawowe                        1400 z³

§ 075 Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych                                                                           1400 z³

Rozdz. 80113  Dowo¿enie uczniów do szkó³           800 z³

§ 083 Wp³ywy z us³ug                            800 z³

Dz.854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
                                                                                                   5 000 z³
Rozdz. 85404 Przedszkola                        5 000 z³

§ 083 Wp³ywy z us³ug                                     3 000 z³

§ 069 Wp³ywy z ró¿nych op³at            2 000 z³

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNA£. I OCHRONA �RO-
DOW.                                                                        141 294  z³

Rozdz. 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
                                                                                   108 530z³
§ 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w

postaci pieniê¿nej                                                             27890 z³
§ 626 Dotacje otrzymane z fund. celowych na fi-

nans. lub    dofinans. kosztów realiz. inwestycji i zakupów in-
west.    jedn.sektora fin.publ.                                    80 640z³

Rozdz. 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg       32 764 z³
§201 Dotacje celowe otrzym. z bud¿etu pañstwa na realiz.

zadañ  bie¿¹cych z zakresu admin. rz¹d. oraz innych zadañ .zle-
conych gminie ustawami                                                     32 764 z³
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Zmniejsza siê wydatki bud¿etowe   w kwocie:    12 400 z³
Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA               7 900 z³
Rozdz. 70095        Pozosta³a dzia³alno�æ              7 900 z³
§4300 Zakup us³ug pozosta³ych                             7 900 z³
Dz. 757 OBS£UGA D£UGU PUBLICZNEGO        4 500 z³
Rozdz. 75702         Obs³uga papierów warto�ciowych,

kredytów i po¿yczek j.s.t.                                                     4 500 z³
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pa-

pierów    warto�ciowych oraz po¿yczek i kredytów         4 500 z³

Zwiêksza siê wydatki bud¿etowe w kwocie:   160 894 z³

Dz. 600 TRANSPORT I £¥CZNO�Æ                     13 064 z³
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                13 064 z³
 § 4300 Zakup us³ug pozosta³ych                          13 064 z³
Dz.801 O�WIATA I WYCHOWANIE                            2 200 z³
Rozdz. 80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³                800 z³
 §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników       800 z³
Rozdz. 80195 Pozosta³a dzia³alno�æ                       1 400 z³
 § 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia                1 400 z³

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
                                                                                      14 700 z³
 Rozdz. 85404 Przedszkola                                     14 700 z³

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników     6 200 z³
§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne             500 z³
§ 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia               3 000 z³
§ 4220 Zakup �rodków ¿ywno�ci                              3 000 z³
§4300 Zakup us³ug pozosta³ych                                2 000 z³

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHRONA �RODO-
WISKA                                                                                    130 930 z³

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
                                                                                   108 530 z³
§4300 Zakup us³ug pozosta³ych                         108 530 z³
Rozdz. 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg      19 900 z³
 §4260 Zakup energii                                                  6 400 z³
§ 4300 Zakup us³ug pozosta³ych                             13 500 z³
Rozdz. 90017 Zak³ady gospodarki komunalnej    2 500 z³
 § 2610 Dotacja przedmiotowa z bud¿etu otrzymana przez

zak³ad  bud¿etowy.                                                                  2 500 z³

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lu-
brza.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubrzy

Piotr Hanusiak

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.o zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15 poz.139,  Nr
41 poz.412 i Nr 111 poz.1279, z 2000r. Nr 12 poz.136, Nr 109
poz.1157 i Nr 120 poz.1268, z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz.124,
Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229 i Nr 154, poz.1804, z 2002r.
Nr 25 poz. 253, Nr 113, poz.984 i Nr 130 poz.1112) -  Rada
Miejska w Nysie uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Uchwala siê zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy
Nysa dla terenu  7WZ-AR, po³o¿onego na gruntach wsi Morów.

§ 2. Zakres zmiany planu zawarty jest w tre�ci uchwa³y i na
rysunku zmiany planu opracowanym w skali 1:1000, stanowi¹-
cym za³¹cznik  nr 1  do uchwa³y.

§ 3. 1) Zmienia siê ustalenia dla terenu  7WZ-AR,   jak nastêpu-
je :    z terenu o symbolu 7WZ-AR  wydziela siê 4 tereny, którym nadaje
siê symbole:   7aWZ-AR, 7bP,S,UR-R, 7cP,S, UR-R, 7dKD;

2) W szczegó³owych ustaleniach realizacyjnych w tek�cie pla-
nu, dotychczasowe  ustalenia dla terenu 7WZ-AR  przyporz¹dkowuje
siê terenowi 7aWZ-AR,

3) Dla terenów  7bP,S,UR-R,  7cP,S,UR-R,  7dKD   wpro-
wadza siê ustalenia  nastêpuj¹ce :

- tereny  7bP,S,UR-R  oraz  7cP,S,UR-R przeznacza siê
pod tereny dzia³alno�ci produkcyjno - magazynowo - us³ugowej
oraz obiektów i urz¹dzeñ funkcji uzupe³niaj¹cych. Ustala siê
nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:

1. Wprowadzane technologie dzia³alno�ci gospodarczej nie
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Uchwa³a Nr VI/94/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa.

mog¹ ograniczaæ ani zagra¿aæ dzia³alno�ci prowadzonej na tere-
nie 7aWZ-AR (uzdatnianie wody pitnej dla potrzeb miasta Nysy).

2. Utrzymanie zabudowy i urz¹dzeñ czê�ciowo zrealizo-
wanych uzale¿nia siê od ich stanu technicznego;  dopuszcza siê
ich przebudowê i rozbudowê.

3. Architekturê rozbudowywanych lub nowych obiektów dosto-
sowaæ do istniej¹cej zabudowy przemys³owej terenu 7aWZ-AR.

4. Wysoko�æ obiektów nie mo¿e przekraczaæ 2-ch kondygnacji
nadziemnych oraz 8 m nad istniej¹cy poziom przyleg³ego terenu.

5. Nieprzekraczalne linie zabudowy okre�lono na rysunku
zmiany planu.

6. Powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudowê i inne
urz¹dzenia, z wy³¹czeniem terenu pod niezbêdn¹ komunikacjê we-
wnêtrzn¹, powinna byæ zagospodarowana zieleni¹ urz¹dzon¹.

7. Wzd³u¿ ogrodzeñ  przyulicznych wprowadziæ zieleñ wy-
sok¹ o charakterze izolacyjnym.

8. Wody opadowe z parkingów i utwardzonych placów
manewrowych nale¿y odprowadziæ do kanalizacji deszczowej
po ich separacji.

9. Tereny przewidziane do uzbrojenia w sieæ wodoci¹gow¹,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej,  elektroenergetyczn¹,  teleko-
munikacyjn¹; istniej¹ce sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicz-
nej mog¹ podlegaæ likwidacji, przebudowie i rozbudowie.

10. Gospodarkê odpadami prowadziæ w oparciu o obowi¹zu-
j¹ce przepisy o odpadach, uwzglêdniaj¹c ich minimalizacjê i odzysk.

11. Ogrzewanie zabudowy w oparciu o niskoemisyjne �ró-
d³a energii.

12. Uci¹¿liwo�æ obiektów i urz¹dzeñ powinna zamykaæ
siê w granicach okre�lonych tytu³em prawnym w³a�ciciela.
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13. Wyklucza siê lokalizacjê us³ug i przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹-
co oddzia³ywaæ na �rodowisko oraz mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko, dla których wymagane jest ustalenie obowi¹zku sporz¹dzenia
raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na �rodowisko:

- teren  7dKD  przeznacza siê pod ulicê dojazdow¹. Ustala siê nastê-
puj¹ce warunki jego zabudowy i zagospodarowania:

1. Projektuje siê ulicê dojazdow¹ o szeroko�ci w liniach rozgranicze-
nia min.10 m i szeroko�ci jezdni min.5 m.

2. Chodniki jednostronne szeroko�ci min. 1,5m (lokalizacja od strony
terenu o intensywniejszym zagospodarowaniu).

3. W liniach rozgraniczenia ulicy dopuszcza siê prowadzenie sieci
infrastruktury technicznej.

 § 4. W przypadku odkryæ obiektów archeologicznych roboty budow-
lane nale¿y wstrzymaæ, powiadomiæ w³a�ciwe s³u¿by konserwatorskie oraz
przeprowadziæ ratownicze badania archeologiczne.

§ 5. Zgodnie z art.36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzen-
nym, dla terenów objêtych zmian¹ planu ustala siê stawkê procentow¹ s³u-
¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w
wysoko�ci: 0%.

§ 6. Trac¹ moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu ogólne-
go zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa za-
twierdzonego uchwa³¹ Nr XLIV/261/93 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
30 czerwca 1993r., w czê�ci uregulowanej niniejsz¹ uchwa³¹.

§ 7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591; 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 / - Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê Statut Gminy Popielów, stanowi¹cy za-
³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr X/85/99 z dnia 21 pa�dziernika
1999 r. ze zmianami :  Nr XII/107/2000  z dnia 24 lutego 2000 r. i
Nr XXIV/204/2001  z dnia 30 sierpnia 2001 r.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Popielów

Jerzy Kupczyk

                                                                                     Za³¹cznik
                                          do uchwa³y  Nr  III/22/2003

Rady Gminy
 z dnia 30 stycznia 2003 r.

STATUT
GMINY  POPIELÓW

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

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

4) tryb pracy Wójta Gminy Popielów,
5) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej

komisji i Wójta oraz korzystania z nich.

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

Popielów,
4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê Rewi-

zyjn¹ Rady Gminy Popielów,
5) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Popielów,
6) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Popielów.
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Uchwa³a Nr III/22/2003
Rady Gminy w Popielowie

z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Popielów.

Rozdzia³ II
Gmina

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

2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze
Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹ gminn¹
wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokal-
ne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe organy.

§ 4.1. Gmina po³o¿ona jest w powiecie opolskim, w woje-
wództwie opolskim i obejmuje obszar 176 km2.

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

3. Gmina tworzy jednostki pomocnicze: so³ectwa.
4. Wykaz so³ectw gminy Popielów stanowi za³¹cznik nr 2.

§ 5.1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy
jednostki organizacyjne.

2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy stanowi za-
³¹cznik nr 3.

§ 6.1.Herb Gminy stanowi tarcza podzielona na trzy czê-
�ci. W centralnym punkcie na tle pasma gruntu rolnego - koloru
br¹zowego, ³¹ki - koloru zielonego oraz b³êkitu horyzontu, umiesz-
czony jest p³ug koloru srebrzystego

W górnej czê�ci herbu znajduje siê sko�na kratka na prze-
mian koloru ¿ó³tego i niebieskiego z zawieszonym krzy¿em chrze-
�cijañskim. Dolna czê�æ herbu to fragment muru z czerwonej
ceg³y, na którym widnieje rok 1286 - rok pierwszego zapisu o
Popielowie oraz bia³y go³¹b w locie.

2.  Wzór herbu okre�la za³¹cznik nr 4 do Statutu.

§ 7.Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowo�æ Popielów,
ul. Opolska 13.

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 zniesie-
nia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta
jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy Gminy,

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

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza 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.
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§ 9. Uchwa³y, o jakich mowa w § 8 ust. 1,  powinny okre-
�laæ w szczególno�ci:

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

 § 10. 1.Jednostki pomocnicze gminy mog¹ prowadziæ go-
spodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy i  nie mog¹  otwie-
raæ w³asnych kont bankowych.

2.Jednostki pomocnicze mog¹ korzystaæ ze �rodków bu-
d¿etu gminy wyodrêbnionych na wspieranie dzia³alno�ci samo-
rz¹du mieszkañców wsi na podstawie zg³oszonych wniosków
przez Zebranie Wiejskie.

3.So³tys w terminie do 15 pa�dziernika  ka¿dego roku
przedk³ada Wójtowi Gminy uchwa³ê Zebrania Wiejskiego o prze-
kazanie �rodków finansowych na rok  nastêpny o dofinansowa-
nie prac zadeklarowanych  przez mieszkañców, dotycz¹cych :

   a/ utrzymania dróg polnych
   b/ poprawy estetyki wsi
    c/ utrzymania obiektów i urz¹dzeñ przekazanych so³ectwu
   d/ planowanej dzia³alno�ci kulturalnej.
4.Wójt Gminy analizuje zg³oszone potrzeby i decyduje o

wielko�ci przyznania �rodków po konsultacjach z Komisjami
Rady Gminy

5.Wszelkie zadania o charakterze inwestycyjnym na tere-
nie wsi realizowane s¹ w ramach bud¿etu gminy na dany rok .

§ 11. 1. Jednostkom pomocniczym mo¿e byæ w drodze
uchwa³ Rady Gminy przyznane prawo zwyk³ego zarz¹du wydzie-
lon¹ czê�ci¹ mienia komunalnego, znajduj¹cego siê na ich te-
rytorium, niezbêdnego do wykonywania zadañ statutowych jed-
nostki.

2. Uchwa³ê winien poprzedziæ wniosek o przekazanie czê-
�ci mienia, wyra¿ony w formie uchwa³y Zebrania Wiejskiego.

§ 12. 1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej ma obowi¹zek uczestniczyæ w sesjach Rady.

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

3. Przewodnicz¹cy jednostki pomocniczej 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 Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y Rady.

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

§ 15. W strukturze Rady  dzia³aj¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) Wiceprzewodnicz¹cy,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje sta³e, wymienione w § 63 ust.1 Statutu
5) dora�ne komisje do okre�lonych zadañ.

§ 16.1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i pro-
wadzi jej obrady.

2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

3. Czynno�ci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obej-
muj¹:

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.
4. Porz¹dek obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2, powinien

obejmowaæ sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie
Gminy.

§ 17. Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobec-
no�ci 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.

§ 18. Pod nieobecno�æ Przewodnicz¹cego jego zadania
wykonuje  Wiceprzewodnicz¹cy.

§ 19. Do obowi¹zków  Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wy-
konywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla
Przewodnicz¹cego, w razie wakatu na stanowisku Przewodni-
cz¹cego.

§ 20.  W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d� wyga�niêcia
mandatu Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady
przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej sesji doko-
na wyboru na wakuj¹ce stanowisko.

§ 21.1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady
koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.

2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1,
dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.

§ 22.Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzê-
du Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. obs³ugi Rady.

Rozdzia³ V
Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady

§ 23. 1. Rada obraduje na sesjach  z czêstotliwo�ci¹ po-
trzebn¹ do wykonania zadañ Rady,  nie rzadziej jednak ni¿ raz na
kwarta³.

2. Sesje  Rada odbywa na podstawie rocznych planów pracy.
Plan pracy Rada uchwala najpó�niej na pierwszej sesji w

danym roku kalendarzowym.
3. Przewodnicz¹cy Rady  mo¿e zwo³aæ sesjê nie przewi-

dzian¹ w planie  z zachowaniem zasad  powiadamiania rad-
nych ,o którym mowa w § 24 ust.4.

4. Sesja  zwo³ywana  w trybie nadzwyczajnym obraduje
nad sprawami , dla  których zosta³a zwo³ana.

2. Przygotowanie sesji

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

projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów porz¹d-
ku obrad.

3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upo-
wa¿nienia - Wiceprzewodnicz¹cy.

4. Zawiadomienie o terminie, miejscu ,proponowanym
porz¹dku obrad sesyjnych wraz z materia³ami  przesy³a siê rad-
nym najpó�niej na 7 dni przed terminem obrad,  listownie  lub w
inny skuteczny sposób.

5. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w
ust. 4  Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ
nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ
zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed g³osowa-
niem 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 w terminie co najmniej  5-ciu dni
przed sesj¹ .

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

2. W sesjach Rady uczestniczy  Wójt Gminy.
3. Wójt Gminy wyznacza osoby, których obecno�æ jest nie-

zbêdna do udzielania wyja�nieñ b¹d� referowania danych te-
matów.

3. Przebieg sesji

§ 26.Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej po-
mocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu
sesji.

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

§ 28.1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d� radnego,

Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu
obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu
tej samej sesji.

Termin o jakim mowa w ust. 2, og³asza ustnie Przewodni-
cz¹cy na obradach.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada
mo¿e postanowiæ w szczególno�ci ze wzglêdu na niemo¿liwo�æ
wyczerpania porz¹dku obrad lub konieczno�æ jego rozszerze-
nia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nie-
przewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³a�ciwe
obradowanie lub podjêcie uchwa³.

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

§ 29.1. 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 w
trybie nadzwyczajnym, o jakich mowa w § 23 ust. 4.

§ 30.1. 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.

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

2. W razie nieobecno�ci Przewodnicz¹cego czynno�ci
okre�lone w ust. 1 wykonuje  Wiceprzewodnicz¹cy Rady.

§ 32. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: "Otwieram sesjê  Rady Gminy
w Popielowie"

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

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

§ 34. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególno�ci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie z dzia³alno�ci Wójta w okresie miêdzy-

sesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
3) interpelacje i zapytania radnych,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) odpowiedzi na interpelacje.

§ 35.1. Sprawozdanie, o jakim mowa w § 34 pkt 2, sk³ada
Wójt.

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

§ 36.1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje  sk³adaj¹ radni w istotnych sprawach doty-

cz¹cych wspólnoty samorz¹dowej, przy czym winne one byæ sfor-
mu³owane jasno i zwiê�le.

3. Interpelacje sk³ada siê w formie ustnej lub pisemnej .
4. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub w³a�ciwe

rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Wójta pod koniec
obrad Sesji.

5.W przypadku niemo¿no�ci udzielenia odpowiedzi  na
obradach winna byæ ona udzielona  w formie pisemnej, w termi-
nie 14 dni od jej zg³oszenia  b¹d� za zgod¹ radnego na nastêp-
nych obradach sesji.

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

§ 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 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.
4.Pracownik ds. obs³ugi Rady prowadzi ewidencjê zg³o-

szonych interpelacji i wniosków ,czuwa nad  terminowym  ich
za³atwieniem.

§ 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.
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§ 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  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 protokole.

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

§ 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 dys-

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

§ 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 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.

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

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 ds. obs³ugi Rady , sporz¹dza z ka¿dej
sesji protokó³.

2. Przebieg sesji mo¿na nagrywaæ.

§ 47.1. Protokó³ z sesji winien odzwierciedlaæ jej prze-
bieg.

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

rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê
i nazwisko przewodnicz¹cego obrad i  protokolanta,

  2) stwierdzenie prawomocno�ci posiedzenia,
   3)  imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady 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¿ uchwalo-
nych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia pisem-
nych 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 Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dza-
j¹cej protokó³.

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

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

3. Wyci¹gi z protoko³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹-
cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które s¹ zobowi¹-
zane do okre�lonych dzia³añ,  z dokumentów tych wynikaj¹cych.

§ 49.1. 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 ewentualnym przes³ucha-
niu nagrania.

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.

§ 50.Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wy-
ci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu Gminy  .

4. Uchwa³y

§ 51.1. Uchwa³y,  s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych
dokumentów.

2. W sprawach organizacyjnych Rady i sesji , w szczegól-
no�ci :

-stwierdzenia prawomocno�ci ,porz¹dku obrad sesji,wnio-
sków formalnych i proceduralnych, zatwierdzenia protoko³u z
poprzedniej sesji, powo³anie komisji skrutacyjnej ,powo³ania
komisji uchwa³ i wniosków , nie sporz¹dza siê uchwa³y a tylko
stosowny zapis protokolarny zawieraj¹cy wynik g³osowania .

§ 52.1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z rad-
nych ,komisje sta³e Rady oraz Wójt/, chyba ¿e przepisy prawa
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stanowi¹ inaczej./. Projekt uchwa³y powinien okre�laæ w szcze-
gólno�ci:

    1) tytu³ uchwa³y,
    2) podstawê prawn¹,
    3) postanowienia merytoryczne,
   4) w miarê potrzeby okre�lenie �ród³a sfinansowania

realizacji uchwa³y,
    5) okre�lenie organu odpowiedzialnego za wykonanie

uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
    6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wej�cia w ¿y-

cie uchwa³y.
2.Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie

wraz z podpisem wnioskodawcy  w którym nale¿y wskazaæ po-
trzebê podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach finanso-
wych jej realizacji.

3. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodno�ci z
prawem przez radcê prawnego  a w przypadkach ,gdy podjêcie
uchwa³y wywo³uje skutki finansowe tak¿e  opiniê Skarbnika
Gminy.

§ 53.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

§ 54.1. 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.

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

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

§ 56. 1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.

2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³a�ciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomo�ci zale¿nie od ich tre�ci.

5. Procedura g³osowania

§ 57. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

§ 58. 1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesie-
nie rêki.

2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewod-
nicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy "za", "przeciw" i "wstrzy-
muj¹ce siê", sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych
na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem Rady,
nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.

3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.

4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.

§ 59. 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 3 osobowa Komisja Skrutacyjna z
wy³onionym spo�ród siebie Przewodnicz¹cym.

2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³oso-
wania obja�nia technikê  g³osowania i przeprowadza je.

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.

§ 60. 1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku
pod g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹ tre�æ
wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a przejrzysta, a
wniosek nie budzi³ w¹tpliwo�ci co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, je�li mo¿e to wykluczyæ
potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewentualny
spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga
Przewodnicz¹cy obrad.

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

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

§ 61. 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
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 § 62.

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.

§ 62. 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 ka¿d¹ z pozosta³ych.

6. Komisje Rady

§ 63. 1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Bud¿etu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju
3) Samorz¹dno�ci i Spraw Spo³ecznych
2. Radny powinien byæ cz³onkiem co najmniej jednej  ko-

misji sta³ej i nie wiêcej ni¿ dwóch .
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3.W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dora�ne
komisje do wykonywania okre�lonych zadañ, okre�laj¹c ich
sk³ad i zakres dzia³ania.

§ 64. 1.Rada Gminy w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów   ustala sk³ady liczbowe i osobowe  komisji

2.Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy  lub z-ca wy-
brany przez cz³onków danej komisji .

3.Postanowienia ust. 1 i 2 nie dotycz¹ Komisji Rewizyjnej

§ 65. 1.Komisje sta³e dzia³aj¹  w oparciu o roczne plany
pracy, opracowane na podstawie planu sesji Rady oraz w³asnej
koncepcji dzia³ania , gwarantuj¹ce wykonanie zadañ Rady  w
zakresie nale¿¹cym do przedmiotu dzia³ania Komisji  .

2. Plany pracy Komisje przedk³adaj¹ Radzie .
3. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pra-

cy stosownych zmian.

§ 66. 1.Komisje, zw³aszcza dla realizacji zadañ o charak-
terze kompleksowym nale¿¹cym do w³a�ciwo�ci kilku komisji ,
mog¹ podejmowaæ wspó³pracê odbywaj¹c w tym celu wspólne
posiedzenia i kontrole oraz uchwalaæ wspólne wnioski i opinie

2.W celu omówienia i zaopiniowania projektów uchwa³ i
pozosta³ych materia³ów przygotowanych na obrady Sesji zwo³u-
je siê wspólne posiedzenia wszystkich  komisji .

3. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpo-
wiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych a
tak¿e podejmowaæ wspó³pracê z organizacjami spo³ecznymi i
samorz¹dem mieszkañców.

4.Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.

5.Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady
mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie
sprawozdania

§ 67.1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach. Posiedzenia
odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie rzadziej jednak  ni¿ raz na
kwarta³.

2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

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

2. Przepis ust 1 stosuje siê odpowiednio do dora�nych
komisji zespo³ów powo³anych przez Radê.

§ 69.Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowa-
niu jawnym zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, w obecno�ci co naj-
mniej po³owy sk³adu komisji.

7. Radni

§ 70.1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecno�æ na sesjach i
posiedzeniach komisji podpisem na li�cie obecno�ci.

2. W przypadku niemo¿no�ci udzia³u w sesji lub posie-
dzeniu komisji, radni winni niezw³ocznie  usprawiedliwiæ swoj¹
nieobecno�æ, sk³adaj¹c stosowne pisemne wyja�nienia na rêce
Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego komisji.

§ 71.1.Radny odbywa spotkania z wyborcami informuj¹c
ich o pracy Rady oraz swoim w niej udziale

2.Postulaty wyborców, poparte przez wiêkszo�æ uczestni-
ków spotkania , radny  przedstawia Radzie lub komisji celem
ustalenia ich zasadno�ci i mo¿liwo�ci realizacji.

3.O dalszych dzia³aniach zwi¹zanych z realizacj¹ postula-
tów , radny powiadamia swoich wyborców.

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

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

§ 73. 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.Uchwa³y na wspólnej sesji podejmuje siê w odrêbnym
g³osowaniu radnych z ka¿dej Rady.

4.Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zaintere-
sowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

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

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

Rozdzia³ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

§ 75. 1. Przewodnicz¹cego i cz³onków  Komisji Rewizyjnej
wybiera Rada w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

2 Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji i prowadzi jej posiedzenie. W przypadku nieobecno�ci
Przewodnicz¹cego lub niemo¿no�ci dzia³ania, jego zadania
wykonuje wyznaczony przez niego Zastêpca .

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

- legalno�ci,
- gospodarno�ci,
- rzetelno�ci,
- celowo�ci,
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególno�ci gospodarkê

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

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

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

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

§ 78. Przewodnicz¹cy Komisji zawiadamia Wójta / Kie-
rownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadzenia
kontroli na co najmniej 7 dni przed terminem kontroli.

§ 79. Kontrolê przeprowadza co najmniej 3 cz³onków Komisji.
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§ 80. W zwi¹zku z wykonywan¹ dzia³alno�ci¹ Komisja upo-
wa¿niona jest do:

1) wstêpu do pomieszczeñ oraz obiektów jednostki kon-
trolowanej,

2) wgl¹du do akt i dokumentów zwi¹zanych z przeprowa-
dzan¹ kontrol¹, z wyj¹tkiem indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej,

3) ¿¹dania od kierownika kontrolowanej jednostki ustnych
i pisemnych wyja�nieñ w sprawach dotycz¹cych przedmiotu
kontroli,

4) przyjmowania o�wiadczeñ od pracowników kontrolo-
wanej jednostki.

§ 81. 1.Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowi¹za-
ny do zapewnienia kontroluj¹cym warunków lokalowych i tech-
nicznych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

2. Podczas dokonywania kontroli zespó³ kontrolny zobo-
wi¹zany jest do przestrzegania:

· przepisów o bezpieczeñstwie i higienie pracy obowi¹zu-
j¹cych na terenie kontrolowanej jednostki,

· przepisów o postêpowaniu z wiadomo�ciami zawieraj¹-
cymi tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹ w zakresie obowi¹zuj¹-
cym w jednostce kontrolowanej.

3. Dzia³alno�æ zespo³u kontrolnego nie mo¿e naruszaæ
obowi¹zuj¹cego w jednostce kontrolowanej porz¹dku pracy.

§ 82. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ niezw³ocznie protokó³ z
przeprowadzonej kontroli , obejmuj¹cy:

    1) nazwê i adres kontrolowanej jednostki
    2) imiona  i nazwiska osób kontroluj¹cych
     3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynno�ci kontrolnych,
    4) okre�lenie przedmiotowego zakresu kontroli i okre-

su objêtego kontrol¹,
   5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki
    6) przebieg i wynik czynno�ci kontrolnych, a w szczegól-

no�ci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawi-
d³owo�ci w dzia³alno�ci kontrolowanej jednostki oraz wskaza-
nie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,

    7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
    8) podpisy osób kontroluj¹cych i kierownika kontrolo-

wanej jednostki lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z
podaniem przyczyn odmowy.

2. Protokó³ kontroli mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz pro-
pozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owo�ci stwierdzo-
nych w wyniku kontroli.

§ 83. 1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika kontrolowanej jednostki, jest on obowi¹zany do z³o-
¿enia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyja�nie-
nia jej przyczyn.

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

§ 84. 1. Kierownik kontrolowanej jednostki 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 kontrolowanej jed-
nostki protoko³u pokontrolnego do podpisania.

§ 85. Protokó³  sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach,
które -  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u - otrzymu-
j¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i
Kierownik kontrolowanej jednostki.

§ 86. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwier-
dzenia plan pracy najpó�niej na pierwszej sesji w danym 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 Komisji

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

§ 87. 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,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz

wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okre�lonym w ust. 1, Komisja Rewi-

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

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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

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

3.Posiedzenia o jakich mowa w ust.2 mog¹ byæ zwo³ywa-
ne z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej a
tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:

1/ Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek :
2/ nie mniej ni¿ 7-miu radnych
3/ nie mniej ni¿ 2 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  Przewodnicz¹cego
posiedzenia.

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

  § 90. Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt
1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii i eks-

pertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹za-
nym z przedmiotem jej dzia³ania.

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych �rod-
ków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wy-
nagrodzenia ze �rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji
Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, celem pod-
jêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem ko-
munalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.
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§ 91. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po
powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane
komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z inny-
mi komisjami Rady, w zakresie ich w³a�ciwo�ci rzeczowej.

2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególno�ci na wy-
mianie uwag, informacji i do�wiadczeñ dotycz¹cych dzia³alno-
�ci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.

3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w
sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w za-
kresie tematyki objêtej kontrol¹.

4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli,
prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê odpowied-
nio przepisy niniejszego rozdzia³u.

5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia-
³ania poszczególnych komisji w celu w³a�ciwego ich ukierunko-
wania, zapewnienia skuteczno�ci dzia³ania oraz unikania zbêd-
nych kontroli.

§ 92. 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

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

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

3. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.

4. W zg³oszeniu podaje siê:
    1) nazwê klubu,
    2) listê cz³onków,
    3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
5. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania prze-

wodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego poinfor-
mowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.

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

§ 95.1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw ka-
dencji 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.

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

§ 97. 1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statu-

tem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³oczne-

go przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.

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

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

Rozdzia³ VIII
Tryb pracy Wójta

§ 99. Wójt  wykonuje:
    1) uchwa³y Rady,
    2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
    3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy

przepisów    obowi¹zuj¹cego prawa - nale¿y do niego,
    4) inne zadania okre�lone ustawami i niniejszym Statu-

tem.

§ 100. 1.Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zaprosiæ do udzia-
³u w posiedzeniu Komisji pracownika Urzêdu Gminy , w³a�ci-
wego ze wzglêdu na przedmiot dzia³ania Komisji .

2.Je¿eli jest to niezbêdne , przewodnicz¹cy mo¿e zaprosiæ
na posiedzenie Komisji Wójta lub jego zastêpcê

§ 101. Zastêpca Wójta  przejmuje wykonywanie zadañ i
kompetencji okre�lonych w  § 99-§100 w przypadku uzyskania
upowa¿nienia od Wójta .

Rozdzia³ IX
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z doku-

mentów Rady, Komisji i Wójta

§ 102. Za udostêpnianie obywatelom dokumentów wyni-
kaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych przez Radê Gminy i
Zarz¹d Gminy, w tym protoko³ów z posiedzeñ Rady Gminy  Za-
rz¹du Gminy i Komisji Rady Gminy, odpowiada Wójt Gminy

§ 103. 1.Wniosek o udostêpnienie dokumentu , o którym
mowa w § 102, obywatel zwany dalej wnioskodawc¹ sk³ada na
pi�mie do Wójta Gminy , okre�laj¹c rodzaj dokumentu i sprawê
której dotyczy.

2.W przypadku powstania przyczyny , która uniemo¿liwia
z³o¿enie przez wnioskodawcê wniosku na pi�mie, mo¿liwe jest
z³o¿enie wniosku ustnie do protoko³u.

 § 104. Je¿eli wniosek o udostêpnienie dokumentu o któ-
rym mowa w § 103, sformu³owany jest w sposób uniemo¿liwia-
j¹cy identyfikacjê dokumentu, Wójt Gminy wyznacza na pi�mie
termin do uzupe³nienia wniosku. Po bezskutecznym up³ywie tego
terminu wniosek pozostawia siê bez realizacji.

§ 105. 1.Wójt Gminy ustala datê oraz miejsce udostêp-
nienia dokumentu , o czym pisemnie lub telefonicznie powiada-
mia wnioskodawcê , nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 7 dni od dnia otrzy-
mania wniosku

2.Na uzasadnion¹ pro�bê wnioskodawcy Wójt Gminy
ustala inn¹ datê udostêpnienia, dogodn¹ dla wnioskodawcy.

3.Dokument winien byæ udostêpniony nie pó�niej ni¿ w
ci¹gu 30 dni od zg³oszenia wniosku .

§ 106. 1.Wójt Gminy  odmówi udostêpnienia dokumentu
lub jego fragmentów , je¿eli zawieraj¹ informacje chronione
przed ujawnieniem na podstawie ustaw.

2.Odmowa udostêpnienia , o której mowa w ust. 1, nastê-
puje na pi�mie z podaniem przepisu prawa stanowi¹cego pod-
stawê odmowy , w ci¹gu 14 dni od z³o¿enia wniosku.

§ 107. 1.Je¿eli jest mo¿liwe oddzielenie fragmentów dokumentu
podlegaj¹cych wy³¹czeniu z udostêpniania z przyczyn o których  mowa
w § 106 ust.1 , udostêpnia siê pozosta³¹ czê�æ dokumentu.
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2.Z przyczyn , o których mowa w § 106 ust.1, zamiast orygi-
na³u mo¿e byæ udostêpniona kserokopia wykonana z pominiê-
ciem fragmentów objêtych ochron¹.

§ 108. Dokumenty , o których mowa w § 102, s¹ udostêp-
niane w obecno�ci pracownika Urzêdu Gminy w komórce orga-
nizacyjnej Urzêdu Gminy lub w innym miejscu wskazanym przez
Wójta Gminy , stosownie do postanowieñ § 105 ust.1.

§ 109. Obywatel mo¿e sporz¹dzaæ notatki i wypisy z udo-
stêpnionych dokumentów.

§ 110. 1.Udostêpnianie dokumentów , o których mowa w
§ 102,  nie obejmuje sporz¹dzania i wydawania kserokopii b¹d�
odpisów udostêpnionych dokumentów .

2.Wydawanie dokumentów poza miejsce udostêpnienia
o którym mowa w § 108, jest zabronione .

§ 111. Udostêpnianie dokumentów o których mowa w
§ 102, jest bezp³atne.

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

§ 113. Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami pra-
wa oraz Statutem.

§ 114. 1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê w Biurze Rady, w dniach pracy Urzêdu Gminy, w
godzinach przyjmowania interesantów.

2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu udo-
stêpniane s¹ w 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.

§ 115. Realizacja uprawnieñ okre�lonych w § 113 i 114
mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asy�cie pra-
cownika Urzêdu Gminy.

Rozdzia³ X
Pracownicy samorz¹dowi

§ 116. 1.Pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym w
ramach stosunku  pracy na podstawie z wyboru jest  Wójt Gminy

2.Pracownikami samorz¹dowymi  zatrudnionymi w ra-
mach stosunku pracy na podstawie powo³ania s¹:

a/Zastêpca Wójta
b/Sekretarz Gminy
c/Skarbnik Gminy.
3.Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi na pod-

stawie mianowania s¹ pracownicy zatrudnieni na nastêpuj¹-
cych stanowiskach :

a/ kierownicy referatów
b/ Inspektorzy :
- ds. obs³ugi rady
- ds. organizacyjno-osobowych
- ds. inwestycji i spraw europejskich
- ds. rolnictwa i ochrony �rodowiska.

Przed mianowaniem pracownik podlega ocenie kwalifi-
kacyjnej w oparciu o zasady ustalane dla przegl¹du kadrowego .

4.Pozosta³ych  pracowników samorz¹dowych zatrudnia siê
na podstawie umowy o pracê .
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                                                                   Za³¹cznik nr 2 do
Statutu Gminy

    WYKAZ     SO£ECTW

1.KANIÓW
2.KAR£OWICE
3.KURZNIE
4.KU�NICA  KATOWSKA
5.LUBIENIA
6.NOWE  SIO£KOWICE
7.POPIELÓW
8.POPIELOWSKA KOLONIA
9.RYBNA
10.STARE SIO£KOWICE
11.STARE  KOLNIE
12.STOBRAWA

                                                          Za³¹cznik nr 3
 do Statutu Gminy

WYKAZ
 JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

1.Gminny  O�rodek  Kultury w Popielowie
2.Gminna Biblioteka  Publiczna w Popielowie
3.Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Popielowie
4.Publiczne Gimnazjum w Starych Sio³kowicach
5.Publiczne Szko³y Podstawowe :

-Szko³a Podstawowa w Popielowie
-Szko³a Podstawowa w Starych Sio³kowicach
-Szko³a Podstawowa w Kar³owicach
-Szko³a Podstawowa w Stobrawie

6.Przedszkola Publiczne :
-Przedszkole w Popielowie
-Przedszkole w Starych Sio³kowicach
-Przedszkole w Kar³owicach
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.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591,  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 )-Rada Miejska w Prudniku
uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê Statut Gminy Prudnik w brzmieniu stano-
wi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.

§2. Trac¹ moc uchwa³y:
1) Nr XXII/196/96 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia

28 marca 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik,
2) Nr XLI/346/97 Rady Miejskiej z dnia 15 grudnia 1997 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Prudnik,
3) Nr XVLVIII/427/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie

zmian w Statucie Gminy Prudnik,
4) Nr V/28/99 z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie zmian w

Statucie Gminy Prudnik,
5) Nr XVII/240/2000 z dnia 30 marca 2000 r. zmieniaj¹ca

uchwa³ê w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik,
6) Nr XXXIV/470/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniaj¹-

ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik,
7) Nr XXXV/498/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniaj¹-

ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/45/2003

       Rady Miejskiej w Prudniku
                                     z dnia 27 lutego 2003 r.

S T A T U T
G M I N Y   P R U D N I K

Rozdzia³  I
Postanowienia ogólne

§  1. U¿yte w Statucie Gminy Prudnik sformu³owania ozna-
czaj¹:

1) gmina   -  Gmina Prudnik,
2) Rada   -   Rada Miejska w Prudniku,
3) komisje  -  komisje Rady Miejskiej w Prudniku,
4) Komisja Rewizyjna  -  Komisja Rewizyjna Rady Miej-

skiej w Prudniku,
5) Burmistrz  -  Burmistrz Prudnika,
6) Urz¹d  -  Urz¹d Miejski w Prudniku,
7) Statut  -  Statut Gminy Prudnik.
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Uchwa³a Nr VII/45/2003
Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik.

§ 2. Gmina Prudnik stanowi wspólnotê samorz¹dow¹ two-
rzon¹ przez mieszkañców gminy oraz terytorium obejmuj¹ce:

1) miasto Prudnik,
2) so³ectwa - Czy¿owice, Dêbowiec, £¹ka Prudnicka, Miesz-

kowice, Moszczanka, Niemys³owice, Piorunkowice, Rudziczka,
Szybowice, Wierzbiec.

§  3. Granice terytorialne gminy okre�la mapa, stanowi¹-
ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.

§ 4. 1. Siedzib¹ organów gminy jest miasto Prudnik.
2. Gmina posiada herb, którego wizerunek stanowi za-

³¹cznik nr 2 do Statutu.
3. Barwy gminy okre�la jej flaga w kolorach czerwonym i

b³êkitnym, u³o¿onych w dwóch poziomach, równoleg³ych pasach
tej samej szeroko�ci, z których górny jest koloru czerwonego a
dolny koloru b³êkitnego z umieszczonym na nim fragmentem
herbu gminy,  zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do Statutu.

§ 5. W celu wykonywania  swych  zadañ  gmina tworzy
jednostki organizacyjne, których wykaz stanowi za³¹cznik nr 4 do
Statutu.

Rozdzia³  II
Jednostki pomocnicze gminy

§  6. 1. Inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obsza-
ru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ albo organy
gminy.

2. Projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Bur-
mistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki.

3. Przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komuni-
kacyjne i wiêzi miêdzy mieszkañcami.

§ 7. 1. Jednostki pomocnicze gminy na swój wniosek  pro-
wadz¹ gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu gminy.

2. W sytuacji prowadzenia gospodarki finansowej w spo-
sób okre�lony w ust. 1:

1) jednostki pomocnicze gospodaruj¹ �rodkami wydzie-
lonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te �rodki na realizacjê
zadañ spoczywaj¹cych na tych jednostkach, bêd¹cych zadania-
mi w³asnymi gminy,

2) Rada uchwala corocznie za³¹cznik do uchwa³y bud¿e-
towej, okre�laj¹cy wydatki jednostek pomocniczych w uk³adzie
dzia³ów lub rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej,

3) jednostki pomocnicze, decyduj¹c o przeznaczeniu �rod-
ków, o których mowa w pkt. 1 obowi¹zane s¹ do przestrzegania
podzia³u wynikaj¹cego z za³¹cznika do bud¿etu gminy oraz obo-
wi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów .

§ 8. 1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej nie bêd¹cy radnym, uczestniczy w sesji Rady i po-
siedzeniach w³a�ciwych komisji bez prawa udzia³u w g³osowa-
niu.
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2. Na sesjach Rady i posiedzeniach komisji osobie okre-
�lonej w ust. 1, przys³uguje prawo wystêpowania z g³osem do-
radczym, zg³aszania wniosków i interpelacji.

§ 9. 1. Korzystanie z mienia komunalnego przez jednostki
pomocnicze mo¿e odbywaæ siê na ich wniosek.

2. Dochody z tytu³u korzystania z mienia komunalnego sta-
nowi¹ dochody bud¿etu gminy i s¹ przeznaczane na dzia³alno�æ
jednostek pomocniczych.

3. Jednostki pomocnicze zarz¹dzaj¹ i korzystaj¹ z przeka-
zanego im mienia komunalnego  w zakresie zwyk³ego zarz¹du.

Rozdzia³  III
Organizacja i tryb pracy Rady Miejskiej w Prudniku

§ 10. 1. Rada na pierwszej sesji wybiera ze swego grona
Przewodnicz¹cego i jednego Wiceprzewodnicz¹cego.

2. Wybór na funkcje, o których mowa w ust. 1, stwierdza
siê uchwa³ami odrêbnie dla wyboru Przewodnicz¹cego, odrêb-
nie dla wyboru Wiceprzewodnicz¹cego.

§ 11. 1. Rada dzia³a zgodnie z uchwalonym planem pracy.
2. W razie potrzeby Rada mo¿e dokonywaæ zmian i uzu-

pe³nieñ w planie pracy.

§ 12. 1. Sesje Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady ustala-
j¹c porz¹dek obrad, miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji
oraz listê osób zaproszonych.

2. Zawiadomienie o terminie i miejscu sesji wraz z nie-
zbêdnymi materia³ami zwi¹zanymi z przedmiotem sesji dostar-
cza siê radnym co najmniej na 7 dni przed ustalonym terminem
rozpoczêcia obrad.

3. Przewodnicz¹cy Rady zawiadamia mieszkañców gmi-
ny o terminie sesji, miejscu i porz¹dku obrad w sposób zwycza-
jowo przyjêty, w terminie co najmniej na 7 dni przed sesj¹.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 w zakresie terminów zawiado-
mienia o sesji nie dotycz¹ sesji zwo³anej w trybie art. 20 ust. 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym.

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

2. Przewodnicz¹cy otwiera sesjê wypowiadaj¹c formu³ê:
"Otwieram ........... (numer) sesjê Rady Miejskiej w Prudniku" a
zamyka wypowiadaj¹c s³owa: "Zamykam ....... (numer) sesjê
Rady Miejskiej w Prudniku".

3. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy stwierdza na podsta-
wie listy obecno�ci prawomocno�æ obrad.

§ 14. 1. Sesja Rady odbywa siê w zasadzie na jednym
posiedzeniu.

2. Na wniosek Przewodnicz¹cego Rady lub co najmniej 1/4
liczby radnych Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kon-
tynuowaniu obrad na nastêpnym posiedzeniu tej samej sesji w
innym terminie.

3. Przerwanie sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 mo¿e
nast¹piæ z powodu:

1) niemo¿liwo�ci rozpatrzenia na jednym posiedzeniu
ca³o�ci spraw porz¹dku obrad,

2) uzasadnionego rozszerzenia porz¹dku obrad,
3) potrzeby uzupe³nienia materia³ów,
4) nieprzewidzianych przeszkód uniemo¿liwiaj¹cych Ra-

dzie obradowanie i podejmowanie uchwa³.
4. Termin nastêpnego posiedzenia w ramach jednej se-

sji ustala Przewodnicz¹cy Rady o czym zawiadamia ustnie na
sesji.

5. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska radnych, którzy z
przyczyn nieusprawiedliwionych opu�cili obrady odnotowuje siê
w protokole sesji.

§ 15. 1. Na pocz¹tku obrad sesji przewiduje siê z³o¿enie
sprawozdañ, a tak¿e zg³oszenie interpelacji i wniosków przez
radnych .

2. Sprawozdania sk³adane s¹ okresowo przez:
1) Burmistrza obejmuj¹ce okres miêdzy sesjami,
2) Burmistrza lub wyznaczonego przez niego pracownika

w zakresie realizacji uchwa³ Rady w okresach kwartalnych,
3) Przewodnicz¹cego Rady co najmniej jeden raz w roku,
4) jednostki organizacyjnej gminy co najmniej jeden raz w

roku,
5) inne instytucje i organizacje w miarê potrzeb.
3. Radni sk³adaj¹ interpelacje i wnioski na pi�mie.
4. W miarê mo¿liwo�ci odpowiedzi na interpelacje udzie-

lane s¹ ustnie przez Burmistrza lub osoby przez niego wskaza-
ne na tej samej sesji w punkcie poprzedzaj¹cym zamkniêcie
sesji.

5. W przypadku niemo¿no�ci udzielenia odpowiedzi na
interpelacjê na tej samej sesji winna byæ ona udzielona na pi-
�mie w terminie 14 dni i przedstawiona na najbli¿szej sesji.

6. Na wniosek radnego, Rada mo¿e w³¹czyæ sprawy roz-
patrzenia odpowiedzi na jego interpelacjê do porz¹dku obrad
nastêpnej sesji.

7. Radni mog¹ sk³adaæ do Burmistrza interpelacje i wnio-
ski na pi�mie  miêdzy sesjami.

Odpowiedzi udziela siê na najbli¿szej sesji.

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

2. Podczas sesji Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu w
kolejno�ci zg³oszeñ, a w uzasadnionych przypadkach mo¿e udzie-
liæ g³osu poza kolejno�ci¹.

3. W trakcie sesji Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³o-
su poza kolejno�ci¹ w sprawie zg³oszenia wniosków o charak-
terze formalnym, których przedmiotem mog¹ byæ sprawy:

1) stwierdzenia quorum,
2) zdjêcia okre�lonego tematu z porz¹dku obrad,
3) zakoñczenia dyskusji,
4) zamkniêcia listy mówców,
5) ograniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
6) przeliczenia g³osów.

§ 17. 1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym
przebiegiem sesji i zachowaniem porz¹dku obrad.

2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e ograniczyæ czas wyst¹pie-
nia radnego w taki jednak sposób, aby umo¿liwiæ mu przedsta-
wienie swojego stanowiska.

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

4. W przypadku stwierdzenia, ¿e w swoim wyst¹pieniu
radny wyra�nie odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie prze-
kracza przeznaczony dla niego czas, Przewodnicz¹cy Rady po
dwukrotnym zwróceniu uwagi mo¿e odebraæ mu prawo g³osu.

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

§ 18. 1. Z ka¿dej sesji sporz¹dza siê protokó³ stanowi¹cy
urzêdowy zapis przebiegu obrad i podejmowanych rozstrzygniêæ.

2. Protokó³ powinien zawieraæ:
1) numer, datê, miejsce i czas trwania sesji,
2) stwierdzenie prawomocno�ci obrad,
3) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
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4) porz¹dek obrad,
5) przebieg obrad zawieraj¹cy tre�æ interpelacji i wnio-

sków oraz udzielonych odpowiedzi, streszczenie wyst¹pieñ do-
tycz¹cych poszczególnych punktów porz¹dku obrad, przebieg
g³osowania nad rozstrzygniêciami Rady z wyszczególnieniem
liczby g³osów "za", "przeciw", "wstrzymuj¹cych siê",

6) podpisy: przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dza-
j¹cej protokó³.

3. Do protoko³u za³¹cza siê listê obecno�ci, podjête przez
Radê uchwa³y, sprawozdania i informacje sk³adane przed Rad¹.

4. Protoko³y numeruje siê kolejno cyframi rzymskimi, po
których dodaje siê rok w którym sesja siê odbywa. Obowi¹zuje
numeracja ci¹g³a od pocz¹tku do koñca kadencji Rady.

5. Protoko³y z sesji przechowuje siê w Wydziale Organiza-
cyjnym Urzêdu.

6. Odpis protoko³u przekazuje siê niezw³ocznie po jego
sporz¹dzeniu Burmistrzowi.

7. Protokó³ wyk³ada siê do wgl¹du radnym w siedzibie
Rady niezw³ocznie po jego sporz¹dzeniu, nie pó�niej jednak ni¿
na 10 dni przed nastêpn¹ sesj¹.

§ 19 . Burmistrz przy pomocy Wydzia³u Organizacyjnego
Urzêdu zapewnia warunki organizacyjne niezbêdne dla prawi-
d³owej pracy Rady na sesji dotycz¹ce zw³aszcza miejsca obrad
oraz bezpieczeñstwa radnych i innych uczestników sesji oraz
obs³ugê techniczn¹, kancelaryjn¹ i prawn¹ obrad sesji .

§ 20 . Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y przez Radê mog¹
wystêpowaæ:

1) co najmniej czterech radnych,
2) kluby radnych,
3) komisje,
4) Burmistrz.

§ 21 . Projekt uchwa³y w formie pisemnej przygotowuje
wnioskodawca i sk³ada na rêce Przewodnicz¹cego Rady.

§ 22 . 1. Projekt uchwa³y Rady powinien zawieraæ w szcze-
gólno�ci:

1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) okre�lenie organu odpowiedzialnego za wykonanie

uchwa³y,
5) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wej�cia w ¿ycie

uchwa³y.
2. Do projektu uchwa³y do³¹cza siê uzasadnienie podpisa-

ne przez wnioskodawcê, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê pod-
jêcia uchwa³y, �ród³o finansowania je¿eli projekt uchwa³y poci¹ga
za sob¹ skutki finansowe oraz poinformowaæ o opiniach je¿eli
obowi¹zek ich zasiêgania wynika³ z obowi¹zuj¹cych przepisów.

3. Przewodnicz¹cy Rady kieruje projekt uchwa³y do zaopi-
niowania przez komisje.

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

nowanymi przez komisjê w opiniach,
3) odrzucenie projektu.
5. Ka¿dy wniosek i poprawkê zg³oszon¹ przez komisje

Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod g³osowanie.

§ 23 . 1. Podjête przez Radê uchwa³y podpisuje Przewod-
nicz¹cy Rady.

2. Ka¿da uchwa³a otrzymuje numer, który sk³ada siê z nu-
meru rzymskiego sesji, numeru arabskiego uchwa³y wed³ug
kolejno�ci podjêcia oraz wskazania roku podjêcia. Obowi¹zuje
ci¹g³a numeracja uchwa³ od pocz¹tku do koñca kadencji Rady.

3. Orygina³y uchwa³ ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³
i przechowuje wraz z protoko³ami sesji.

4. Uchwa³y przekazuje siê w³a�ciwym jednostkom do re-
alizacji lub wiadomo�ci.

5. Og³aszanie uchwa³ nale¿y do Burmistrza.

§ 24 . 1. W g³osowaniu jawnym, które zarz¹dza i przepro-
wadza Przewodnicz¹cy Rady radni g³osuj¹ przez podniesienie
rêki. Za g³osy wa¿ne uznaje siê te, które oddano "za", "przeciw"
oraz "wstrzymuj¹ce siê".

2. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy Rady mo¿e wy-
znaczyæ radnych.

3. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
Rady.

§ 25. 1. G³osowanie tajne przeprowadza Komisja Skruta-
cyjna wybrana przez Radê spo�ród radnych. Komisja Skrutacyj-
na wybiera  przewodnicz¹cego komisji.

2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na kartach do g³oso-
wania, opatrzonych pieczêci¹ o tre�ci: "Rada Miejska w Prudniku".

3. W g³osowaniu tajnym za g³osy wa¿ne uznaje siê te, któ-
re oddano w sposób ustalony ka¿dorazowo przez Komisjê Skru-
tacyjn¹, podany do wiadomo�ci radnym przed g³osowaniem.

4. Komisja Skrutacyjna przeprowadza tajne g³osowanie z
wykorzystaniem urny, wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecno�ci.

5. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy Komisji Skruta-
cyjnej odczytuje protokó³ podaj¹c wyniki g³osowania, który wraz z
kartami do g³osowania za³¹cza siê do protoko³u sesji.

§ 26 . G³osowanie w sprawie wyborów osób poprzedza
sporz¹dzenie listy zg³oszonych kandydatów. Przed zamkniêciem
listy kandydatów Przewodnicz¹cy Rady pyta ka¿dego z nich, czy
zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej
poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a nastêp-
nie zarz¹dza wybory.

§ 27. 1. Przewodnicz¹cy Rady przed poddaniem wniosku
pod g³osowanie, og³asza Radzie proponowan¹ tre�æ wniosku.

2. W pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy Rady poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, je¿eli mo¿e to wyklu-
czyæ potrzebê g³osowania nad  pozosta³ymi wnioskami.

§ 28 . 1. Radni stwierdzaj¹ swoj¹ obecno�æ na sesjach
Rady i posiedzeniach komisji podpisem na li�cie obecno�ci.

2. Ka¿d¹ nieobecno�æ radny powinien usprawiedliwiæ
przed Przewodnicz¹cym Rady lub przewodnicz¹cym komisji.

3. Wcze�niejsze opuszczenie sesji lub posiedzenia komi-
sji przez radnego wymaga poinformowania odpowiednio Prze-
wodnicz¹cego Rady lub komisji.

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

Rozdzia³  IV
Organizacja i tryb pracy komisji Rady

§  30. Do wykonywania swoich zadañ Rada powo³uje sta-
³e komisje:

1) Komisjê Bud¿etu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
2) Komisjê O�wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
3) Komisjê d/s Wsi i Gospodarki Rolnej
4) Komisjê Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Bu-

downictwa
5) Komisjê Spraw Obywatelskich i Porz¹dku Publicznego
6) Komisjê Rewizyjn¹.
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§ 31. Do zadañ wspólnych komisji nale¿¹ miêdzy innymi:
1) opiniowanie projektów uchwa³ Rady,
2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komi-

sji przez Radê, Burmistrza lub inne komisje.

§ 32 . Do zadañ  poszczególnych komisji nale¿¹:
1) Komisji Bud¿etu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

sprawy dotycz¹ce w szczególno�ci:
a) bud¿etu gminy,
b) przedsiêwziêæ realizowanych w ramach �rodków po-

mocowych Unii Europejskiej,
c) rozwoju gospodarczego gminy,
d) promocji gminy,
e) wspó³pracy zagranicznej,
f) wspó³pracy z przedstawicielami przedsiêbiorców dzia-

³aj¹cych na terenie gminy.

2) Komisji O�wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia sprawy doty-
cz¹ce w szczególno�ci:

a) polityki o�wiatowej gminy,
b) bazy o�wiatowej szkó³, przedszkoli i ¿³obków,
c) rozwoju i oceny dzia³alno�ci w zakresie kultury, sportu i

rekreacji,
d) bazy kulturalnej i sportowej gminy,
e) przedsiêwziêæ w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
f) wspó³pracy z podmiotami zajmuj¹cymi siê ochron¹ zdrowia,
g) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi i stowarzy-

szeniami w zakresie prowadzonych przez nie dzia³añ na rzecz
zdrowia, kultury i sportu.

3) Komisji d/s Wsi i Gospodarki Rolnej sprawy dotycz¹ce
w szczególno�ci:

a) rozwoju infrastruktury komunalnej terenów wiejskich,
b) funkcjonowania rolnictwa,
c)  rozwoju ma³ej i �redniej przedsiêbiorczo�ci na terenie wsi,
d) infrastruktury spo³ecznej terenów wiejskich,
e) wspó³pracy z jednostkami pomocniczymi gminy.
4) Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i

Budownictwa sprawy dotycz¹ce w szczególno�ci:
a) planów przestrzennego zagospodarowania,
b) zaopatrzenia w wodê, ciep³o, odprowadzanie �cieków,

o�wietlenie ulic, gospodarki odpadami, higieny komunalnej oraz
in¿ynierii ruchu drogowego,

c) budownictwa mieszkaniowego i zarz¹du substancj¹
komunaln¹,

d) infrastruktury komunalnej na terenie gminy,
e) ochrony �rodowiska na terenie gminy.
5) Komisji Spraw Obywatelskich i Porz¹dku Publicznego

sprawy dotycz¹ce w szczególno�ci:
a) bezpieczeñstwa w gminie,
b) bezrobocia w gminie,
c) pomocy spo³ecznej,
d) profilaktyki przeciw patologiom spo³ecznym,
e) wspó³dzia³ania z organizacjami pozarz¹dowymi i sto-

warzyszeniami w zakresie dzia³alno�ci komisji.

§ 33. 1. Komisje podejmuj¹ i realizuj¹ wszystkie przed-
siêwziêcia objête w³a�ciwo�ci¹ Rady, które s³u¿¹ wykonywaniu
jej zadañ.

2. Na sesji Rada podejmuje uchwa³y okre�laj¹ce sk³ady
osobowe komisji i ich liczebno�æ.

3. Rada mo¿e powo³aæ odrêbn¹ uchwa³¹ komisje dora�-
ne, okre�laj¹c ka¿dorazowo ich sk³ad osobowy i zakres dzia³al-
no�ci.

4. Rada dokonuje zmian w sk³adzie osobowym komisji,
po przedstawieniu opinii w³a�ciwej komisji.

§  34. 1. Komisje dla realizacji zadañ o charakterze kom-
pleksowym nale¿¹cym do w³a�ciwo�ci kilku komisji mog¹  po-
dejmowaæ wspólne posiedzenia oraz uchwalaæ wspólne wnio-
ski i opinie.

2. Komisje mog¹ inicjowaæ i podejmowaæ wspó³pracê z
odpowiednimi komisjami innych rad, a tak¿e organizacjami
spo³ecznymi i zawodowymi.

§  35. Komisje dzia³aj¹ w oparciu o roczne plany pracy
zatwierdzone przez Radê.

§ 36. 1. Komisje obraduj¹ na posiedzeniach zwo³ywa-
nych przez ich przewodnicz¹cych, zgodnie z zatwierdzonym pla-
nem pracy oraz w miarê potrzeb.

2. Posiedzenia nie wynikaj¹ce z planu pracy mog¹ byæ
zwo³ywane z inicjatywy Przewodnicz¹cego Rady lub Burmistrza,
na ich umotywowany wniosek.

§  37. 1. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji
lub jego zastêpca wybrany przez cz³onków danej komisji.

2. Posiedzenia s¹ prawomocne, gdy uczestniczy w nich
co najmniej po³owa sk³adu komisji.

§ 38. Komisje podejmuj¹ rozstrzygniêcia uchwalaj¹c opi-
nie i wnioski. zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, w obecno�ci co naj-
mniej po³owy sk³adu komisji w g³osowaniu jawnym.

 § 39. Z posiedzeñ komisji sporz¹dza siê protoko³y, które
winny byæ podpisane przez prowadz¹cych posiedzenia komisji.

§ 40. 1. Komisje sk³adaj¹ Radzie pisemne sprawozdania
ze swojej dzia³alno�ci przynajmniej raz w roku.

2. Komisje wspó³pracuj¹ z Burmistrzem i samorz¹dami
mieszkañców, w realizacji zadañ nale¿¹cych do ich w³a�ciwo-
�ci.

Rozdzia³  V
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

§ 41. 1. Podstawow¹ form¹ dzia³ania Komisji s¹ kontrole
ujête w planie pracy Komisji.

2. Przedmiotem kontroli jest dzia³alno�æ Burmistrza, gmin-
nych jednostek  organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych
w szczególno�ci w zakresie :

1) gospodarki finansowo - ekonomicznej,
2) gospodarowania mieniem komunalnym,
3) przestrzegania i realizacji postanowieñ Statutu Gminy,

uchwa³ Rady oraz innych przepisów, których realizacja nie pod-
lega kontroli zewnêtrznej,

4) realizacji bie¿¹cych zadañ gminy.

§ 42. 1. Rada mo¿e zleciæ Komisji przeprowadzenie kon-
troli o charakterze dora�nym.

2. Rada zlecaj¹c Komisji przeprowadzenie kontroli okre-
�la szczegó³owo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej prze-
prowadzenia.

§ 43. Rozstrzygniêcia Komisji maj¹ formê opinii lub wnio-
sków i s¹ przedk³adane Radzie.

§ 44. Komisja przeprowadza kontrolê w oparciu o nastê-
puj¹ce kryteria:

1) legalno�ci (badanie zgodno�ci dzia³añ kontrolowanych
jednostek z przepisami prawa oraz uchwa³ami Rady),
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2) gospodarno�ci,
3) rzetelno�ci (badanie czy powierzone obowi¹zki s¹ wy-

konywane w sposób sumienny, uczciwy, solidny).

§ 45. Przewodnicz¹cy Komisji zawiadamia Burmistrza (kie-
rownika jednostki kontrolowanej) o zamiarze przeprowadzenia
kontroli na 7 dni przed terminem kontroli.

§ 46. 1. Kontrolê przeprowadza wy³oniony z cz³onków Komi-
sji zespó³ kontrolny licz¹cy co najmniej 3 cz³onków, posiadaj¹cy
upowa¿nienie wystawione przez Przewodnicz¹cego Komisji.

2. W zwi¹zku z wykonywan¹ dzia³alno�ci¹ zespó³ kontrol-
ny upowa¿niony jest do:

1) wstêpu do pomieszczeñ oraz obiektów jednostki kon-
trolowanej,

2) wgl¹du do akt i dokumentów znajduj¹cych siê w kon-
trolowanej jednostce i zwi¹zanych z jej dzia³alno�ci¹,

3) zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów,
4) wystêpowania z wnioskiem do Przewodnicz¹cego Rady

o powo³anie bieg³ego do zbadania spraw bêd¹cych przedmio-
tem kontroli,

5) ¿¹dania od pracowników kontrolowanej jednostki ust-
nych, pisemnych wyja�nieñ w sprawach dotycz¹cych przedmio-
tu kontroli,

6) przyjmowania o�wiadczeñ od pracowników kontrolo-
wanej jednostki.

§ 47. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowi¹-
zany do zapewnienia kontroluj¹cym odpowiednich warunków i
�rodków niezbêdnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

2. Podczas dokonywania czynno�ci kontrolnych zespó³
kontrolny jest zobowi¹zany do przestrzegania:

1) przepisów o bezpieczeñstwie i higienie pracy obowi¹-
zuj¹cych na terenie kontrolowanej jednostki,

2) przepisów o postêpowaniu z wiadomo�ciami zawiera-
j¹cymi tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹ w zakresie obowi¹zu-
j¹cym w jednostce kontrolowanej.

3. Dzia³alno�æ zespo³u kontrolowanego nie mo¿e naru-
szaæ obowi¹zuj¹cego w jednostce kontrolowanej porz¹dku pra-
cy, w tym kompetencji organów sprawuj¹cych kontrolê s³u¿bow¹.

§ 48. Zadaniem zespo³u kontrolnego jest:
1) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
2) ustalenie nieprawid³owo�ci i uchybieñ oraz skutków i

przyczyn ich powstania,
3) wskazanie przyk³adów dobrej i sumiennej pracy.

§ 49. 1. Z przebiegu kontroli zespó³ sporz¹dza protokó³,
który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zespo³u kontrolnego oraz
kierownik jednostki kontrolowanej.

2. W protokole ujmuje siê fakty s³u¿¹ce do oceny jednost-
ki kontrolowanej, uchybienia i nieprawid³owo�ci, ich przyczyny i
skutki, jak równie¿ osi¹gniêcia i przyk³ady dobrej pracy.

3. Protokó³ powinien ponadto zawieraæ :
1) nazwê jednostki kontrolowanej oraz g³ówne dane oso-

bowe kierownika,
2) imiona i nazwiska osób kontroluj¹cych,
3) okre�lenie zakresu przedmiotowego kontroli,
4) czas trwania kontroli,
5) ewentualne zastrze¿enia kierownika jednostki kontro-

lowanej,
6) wykaz za³¹czników.

4. Protokó³ sporz¹dza siê w trzech jednobrzmi¹cych eg-
zemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki
kontrolowanej, drugi Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, trzeci po-
zostaje w aktach Komisji.

§ 50. Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli Ko-
misja wystêpuje z wnioskami zmierzaj¹cymi do usuniêcia stwier-
dzonych nieprawid³owo�ci, zapobie¿enia im na przysz³o�æ oraz
usprawnienia dzia³alno�ci, która by³a przedmiotem kontroli.

§ 51 . Komisja sporz¹dza wyst¹pienie pokontrolne zawie-
raj¹ce uwagi i wnioski w sprawie usuniêcia stwierdzonych nie-
prawid³owo�ci i wyci¹gniêcia odpowiednich konsekwencji wo-
bec osób odpowiedzialnych za powstanie tych nieprawid³owo-
�ci i przekazuje je Przewodnicz¹cemu Rady, kierownikowi jed-
nostki kontrolowanej oraz Burmistrzowi w przypadku gdy kon-
trola dotyczy jednostki organizacyjnej gminy.

§ 52. Kierownicy jednostek, do których wyst¹pienia po-
kontrolne zosta³y skierowane, s¹ zobowi¹zani w wyznaczonym
terminie zawiadomiæ Przewodnicz¹cego Rady i Komisji o spo-
sobie wykorzystania uwag i o wykonaniu wniosków. W razie bra-
ku mo¿liwo�ci wykonania wniosków, nale¿y podaæ uzasadnio-
ne przyczyny ich niewykonania i propozycje co do sposobu usu-
niêcia stwierdzonych nieprawid³owo�ci.

§ 53. 1. Wyniki swoich dzia³añ Komisja przedstawia Ra-
dzie w formie sprawozdania.

2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) zwiêz³y opis wyników kontroli ze wskazaniem �róde³ i

przyczyn ujawnionych nieprawid³owo�ci,
2) wnioski zmierzaj¹ce do usuniêcia nieprawid³owo�ci,
3) je¿eli zachodzi konieczno�æ, wnioski o podjêcie odpo-

wiednich kroków w stosunku do osób winnych powsta³ych nie-
prawid³owo�ci.

§ 54. Do posiedzeñ Komisji Rewizyjnej stosuje siê odpo-
wiednio przepisy o posiedzeniach komisji sta³ych  zawarte w
§ 36 - 39.

Rozdzia³  VI
Kluby  radnych

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

2. Klub radnych mo¿e liczyæ co najmniej czterech  radnych.
3. Powstanie klubu podlega zg³oszeniu Przewodnicz¹ce-

mu Rady.
4. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) liczbê cz³onków oraz ich  nazwiska,
3) przewodnicz¹cego klubu.
5. Ka¿da zmiana w sk³adzie klubu wymaga dokonania

zg³oszenia.
6. Kluby radnych dzia³aj¹ na podstawie w³asnych regula-

minów, które nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
7. Dzia³alno�æ klubu radnych nie mo¿e obci¹¿aæ bud¿etu

gminy.
8. Stanowisko klubu radnych mo¿e byæ prezentowane na

sesji.
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Rozdzia³  VII
Rozpatrywanie skarg nale¿¹cych do w³a�ciwo�ci Rady

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

§ 57. W przypadku, gdy przedmiot skargi obejmuje zakres
dzia³ania dwóch lub wiêcej komisji, Przewodnicz¹cy Rady wy-
znacza komisjê wiod¹c¹ odpowiedzialn¹ za zbadanie skargi.

§ 58. Z przeprowadzonego badania skargi komisja spo-
rz¹dza  sprawozdanie, które sk³ada  Przewodnicz¹cemu Rady.

Rozdzia³   VIII
Tryb pracy Burmistrza i pracownicy samorz¹dowi

§ 59. 1. Burmistrz rozpatruje jednoosobowo przypisane
mu prawem sprawy kieruj¹c siê zasadami: legalno�ci, rzetel-
no�ci, gospodarno�ci i jawno�ci.

2. Wydzia³ Organizacyjny Urzêdu gromadzi zbiór wniosków
przedk³adanych Burmistrzowi do rozpatrzenia oraz zbiór podjê-
tych zarz¹dzeñ w formie rejestru.

3. Ka¿de zarz¹dzenie otrzymuje numer, który sk³ada siê z
liczby arabskiej oraz wskazania roku podjêcia, oznaczenie or-
ganu, datê podjêcia, podstawê prawn¹, rozstrzygniêcie meryto-
ryczne, datê wej�cia zarz¹dzenia w ¿ycie, podpis.

§ 60. Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi na
podstawie mianowania s¹ pracownicy zatrudnieni w Urzêdzie
na nastêpuj¹cych stanowiskach:

1) naczelnicy wydzia³ów,
2) zastêpcy naczelników wydzia³ów,
3) zastêpca skarbnika,
4) radcy prawni,
5) kierownicy referatów,
6) g³ówni specjali�ci,
7) inspektorzy.

Rozdzia³  IX
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli  z doku-

mentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych
przez organy gminy i komisje Rady

§ 61. Udostêpnianie dokumentów obywatelom odbywa
siê w wydzia³ach Urzêdu w obecno�ci wyznaczonego przez Bur-
mistrza pracownika, w dniach i godzinach pracy Urzêdu.

§ 62. Protoko³y z posiedzeñ sesji Rady i komisji podle-
gaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu, zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.

Rozdzia³   X
Postanowienia koñcowe

§ 63. W sprawach nie uregulowanych w Satucie,  maj¹
zastosowanie przepisy:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnych
(Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591,  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806),

2) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samo-
rz¹dowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806).
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Za³¹cznik nr 4
do Statutu Gminy Prudnik

WYKAZ
 GMINNYCH  JEDNOSTEK  ORGANIZACYJNYCH

1. Zarz¹d Budynków Komunalnych - Prudnik,
    ul. Piastowska 42,
2. O�rodek Pomocy Spo³ecznej - Prudnik, ul. Jagielloñska 3,
3. �rodowiskowy Dom Samopomocy - Prudnik, ul. Parkowa 6,
4. O�rodek Sportu i Rekreacji - Prudnik, ul. Parkowa 4,
5. Prudnicki O�rodek Kultury - Prudnik, ul. Mickiewicza 1,
6. Muzeum Ziemi Prudnickiej - Prudnik, ul. Chrobrego 11,
7. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna - Prudnik,
    ul. Zamkowa 3,
8. Gminny Zarz¹d O�wiaty i Wychowania - Prudnik, Rynek,
9. Publiczne Przedszkole  Nr  1 - Prudnik, ul. Mickiewicza 5,
10. Publiczne Przedszkole  Nr  3 - Prudnik, ul. Piastowska  64,
11. Publiczne Przedszkole  Nr  4 - Prudnik, ul. Mickiewicza  9,
12. Publiczne Przedszkole  Nr  6 - Prudnik, ul. Podgórna 9a,

13. Publiczne Przedszkole  Nr  7 - Prudnik, ul. Ogrodowa 1,
14. Publiczne Przedszkole  w Moszczance,
15. Publiczne Przedszkole  w £¹ce Prudnickiej,
16. Publiczne Przedszkole  w Rudziczce,
17. Publiczne Przedszkole  w Szybowicach,
18. Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 1 - Prudnik,
      ul. Podgórna 9,
19. Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 2 - Prudnik,
      Plac Zamkowy 2,
20. Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 3 - Prudnik,
       ul. Szkolna 12,
21. Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 4 - Prudnik,
       ul. D¹browskiego 2,
22. Publiczna Szko³a Podstawowa w Rudziczce,
23. Publiczna Szko³a Podstawowa w Moszczance,
24. Publiczna Szko³a Podstawowa w Szybowicach,
25. Publiczna Szko³a Podstawowa w £¹ce Prudnickiej,
26. Publiczne Gimnazjum Nr 1 - Prudnik,
        ul. Armii Krajowej 1,
27. Publiczne Gimnazjum Nr 2 - Prudnik, ul. D¹browskiego 2.

 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,  2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), Rada Gminy w Zêbowi-
cach uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê Statut Gminy Zêbowice w brzmieniu okre-
�lonym w  za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

  § 2 . Traci moc uchwa³a Nr XXI/165/01 Rady Gminy w
Zêbowicach z dnia 31 sierpnia 2001 r.w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Zêbowice.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Gabriela Buczek

568

Uchwa³a Nr V/32/2003
 Rady Gminy w Zêbowicach

   z dnia 24 lutego 2003 r.

 w sprawie Statutu Gminy Zêbowice.

                                                         Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/32/2003

                                                Rady Gminy w Zêbowicach
                                                          z dnia  24 lutego 2003r.

S T A T U T    G M I N Y

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

 § 1. 1. Gmina Zêbowice jest podstawow¹ jednostk¹ lo-
kalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji
¿ycia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obsza-
rze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹
gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe
cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe or-
gany.

 § 2. Gmina obejmuje so³ectwa: Zêbowice, Kad³ub Wolny,
Radawie, Knieja, £¹ka, Poczo³ków, Siedliska, Osiecko i Pru-
sków o ³¹cznej powierzchni 9581 ha.

 § 3. Siedziba organów Gminy znajduje siê we wsi Zêbo-
wice, po³o¿onej w powiecie oleskim w województwie opolskim.

§  4. 1. W celu wykonywania zadañ gmina tworzy jednostki
organizacyjne.

2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy stanowi za-
³¹cznik  do Statutu.
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  §  5 . 1. Ustawowy sk³ad rady wynosi 15 radnych.

§ 6. 1. Wy³¹czne kompetencje Rady okre�la art. 18 ust. 2
ustawy o samorz¹dzie gminnym.

Rozdzia³ II
Organizacja i tryb pracy rady

1.  Sesje Rady Gminy

 § 7. 1. O terminie i miejscu sesji zawiadamia  radnych
Przewodnicz¹cy Rady Gminy co najmniej na 7 dni przed ustalo-
nym terminem obrad.

2. Szczegó³ow¹ listê zaproszonych go�ci na sesjê ustala
ka¿dorazowo Przewodnicz¹cy Rady.

3. Przewodnicz¹cy Rady informuje mieszkañców gminy o
sesjach  Rady poprzez wywieszenie og³oszeñ na tablicy og³o-
szeñ  w siedzibie Urzêdu nie pó�niej ni¿ na 7 dni przed sesj¹.

§ 8. Wyboru Przewodnicz¹cego i 2 -ch Wiceprzewodnicz¹-
cych Rady dokonuje Rada w nowej kadencji na pierwszej sesji.

§  9. 1. Sesje Rady s¹ jawne.
2. W miejscu obrad Rady nale¿y zapewniæ miejsca dla

radnych, osób zaproszonych i publiczno�ci.

 § 10. 1.  Sesjê Rady otwiera i obrady prowadzi Przewod-
nicz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy Rady, zwany dalej  "Przewodni-
cz¹cym".

2. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Prze-
wodnicz¹cego s³ów: "otwieram sesjê Rady Gminy Zêbowice".

3. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy sprawdza na pod-
stawie listy obecno�ci prawomocno�æ obrad, a w przypadku
braku quorum (ustawowo wymaganej do podjêcia uchwa³ licz-
by radnych obecnych na sesji) podejmuje decyzjê o przerwaniu
sesji.

4. Po stwierdzeniu prawomocno�ci obrad Przewodnicz¹-
cy przedstawia do uchwalenia projekt porz¹dku obrad.

5. Z wnioskiem o uzupe³nienie b¹d� zmianê porz¹dku
obrad mo¿e wyst¹piæ ka¿dy z radnych oraz Wójt Gminy.

§ 11. 1. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady wed³ug uchwa-
lonego porz¹dku.

2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu radnym wed³ug kolejno-
�ci zg³oszeñ, a w uzasadnionych przypadkach mo¿e udzieliæ
g³osu poza kolejno�ci¹.

3. W trakcie sesji Przewodnicz¹cy udziela g³osu w spra-
wie zg³oszenia wniosków o charakterze formalnym, których
przedmiotem mog¹ byæ sprawy:

1) stwierdzenie quorum,
2) zakoñczenia dyskusji,
3)  zamkniêcia listy mówców,
4) ograniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów,

 § 12. 1. Rada podejmuje rozstrzygniêcia w formie uchwa³
w sprawach rozpatrywanych na sesji.

2. Uchwa³y Rady s¹ odrêbnymi dokumentami z wyj¹tkiem
uchwa³ o charakterze proceduralnym, które s¹ odnotowywane
w protokole sesji.

§ 13. 1. Z inicjatyw¹  podjêcia uchwa³y przez Radê mog¹ wystê-
powaæ poszczególni radni, komisje Rady, kluby radnych,  Wójt Gminy.

2. Wykonanie inicjatywy uchwa³odawczej koordynuj¹ Prze-
wodnicz¹cy Rady i Wójt Gminy,  podejmuj¹c w tym celu dzia³a-
nia niezbêdne do prawid³owego przygotowania projektu.

 § 14. 1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
2. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesie-

nie rêki. Za g³osy wa¿ne uznaje siê te, które oddano "za", "prze-
ciw" oraz "wstrzymujê siê".

3. G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy, ka¿-
dorazowo sprawdzaj¹c, czy g³osowanie odbywa siê w obecno-
�ci wymaganej liczby radnych.

4. W przypadku zg³aszania zmian (poprawek)  do uchwa³y,
Przewodnicz¹cy poddaje najpierw pod g³osowanie zmiany, a
nastêpnie ca³a uchwa³ê.

§ 15. 1. W przypadku ustawowego wymogu tajnego g³o-
sowania Rada ustala ka¿dorazowo sposób g³osowania z
uwzglêdnieniem zasad, o których mowa w ust. 2, 3 i 4.

2. G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna
wybrana na sesji spo�ród radnych w g³osowaniu jawnym.

3. Komisja skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³oso-
wania obja�nia sposób g³osowania i sprawdza, czy g³osowa-
nie odbywa siê w obecno�ci wymaganej liczby radnych.

4. Komisja skrutacyjna przeprowadza g³osowanie wyczytu-
j¹c kolejno radnych z listy obecno�ci. Radni g³osuj¹ za pomoc¹
kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady. Za g³osy wa¿ne uznaje siê
te, które oddano w sposób ustalony dla danego g³osowania.

5. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji skruta-
cyjnej odczytuje protokó³ podaj¹c wyniki g³osowania.

 § 16. 1. Uchwa³a Rady stanowi¹ca odrêbny dokument, o
którym mowa w § 20 ust. 2, powinna zawieraæ:

1) kolejny numer sk³adaj¹cy siê: z numeru sesji, numeru
uchwa³y wg kolejno�ci podjêcia i roku   podjêcia,

2)  datê podjêcia i tytu³,
3) podstawê prawn¹,
4)  okre�lenie zadañ,
5)  w przypadku uchwa³y dotycz¹cej zobowi¹zañ finanso-

wych - wskazanie �róde³ dochodów, z których  zobowi¹zania zo-
stan¹ pokryte,

6)  okre�lenie organów odpowiedzialnych za wykonanie
uchwa³y oraz organów sprawuj¹cych    nadzór nad jej realizacj¹,

7) termin wej�cia w ¿ycie uchwa³y, sposób jej og³oszenia,
ewentualnie czas jej obowi¹zywania.

2. Uchwa³y podpisuje Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewod-
nicz¹cy Rady, który przewodniczy³ obradom.

3. Uchwa³y przekazuje siê w³a�ciwym jednostkom orga-
nizacyjnym do realizacji.

  § 17. 1. Na pocz¹tku ka¿dej sesji przewiduje siê zg³asza-
nie ustnych b¹d� pisemnych wniosków, interpelacji oraz zapy-
tañ przez radnych.

2. Radni sk³adaj¹ wnioski, interpelacje oraz zapytania w istot-
nych sprawach zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ Rady i Wójta Gminy.

3. W miarê mo¿liwo�ci, a zw³aszcza w zale¿no�ci od cha-
rakteru sprawy bêd¹cej przedmiotem wniosku, interpelacji oraz
zapytania - przewodnicz¹cy Komisji, Wójt Gminy lub wyznaczo-
na przez niego osoba udziela odpowiedzi pod koniec sesji.

4. Na wniosek radnego Rada mo¿e w³¹czyæ sprawê roz-
patrzenia odpowiedzi na jego wniosek, interpelacjê oraz zapyta-
nia do porz¹dku obrad sesji.

5. Radny mo¿e z³o¿yæ wniosek, interpelacjê oraz zapyta-
nie na pi�mie wraz z wnioskiem o przedstawienie jego stanowi-
ska na sesji przez  innego radnego w razie jego nieobecno�ci.

 § 18. 1. Przewodnicz¹cy czuwa nad sprawnym przebie-
giem sesji i przestrzeganiem porz¹dku obrad.

2. W przypadku stwierdzenia, ¿e radny w swoim wyst¹pie-
niu wyra�nie odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie prze-
kracza przeznaczony dla niego czas, Przewodnicz¹cy mo¿e zwró-
ciæ mu uwagê, a nastêpnie odebraæ mu g³os.
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3. Je¿eli zachowanie radnego w drastyczny sposób zak³ó-
ca porz¹dek obrad, b¹d� uchybia powadze sesji, Przewodnicz¹-
cy zwraca mu uwagê. Po bezskutecznym zwróceniu uwagi Prze-
wodnicz¹cy mo¿e odebraæ radnemu g³os.

 § 19.1. W ramach realizacji porz¹dku obrad Przewodni-
cz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu zaproszonym na sesjê osobom spo-
za grona radnych.

§ 20. 1. Z zastrze¿eniem ust. 2 i 3 sesja Rady odbywa siê
na jednym posiedzeniu.

2. Na wniosek Przewodnicz¹cego albo radnych obecnych
na sesji, Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynu-
owaniu obrad w innym ustalonym przez Przewodnicz¹cego ter-
minie w ramach tej samej sesji, a w szczególno�ci z powodu:

1) niemo¿no�ci rozpatrzenia na jednym posiedzeniu spraw
przewidzianych w porz¹dku obrad,

2) nie przewidzianych przeszkód uniemo¿liwiaj¹cych Ra-
dzie Gminy obradowanie, b¹d� rozstrzyganie spraw.

3. Przewodnicz¹cy Rady podejmuje decyzjê o przerwaniu
sesji w przypadku stwierdzenia  braku quorum w trakcie obrad,
wyznaczaj¹c jednocze�nie termin kolejnego posiedzenia w ra-
mach sesji lub przewidywany termin jego zwo³ania.

4. Fakt przerwania sesji oraz jego przyczyny odnotowuje
siê w protokole sesji.

§ 21. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad, Przewodnicz¹cy
koñczy sesjê wypowiadaj¹c s³owa: "zamykam sesjê Rady Gmi-
ny Zêbowice".

2. Przepis ust. 1 dotyczy równie¿ sesji, która objê³a wiêcej
ni¿ jedno posiedzenie.

§ 22.  Wójt Gminy zapewnia warunki organizacyjne nie-
zbêdne dla prawid³owej pracy Rady Gminy na sesji, dotycz¹ce
zw³aszcza miejsca obrad oraz bezpieczeñstwa radnych i innych
uczestników sesji, a tak¿e porz¹dku po jej zakoñczeniu.

  § 23. 1. Z ka¿dej sesji sporz¹dza siê protokó³ na pi�mie
oraz nagranie na ta�mach magnetofonowych, które stanowi¹
urzêdowy zapis przebiegu sesji.

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

3. Protokó³ powinien zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce posiedzenia,
2) liczbê radnych obecnych na posiedzeniu,
3) stwierdzenie prawomocno�ci posiedzenia,
4) stwierdzenie  przyjêcia protoko³u z poprzedniego po-

siedzenia,
5) uchwalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz

tekst zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
7) przebieg g³osowania  nad rozstrzygniêciami Rady oraz

numery i tytu³y uchwa³ wraz ze stwierdzeniem obecno�ci usta-
wowo wymaganej liczby radnych podczas g³osowania, poda-
niem trybu g³osowania i liczby oddanych g³osów "za", "przeciw"
i  "wstrzymuj¹cych siê",

8) czas trwania posiedzenia,
9) podpisy Przewodnicz¹cego i osoby sporz¹dzaj¹cej pro-

tokó³.
4. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecno�ci radnych oraz

podjête przez Radê uchwa³y oraz inne dokumenty stanowi¹ce
przedmiot obrad sesji, które stanowi¹ integraln¹ czê�æ protoko³u.

5. Protokó³ wyk³ada siê do wgl¹du radnych w siedzibie
Rady przed terminem sesji oraz na sesji.

6. Radni mog¹ zg³aszaæ poprawki i uzupe³nienia do proto-
ko³u sesji.

7. Protokó³ jest przyjmowany przez Radê na nastêpnej
sesji w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obec-
no�ci co najmniej po³owy sk³adu Rady.

2. Radni

§ 24. 1. Prawa i obowi¹zki radnych oraz ograniczenia zwi¹-
zane  z wykonywaniem mandatu radnego okre�laj¹ art. 23, 24
oraz 24a-1 i art. 25 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

2. Radnym przys³uguj¹ diety na zasadach okre�lonych w
odrêbnej uchwale.

3.  Komisje Rady Gminy

§ 25. 1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e, usta-
laj¹c ich sk³ad osobowy:

1) Komisja Rewizyjna,
2) Komisja Rolnictwa, Le�nictwa, Ochrony �rodowiska,

Prawa i Porz¹dku Publicznego,
3) Komisja O�wiaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki

Spo³ecznej,
4) Komisja Bud¿etu i Dzia³alno�ci Finansowej oraz Go-

spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Us³ug,

§ 26. Z zastrze¿eniem § 32 do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1) rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych komi-

sji przez Radê, Wójta Gminy 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 mieszkañców

Gminy dotycz¹cych zakresu kompetencji komisji w sprawach
dzia³alno�ci Rady, Wójta Gminy oraz Urzêdu Gminy i innych in-
stytucji dzia³aj¹cych na terenie gminy.

 §27. 1. Komisje odbywaj¹ posiedzenia oraz podejmuj¹
rozstrzygniêcia uchwalaj¹c opinie i wnioski.

2. W posiedzeniach komisji mog¹ braæ udzia³ bez prawa
g³osu:

Przewodnicz¹cy Rady, Wójt Gminy, Zastêpca Wójta, Se-
kretarz Gminy i Skarbnik Gminy.

 § 28. 1. Przewodnicz¹cy komisji zwo³uje posiedzenie i
ustala porz¹dek obrad w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady
Gminy.  Posiedzenia odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.

2. Posiedzenia komisji s¹ prawomocne, gdy uczestniczy
w nich co najmniej po³owa sk³adu komisji.

3. Posiedzenie komisji prowadzi przewodnicz¹cy komisji
lub jego zastêpca.

4. Komisje mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
5. Komisje sk³adaj¹ okresowo na sesjach Rady Gminy

sprawozdania ze swojej dzia³alno�ci.
6. Komisje wspó³pracuj¹ z Wójtem  Gminy w realizacji

zadañ nale¿¹cych do ich w³a�ciwo�ci.

 § 29. 1. Komisje dla realizacji zadañ o charakterze kom-
pleksowym nale¿¹cym do w³a�ciwo�ci kilku komisji powinny
odbywaæ wspólnie posiedzenia oraz uchwalaæ wspólnie wnio-
ski i opinie.

2. Komisje mog¹ inicjowaæ i podejmowaæ  wspó³pracê z
odpowiednimi komisjami innych Rad Gmin, a tak¿e organiza-
cjami spo³ecznymi i zawodowymi.
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      4. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

§ 30. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z piêciu osób. Przed-
miotem dzia³alno�ci kontrolnej Komisji jest ca³okszta³t dzia³al-
no�ci Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych i pomoc-
niczych w zakresie:

a) wykonania bud¿etu gminy,
b) gospodarowanie mieniem komunalnym,
c) przestrzegania i realizacji postanowieñ Statutu Gminy i

uchwa³ Rady Gminy,
d) wykonywania zadañ Gminy okre�lonych przepisami

prawa.

§ 31. 1. Rada mo¿e zleciæ Komisji przeprowadzenie kon-
troli dora�nej.

2. Rada zlecaj¹c Komisji przeprowadzenie kontroli dora�-
nej okre�la szczegó³owo zakres i przedmiot kontroli oraz termin
jej przeprowadzenia.

 § 32. Komisja przeprowadza kontrolê w oparciu o nastê-
puj¹ce kryteria:

1)  legalno�ci,
2)  gospodarno�ci,
 3)  rzetelno�ci,
 4) celowo�ci.

§ 33. Ustalenia Komisji zapadaj¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w
obecno�ci co najmniej trzech cz³onków.

5. Kluby radnych

§ 34. 1. Radni Gminy mog¹ tworzyæ kluby radnych.
2. Klub radnych musi liczyæ co najmniej  3  radnych.
3. Powstanie klubu radnych podlega  zg³oszeniu Prze-

wodnicz¹cemu Rady Gminy, który dokonuje wpisu klubu do re-
jestru klubów radnych.  W zg³oszeniu podaje siê nazwê klubu i
jego sk³ad. Ka¿da zmiana w sk³adzie klubu wymaga zg³oszenia
i wpisania do rejestru klubów radnych.

4. Kluby radnych dzia³aj¹ na podstawie w³asnych regula-
minów, które nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.

5. Stanowisko klubu radnych mo¿e byæ prezentowane na
sesji Rady Gminy.

6. Dzia³alno�æ klubów radnych nie mo¿e obci¹¿aæ bud¿e-
tu gminy.

 Rozdzia³ III
 Gospodarka finansowa Gminy

 § 35. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Gmi-
ny okre�laj¹ przepisy art. 51 - 63 ustawy o samorz¹dzie gmin-
nym oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicz-
nych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) i ustawy z dnia 26  listopa-
da 1998r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w
latach 1999 -  2000 (Dz.U. Nr 150, poz. 983 z pó�n. zm.).

Rozdzia³ IV
Jednostki pomocnicze Gminy

  § 36. 1. Gmina tworzy jednostki pomocnicze - so³ectwa.
2. Tworzenie, ³¹czenie, podzia³ i znoszenie so³ectw oraz

zmiany ich granic nastêpuje w formie uchwa³y Rady Gminy.
Rozstrzygniêcia te mog¹ byæ dokonywane z inicjatywy:

1) Rady Gminy,
2) mieszkañców so³ectwa, wyra¿onej w uchwale Zebra-

nia Wiejskiego.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, Rada Gmi-
ny podejmuje uchwa³ê wstêpn¹ i powiadamia o swojej inicjaty-
wie mieszkañców so³ectwa. Nastêpnie przeprowadza siê w tej
sprawie konsultacje z mieszkañcami w formie Zebrania Wiej-
skiego. Informacja o przebiegu Zebrania i wyniku g³osowania
jest przekazana do Rady Gminy, która podejmuje ostateczne
rozstrzygniêcie.

4. Szczegó³owe zasady przeprowadzania konsultacji okre-
�la odrêbna uchwa³a Rady.

 § 37. 1. Przy podziale Gminy na jednostki pomocnicze
uwzglêdnia siê przede wszystkim uwarunkowania przestrzen-
ne i istniej¹ce wiêzi miêdzy mieszkañcami.

2. Granice, szczegó³ow¹ organizacjê, zakres dzia³ania
so³ectw oraz ich organów okre�la Rada Gminy odrêbnymi sta-
tutami, nadanymi tym jednostkom.

 § 38. 1. Rada Gminy odrêbn¹ uchwa³¹ mo¿e przekazaæ
so³ectwu czê�æ mienia komunalnego, znajduj¹cego siê na te-
renie jego dzia³ania, na wniosek Zebrania Wiejskiego.

2. So³ectwo samodzielnie zarz¹dza przekazanym mu mie-
niem, oraz rozporz¹dza dochodami z tego tytu³u w formie zwy-
k³ego zarz¹du poprzez:

1/ za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹
mienia,

2/ utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym w ramach
aktualnego przeznaczenia,

3/ zachowanie mienia oraz osi¹ganie z niego korzy�ci (po-
bieranie po¿ytków).

3. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy. Dochody so³ectwa tworz¹: udzia³ w bud¿ecie
gminny, przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z najmu lokali,
organizowanych imprez, dobrowolne wp³aty osób fizycznych i
prawnych.

§ 39. So³tys nie bêd¹cy radnym mo¿e braæ udzia³ w se-
sjach Rady i posiedzeniach komisji Rady z prawem wystêpo-
wania z g³osem doradczym, zg³aszania wniosków i zapytañ, bez
prawa udzia³u w g³osowaniu.

 Rozdzia³ V
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z doku-

mentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych
Rady Gminy, Komisji Rady oraz Wójta Gminy

§ 40. Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu- zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami pra-
wa oraz Statutem.

§ 41. Dokumenty udostêpniane s¹ do wgl¹du na ustny
lub pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

 § 42. Przez wgl¹d rozumie siê przegl¹danie dokumen-
tów, sporz¹dzanie notatek, odpisów i wyci¹gów.

 § 43. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udo-
stêpnia siê w pomieszczeniu pracownika Urzêdu zajmuj¹cego
siê obs³ug¹ Rady, w dniach pracy Urzêdu Gminy, w godzinach
przyjmowania interesantów.

§ 44. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu
udostêpniane s¹ w biurze Sekretarza Gminy, w dniach i godzi-
nach przyjmowania interesantów.
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 § 45. Realizacja uprawnieñ okre�lonych w § 42 mo¿e
odbywaæ siê wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy w obecno�ci  pracow-
nika Urzêdu.

Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe

§ 46.  W sprawach nie uregulowanych w Statucie,  maj¹
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rz¹dzie gminnym, ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracowni-
kach samorz¹dowych, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o go-
spodarce komunalnej, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o do-
chodach jednostek samorz¹du terytorialnego i ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

 Za³¹cznik
do Statutu Gminy Zêbowice

WYKAZ
  gminnych jednostek organizacyjnych

1. Publiczne Gimnazjum w Zêbowicach.
2. Publiczna Szko³a Podstawowa w Zêbowicach.
3. Zespó³ Szkolno Przedszkolny w Kad³ubie Wolnym.
4. Zespó³ Szkolno Przedszkolny w Radawiu.
5. Przedszkole Publiczne w Zêbowicach.
6. Gminna Biblioteka Publiczna w Zêbowicach.
7. Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Zêbowicach.
8. Zak³ad gospodarki komunalnej i wodoci¹gów w Zêbo-

wicach.

zawarte w dniu 27 grudnia 2002 r. pomiêdzy Wojewódz-
twem Opolskim, z siedzib¹ w Opolu  na ulicy Piastowskiej 14 ,
zwanym dalej "Województwem", reprezentowanym przez:

1. Ewê Olszewsk¹ - Marsza³ka Województwa Opolskiego
2. Ryszarda  Gallê - Wicemarsza³ka Województwa Opolskiego
a
Gmin¹ Opole z siedzib¹ w Opolu, Rynek Ratusz ,  zwan¹

dalej "Gmin¹",  reprezentowan¹ przez:

 Ryszarda Zembaczyñskiego- Prezydenta Miasta Opola

w sprawie przekazania zadania w³asnego samorz¹du
województwa w zakresie promocji turystycznej województwa
opolskiego.

Strony postanawiaj¹ co nastêpuje:

§ 1. Województwo Opolskie powierza Gminie Opole za-
danie w³asne polegaj¹ce na promocji turystycznej wojewódz-
twa opolskiego.

§ 2. Zakres  powierzonego zadania obejmuje:
1/ informowanie o atrakcjach turystycznych oraz bie¿¹cych

imprezach turystycznych, kulturalnych  i sportowo - rekreacyj-
nych  w  regionie,

2/ rozpowszechnianie informacji o przyrodniczych i krajo-
brazowych walorach województwa,

3/ informowanie o mo¿liwo�ciach rekreacji w wojewódz-
twie (z uwzglêdnieniem bazy noclegowej, gastronomicznej, po-
³¹czeñ komunikacyjnych, szlaków turystycznych i rowerowych, itp.).

§  3. Gmina Opole zobowi¹zuje siê do realizacji zadania w
�cis³ej wspó³pracy  z Województwem Opolskim, które zabezpie-
czaæ bêdzie na bie¿¹co Gminê w odpowiedni¹ ilo�æ materia³ów
promuj¹cych region.

§  4. 1. Województwo  przeka¿e Gminie kwotê w wysoko-
�ci  16.000,- PLN  (s³ownie: szesna�cie tysiêcy z³otych)  na reali-
zacjê zadana w okresie od 1 stycznia 2003 r. do  31  grudnia
2003  r.
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2. Powy¿sza kwota zostanie przekazana na rachunek Urzê-
du Miasta Opole, prowadzonego przez BIG BANK GDAÑSKI S.A.
I O/Opole, ul. 1 Maja 6,  45-068  Opole, nr konta
75116022020000000060137805  w terminie 14 dni od daty
podpisania Porozumienia.

§  5. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia
1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 r. z mo¿liwo�ci¹ dalszego
przed³u¿enia.

§  6. Niniejsze Porozumienie mo¿e zostaæ rozwi¹zane przez
ka¿d¹ ze stron z zachowaniem jednomiesiêcznego okresu wy-
powiedzenia,  z terminem na koniec miesi¹ca.

§  7.Województwo deklaruje, ¿e na miesi¹c przed zakoñ-
czeniem roku bud¿etowego okre�li mo¿liwo�æ finansowania
przekazanego zadania w nastêpnym roku bud¿etowym.

§  8. Województwo zastrzega sobie prawo do skontrolo-
wania sposobu wykorzystania przekazanych �rodków.

§  9. Wszelkie zmiany do Porozumienia wymagaj¹ zawar-
cia pisemnego aneksu pod rygorem niewa¿no�ci.

§   10. Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrz-
mi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.

§   11. Niniejsze Porozumienie podlega opublikowaniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego stosownie do
postanowieñ art.13 pkt. 6 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2000 r. o
og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych (Dz. U. Nr 62 poz. 718 z pó�niejszymi zmianami).

Województwo  Gmina
Marsza³ek Województwa          Prezydent Miasta
Ewa Olszewska                         Ryszard Zembaczyñski

Wicemarsza³ek
Ryszard Galla
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zawarte w dniu 24 lutego 2003 r. pomiêdzy

Wojewod¹  Opolskim -   El¿biet¹ Rutkowsk¹
a  Prezydentem  Miasta  Opola -   Ryszardem Zemba-

czyñskim

w sprawie powierzenia przez Wojewodê Opolskiego  i przy-
jêcia przez Gminê zadañ zwi¹zanych z utrzymaniem grobów i
cmentarzy wojennych, znajduj¹cych siê na terenie Gminy Opole.

Zgodnie z art.33 ust. l i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80,
poz. 872 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 11 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. 3 ustawy z dnia
28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr
39, poz. 311 z pó�n. zm.), Wojewoda Opolski i Prezydent Miasta
Opola zawieraj¹  Porozumienie o nastêpuj¹cej tre�ci:

§1. W celu usprawnienia dzia³alno�ci w zakresie sprawo-
wania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi znajduj¹-
cymi siê na terenie Gminy, Wojewoda powierza Gminie prowa-
dzenie nastêpuj¹cych spraw z ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, póz. 311 z pó�n.
zmianami):

1) Prowadzenie ewidencji Miejsc Pamiêci Narodowej, gro-
bów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy.

2) Ustalenie potrzeb finansowych w zakresie utrzymania i
prac remontowo - odtworzeniowych mogi³ oraz obiektów z nimi
zwi¹zanych i przekazywania ich w ¿¹danym terminie Wojewodzie.

3) Utrzymanie cmentarzy, grobów oraz przyleg³ego otocze-
nia w nale¿ytym stanie pod wzglêdem czysto�ci i wystroju,

4) Wspó³praca z Pañstwow¹ S³u¿b¹ Ochrony Zabytków w
zakresie opieki nad wpisanymi do Rejestru Zabytków grobami i
cmentarzami wojennymi.

§2. 1. Wojewoda, w oparciu o ustalony zakres prac wyni-
kaj¹cy z §1 pkt 2, bêdzie informowa³ Gminê o wysoko�ci przy-
znanych �rodków finansowych do dnia 20 stycznia danego roku.
Przekazanie �rodków nast¹pi po przed³o¿eniu przez Gminê roz-
liczenia z wykonanej (ych) prac.

Ostateczny termin rozliczenia przez Gminê up³ywa z dniem
30 listopada danego roku. Termin ten mo¿e byæ przed³u¿ony
przez Wojewodê o 14 dni, na wniosek Gminy.

2. Nie otrzymanie przez Wojewodê rozliczenia w podanym
terminie, zwalnia go z p³atno�ci za wykonane prace.

§3. Gmina  zobowi¹zuje siê przy prowadzeniu  powierzo-
nego zadania  do przestrzegania przepisów wynikaj¹cych z usta-
wy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z pó�n. zmianami).
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§4. 1) Gmina odpowiada za zgodne z prawem prowadze-
nie spraw, o których mowa w § 1, oraz sprawn¹ organizacj¹ ich
za³atwiania.

2) Wojewoda nadzoruje i sprawuje kontrolê nad realiza-
cj¹ zadañ objêtych Porozumieniem na podstawie kryteriów zgod-
no�ci z prawem oraz dokonuje oceny jego funkcjonowania na
podstawie kryterium celowo�ci, rzetelno�ci i gospodarno�ci.

Zadania Wojewody w tym zakresie wykonuje Dyrektor
Wydzia³u Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, do w³a�ciwo�ci
którego nale¿¹ zadania objête ustaw¹ z dnia 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z pó�n. zm.).

W ramach sprawowanego nadzoru, przys³uguj¹ upraw-
nienia do:

1) wykonywania kontroli i wydawania zaleceñ pokontrol-
nych,

2) wydawania wi¹¿¹cych wytycznych okre�laj¹cych kierunki
i zasady realizacji zadañ powierzonych Porozumieniem,

3) Gmina zobowi¹zuje siê do respektowania zaleceñ i
wytycznych wynikaj¹cych z funkcji nadzorczych i kontrolnych.

§5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokre�lony.
2. Ka¿da ze stron mo¿e rozwi¹zaæ Porozumienie w formie

pisemnej z pó³rocznym wyprzedzeniem ze skutkiem na 30 czerw-
ca lub 31 grudnia ka¿dego roku.

3. Wojewodzie przys³uguje prawo rozwi¹zania umowy w
trybie miesiêcznym w przypadku:

1) nie respektowania zaleceñ pokontrolnych b¹d� wytycz-
nych,

2) nie wywi¹zywania przez Gminê z obowi¹zku termino-
wego realizowania ustalonych prac.

§6. Porozumienie sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

§7. Traci moc Porozumienie zawarte w dniu 26 maja 1999 r.
w sprawie zadañ zwi¹zanych z utrzymanie grobów i cmentarzy
wojennych znajduj¹cych siê na terenie Gminy Opole.

§8. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

Wojewoda Opolski                    Prezydent Miasta Opola
El¿bieta Rutkowska                   Ryszard Zembaczyñski



Dziennik Urzêdowy
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Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984),oraz art.128
ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014,  1999r. Nr 38, poz. 360, Nr
49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255,  2000r. Nr 6,
poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 49, 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 Nr
41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.
1271,  Nr 156, poz. 1300, Nr 200, poz. 1685)  - zarz¹dzam, co
nastêpuje:

§ 1. 1. Wprowadzam do bud¿etu zmiany w zakresie do-
tacji celowych  z bud¿etu pañstwa

Zwiêkszaj¹c  dochody
Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona

�rodowiska
Rozdz. 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg
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Zarz¹dzenie Nr 177/W/02
Prezydenta Miasta w Kêdzierzynie - Ko�lu

z dnia 17 grudnia 2002r.

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

§ 201 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿e-
tu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administra-
cji oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) usta-
wami                                           o kwotê                  444.202 z³

Zwiêkszaj¹c wydatki
Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona

�rodowiska
Rozdz. 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 - Zakup energii o kwotê    306.416 z³
§ 4270 - Zakup us³ug remontowych
                                                             o kwotê       137.786 z³

§ 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i pod-
lega og³oszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miej-
scowego.

Burmistrz Miasta
Wies³aw F¹fara


