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Na podstawie art.34 ust.5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r.
o pomocy spo³ecznej ( Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz.414 ,Nr 106,
poz.668, Nr 117, poz.756,  Nr 162, poz.1118, 1126 ; 1999 r. Nr 20,
poz.170, Nr 79, poz.885, Nr 90, poz.1001; 2000 r. Nr 12, poz.136,
Nr 19, poz.238; 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89,
poz.973, Nr 111, poz.1194, Nr 122, poz.1349, Nr 154, poz.1792; 2003r.
Nr 7, poz.79)  -  Rada Gminy Bierawa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê zasady zwrotu wydatków poniesionych przez
O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Bierawie na do¿ywianie uczniów,
je¿eli dochód na osobê w rodzinie ucznia przekracza 200% kry-
terium dochodowego, okre�lonego zgodnie z art.4 ustawy z dnia
29 listopada 1990r. o pomocy spo³ecznej.

§ 2. W przypadku, gdy dochód na osobê w rodzinie ucznia
przekracza warto�æ, o której mowa w §1, przyznany zasi³ek pod-
lega zwrotowi w ca³o�ci lub w czê�ci w wysoko�ci i terminie
okre�lonym w decyzji administracyjnej.

§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zgodnie
z art.41 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy spo³ecznej,
kierownik O�rodka Pomocy Spo³ecznej mo¿e odst¹piæ od ¿¹da-
nia zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posi³ku.
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Uchwa³a  Nr VI/ 27/2003
Rady Gminy Bierawa

z dnia 26 lutego 2003r.

w sprawie  zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na �wiadczenia przyznane w ramach zadañ w³asnych
w zakresie do¿ywiania uczniów w 2003 roku.

§ 4. �wiadczeniobiorca obowi¹zany jest do zwrotu otrzy-
manego �wiadczenia jednorazowo lub w ratach miesiêcznych.

§ 5.Ponowne przyznanie �wiadczenia mo¿e nast¹piæ po
ca³kowitej sp³acie otrzymanego wcze�niej �wiadczenia.

§ 6.�wiadczenia nie zwrócone w terminie okre�lonym w
decyzji administracyjnej bêd¹ egzekwowane w trybie przepisów
o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 7.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Bie-
rawa.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew ¯muda
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Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), oraz art. 4a ust. 3, pkt 2 ustawy z
dnia 4 wrze�nia 1997 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania
wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³a-
sno�ci (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299), Rada Gminy D¹bro-
wa uchwala, co nastêpuje :

 § 1.  Wyra¿a siê zgodê na udzielenie  bonifikaty od op³aty
za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³a-
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 Uchwa³a Nr V/27/03
 Rady Gminy D¹browa

 z dnia 27 lutego 2003 r.

 w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikaty od op³aty za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego
w prawo w³asno�ci.

sno�ci dokonywanego na rzecz   osób fizycznych w wysoko�ci
30% dla nieruchomo�ci, które wykorzystywane  lub przeznaczo-
ne s¹ na cele mieszkaniowe.

 § 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
D¹browa.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Wieczorek

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806) oraz art. 10 ust. 1 i art. 12 ust.4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683)- Rada Gminy Dobrzeñ
Wielki uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê wysoko�æ rocznych stawek podatku od
�rodków transportowych w nastêpuj¹cych wysoko�ciach:

1/ od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu :

a) od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie 570 z³
b) powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie 650 z³
b) powy¿ej 9 t a poni¿ej 12 t 750 z³,
2/ od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneu-

matycznym lub uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej ma-
sie ca³kowitej pojazdu :

a) od 12 t a poni¿ej 18 t 1300 z³
b) od 18 t a poni¿ej 29 t 1400 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 29 t 1500 z³,
3/ od samochodów ciê¿arowych z innym systemem za-

wieszenia o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu :
a) od 12 t a poni¿ej 18 t 1350 z³
b) od 18 t a poni¿ej 29 t 1450 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 29 t 2150 z³,
4/ od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do

u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t i poni¿ej 12 t - 1400 z³.

5/ od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-
nych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z zawiesze-
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Uchwa³a Nr IV/43/2003*
Rady Gminy Dobrzeñ Wielki

z dnia 20 lutego 2003 r.

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

niem pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów :

a) od 12 t a poni¿ej 18 t 1500 z³
b) od 18 t a poni¿ej 40 t 1600 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 40 t 1700 z³,
6/ od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-

nych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z innym sys-
temem zawieszenia o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów :

a) od 12 t a poni¿ej 18 t 1600 z³
b) od 18 t a poni¿ej 40 t 1800 z³
c) równej lub wy¿szej ni¿ 40 t 2250 z³,
7/ od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silniko-

wym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 t i poni¿ej 12 t,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ pro-
wadzon¹ przez podatnika podatku rolnego - 250 z³,

8/ od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równowa¿ne z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopusz-
czaln¹ masê ca³kowit¹ :

a) */
b) */
c) od 33 t a poni¿ej 38 t 750 z³
d) powy¿ej 38 t            1000 z³,
9/ od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia z

wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowa-
dzon¹ przez podatnika podatku rolnego, które ³¹cznie z pojaz-
dem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ :
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a) */
b) */
c) od 33 t a poni¿ej 38 t           1150 z³
d) powy¿ej 38 t           1500 z³.
10/ od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedzenia :
a) do 15 miejsc 390 z³
b) powy¿ej 15 do 30 miejsc 770 z³
c) powy¿ej 30 miejsc            1160 z³.

§2. Zwalnia siê z podatku od �rodków transportowych, �rod-
ki transportowe stanowi¹ce mienie komunalne wykorzystywane
przez jednostki i zak³ady bud¿etowe gminy w celu wykonywania
zadañ gminy.

§3. Traci moc uchwa³a Nr XXI/254/2000 Rady Gminy Dobrzeñ Wielki
z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od �rodków transportowych

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
 Rady Gminy

 Gerard Halama

         */ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
stwierdzi³o niewa¿no�æ w tej czê�ci uchwa³y.

 Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach  i  op³atach  lokalnych/ Dz. U. z 2002 r.  Nr  9,
poz.  84,  Nr  200,  poz. 1683/, w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.
40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/  Dz. U. z  2001 r.  Nr  142, poz. 1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr
62, poz. 558,  Nr 113,poz  984/ - Rada Gminy w Domaszowicach
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr III/10/02 Rady Gminy w Domaszowicach
z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia op³aty administra-
cyjnej wprowadza zmiany:
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Uchwa³a Nr IV/24/03
Rady Gminy w Domaszowicach

z dnia 28 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr III/10/02 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia op³aty administracyjnej.

-   § 1 otrzymuje brzmienie:
 "  § 1.1.  Wprowadza siê op³atê administracyjn¹:
  -     za wydanie wypisu i wyrysów z planu zagospodaro-

wania przestrzennego   w wysoko�ci 110z³.
2. Op³ata p³atna w kasie Urzêdu Gminy".

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Jan Nowak

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych ( Dz. U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Nr 200, poz. 1683 ) w zwi¹zku z art. 18
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 ) -  Rada
Gminy w Domaszowicach uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr III/12/02 Rady Gminy w Domaszowi-
cach z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie: okre�lenia wysoko�ci
stawek podatku od �rodków transportowych oraz zwolnieñ w tym
podatku, wprowadza nastêpuj¹ce zmiany:

1. W § 1, pkt 5 otrzymuje brzmienie:
 " Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowa-

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

a)równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi - dwie                                                - 1.550 z³.
- o liczbie osi - trzy                                                      - 1.600 z³.
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
- o liczbie osi - dwie                                                  - 1.750 z³.
- o liczbie osi - trzy                                                      - 1.780 z³.
c) powy¿ej 36 ton:
- o liczbie osi - dwie                                                 - 2.100 z³.
- o liczbie osi - trzy                                                    - 2.300 z³.

2. W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 "Dla pojazdów okre�lonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wypro-

dukowanych przed 1990 rokiem, stawki podatku zwiêksza siê
i okre�la w wysoko�ci ":

a) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
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Uchwa³a Nr IV/25/03
Rady Gminy w Domaszowicach

z dnia 28 lutego 2003 r.

w sprawie  zmiany uchwa³y Nr III/12/02 Rady Gminy w Domaszowicach z 16 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia
wysoko�ci stawek podatku od  �rodków transportowych oraz zwolnieñ w tym podatku.
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- od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie                               -    610 z³.
- powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie                        -  1.028 z³.
- powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton                             -   1.233 z³,

b)   * /

c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silniko-
wym posiadaj¹ dopuszczalna masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rol-
nicz¹ prowadzona przez podatnika podatku rolnego

    - od 7 ton i poni¿ej 12 ton                                     - 1.200 z³,
d) od autobusów w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedze-

nia :

- mniejszej ni¿ 30 miejsc                                           - 1.350 z³.
- równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc                           - 1.800 z³.

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

2. * /
                                                            Przewodnicz¹cy Rady

Jan Nowak

*/  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
stwierdzi³o niewa¿no�æ w tej czê�ci uchwa³y.

 Na podstawie art.4a ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 4 wrze�nia
1997r. o przekszta³ceniu prawa  u¿ytkowania  wieczystego  przy-
s³uguj¹cego  osobom   fizycznym   w  prawo  w³asno�ci  (Dz.U. z
2001r. Nr 120 , poz.1299 ;  2002r.Nr 113 , poz. 984 ) , art.2 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o przekszta³ceniu
prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycz-
nym w prawo w³asno�ci (Dz.U.Nr 72 , poz.749 , Nr 120 , poz.1299),
Rada Miejska w G³ucho³azach uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifikaty w wysoko-
�ci 40 % od op³aty za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczy-
stego w prawo w³asno�ci , je¿eli przedmiotem decyzji jest nieru-
chomo�æ wykorzystywana lub przeznaczona na cele mieszka-
niowe.
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Uchwa³a Nr IV/24/03
Rady Miejskiej w G³ucho³azach

z dnia 31 stycznia 2003 r.

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od op³aty za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego
 przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asno�ci.

§  2. Uchwa³a obowi¹zuje do dnia 1 maja 2004 r.

§  3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³u-
cho³az.

§  4. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w
Urzêdzie Miejskim w G³ucho³azach , w prasie lokalnej oraz w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

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

                                                                                                    Przewodnicz¹cy
                                                                         Rady Miejskiej

                                                           Mariusz Miga³a

Na podstawie art.21 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz.U. Nr 71,
poz.733/ oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z pó�n.
zm.1/ -  Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co nastêpuje:

§ 1.W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspól-
noty samorz¹dowej Gminy Gogolin wprowadza siê  zasady wy-
najmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego za-
sobu Gminy Gogolin,  okre�lone w za³¹czniku do uchwa³y.

 § 2. Wykonanie  uchwa³y powierza siê  Burmistrzowi Go-
golina.
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 Uchwa³a  Nr   VII /42/2003
Rady   Miejskiej   w  Gogolinie

z  dnia  20 marca  2003  r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali, wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Gogolin.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr VI/42/95 Rady Miejskiej Gminy Go-
golin  z dnia 28 stycznia 1995 r.  w sprawie zasad gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy oraz trybu zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych cz³onków wspólnoty mieszkaniowej.

 § 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Gogolinie i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gogolinie

Stanis³aw Kurzeja

1 zmiany og³oszone zosta³y w Dz.U. z 2002r. Nr 23  poz.220, Nr
62  poz. 558, Nr 113  poz. 984, Nr 153  poz. 1271, Nr 214 poz. 1806.
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/42/2003

Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 20 marca 2003 r.

ZASADY
wynajmowania lokali wchodz¹cych  w sk³ad mieszka-

niowego zasobu Gminy Gogolin

§ 1.Zasady maj¹ zastosowanie do mieszkaniowego zaso-
bu Gminy Gogolin i dotycz¹ oddawania w najem lokali mieszkal-
nych i lokali socjalnych.

§ 2.1. Lokal mieszkalny mo¿na oddaæ w najem osobie,
której nie przys³uguje tytu³ prawny  do innego lokalu.

2. W przypadku osób pozostaj¹cych w zwi¹zku ma³¿eñskim,
tytu³ taki nie mo¿e równie¿ przys³ugiwaæ ma³¿onkowi.

§ 3.Lokale mieszkalne, wchodz¹ce w sk³ad mieszkanio-
wego zasobu gminy s¹ wynajmowane osobom o niskich docho-
dach i pozostaj¹cym w trudnych warunkach mieszkaniowych.

§ 4.Przez osoby pozostaj¹ce w trudnych warunkach miesz-
kaniowych uwa¿a siê osoby:

1) zajmuj¹ce lokale nadmiernie zagêszczone, w których
powierzchnia pokoi na jednego cz³onka  gospodarstwa domo-
wego nie przekracza 10m2  - w lokalu jednopokojowym i 7 m2 w
lokalu wielopokojowym,

2) zamieszkuj¹ce w lokalach, nie spe³niaj¹cych wymogów
pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi.

§ 5.1. Do wynajmu lokalu mieszkalnego mo¿e byæ zakwali-
fikowana osoba pozostaj¹ca w trudnych warunkach mieszkanio-
wych, je¿eli �redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka go-
spodarstwa domowego w okresie 6 miesiêcy, poprzedzaj¹cych
datê z³o¿enia wniosku, nie przekracza:

1) 200% najni¿szego wynagrodzenia za pracê pracowni-
ków - w gospodarstwie jednoosobowym,

2) 100% najni¿szego wynagrodzenia za pracê pracowni-
ków - w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Do wynajmu lokalu socjalnego mo¿e byæ zakwalifikowa-
na osoba, pozostaj¹ca w trudnych warunkach mieszkaniowych,
je¿eli �redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodar-
stwa domowego w okresie 6 miesiêcy, poprzedzaj¹cych z³o¿enie
wniosku, nie przekracza:

1) 150% najni¿szej emerytury - w gospodarstwie jedno-
osobowym,

2) 100% najni¿szej emerytury w gospodarstwie wieloosobo-
wym.

§ 6.1. Za dochód uwa¿a siê sumê wszystkich przychodów
gospodarstwa domowego rodziny, osi¹gniêtych w okresie 6 mie-
siêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku i obliczonych we-
d³ug zasad okre�lonych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

2. Dochód uprawniaj¹cy do oddania lokalu w najem ustala
siê w dniu z³o¿enia wniosku i oddania lokalu w najem, przy czym,
w razie gdy pomiêdzy dat¹ z³o¿enia wniosku, a dat¹ posiedzenia
Komisji, o której mowa w § 10 ust 1, up³yn¹³ okres d³u¿szy ni¿
6 miesiêcy, dochód poddaje siê weryfikacji.

3. Przekroczenie dochodu o wiêcej ni¿ 10 % na osobê w
rodzinie, pozbawia osobê uprawnieñ do nawi¹zania najmu.

§ 7.1. Umowy najmu lokali mieszkalnych mog¹ byæ zawar-
te z osobami posiadaj¹cymi sta³e zameldowanie na terenie Gminy
Gogolin, z zastrze¿eniem § 9.

2. W przypadku lokalu mieszkalnego kryteria okre�lone w
§ 4, § 5 ust 1 i § 7 ust 1, winny byæ spe³nione ³¹cznie.

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

1) nie posiadaj¹cym samodzielnych lokali mieszkalnych,
zamieszkuj¹cym w trudnych warunkach mieszkaniowych i nie
mog¹cych zaspokoiæ potrzeb mieszkaniowych we w³asnym
zakresie, spe³niaj¹cym kryteria okre�lone w § 4, § 5 ust.1 i  § 7
ust 1,

2) uprawnionym do lokalu zamiennego - zamieszkuj¹-
cym w lokalach, po³o¿onych w budynkach przeznaczonych do
rozbiórki, przebudowy lub gro¿¹cych zawaleniem oraz nie na-
daj¹cych siê na sta³y pobyt ludzi,

3) opuszczaj¹cym domy dziecka, o�rodki opiekuñcze i
rodziny zastêpcze  w zwi¹zku  z uzyskaniem pe³noletno�ci, o ile
nie maj¹ mo¿liwo�ci zamieszkania w lokalach,  w których za-
mieszkiwa³y poprzednio lub ich potrzeby mieszkaniowe nie
zosta³y  w inny sposób zaspokojone,

4) zamieszkuj¹cym w lokalach przeznaczonych do sprze-
da¿y, o ile nie skorzysta³y  z prawa pierwokupu,

5) pozbawionym mieszkañ wskutek klêsk ¿ywio³owych,
katastrofy, po¿aru,

6) zajmuj¹cym pomieszczenia na terenie szkó³, przed-
szkoli, instytucji kultury, bezpieczeñstwa publicznego, o ile nie
s¹ to mieszkania wydzielone, wynajmowane  na czas trwania
stosunku pracy,

7) które w okre�lonym terminie wykona³y remont kapital-
ny lokalu lub budynku  na w³asny koszt.

§ 9.Na wniosek Burmistrza, po uzyskaniu pozytywnej
opinii Rady, dopuszcza siê mo¿liwo�æ wynajmu lokalu miesz-
kalnego osobom niezbêdnym dla gminy ze wzglêdu na rodzaj
wykonywanej pracy lub pe³nion¹ funkcjê, bez wzglêdu na miej-
sce zamieszkania, warunki materialne i mieszkaniowe.

§ 10.1. Decyzjê o wynajmie lokalu mieszkalnego podej-
muje Burmistrz, po zasiêgniêciu opinii Spo³ecznej Komisji
Mieszkaniowej.

2. W przypadku ubiegania siê o wynajem lokalu miesz-
kalnego przez osobê niepe³nosprawn¹, posiadaj¹c¹ ca³kowi-
t¹ niezdolno�æ do pracy i samodzielnej egzystencji lub osobê,
na której utrzymaniu znajduje siê ta osoba, Burmistrz mo¿e
odst¹piæ od warunków okre�lonych w § 4 pkt 1.

 § 11.1. Umowê  najmu lokalu mieszkalnego mo¿na spo-
rz¹dziæ  z osob¹ umieszczon¹  na li�cie, która udokumentowa-
³a dochody  umo¿liwiaj¹ce  bie¿¹ce op³acanie nale¿no�ci czyn-
szowych  i innych op³at  zwi¹zanych z wynajmowanym lokalem
oraz spe³niaj¹c¹  w dniu podejmowania  decyzji  kryteria wy-
magane do zakwalifikowania.

2. Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego poprze-
dza wp³acenie przez najemcê  kaucji w wysoko�ci  10 - krotne-
go  czynszu , zabezpieczaj¹cego pokrycie nale¿no�ci  z tytu³u
najmu lokalu, przys³uguj¹cej wynajmuj¹cemu w dniu opró¿-
nienia lokalu.

3. W indywidualnych przypadkach  Burmistrz  mo¿e pod-
j¹æ decyzjê o odroczeniu  zap³aty kaucji i jej zabezpieczeniu
wekslowym, ale na okres nie d³u¿szy ni¿ jeden rok.

§ 12.1. Pierwszeñstwo do wynajmu lokalu socjalnego
przys³uguje osobom, które:

1) naby³y uprawnienia do takiego lokalu na podstawie
orzeczenia s¹dowego  o eksmisji,

2) utraci³y mieszkania wskutek klêski ¿ywio³owej, kata-
strofy budowlanej, po¿aru,

3) opu�ci³y domy dziecka, o�rodki opiekuñcze i rodziny
zastêpcze w zwi¹zku z uzyskaniem pe³noletno�ci, je�li nie maj¹
mo¿liwo�ci zamieszkania w lokalach,  w których zamieszkiwa-
³y poprzednio,
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4) zosta³y umieszczone na li�cie wynajmu i spe³niaj¹ kry-
teria okre�lone w § 5 ust.2,

5) nie posiadaj¹ ¿adnego mieszkania.
2. Umowê najmu lokalu socjalnego zawiera siê na czas

okre�lony, nie przekraczaj¹cy  dwóch lat.

§ 13.1. Wykaz lokali socjalnych podlega zatwierdzeniu
przez Burmistrza.

2. Ewidencjê lokali socjalnych prowadzi zarz¹dca budynków.

§ 14.1. Lokale wchodz¹ce w sk³ad mieszkaniowego za-
sobu gminy mog¹ byæ przedmiotem zamiany.

2. Najemcy lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego
zasobu gminy, posiadaj¹cy umowy na czas nieoznaczony, mog¹
dokonywaæ  zamiany zajmowanych przez siebie lokali, jak rów-
nie¿ zamiany tych lokali na lokale wchodz¹ce w sk³ad innych
zasobów (lokale spó³dzielcze, lokale w domach jednorodzin-
nych, a tak¿e lokale stanowi¹ce odrêbne nieruchomo�ci).

3. Wzajemna zamiana lokali mieszkalnych, pomiêdzy na-
jemcami, wymaga ich porozumienia, zgody dysponentów lokali
oraz pozytywnej opinii komisji mieszkaniowej.

4. Gmina mo¿e równie¿ na wniosek najemcy, w zamian za
lokal zajmowany przez najemcê, dostarczyæ inny wolny lokal, ze
wzglêdów materialnych, zdrowotnych lub rodzinnych.

5. Wnioskodawcy ubiegaj¹cy siê o zamianê dotychczas
zajmowanego lokalu na lokal o wiêkszej powierzchni, wchodz¹-
cy w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy, musz¹ spe³niaæ kry-
teria okre�lone w § 5 ust.1.

6. Zamiana lokalu na lokal o mniejszej powierzchni oraz
zamiana lokalu dotychczas zajmowanego przez najemcê  na
lokal równorzêdny ale po³o¿ony na innej kondygnacji budynku
lub w innym budynku, nie wymaga opinii spo³ecznej Komisji
Mieszkaniowej, decyzjê w tych sprawach podejmuje Burmistrz.

7. Nie zezwala siê na dokonanie zamiany, gdy  w jej wyni-
ku na jedna osobê  przypadaæ bêdzie mniej ni¿  7 m2  powierzch-
ni ³¹cznej pokoi.

§ 15.1. Wnioski osób ubiegaj¹cych siê o zakwalifikowanie do
wynajmu lokalu, stanowi¹cego mieszkaniowy zasób gminy, przyjmo-
wane i rozpatrywane s¹ w Urzêdzie Miejskim w Gogolinie, po zasiê-
gniêciu opinii  Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej.

2. Sk³ad osobowy i regulamin pracy Komisji, ustala Bur-
mistrz.

§ 16.1. Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa sprawuje spo-
³eczn¹ kontrolê w zakresie prawid³owo�ci wyboru osób zakwa-
lifikowanych do wynajmu lokali mieszkalnych i lokali socjalnych.

2. Posiedzenia Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej, na któ-
rych rozpatrywane s¹ i opiniowane wnioski osób ubiegaj¹cych
siê o wynajem lokali, odbywaj¹ siê raz na kwarta³, a je�li zacho-
dzi potrzeba, mog¹ byæ odbywane dodatkowe posiedzenia.

§ 17.1. Osoby zakwalifikowane do wynajmu lokalu, stano-
wi¹cego mieszkaniowy zasób gminy, umieszczane s¹ na listach
przy czym kolejno�æ umieszczenia na li�cie, odpowiada kolej-
no�ci przydzia³u mieszkania.

2. Listy osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu spo-
rz¹dza siê raz w roku.

3. Projekty list osób spe³niaj¹cych warunki uchwa³y, które
zosta³y zakwalifikowane do wynajmu lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy, zaopiniowane przez Spo³ecz-
n¹ Komisjê Mieszkaniow¹, podaje siê do publicznej wiadomo-
�ci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ, na okres siedmiu dni.

4. Na wywieszonej li�cie podaje siê informacjê o sposo-
bie i terminie sk³adania uwag i zastrze¿eñ.

5. Po rozpatrzeniu przez Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkanio-
w¹ uwag i zastrze¿eñ do wywieszonej listy, zg³oszonych przez
osoby zainteresowane, Burmistrz zatwierdza listy, kwalifikuj¹c
wnioskodawców do wynajmu na dany rok.

6. Realizacja list uzale¿niona jest od mo¿liwo�ci miesz-
kaniowych  gminy i nastêpuje wed³ug kolejno�ci umieszczenia
wnioskodawców na li�cie.

7. Nie zrealizowane wnioski osób umieszczonych na li-
stach w roku poprzednim, podlegaj¹ ponownej weryfikacji, co
do danych o aktualnych warunkach  mieszkaniowych i material-
nych wnioskodawców.

§ 18.1. Trzykrotna, nieuzasadniona rezygnacja z przyjêcia
proponowanego lokalu, skutkuje negatywnym za³atwieniem z³o-
¿onego wniosku.

2. Wykre�leniu z listy wynajmu lokali mieszkalnych podle-
gaj¹ osoby, które:

1) zaspokoi³y swoje potrzeby mieszkaniowe we w³asnym
zakresie,

2) utraci³y warunki do umieszczenia ich na li�cie wynajmu
lokali mieszkalnych, okre�lone w niniejszej uchwale.

3. Decyzjê o wykre�leniu z listy wynajmu lokalu podejmu-
je Burmistrz, po zasiêgniêciu opinii Spo³ecznej Komisji Miesz-
kaniowej.

§ 19.1. Osoby pozostaj¹ce w lokalu opuszczonym przez
najemcê mog¹ ubiegaæ siê o zawarcie umowy najmu tego lo-
kalu, je¿eli spe³niaj¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:

1) s¹ jego pe³noletnim zstêpnym (dzieci, wnuki) i wstêp-
nym (rodzice, dziadkowie),

2) zamieszkiwa³y faktycznie z najemc¹ przez okres co naj-
mniej trzech lat do chwili opuszczenia przez niego lokalu,

3) nie maj¹ warunków do zamieszkania w lokalu lub bu-
dynku, stanowi¹cym nowe miejsce zamieszkania najemcy.

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

3. Przepisy ust.1 stosuje siê tak¿e do osób, które nie wst¹-
pi³y w najem lokalu po �mierci najemcy.

4. Nie mog¹ zawrzeæ umowy najmu  lokalu osoby, posia-
daj¹ce tytu³ prawny do innego lokalu mieszkalnego, budynku
lub jego czê�ci, je¿eli mog¹ zamieszkaæ w nim ze wzglêdu na
stan techniczny.

§ 20.1. Zwolnione lokale mieszkalne o powierzchni u¿yt-
kowej przekraczaj¹cej  80 m2, mog¹ byæ oddawane w najem
rodzinom wielodzietnym, spe³niaj¹cym warunki okre�lone w ni-
niejszej uchwale.

2. W przypadku odmowy przyjêcia lokalu lub braku rodzin
spe³niaj¹cych kryteria do otrzymania lokalu mieszkalnego na
czas nieoznaczony, lokale o powierzchni przekraczaj¹cej 80 m2

mog¹ byæ oddawane w najem za zap³atê czynszu ustalonego w
drodze przetargu publicznego.

3. Cenê wywo³ania w postêpowaniu przetargowym sta-
nowi stawka, okre�lona w stosownej uchwale Rady Miejskiej.

§ 21.Mieszkaniowym zasobem Gminy Gogolin gospoda-
ruje, jako zarz¹dca - Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Gogolinie, który zawiera z najemc¹ umowê najmu lo-
kalu, na podstawie nastêpuj¹cych dokumentów:

1) skierowania gminy do zawarcia umowy najmu,
2) za�wiadczenia gminy (w przypadku �mierci najemcy),
3) wyroku s¹dowego.
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 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)-
Rada Miejska w Grodkowie postanawia, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê Statut Gminy w brzmieniu stanowi¹cym
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Trac¹ moc uchwa³y Rady Miejskiej w Grodkowie:
1) Nr XV/127/96 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 10 kwiet-

nia 1996r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodków,
2) Nr XXIV/172/97 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 kwiet-

nia 1997r. w sprawie utworzenia so³ectwa i nadania mu statutu
oraz wprowadzenia zmian do niektórych uchwa³, z wyj¹tkiem § 1,

3) Nr VIII/90/99 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 li-
stopada 1999r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Grodków,

4) Nr X/114/2000 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia
23 lutego 2000r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Grodków,

5) Nr XX/212/01 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia
26 wrze�nia 2001r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Grodków,

6) Nr XXIII/240/02 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia
27 lutego 2002r. w sprawie utworzenia so³ectwa i nadania mu
statutu oraz wprowadzenia zmian do niektórych uchwa³, z wyj¹t-
kiem § 1,

7) Nr XXVI/263/02 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia
26 czerwca 2002r. w sprawie zmian w Statucie Gminy.

§ 3. Wykonanie  uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego, na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim
oraz rozplakatowaniu na terenie miasta i gminy Grodków.

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

                                            Przewodnicz¹cy
Karol Grzybowski

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/32/03

Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 26 lutego 2003r.

STATUT GMINY

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gmina i Miasto Grodków, zwane dalej "Gmin¹", jest
podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego,
powo³an¹ do organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które na stale 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 swoje
organy.
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Uchwa³a Nr IV/32/03
Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 26 lutego 2003r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodków.

3. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Brzeg, w wojewódz-
twie opolskim i obejmuje obszar 286 km2. Granice Gminy za-
znaczone s¹ na mapie pogl¹dowej, stanowi¹cej za³¹cznik nr 1
do Statutu.

4. Siedzib¹ w³adz Gminy jest miasto Grodków.
5. Herbem Gminy jest wizerunek baszty z dwoma wie¿ycz-

kami koloru czerwonego, wnêtrza okien i bram koloru czarnego,
w bia³ym polu prostok¹tnej tarczy zaokr¹glonej u do³u.

6. Wzór herbu Gminy stanowi za³¹cznik nr 2 do Statutu.
 7. Barwami Gminy s¹ kolory: bia³y, ¿ó³ty oraz czerwony,

równoleg³e pasy tej samej szeroko�ci, z których górny jest kolo-
ru bia³ego, �rodkowy koloru ¿ó³tego, a dolny koloru czerwonego.

8. Przy umieszczaniu barw Gminy w uk³adzie pionowym
kolor bia³y umieszcza siê po lewej stronie p³aszczyzny ogl¹da-
nej z przodu.

9. Flag¹ Gminy jest prostok¹tny p³at tkaniny o barwach
Gminy umieszczony na maszcie.

10. Flag¹ Gminy jest tak¿e flaga okre�lona w ust.7, z
umieszczonym po�rodku pasa bia³ego i ¿ó³tego herbem Gminy.

11. Wzór flagi Gminy stanowi za³¹cznik nr 3 do Statutu.

§ 2. 1. Pieczêci¹ Gminy jest metalowa, t³oczona pieczêæ
zawieraj¹ca po�rodku god³o pañstwowe i z napisem w otoku
"Urz¹d Miejski w Grodkowie".

2.  Pieczêci¹ urzêdow¹ jest tak¿e pieczêæ okre�lona w ust. 1
zawieraj¹ca po�rodku herb Gminy.

3. Pieczêci, o której mowa w ust.2, u¿ywa siê na drukach
zaproszeñ wysy³anych przez Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej,
Burmistrza, Kierownika USC, dyplomach i podziêkowaniach.

Rozdzia³ II
Jednostki pomocnicze Gminy

§ 3. 1. W Gminie mog¹ byæ utworzone jednostki pomocni-
cze: so³ectwa i osiedla miejskie.

2.Utworzenie jednostki pomocniczej nastêpuje w drodze uchwa-
³y Rady Miejskiej, poprzedzonej nastêpuj¹cym postêpowaniem:

1) inicjatywa utworzenia jednostki pomocniczej nale¿y do
10 mieszkañców obszaru, który ta jednostka ma obejmowaæ
lub organów Gminy,

2) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Bur-
mistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

3) po uzgodnieniu, o którym mowa w pkt.2, Burmistrz prze-
prowadza konsultacje z mieszkañcami poprzez zasiêgniêcie
opinii organu uchwa³odawczego jednostki pomocniczej,

4) dopuszcza siê mo¿liwo�æ konsultacji spo³ecznej po-
przez zbieranie podpisów mieszkañców na listach imiennych,

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

§ 4.  Rada Miejska niezw³ocznie po utworzeniu jednostki
pomocniczej uchwala jej statut, w którym okre�la m.in. granice,
organizacjê, ustrój i tryb pracy jednostki pomocniczej.

§ 5. Do ³¹czenia, podzia³u oraz znoszenia jednostek po-
mocniczych stosuje siê odpowiednio przepisy Statutu dotycz¹-
ce jej tworzenia.
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§ 6. 1. Jednostki pomocnicze Gminy mog¹ prowadziæ go-
spodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

2. Jednostki pomocnicze Gminy mog¹ gospodarowaæ
samodzielnie �rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji w bu-
d¿ecie Gminy, przeznaczaj¹c te �rodki na realizacjê zadañ ujê-
tych w ich planach finansowych.

3. Plany finansowe, o których mowa w ust. 2, jednostki
pomocnicze sk³adaj¹ do 15 pa�dziernika ka¿dego roku kalen-
darzowego.

4. Rada mo¿e uchwaliæ za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej,
okre�laj¹c wydatki jednostek pomocniczych w uk³adzie dzia³ów
i rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.

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

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

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

§ 7. 1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomoc-
niczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym
zakresie Burmistrzowi.

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

§. 8. Wykaz jednostek pomocniczych Gminy okre�la za-
³¹cznik nr 4 do Statutu.

Rozdzia³ III
Zakres dzia³ania i zadania Gminy

§ 9. 1. Gmina realizuje zadania publiczne o znaczeniu lo-
kalnym nie zastrze¿one ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. W celu zaspakajania zbiorowych potrzeb jej mieszkañ-
ców Gmina realizuje zadania w³asne, zlecone z zakresu admi-
nistracji rz¹dowej oraz zadania przejête od administracji rz¹do-
wej i samorz¹dowej w drodze porozumienia.

3. Gmina realizuje swoje zadania poprzez:
1) dzia³alno�æ swoich organów i jednostek pomocniczych,
2) dzia³alno�æ gminnych jednostek organizacyjnych,
3) dzia³alno�æ innych jednostek komunalnych,
4) wspó³dzia³ania miêdzykomunalne,
5) dzia³alno�æ innych osób fizycznych i prawnych, krajo-

wych i zagranicznych, na podstawie zawartych z nimi umów i
porozumieñ.

§ 10. 1. Jednostki organizacyjne i inne jednostki komu-
nalne stanowi¹ czê�æ maj¹tku Gminy, wyodrêbnion¹ funkcjo-
nalnie i s³u¿¹c¹ zaspakajaniu potrzeb wspólnoty samorz¹do-
wej.

2. Tworzenie, likwidacja i reorganizacja tych jednostek oraz
wyposa¿enie ich w maj¹tek nastêpuje na podstawie uchwa³y
Rady Miejskiej.

§ 11. 1. Rada Miejska uchwala statut gminnej jednostki
organizacyjnej.

2. Statut jednostki organizacyjnej okre�la miêdzy innymi,
nazwê, zakres dzia³ania i siedzibê, zakres wyposa¿enia jej w
maj¹tek trwa³y oraz zakres uprawnieñ dotycz¹cych rozporz¹dza-
nia tym maj¹tkiem.

3. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek
komunalnych gospodaruj¹cych mieniem Gminy zawiera za³¹cz-
nik nr 5 do Statutu Gminy.

Rozdzia³ IV
W³adze Gminy

§ 12. 1. Organami Gminy s¹:
1) Rada Miejska,
2) Burmistrz.
2. Organy Gminy wykonuj¹ swoje zadania przy pomocy

Urzêdu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych i komunal-
nych Gminy.

§ 13. 1. Rada Miejska jest organem stanowi¹cym i kon-
trolnym Gminy, z wy³¹czeniem spraw rozstrzyganych w drodze
referendum.

2. Zasady i tryb przeprowadzania referendum okre�la od-
rêbna ustawa.

3. Organem wykonawczym jest Burmistrz.

§ 14. 1. Zasady, tryb i datê wyborów Rady okre�la odrêbna
ustawa.

 2. Zadania i kompetencje Rady Miejskiej okre�la ustawa
o samorz¹dzie gminnym.

§ 15. 1. Rada Miejska na pierwszej sesji wybiera ze swo-
jego grona Przewodnicz¹cego i dwóch Wiceprzewodnicz¹cych.

2. Prawo zg³aszania kandydatów na przewodnicz¹cego i
wiceprzewodnicz¹cych Rady przys³uguje ka¿demu radnemu.

3. Zg³oszenie kandydatury wymaga uzasadnienia i zgody
kandydata.

4. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, musz¹ byæ obecni
podczas wyborów.

5. G³osowanie na poszczególne funkcje przeprowadza siê
na odrêbnych kartach do g³osowania.

§ 16. Szczegó³owe zasady dotycz¹ce organizacji i dzia³a-
nia Rady okre�la Regulamin Pracy Rady stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 6 do Statutu Gminy.

§ 17. 1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadañ, Rada
powo³uje sta³e  i dora�ne komisje.

2. Komisje dzia³aj¹ w sk³adzie 6-11 cz³onków.
3. Ka¿dy radny ma obowi¹zek uczestniczenia w pracach co

najmniej jednej komisji , nie wiêcej jednak ni¿ w dwóch komisjach.
4. Komisje dzia³aj¹ na posiedzeniach oraz poprzez kon-

trole, badaj¹c na miejscu poszczególne sprawy.
5. Przewodnicz¹cych komisji wybiera Rada.
 6. Zastêpcê przewodnicz¹cego komisji wybiera komisja

ze swojego grona.
7. Posiedzenia komisji zwojuje przewodnicz¹cy komisji, a

w razie jego nieobecno�ci zastêpca, i ustala ich porz¹dek.
8. Posiedzenia komisji odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie

rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.

§ 18. 1. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y w szczególno�ci:
1) sta³a praca merytoryczna  w zakresie spraw, dla których

komisje zosta³y powo³ane,
2) kontrola dzia³alno�ci Burmistrza i jednostek organiza-

cyjnych Gminy pod wzglêdem ich zgodno�ci dzia³ania z uchwa-
³ami Rady w zakresie w³a�ciwo�ci poszczególnych komisji,

3) kontrola realizacji uchwa³ Rady,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komi-

sji przez Radê, Burmistrza lub cz³onków komisji,
5) opiniowanie projektów uchwa³ i innych materia³ów wno-

szonych pod obrady sesji,
6) badanie terminowo�ci za³atwiania przez Burmistrza i

jednostki organizacyjne Gminy skarg mieszkañców w zakresie
w³a�ciwo�ci komisji,
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7) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi zajmuj¹-
cymi siê sprawami nale¿¹cymi do zakresu dzia³ania komisji,

8) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ oraz przygo-
towywanie projektów uchwa³ w zakresie spraw, do których komi-
sja zosta³a powo³ana.

 2. Komisje dzia³aj¹ w imieniu Rady i w zakresie przez ni¹
okre�lonym.

3. Szczegó³owy zakres dzia³ania poszczególnych komisji
sta³ych zawiera Regulamin Pracy Rady stanowi¹cy za³¹cznik nr 6
do Statutu Gminy.

4. Zadania i tryb pracy Komisji Rewizyjnej okre�la jej Re-
gulamin stanowi¹cy za³¹cznik nr 7 do Statutu Gminy.

§ 19. 1. Komisje nie s¹ organami Rady o samoistnych
kompetencjach.

2. Komisje podejmuj¹ dzia³alno�æ w mieniu Rady i w za-
kresie przez ni¹ okre�lonym.

3. Rada nie mo¿e przekazaæ komisjom swoich uprawnieñ
i kompetencji.

§ 20. Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz.

§ 21. Zasady oraz tryb wyboru i odwo³ania Burmistrza okre-
�la odrêbna ustawa.

§ 22. Burmistrz wykonuje zadania wynikaj¹ce z funkcji organu
wykonawczego okre�lone w ustawie  o samorz¹dzie gminnym.

§ 23. 1. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy
Urzêdu Miejskiego.

2. Kierownikiem Urzêdu jest Burmistrz.
3. Do zadañ Burmistrza nale¿y, w szczególno�ci:
1) reprezentowanie Gminy na zewn¹trz,
2) kierowanie prac¹ Urzêdu Miejskiego,
3) wykonywanie funkcji zwierzchnika s³u¿bowego w sto-

sunku do kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
4) wykonywanie funkcji Szefa Obrony Cywilnej,
5) rozstrzyganie w indywidualnych sprawach z zakresu ad-

ministracji publicznej,
6) zg³aszanie Radzie kandydatów na stanowisko Sekreta-

rza i Skarbnika Gminy,
7) przeprowadzanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pra-

cowników mianowanych Urzêdu.

Rozdzia³ V
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z doku-

mentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych przez
organy Gminy

§ 24. Za udostêpnianie obywatelom dokumentów wynikaj¹-
cych z wykonywania zadañ publicznych przez Radê Miejsk¹, w tym
protoko³ów z posiedzeñ Rady i komisji Rady, odpowiada Burmistrz.

§ 25. 1. Wniosek o udostêpnienie dokumentu, o którym
mowa w § 24, obywatel , zwany dalej "wnioskodawc¹", sk³ada na
pi�mie do Burmistrza, okre�laj¹c rodzaj dokumentu i sprawê
której dotyczy.

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

§ 26. Je¿eli wniosek o udostêpnienie dokumentu, o którym
mowa w § 25, sformu³owany jest w sposób uniemo¿liwiaj¹cy
identyfikacjê dokumentu, Burmistrz wyznacza na pi�mie termin
do uzupe³nienia wniosku. Po bezskutecznym up³ywie tego termi-
nu wniosek pozostawia siê bez realizacji.

§ 27. 1. Burmistrz ustala datê oraz miejsce udostêpnie-
nia 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 Burmistrz usta-
la inn¹ datê udostêpnienia dokumentu, dogodn¹ dla wniosko-
dawcy.

3. Dokument winien byæ udostêpniony bez zbêdnej zw³oki, nie
pó�niej jednak ni¿ w ci¹gu 30 dni od zg³oszenia wniosku.

§ 28. 1. Burmistrz odmówi udostêpnienia dokumentu
lub jego fragmentów, je¿eli zawieraj¹ one informacje chronio-
ne przed ujawnieniem na podstawie ustaw.

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

§ 29. 1. Je¿eli jest mo¿liwe oddzielenie fragmentów do-
kumentu podlegaj¹cych wy³¹czeniu z udostêpnienia z przyczyn,
o których mowa w § 28 ust.1, udostêpnia siê pozosta³¹ czê�æ
dokumentu.

2. Z przyczyn, o których mowa w ust.1,zamiast orygina³u
mo¿e byæ udostêpniona kserokopia wykonana z pominiêciem
fragmentów objêtych ochron¹.

§ 30. Dokumenty  s¹ udostêpniane w obecno�ci pra-
cownika Urzêdu, w komórce organizacyjnej Urzêdu lub w in-
nym miejscu wskazanym przez Burmistrza.

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

§ 32. 1. Udostêpnianie dokumentów nie obejmuje spo-
rz¹dzania i wydawania kserokopii, b¹d� odpisów udostêpnia-
nych dokumentów.

2. Udostêpnianie dokumentów poza miejsce udostêp-
nienia, o którym mowa w § 30, jest zabronione.

§ 33. Udostêpnianie dokumentów obywatelom jest bez-
p³atne.

Rozdzia³ VI
Prawa i obowi¹zki radnego

§ 34. 1. Aktywny udzia³ w pracach Rady i jej komisji jest
prawem i obowi¹zkiem radnego.

2. Radny ma obowi¹zek sta³ego i aktywnego reprezento-
wania wyborców , w szczególno�ci poprzez:

1) udzia³ w spotkaniach organizowanych z w³asnej ini-
cjatywy lub wyborców, w trakcie których informuje wyborców o
aktualnej sytuacji Gminy oraz celach, kierunkach i formach dzia-
³ania jej organów,

2) konsultowanie wa¿niejszych zamierzonych przez Radê
rozstrzygniêæ oraz informowanie o ju¿ podjêtych uchwa³ach i
decyzjach, ich wyja�nianie i propagowanie,

3) informowanie o swej dzia³alno�ci w Radzie,
4) przyjmowanie postulatów, wniosków, skarg i za¿aleñ

oraz uwag i propozycji wyborców.
3. Radny realizuj¹c obowi¹zek reprezentowania wybor-

ców w swym dzia³aniu, kieruje siê dobrem  Gminy.
4. Radny ma prawo dostêpu do dokumentów dotycz¹-

cych realizacji  zadañ Gminy, chyba ¿e przepisy ustawy stano-
wi¹ inaczej.

5. Realizacja uprawnieñ okre�lonych w ust.4 musi wyni-
kaæ z realizacji zatwierdzonych planów pracy i kontroli komisji.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 24 - 1415 -            Poz.579

6. Radny ma prawo zg³aszania interpelacji .
7. Tryb zg³aszania interpelacji  okre�la Regulamin Pracy

Rady, stanowi¹cy za³¹cznik nr 6 do Statutu Gminy.

§ 35. W celu usprawnienia swojej pracy radni mog¹ two-
rzyæ kluby radnych, dzia³aj¹ce wed³ug nastêpuj¹cych zasad:

1) kluby ³¹cz¹ radnych o wspólnych celach dzia³ania,
2) klub tworzy co najmniej 5 radnych,
3) radny mo¿e nale¿eæ tylko do jednego klubu,
4) powstanie klubu nastêpuje z chwil¹ dorêczenia prze-

wodnicz¹cemu Rady powiadomienia wraz z list¹ cz³onków klu-
bu i o�wiadczeniami o ich przynale¿no�ci do klubu,

5) kluby podlegaj¹ wpisowi do rejestru klubów radnych
prowadzonego przez Przewodnicz¹cego Rady,

6) klubom s³u¿y prawo inicjatywy uchwa³odawczej oraz
prawo wypowiadania siê we wszystkich sprawach rozpatrywa-
nych przez Radê za po�rednictwem swoich przedstawicieli,

7) przewodnicz¹cy klubu reprezentuje klub na zewn¹trz,
8) dzia³alno�æ klubu nie mo¿e ograniczaæ uprawnieñ po-

szczególnych radnych zagwarantowanych w ustawach i niniej-
szym Statucie,

9) kluby radnych dzia³aj¹ w oparciu o ustalone przez sie-
bie regulaminy wewnêtrzne, które nie mog¹ pozostawaæ w
sprzeczno�ci z przepisami ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz
niniejszego Statutu,

10) klub, którego liczba cz³onków zmniejszy³a siê poni¿ej
liczby ustalonej w pkt. 2, podlega wykre�leniu z mocy prawa.

Rozdzia³ VII
Mienie komunalne i gospodarka finansowa Gminy

§ 36. 1. Mieniem komunalnym jest w³asno�æ i inne prawa
maj¹tkowe nale¿¹ce do Gminy.

2. Zasady gospodarowania mieniem komunalnym okre-
�la ustawa o samorz¹dzie gminnym.

3. Organizacyjno-prawn¹ formê jednostki organizacyjnej
Gminy gospodaruj¹cej mieniem Gminy okre�laj¹ odrêbne
uchwa³y Rady Miejskiej.

4. Rada Miejska odrêbn¹ uchwa³¹ okre�la zasady prze-
kazywania do korzystania jednostkom pomocniczym Gminy
sk³adniki mienia komunalnego, którym jednostki te zarz¹dzaj¹
oraz rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego mienia w zakresie i na
zasadach szczegó³owo okre�lonych w statutach tych jednostek.

§ 37. Zasady gospodarki finansowej Gminy okre�la ustawa o
samorz¹dzie gminnym oraz ustawa o finansach publicznych.

Rozdzia³ VIII
Pracownicy samorz¹dowi

§ 38. Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w
Urzêdzie s¹ osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na
podstawie:

1) wyboru - Burmistrz,
2) powo³ania - Zastêpca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik

Gminy oraz inni pracownicy, je¿eli powo³anie wynika z przepi-
sów ustawowych,

3) mianowania - kierownicy komórek organizacyjnych Urzêdu,
4) umowy o pracê - pozostali pracownicy.

§ 39. 1. Do nawi¹zania stosunku pracy z Burmistrzem
w³a�ciwy jest przewodnicz¹cy Rady Miejskiej.

  2. Burmistrz w³a�ciwym jest do nawi¹zania stosunku pra-
cy z pozosta³ymi pracownikami Urzêdu Miejskiego.

Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe

§ 40. Dokonywanie zmian w Statucie Gminy odbywa siê w
trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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 Za³¹cznik nr 4
do Statutu Gminy Grodków

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

1 Osiedle �Pó³wiosek�
(miasto) ulice: Cicha, Miodowa, Ogrodowa,

Otmuchowska, Polna, Sko�na, Warszawska od Nr
39 do nr 63

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

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

Jednostki pomocnicze Gminy Grodków

Za³¹cznik nr 5
do Statutu Gminy

Wykaz jednostek organizacyjnych
Gminy Grodków
1. O�rodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie.
2. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie z

filiami w Kopicach, Gnojnej, Jêdrzejowie i Kolnicy.
3. Gminny Zarz¹d Szkó³ i Przedszkoli w Grodkowie.
4. Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Grodkowie.
5. Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Grodkowie.
6. Gimnazjum Publiczne  w Jêdrzejowie.

7. Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 3 w Grodkowie.
8. Publiczna Szko³a Podstawowa  w Jêdrzejowie.
9. Publiczna Szko³a Podstawowa w Lipowej.
10. Publiczna Szko³a Podstawowa w Kolnicy.
11. Publiczna Szko³a Podstawowa w Kopicach.
12. Publiczna Szko³a Podstawowa w Gnojnej.
13. Publiczna Szko³a Podstawowa w Ga³¹¿czycach.
14. Publiczna Szko³a Podstawowa w B¹kowie.
15. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Grodkowie.
16. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Grodkowie.
17. Przedszkole Publiczne w Kopicach.
18. Przedszkole Publiczne w Wierzbniku.
19. O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Grodkowie.
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Inne jednostki komunalne
Jednoosobowa Spó³ka Gminy - Grodkowskie Wodoci¹gi

i Kanalizacje "GRODWiK" z siedzib¹ w Tarnowie Grodkowskim.

Za³¹cznik nr 6
do Statutu Gminy Grodków

Regulamin pracy Rady Miejskiej w Grodkowie

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1.  Regulamin okre�la szczegó³owe zasady dotycz¹ce
organizacji i trybu dzia³ania Rady Miejskiej w Grodkowie, a w
szczególno�ci tryb obradowania na sesjach i podejmowania
uchwa³ oraz wspó³dzia³ania i sprawowania nadzoru nad jed-
nostkami organizacyjnymi i pomocniczymi Gminy.

§ 2. 1. Rada Miejska jest organem stanowi¹cym i kontrol-
nym Gminy. Dzia³a na sesjach za po�rednictwem Przewodnicz¹-
cego, komisji oraz organu wykonawczego Gminy (Burmistrza).

2. Rada nadzoruje dzia³alno�æ radnych, komisji i Burmi-
strza, które  to podmioty  sk³adaj¹ jej sprawozdania ze swej
dzia³alno�ci.

Rozdzia³ II
Sesje Rady

Zasady ogólne

§ 3. Rada Miejska rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w
drodze uchwa³ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³a-
nia Gminy okre�lone ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym oraz w
innych ustawach i przepisach wykonawczych.

§ 4. 1.    Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych zgodnie
z uchwalonym planem pracy, nie rzadziej jednak ni¿ jeden raz na
kwarta³ oraz na sesjach nie przewidzianych w planie pracy a
zwo³ywanych w trybie nadzwyczajnym.

2. Sesje w trybie nadzwyczajnym zwo³ywane s¹  na zasa-
dach okre�lonych w ustawie o samorz¹dzie gminnym.

3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady lub wyznaczony
przez niego wiceprzewodnicz¹cy.

4. Sesja Rady odbywa siê zwyczajowo podczas jednego
posiedzenia. Je¿eli zachodzi konieczno�æ kontynuacji obrad,
rozpatrywanie spraw mo¿e byæ prze³o¿one na nastêpne posie-
dzenie.

5. Plan pracy przygotowuje Przewodnicz¹cy, przy wspó³-
udziale Wiceprzewodnicz¹cych oraz Przewodnicz¹cych sta³ych
komisji Rady i przedstawia go Radzie do zatwierdzenia na ostat-
niej sesji w roku. Plan posiedzeñ powinien okre�laæ podstawo-
we tematy obrad, przewidywane przedsiêwziêcia, zadania dla
Burmistrza, komisji oraz jednostek organizacyjnych Gminy.

6. Rada mo¿e dokonywaæ w ci¹gu roku zmian i uzupe³-
nieñ w rocznym planie pracy.

§ 5. 1.    Sesjê w trybie nadzwyczajnym  zwo³uje Przewod-
nicz¹cy Rady na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 usta-
wowego sk³adu Rady. Przewodnicz¹cy obowi¹zany jest zwo³aæ
sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku dla rozpatrzenia i
rozstrzygniêcia spraw szczególnie wa¿nych i pilnych.

2. Wniosek o zwo³anie sesji w trybie nadzwyczajnym
uprawniony podmiot sk³ada na pi�mie, podaj¹c proponowany
porz¹dek obrad wraz z projektami ewentualnych uchwa³.

3. Sesja , o której mowa w ust.1, obraduje wy³¹cznie nad
sprawami  dla których zosta³a zwo³ana.

Przygotowanie sesji

§ 6. 1. Porz¹dek obrad, miejsce, termin oraz godzinê roz-
poczêcia sesji ustala Przewodnicz¹cy w porozumieniu z Burmi-
strzem.

2. Przygotowanie materia³ów na sesj¹ Rady, jak równie¿
obs³ugê organizacyjno-techniczn¹ zapewnia Burmistrz.

§ 7. 1. O terminie sesji zwyczajnej Rady zawiadamia siê
radnych co najmniej 3 dni przed ustalonym terminem obrad.

 2. O terminie sesji po�wiêconej uchwaleniu bud¿etu, pla-
nów rozwoju Gminy oraz rozpatrzeniu sprawozdañ z ich wykona-
nia, zawiadamia siê radnych na 7 dni przed ustalonym termi-
nem obrad.

3. W zawiadomieniu o sesji podaje siê miejsce, dzieñ,
godzinê rozpoczêcia posiedzenia oraz  porz¹dek obrad.

4. Na sesjê zaprasza siê kierowników jednostek organi-
zacyjnych Gminy, przewodnicz¹cych organów wykonawczych jed-
nostek pomocniczych Gminy oraz w miarê potrzeby inne organy
i jednostki.

 5. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w
ust. 1 i 2, Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wy-
znaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji
mo¿e byæ zg³oszony przez radnego lub komisjê bezpo�rednio
po otwarciu obrad przez Przewodnicz¹cego.

§ 8. Warunki organizacyjne niezbêdne dla prawid³owej
pracy Rady na sesji, w tym zw³aszcza miejsca, w którym tocz¹
siê obrady oraz bezpieczeñstwo radnych i innych osób uczestni-
cz¹cych w sesji zapewnia Burmistrz.

Zasady obradowania

§ 9. Obrady sesji prowadzi Przewodnicz¹cy Rady, a w ra-
zie nieobecno�ci jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.

§10. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego formu³y: "otwieram sesjê Rady Miejskiej w
Grodkowie".

2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy na podstawie listy
obecno�ci stwierdza quorum, a w razie jego braku wyznacza
nowy termin posiedzenia i zamyka obrady.

3. W protokole odnotowuje siê przyczyny, dla których sesja
nie odby³a siê.

4. Po stwierdzeniu prawomocno�ci obrad, Przewodnicz¹-
cy Rady przedstawia porz¹dek obrad.

5. Z wnioskiem o uzupe³nienie, b¹d� zmianê porz¹dku
obrad mo¿e wyst¹piæ radny, Przewodnicz¹cy Rady w imieniu
w³asnym, b¹d� Burmistrz.

§ 11. W przypadku obrad ka¿dej sesji zwo³anej w trybie
zwyczajnym przewiduje siê:

1) przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji,
2) zg³aszanie interpelacji  przez radnych,
3) sprawozdanie z dzia³alno�ci Burmistrza miêdzy sesjami,
4) informacjê radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu

i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku Województwa ,
5) zapytania i wnioski przewodnicz¹cych organów wyko-

nawczych jednostek pomocniczych Gminy,
6) rozpatrzenie projektów uchwa³ ,
7) wolne wnioski.

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

1) wyst¹pienie sprawozdawcy lub wnioskodawcy tematu,
2) pytania do sprawozdawcy lub wnioskodawcy,
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3) przedstawienie opinii merytorycznej komisji Rady,
4) dyskusja radnych,
5) podjêcie uchwa³y.

§ 13.1. Interpelacje sk³ada siê w istotnych sprawach
wspólnoty samorz¹dowej, przy czym powinny byæ one sformu³o-
wane jasno i zwiê�le.

2. Odpowiedzi na interpelacjê w zale¿no�ci od charakteru
spraw bêd¹cych przedmiotem interpelacji udziela Przewodni-
cz¹cy Rady, przewodnicz¹cy merytorycznej komisji, Burmistrz lub
zastêpca, b¹d� wyznaczone przez Burmistrza osoby.

 3. W przypadku niemo¿no�ci udzielenia natychmiasto-
wej odpowiedzi, wyja�nienie powinno byæ udzielone na pi�mie
w terminie 14 dni.

4. Interpelacje mog¹ byæ sk³adane na pi�mie na rêce Prze-
wodnicz¹cego Rady w czasie sesji lub miêdzy sesjami.

 5.  Biuro Rady prowadzi ewidencjê interpelacji oraz czu-
wa nad terminem ich za³atwienia.

§ 14. Sprawozdania z uchwa³ Rady  i pracy Burmistrza
sk³ada Burmistrz lub wyznaczona przez niego osoba.

§ 15. Przynajmniej raz w roku sprawozdanie ze swej dzia-
³alno�ci sk³adaj¹ przewodnicz¹cy komisji Rady lub wyznaczeni
przez przewodnicz¹cych tych komisji cz³onkowie komisji.

§ 16. 1.  Przewodnicz¹cy prowadzi obrady wed³ug porz¹d-
ku obrad, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym z punktów.

 2. W uzasadnionych wypadkach, w szczególno�ci dla
usprawnienia przebiegu sesji, przewodnicz¹cy obrad mo¿e do-
konaæ zmian w kolejno�ci poszczególnych punktów obrad, pod-
daj¹c stosowny wniosek pod g³osowanie. Zmiany te mog¹ byæ
dokonane w trybie okre�lonym w ustawie.

§ 17. 1.  Przewodnicz¹cy  czuwa na sprawnym przebie-
giem porz¹dku obrad sesji.

2. W przypadku stwierdzenia, ¿e radny w swoim wyst¹pie-
niu wyra�nie odbiega od tematu obrad lub znacznie przekracza
przeznaczony dla niego czas, Przewodnicz¹cy mo¿e przywo³aæ
radnego "do rzeczy" , a po dwukrotnym przywo³aniu odebraæ
g³os.

3. Je¿eli wyst¹pienie radnego w sposób oczywisty zak³ó-
ca porz¹dek obrad, b¹d� uchybia powadze sesji, Przewodnicz¹-
cy przywo³uje radnego "do porz¹dku", a gdy przywo³anie nie od-
nosi skutku, mo¿e odebraæ g³os, nakazuj¹c jednocze�nie od-
notowanie tego faktu w protokole.

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

5. W przypadku, gdy osoby spoza Rady swoim zachowa-
niem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, b¹d� naru-
szaj¹ powagê sesji , Przewodnicz¹cy mo¿e przerwaæ obrady
sesji i zwróciæ siê o pomoc do organów ochrony porz¹dku pu-
blicznego.

§ 18. 1. Przewodnicz¹cy  udziela g³osu wed³ug kolejno�ci
zg³oszeñ.

2. Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu poza kolejno�ci¹
w sprawie zg³oszenia wniosków o charakterze formalnym, któ-
rych przedmiotem mog¹ byæ w szczególno�ci:

1) stwierdzenia quorum,
2) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
3) zamkniêcia liczby mówców,
4) ustalenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
5) zamkniêcia listy kandydatów przy wyborach,
6) zg³oszenia autopoprawki do projektu uchwa³y lub wy-

cofania projektu,

7) przestrzegania regulaminu obrad,
8) przerwania, odroczenia lub zamkniêcia posiedzenia.

3. Wnioski o charakterze formalnym przewodnicz¹cy ob-
rad poddaje pod g³osowanie.

4. Poza kolejno�ci¹ zg³oszeñ przewodnicz¹cy obrad udzie-
la g³osu:

1) Burmistrzowi,
2) Radcy Prawnemu lub pracownikowi kompetentnemu

w celu wyja�nienia w¹tpliwo�ci w rozwa¿anej sprawie.

§ 19. Przewodnicz¹cy  mo¿e udzieliæ g³osu osobie spo-
�ród publiczno�ci, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady.

§ 20. 1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie
posiedzenia Przewodnicz¹cy przerywa obrady i je¿eli nie mo¿na
zwo³aæ quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji,
z tym ¿e uchwa³y podjête do tego momentu zachowuj¹ moc.

2. Imiona i nazwiska radnych, którzy z przyczyn nieuspra-
wiedliwionych opu�cili sesjê, przez co dosz³o do jej przerwania
z powodu braku quorum odnotowuje siê w protokole sesji.

3. Przewodnicz¹cy Rady niezw³ocznie  przeprowadza po-
stêpowanie wyja�niaj¹ce maj¹ce na celu ustalenie przyczyn
opuszczenia sesji.

§ 21.1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê "w zwi¹zku z wyczerpaniem
porz¹dku obrad sesjê Rady Miejskiej w Grodkowie uwa¿am za
zamkniêt¹".

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uznaje siê za
czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust.2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.

4. Po og³oszeniu zamkniêcia sesji przez Przewodnicz¹ce-
go, Rada jest zwi¹zana z uchwa³ami podjêtymi na tej sesji.

§ 22. Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zamkniêciu sesji  maj¹ zastosowanie przepisy porz¹dkowe
w³a�ciwe dla danego miejsca.

§ 23. 1. Z ka¿dego posiedzenia Rady sporz¹dza siê proto-
kó³, który powinien zawieraæ:

1) numer i datê posiedzenia,
2) nazwisko przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,
3) stwierdzenie prawomocno�ci obrad,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
5) porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz

tekst zg³oszonych i przyjêtych wniosków,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³o-

sów "za", "przeciw" i "wstrzymuj¹cych siê",
8) podpis przewodnicz¹cego obrad oraz osoby sporz¹-

dzaj¹cej protokó³.

2.  Do protoko³u do³¹cza siê:
1) listê go�ci zaproszonych,
2) podjête przez Radê uchwa³y,
3) pisemne usprawiedliwienia nieobecnych na sesji rad-

nych ,
4) inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego w

trakcie obrad.
 3.   Z  protoko³em sesji radni zapoznaj¹ siê w Biurze Rady.
4. Radni mog¹ zg³aszaæ poprawki i uzupe³nienia do pro-

toko³u na najbli¿szej sesji przed podjêciem decyzji o jego przy-
jêciu.
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5. Decyzjê o uwzglêdnieniu poprawek i uzupe³nieñ podej-
muje Rada, po uprzednim wys³uchaniu protokolanta.

6. Protoko³y numeruje siê kolejno cyframi rzymskimi od-
powiadaj¹cymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem
roku kalendarzowego.

Tryb g³osowania

§ 24. Stosownie do przepisów ustawy o samorz¹dzie
gminnym Rada podejmuje uchwa³y w g³osowaniu jawnym lub
tajnym. G³osowaæ mog¹ tylko radni.

§ 25. 1.  W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez pod-
niesienie rêki. Za g³osy wa¿ne uznaje siê te, które oddano "za",
"przeciw", "wstrzymujê siê".

2. W przypadku równej liczby g³osów "za" i "przeciw" g³o-
sowanie powtarza siê.

3. G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy  przy
pomocy wiceprzewodnicz¹cych i ewentualnie wskazanych przez
siebie radnych.

4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy .

§ 26. 1. W przypadkach wskazanych w ustawie o samo-
rz¹dzie gminnym przeprowadza siê g³osowanie imienne.

2. G³osowanie imienne odbywa siê przy u¿yciu kart do
g³osowania podpisanych imieniem i nazwiskiem radnego.

3. G³osowanie imienne odbywa siê przy wykorzystaniu
przygotowanej w tym celu urny.

4. Czynno�ci zwi¹zane z przygotowaniem g³osowania
imiennego dokonuje wybrana komisja skrutacyjna.

5. Radni kolejno, w porz¹dku alfabetycznym, wyczytani
przez przewodnicz¹cego komisji skrutacyjnej wrzucaj¹ swoje
kartki do urny. Otwarcia urny oraz obliczenia g³osów dokonuje
komisja skrutacyjna.

6. Wyniki g³osowania og³asza przewodnicz¹cy komisji
skrutacyjnej.

§ 27. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ przy pomocy
"kart do g³osowania" opieczêtowanych pieczêci¹ Rady, przy czym
za g³osy wa¿ne uznaje siê te, które oddano ka¿dorazowo w okre-
�lony sposób i na kartach ustalonych dla danego g³osowania
przez Radê.

2. G³osowanie tajne przeprowadza wybrana na sesji z gro-
na Rady 3-osobowa komisja skrutacyjna z wybranym przez sie-
bie przewodnicz¹cym komisji.

3.  Komisja skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³oso-
wania obja�nia sposób g³osowania i przeprowadza je.

4.  Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji skruta-
cyjnej odczytuje protokó³ podaj¹c wyniki g³osowania.

5.  Karty z oddanymi g³osami i protokó³ z g³osowania sta-
nowi¹ za³¹cznik do protoko³u.

6.  W przypadku równej liczby g³osów "za" i "przeciw" g³o-
sowanie tajne powtarza siê.

 7.  Wyniki g³osowania odnotowuje siê w protokole z sesji.

§ 28.  Przed ka¿dym g³osowaniem komisja skrutacyjna
okre�la zasady g³osowania.

§ 29. 1. Przewodnicz¹cy  przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza zebranym 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 poddaje pod
g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, który mo¿e wykluczyæ po-
trzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami.

3. Ka¿dy z dwóch wniosków przeciwstawnych poddaje siê
pod g³osowanie wy³¹cznie "za".

4. Za przyjêty uwa¿a siê ten wniosek, który uzyska³ wiêk-
szo�æ g³osów popieraj¹cych go.

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

6. Przewodnicz¹cy mo¿e odmówiæ poddania pod g³oso-
wanie poprawki bezprzedmiotowej.

7. G³osowanie w sprawie wyboru osób musi byæ poprze-
dzone wyra¿eniem zgody przez kandydata.

 Uchwa³y Rady

§ 30. 1.  Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach
w drodze uchwa³.

2. Uchwa³y s¹ odrêbnymi dokumentami, z wyj¹tkiem
uchwa³ o charakterze proceduralnym, które mog¹ byæ odnoto-
wywane w protokole z sesji.

§ 31. 1. Uchwa³y Rady powinny byæ redagowane w spo-
sób czytelny i zawieraæ przede wszystkim:

1) czê�æ nag³ówkow¹ zawieraj¹c¹ nazwê aktu, numer
sesji (oznaczony cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cy-
frami arabskimi), rok podjêcia uchwa³y (dwie ostatnie cyfry roku),
nazwê organu i datê oraz tytu³,

2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) okre�lenie organów odpowiedzialnych za wykonanie,
5) termin wej�cia w ¿ycie,
6) ewentualny czas jej obowi¹zywania.

2.  Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y Rady (inicjatywa uchwa-
³odawcza) mog¹ wystêpowaæ komisje Rady, grupa radnych w
sk³adzie co najmniej 6 radnych, kluby radnych oraz Burmistrz.

3.  Projekty uchwa³ Rady przygotowane przez Burmistrza
opiniuj¹ w³a�ciwe komisje Rady. Opinie komisji odczytywane
s¹ na sesji  przez Przewodnicz¹cego Rady.

4. W przypadku podjêcia inicjatywy uchwa³odawczej przez
komisje, grupê radnych lub kluby radnych Burmistrz wyra¿a swoje
stanowisko do projektu uchwa³y. Opiniê do projektu uchwa³y
przedstawia na sesji Burmistrz lub osoba upowa¿niona przez
Burmistrza.

5. Uchwa³y podpisuje  Przewodnicz¹cy Rady lub Wice-
przewodnicz¹cy, który przewodniczy³ obradom sesji.

§ 32. 1. Orygina³y uchwa³ ewidencjonowane s¹ w reje-
strze uchwa³ i przechowywane s¹ wraz z protoko³ami w Biurze
Rady.

2. Odpisy uchwa³ (kopie) przekazywane s¹ Burmistrzowi
do realizacji.

Rozdzia³ III
Tryb zwo³ywania oraz dzia³ania organów Rady

Przewodnicz¹cy Rady

§ 33. 1. Do zadañ Przewodnicz¹cego Rady nale¿y:
1) zwo³ywanie i przewodniczenie sesjom Rady,
2) podpisywanie uchwa³ Rady,
3) wykonywanie bie¿¹cych czynno�ci zwi¹zanych z dzia³al-

no�ci¹ Rady i radnych,
4) inicjowanie i organizowanie sesji Rady, a w szczegól-

no�ci:
a) przygotowywanie porz¹dku obrad sesji,
b) przedstawianie Radzie wniosków w sprawie inicjatywy

uchwa³odawczej zg³oszonej przez inne uprawnione organy,
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5)    koordynowanie dzia³alno�ci komisji Rady, a w szcze-
gólno�ci:

a) udzielanie pomocy w wykonywaniu ich zadañ,
b) zapewnienie powi¹zania planów pracy komisji z pla-

nem pracy Rady,
c) nadzór nad realizacj¹ wniosków komisji i wykorzysty-

wania ich opinii,
 6)  udzielanie pomocy radnym w wykonywaniu mandatu,

a w szczególno�ci:
a) udzia³u w spotkaniach z wyborcami, sk³adania infor-

macji i zasiêgania ich opinii,
b) pe³nienia dy¿urów dla przyjmowania mieszkañców w

sprawach skarg i wniosków,
7)  nawi¹zywanie stosunku pracy z Burmistrzem oraz wy-

konywanie czynno�ci prawnych zwi¹zanych z tym stosunkiem,
z wyj¹tkiem spraw zwi¹zanych z ustalaniem wynagrodzenia
Burmistrza.

2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e powierzyæ wykonywanie
niektórych zadañ wiceprzewodnicz¹cym Rady.

3. Przewodnicz¹cy odpowiada przed Rad¹ za pe³nienie
swojej funkcji i jest ze swej pracy systematycznie rozliczany.

Komisje sta³e

Zasady ogólne

§ 34. 1. Form¹ dzia³ania komisji s¹ wnioski i opinie, które
kieruje siê do Burmistrza.

2. Burmistrz zobowi¹zany jest ustosunkowaæ siê do wnio-
sków lub opinii najpó�niej w ci¹gu 30 dni od dnia ich otrzymania
a w razie zajêcia odmiennego stanowiska przedstawiæ je na
pi�mie wraz z uzasadnieniem.

3.  Wnioski komisji powoduj¹ce wydatkowanie �rodków z
bud¿etu Gminy w ci¹gu roku musz¹ zawieraæ wskazanie kosz-
tem jakiego zadania nale¿y zg³oszone wnioski zrealizowaæ.

4.  Komisje okresowo oceniaj¹ terminowo�æ i sposób
realizacji zg³oszonych przez siebie wniosków.

5.  Pracownik Biura Rady prowadzi rejestr wniosków oraz
dba o terminowe odpowiedzi na nie.

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

2. Przepisy zawarte w ust.1 dotycz¹ tak¿e wspó³dzia³ania z
komisjami innych rad, w szczególno�ci w zakresie realizowa-
nych zadañ wspólnych.

Zadania szczegó³owe komisji

§ 36.  Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) O�wiaty, Kultury i Opieki Spo³ecznej,
2) Przestrzegania Prawa, Ochrony �rodowiska i Rolnictwa,
3) Rozwoju Gospodarczego i Finansów,
4) Rewizyjn¹.

§ 37. 1. Do zadañ Komisji O�wiaty, Kultury i Opieki Spo-
³ecznej nale¿y w szczególno�ci opiniowanie i kontrola:

1) funkcjonowania szkó³ podstawowych , gimnazjów i
przedszkoli, Gminnego Zarz¹du Szkó³ i Przedszkoli, O�rodku
Kultury i Rekreacji, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej,
O�rodka Pomocy Spo³ecznej, Stacji Opieki "Caritas",

2) Komisja opiniuje:
a) projekt bud¿etu i jego wykonanie w szczególno�ci doty-

cz¹cej finansowania zadañ wymienionych w pkt. 1 oraz
sposób wydatkowania �rodków z bud¿etu Gminy dla LZS i in-

nych klubów sportowych, jak równie¿ zmiany w tym zakresie
dokonywane w trakcie roku bud¿etowego,

b) projekt zmian w sieci placówek o�wiatowo-wychowaw-
czych i kulturalnych,

 c) projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywa-
nia problemów Alkoholowych oraz sprawozdanie z jego   wyko-
nania.

2. Komisja wykonuje inne czynno�ci oraz sporz¹dza opra-
cowania i opinie dla potrzeb Rady i Burmistrza.

§ 38. 1. Do zadañ Komisji Przestrzegania Prawa, Ochrony
�rodowiska i Rolnictwa nale¿y w szczególno�ci opiniowanie i
kontrola w zakresie:

1) stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
2) utrzymania dróg, placów i ulic,
3) ochrony �rodowiska, w tym opiniowanie Gminnego Fun-

duszu Ochrony �rodowiska oraz sprawozdania z jego realizacji,
4) dzia³alno�ci s³u¿b komunalnych w zakresie gospodar-

ki odpadami i utrzymania czysto�ci,
5) ochrony gruntów rolnych i le�nych,
6) zmian klasyfikacji gruntów rolnych i przeznaczania ich

na cele nierolnicze,
7) gospodarki wodno-�ciekowej i melioracji,
8) projektu bud¿etu i jego wykonania w czê�ci dotycz¹cej

Gminnego funduszu Ochrony �rodowiska, utrzymania ochotni-
czych stra¿y po¿arnych, remontu dróg, placów i ulic oraz w zakre-
sie wydatków na poprawê infrastruktury wsi, jak równie¿ zmiany
dokonywane w tym zakresie w trakcie roku bud¿etowego.

2. Komisja wykonuje inne czynno�ci oraz sporz¹dza opra-
cowania i opinie dla potrzeb Rady i Burmistrza.

§ 39. 1. Do zadañ Komisji Rozwoju Gospodarczego i Fi-
nansów nale¿y w szczególno�ci:

1) kszta³towanie bud¿etu Gminy i jego realizacji,
2) kszta³towanie polityki dochodowej Gminy, w tym w

szczególno�ci pozyskiwanie �rodków finansowych z innych �róde³,
3) proponowanie wysoko�ci  stawek podatków i op³at lo-

kalnych,
4) okre�lanie kierunków rozwoju gospodarczego Gminy,
5) opiniowanie planów zagospodarowania przestrzenne-

go Gminy i jego zmian,
6) opiniowanie dzia³alno�ci gospodarki komunalnej, w

tym tak¿e planu remontów,
7) opiniowanie planowanych inwestycji gminnych i wyra-

¿anie opinii w sprawie priorytetów w tym zakresie.
2. Komisja wykonuje inne czynno�ci oraz sporz¹dza opra-

cowania i opinie dla potrzeb Rady i Burmistrza.

§ 40. 1. Z posiedzeñ komisji sporz¹dza siê protokó³ za-
wieraj¹cy:

1) numer i datê posiedzenia,
2) stwierdzenie prawomocno�ci posiedzenia,
3) porz¹dek posiedzenia,
4) wyszczególnienie osób referuj¹cych temat i uczestni-

cz¹cych w dyskusji,
5) tre�æ wniosku i opinii,
6) podpis przewodnicz¹cego komisji i protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê kolejno cyframi arabskimi oraz

dwiema ostatnimi cyframi roku kalendarzowego.

§ 41. Kontrole komisji sta³ych mog¹ obywaæ siê w formie
przyjmowania sprawozdañ i informacji sk³adanych na posie-
dzeniach komisji przez kierowników jednostek organizacyjnych
(kontrole po�rednie) oraz poprzez kontrole bezpo�rednie doko-
nywane na miejscu w okre�lonej jednostce.
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§ 42. Praca komisji sta³ych okre�lonych w §§ 36-39 nie
podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.

§ 43. W sprawach nieuregulowanych stosuje siê odpo-
wiednio przepisy regulaminu dotycz¹ce obradowania na se-
sjach.

Komisje dora�ne

§ 44. 1. Postanowienia o komisjach sta³ych zawarte w
Regulaminie stosuje siê odpowiednio do komisji dora�nych.

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

Za³¹cznik nr 7
do Statutu Gminy Grodków

Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej

I. Zadania i zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej

§ 1. Komisja Rewizyjna powo³ana jest do wykonania za-
dañ zwi¹zanych z realizacj¹ funkcji kontrolnej Rady w zakresie
wynikaj¹cym z:

1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
2) ustaw szczególnych,
3) Statutu Gminy,
4) innych uchwal Rady.

§ 2. Komisja Rewizyjna wykonuj¹c zadania, o których
mowa w § 1, w szczególno�ci:

1) kontroluje dzia³alno�æ Burmistrza, jednostek organiza-
cyjnych i pomocniczych Gminy,

2) gromadzi, analizuje i opracowuje dla potrzeb oceny
Burmistrza:

a) sprawozdania Burmistrza z wykonania uchwal Rady,
b) opinie innych komisji Rady w sprawie skutków podjê-

tych i wykonywanych rozstrzygniêæ Burmistrza,
c) wyniki kontroli zewnêtrznej i wewnêtrznej Burmistrza i

jednostek organizacyjnych Gminy,
3) wystêpuje do Rady z wnioskiem o zainicjowanie kon-

troli zewnêtrznej lub wewnêtrznej Burmistrza i jednostek organi-
zacyjnych Gminy,

4) bada i opiniuje skargi na dzia³alno�æ Burmistrza i kie-
rowników jednostek organizacyjnych Gminy,

5) opiniuje wykonanie bud¿etu Gminy i wystêpuje z wnio-
skiem do Rady o udzielenie albo nieudzielenie absolutorium
Burmistrzowi.

§ 3. 1. Podstawow¹ form¹ dzia³ania Komisji s¹ kontrole.
2. Przedmiotem kontroli jest dzia³alno�æ Burmistrza oraz

jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy w zakresie:
1) gospodarki finansowo-ekonomicznej,
2) gospodarki mieniem komunalnym,
3) przestrzegania i realizacji Statutu Gminy, uchwa³ Rady

oraz innych przepisów, których realizacja nie podlega kontroli
zewnêtrznej,

4) realizacji bie¿¹cych zadañ Gminy.

§ 4. Komisja przeprowadza kontrole w oparciu o nastêpu-
j¹ce kryteria:

1) legalno�ci (badanie zgodno�ci dzia³ania kontrolowa-
nych jednostek z przepisami prawa oraz uchwa³ami Rady),

2) gospodarno�ci,
3) rzetelno�ci ( badanie, czy powierzone obowi¹zki wyko-

nywane s¹ w sposób sumienny, uczciwy i solidny).

II. Tryb przeprowadzania kontroli

§ 5. 1. Komisja podejmuje kontrole zgodnie z planem kon-
troli zatwierdzonym przez Radê.

2. Rada mo¿e zleciæ Komisji przeprowadzenie kontroli o
charakterze dora�nym.

3. Rada zlecaj¹c Komisji przeprowadzenie kontroli, o któ-
rej mowa w ust.2, okre�la szczegó³owo zakres i przedmiot kon-
troli oraz termin jej przeprowadzenia.

4. Plan kontroli, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szcze-
gólno�ci przedmiot, zakres, termin kontroli oraz sk³ad zespo³u
kontroluj¹cego.

§ 6. Przewodnicz¹cy Komisji zawiadamia Burmistrza i kie-
rownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadzenia
kontroli na co najmniej 7 dni przed terminem kontroli.

§ 7. 1. Kontrolê przeprowadza wy³oniony z cz³onków Komi-
sji zespó³ kontroluj¹cy w liczbie ustalonej przez Komisjê.

2. Poza cz³onkami Komisji Rewizyjnej do sk³adu kontrolu-
j¹cego mog¹ byæ powo³ani przez Komisjê przedstawiciele ko-
misji Rady w³a�ciwych ze wzglêdu na przedmiot kontroli.

3. Cz³onkowie zespo³u kontroluj¹cego dzia³aj¹ na pod-
stawie imiennego upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli
wystawionego przez Przewodnicz¹cego Rady.

4. W upowa¿nieniu winien byæ wyszczególniony:
1) termin,
2) przedmiot,
3) zakres  przeprowadzanej kontroli.

§ 8. 1. Przed przyst¹pieniem do czynno�ci kontroluj¹cy
zobowi¹zani s¹ okazaæ kierownikowi tej jednostki upowa¿nie-
nia, o których mowa w § 7 ust.3.

2. Zespó³ kontroluj¹cy powinien przeprowadziæ kontrolê
zgodnie z planem kontroli oraz zgodnie z obowi¹zuj¹cym pra-
wem, zw³aszcza w zakresie ochrony tajemnicy pañstwowej i s³u¿-
bowej, a tak¿e w sposób nie utrudniaj¹cy zwyk³ego funkcjono-
wanie jednostki.

3. Zespó³ kontroluj¹cy uprawniony jest do :
1) wstêpu do pomieszczeñ oraz innych obiektów jednost-

ki kontrolowanej,
2) wgl¹du do akt i dokumentów znajduj¹cych siê w kon-

trolowanej jednostce i zwi¹zanych z jej dzia³alno�ci¹,
3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
4) powo³ania bieg³ego do zbadania spraw bêd¹cych przed-

miotem kontroli,
5) ¿¹dania od pracowników kontrolowanej jednostki ust-

nych i pisemnych wyja�nieñ w sprawach dotycz¹cych przed-
miotu kontroli,

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

 § 9. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej zobowi¹zany
jest do:

1) zapewnienia zespo³owi kontroluj¹cemu w³a�ciwych
warunków lokalowych i technicznych, w tym mo¿liwo�ci sporz¹-
dzenia kopii dokumentów na sprzêcie znajduj¹cym siê w jedno-
stce kontrolowanej,

2) pisemnego uzasadnienia odmowy udostêpnienia do-
kumentów:

a) objêtych tajemnic¹ pañstwow¹,
b) mog¹cych stanowiæ naruszenie dóbr osobistych.
2. Podczas dokonywania czynno�ci kontrolnych zespó³

kontroluj¹cy jest obowi¹zany do przestrzegania:
1) przepisów o bezpieczeñstwie i higienie pracy obowi¹-

zuj¹cych na terenie kontrolowanej jednostki,
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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 kontroluj¹cego nie mo¿e naruszaæ
obowi¹zuj¹cego w jednostce kontrolowanej porz¹dku pracy, w
tym kompetencji organów sprawuj¹cych kontrolê s³u¿bow¹.

§ 10. Zadaniem zespo³u kontroluj¹cego jest:
1) rzetelne i obiektywne stwierdzenie stanu faktycznego,
2) ustalenie nieprawid³owo�ci i uchybieñ oraz skutków i

przyczyn ich powstawania, jak równie¿ osób odpowiedzialnych
za ich powstawanie,

3) wskazanie przyk³adów dobrej i sumiennej pracy.

§ 11. 1. Z przebiegu kontroli zespó³ kontroluj¹cy sporz¹-
dza protokó³, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zespo³u kon-
troluj¹cego 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, osoby odpowiedzialne, jak równie¿ osi¹gniêcia i przyk³a-
dy dobrej pracy.

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

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

lowanej,
6)wykaz nieprawid³owo�ci z podaniem dowodów na pod-

stawie których ustalono nieprawid³owo�ci,
7)wnioski pokontrolne,
8)podpisy cz³onków zespo³u kontroluj¹cego,
 9)podpis kierownika jednostki kontrolowanej.
4.Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zg³asza-

nia do protoko³u uwag co do tre�ci oraz przebiegu kontroli.
5.Protokó³ sporz¹dza siê w czterech jednobrzmi¹cych

egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki
kontrolowanej, drugi Przewodnicz¹cy Rady, trzeci Burmistrz,
czwarty (orygina³) pozostaje w aktach Komisji.

§ 12. Na najbli¿szym posiedzeniu Komisja zapoznaje siê
z tre�ci¹ protoko³u  i wystêpuje do Rady z projektem wyst¹pie-
nia pokontrolnego zawieraj¹cego uwagi i wnioski w sprawie
stwierdzonych nieprawid³owo�ci i wyci¹gniêcia odpowiednich
konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstanie tych
nieprawid³owo�ci komisja kieruje do jednostek kontrolowanych
i Burmistrza.

§ 13. W razie, gdy w trakcie kontroli, zaistnieje podejrzenie
o pope³nieniu przestêpstwa lub wykroczenia w jednostce kon-
trolowanej, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej niezw³ocznie
powiadamia o tym Burmistrza oraz Przewodnicz¹cego Rady,
którzy po przed³o¿eniu przez zespó³ kontroluj¹cy  podejmuj¹ de-
cyzjê o przekazaniu sprawy odpowiednim organom �cigania.

§ 14. 1. Rada Miejska uchwala na ostatniej sesji w roku
przedstawiony przez Komisjê Rewizyjn¹ roczny plan kontroli
uwzglêdniaj¹cy terminy poszczególnych kontroli.

2. Koszty zwi¹zane z prowadzonymi kontrolami, zw³asz-
cza z powo³aniem bieg³ego pokrywane s¹ z bud¿etu Gminy.

§ 15. Zasady przeprowadzania kontroli okre�lonej w §§ 5-
13 stosuje siê odpowiednio do kontroli przeprowadzanych przez
pozosta³e komisje Rady.

III. Ocena pracy Burmistrza

§ 16. Na ocenê pracy Burmistrza sk³ada siê:
1) ocena wykonania bud¿etu Gminy, a w szczególno�ci,
a) ocena zrealizowanych dochodów, wydatkowania �rod-

ków, zmian dokonywanych w bud¿ecie Gminy przez Burmistrza,
b) przestrzeganie dyscypliny bud¿etowej oraz uchwa³ "oko-

³obud¿etowych" dotycz¹cych zaci¹gania po¿yczek i kredytów,
c) realizacja zobowi¹zañ inwestycyjno-remontowych,
d) przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych.

§ 17. Ocena pracy Burmistrza dokonywania jest na pod-
stawie:

1) przedk³adanych Radzie sprawozdañ Burmistrza z wy-
konania zadañ w³asnych Gminy w zakresie wynikaj¹cym z usta-
wy o samorz¹dzie gminnym,

2) opinii, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. b,
3) sprawozdañ Komisji Rewizyjnych z przeprowadzonych

kontroli,
4) wyników kontroli zewnêtrznej badaj¹cej pracê Burmi-

strza.

§ 18. Opisowe oceny pracy Burmistrza przygotowuje Ko-
misja Rewizyjna.

§ 19. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu
Gminy i wystêpuje do Rady z wnioskiem o udzielenie lub nie-
udzielenie absolutorium Burmistrzowi.

§ 20. 1. Opinie w sprawie wykonania przez Burmistrza
bud¿etu Gminy Komisja Rewizyjna opracowuje najpó�niej do
dnia 31 marca ka¿dego roku, po roku bud¿etowym.

2. Opinia, o której mowa w ust.1, przedk³adana jest wraz
ze sprawozdaniem z wykonania bud¿etu Gminy Radzie Miej-
skiej. Materia³y te stanowi¹ podstawê do podjêcia przez Radê
uchwa³y w sprawie udzielenia absolutorium.

3. Materia³y, o których mowa w ust.2, powinny byæ przed³o-
¿one Radzie w takim terminie, aby Rada mog³a podj¹æ uchwa³ê
o udzieleniu absolutorium w terminie do dnia 30 kwietnia po
roku bud¿etowym.

§ 21. 1. Przed opracowaniem opinii w sprawie wykonania
bud¿etu Gminy, Komisja Rewizyjna zasiêga opinii poszczegól-
nych komisji Rady w czê�ci dotycz¹cej ich zakresu dzia³ania.

2. Poszczególne komisje Rady przedk³adaj¹ swoje opi-
nie na pi�mie w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego
wyst¹pienia Komisji Rewizyjnej w sprawie wydania przez nie
opinii.

IV. Organizacja pracy Komisji

§ 22. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie roczne spra-
wozdanie z dzia³alno�ci w roku poprzednim w terminach i na
zasadach okre�lonych w Statucie Gminy.

2.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, powinno za-
wieraæ w szczególno�ci:

1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadza-
nych kontroli,

2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owo�ci stwierdzonych
w toku kontroli.

3.  Poza przypadkiem okre�lonym w ust.1, Komisja Rewi-
zyjna sk³ada tak¿e sprawozdanie ze swej dzia³alno�ci w razie
przeprowadzenia kontroli dora�nej zleconej przez Radê. Spra-
wozdanie to powinno byæ z³o¿one na najbli¿szej sesji po prze-
prowadzonej kontroli.
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§ 23. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego zgodnie z zatwierdzo-
nym planem pracy.

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
posiedzenie Komisji:

1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) inne osoby nie bêd¹ce radnymi.
3. W uzasadnionych prawem przypadkach Komisja Rewi-

zyjna mo¿e podj¹æ uchwa³ê o obowi¹zku zachowania tajemnicy
czê�ci posiedzenia i o wy³¹czeniu z udzia³u w tej czê�ci osób
spoza Komisji.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej s¹ protoko³owane. Pro-
tokó³ podpisuje Przewodnicz¹cy Komisji i protokolant.

V. Badanie skarg nale¿¹cych do w³a�ciwo�ci Rady

§ 24. 1. Komisja Rewizyjna bada zasadno�æ skarg, które
nale¿¹ do w³a�ciwo�ci Rady.

2. Skargi wp³ywaj¹ce do Rady na dzia³alno�æ Burmistrza i
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy kierowane s¹
przez Przewodnicz¹cego Rady do Komisji Rewizyjnej.

3. Komisja Rewizyjna, po otrzymaniu skargi, o której mowa
w ust.2, wszczyna niezw³ocznie postêpowanie wyja�niaj¹ce, a
w szczególno�ci bada zasadno�æ zarzutów przedstawionych w
skardze i przygotowuje stanowisko w tej sprawie dla Rady na
najbli¿sze jej posiedzenie.

4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej do zbadania zasad-
no�ci  skargi mo¿e powo³aæ zespó³ radnych. Do zespo³u mog¹
byæ wyznaczeni tak¿e radni z merytorycznych komisji Rady w
szczególno�ci, gdy przedmiot skargi dotyczy zakresu dzia³ania
tych komisji.

5. Komisja Rewizyjna lub wyznaczony zespó³, o którym
mowa w ust. 4 wszczynaj¹c postêpowanie wyja�niaj¹ce mo¿e:

1) przeprowadziæ kontrolê zarzutów zawartych w skardze
w miejscu zdarzenia,

2) powiadomiæ strony o badaniu zasadno�ci skargi w ter-
minie co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem Ko-
misji lub zespo³u,

3) w przypadku, o którym mowa w pkt. 2 , Komisja Rewizyj-
na, lub zespó³ w szczególno�ci:

a) przedstawia stronom przedmiot sprawy,
b) udziela g³osu stronom,
c) umo¿liwia zadawanie pytañ cz³onkom Komisji lub ze-

spo³u.
6.   Z przeprowadzonego postêpowania wyja�niaj¹cego

sporz¹dzany jest protokó³.
7.  Na podstawie sporz¹dzonego protoko³u Komisja Re-

wizyjna sporz¹dza opiniê wraz z propozycj¹ rozstrzygniêcia skargi
i odpowiedzi na skargê, które przedk³ada na najbli¿szym posie-
dzeniu Rady.

§ 25. Do badania zasadno�ci skarg stosuje siê odpo-
wiednio  przepisy  dotycz¹ce przeprowadzania kontroli.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 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, póz. 558, Nr 113,
poz. 984 oraz Nr 214, poz. 1806), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z
2002r. Nr 9, poz. 84 , Nr 200, poz. 1683) - Rada Miejska w Kê-
dzierzynie - Ko�lu uchwala, co nastêpuje:

Okre�la siê wzory formularzy:
1) Formularza IN - informacji o nieruchomo�ciach i obiek-

tach budowlanych - stanowi¹cego za³¹cznik nr l do niniejszej
uchwa³y.

2) Formularza DN - deklaracji na podatek od nieruchomo-
�ci - stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§2. Trac¹ moc przepisy § 1 i §4 uchwa³y Rady Miejskiej w
Kêdzierzynie - Ko�lu Nr III/28/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.  w
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Uchwa³a Nr VI/60/2003
Rady Miejskiej w Kêdzierzynie-Ko�lu

z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie okre�lenia wzorów informacji o nieruchomo�ciach  i obiektach budowlanych oraz deklaracji
na podatek od nieruchomo�ci.

sprawie okre�lenia wzorów informacji o nieruchomo�ciach i
obiektach budowlanych o gruntach i o lasach oraz deklaracji na
podatek od nieruchomo�ci, podatek rolny i na podatek le�ny.

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

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

 Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Ryszard Pacu³t
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806 )oraz art. 88a ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada
1999 r.- Prawo dzia³alno�ci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz.
1178,  2000 r. Nr 86, poz. 958, Nr 114, poz. 1193,   2001 r. Nr 49,
poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115, Nr 147, poz. 1643,
2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995, Nr 130, poz. 1112)- Rada
Miejska w Kluczborku  uchwala , co nastêpuje:

§ 1. Zwalnia siê z op³aty sta³ej wnioski o wpis do ewiden-
cji dzia³alno�ci gospodarczej sk³adane przez osoby bezrobotne
i absolwentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grud-
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu (Dz. U. z
2001 r. Nr 6, poz. 56 z pó�n. zm.).

§ 2. Podstaw¹ zwolnienia z op³at sta³ych bezrobotnych i
absolwentów jest przed³o¿enie do wniosku za�wiadczenia z Po-
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Uchwa³a  Nr VI/41/03
Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 26 lutego 2003 r.

w sprawie zwolnienia od op³at za wniosek o wpis do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej.

wiatowego Urzêdu Pracy o spe³nieniu warunków do uznania za
bezrobotnego lub absolwenta.

§ 3. Zwolnienie z op³at sta³ych za wniosek o wpis do ewi-
dencji dzia³alno�ci gospodarczej obejmuje wy³¹cznie dokona-
nie pierwszego wpisu i nie ma zastosowania do zmian czy po-
szerzenia wpisu.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta Kluczborka.

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

                                                                                         Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kluczborku

                                                           Janusz Kêdzia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 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, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 5 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.
U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200  poz. 1683)  -  Rada Miejska w
Kluczborku uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr III/18/2002  z dnia 6 grudnia 2002 r.
Rady Miejskiej w Kluczborku  w sprawie  w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomo�ci: § 1 pkt. 1 litera c otrzymuje
brzmienie:

"c) pozosta³ych - 0,15 z³ od 1 m2 pow.".
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Uchwa³a Nr VI/45/03
Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 26 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Kluczborka.

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

§4. Uchwa³a wchodzi w¿ycie z dniem 1 lipca 2003r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kêdzia



  Poz. 583-584

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 24                                       -1433 -

 Na  podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 , art.41 ust.1 , art.42
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. 10 i 12 ust.4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-
nych ( Dz.U  z  2002 r.  Nr  9  poz. 84  z pó�n.  zm.)- Rada Miejska
w  Lewinie  Brzeskim   uchwala ,co   nastêpuje :

§ 1.Wprowadza  siê zmianê  w  § 1  uchwa³y   Nr II/11/2002
Rady   Miejskiej w Lewinie  Brzeskim  z  dnia   6  grudnia  2002 r.,
zgodnie  z brzmieniem za³¹cznika do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê  Burmistrzowi  Mia-
sta i Gminy Lewin Brzeski.

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

Przewodnicz¹cy  Rady
Mieczys³aw Adaszyñski
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Uchwa³a   Nr  IV/ 28/2003
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia 28 lutego 2003 r.

zmieniaj¹ca  uchwa³ê w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych
 i  zwolnieñ  w  tym  podatku  na  2003 rok.

Za³¹cznik
do  uchwa³y Nr IV/ 28 /2003

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 28 lutego 2003 r.

  Wprowadza   siê  nastêpuj¹ce   zmiany :

    1/  w pkt  6  litera   c ,  o  tre�ci : "  powy¿ej  36 ton   o liczbie
osi   jezdnych   2 "   skre�la     siê  kwotê  1.300 z³  ,  a  wprowadza
kwotê   1.472  z³,

    2/  w  pkt  8  litera  a ,  ppkt    3  o tre�ci : "  powy¿ej  9  ton
do  12  ton  w³¹cznie "   skre�la   siê  wyraz    " w³¹cznie "     a
wprowadza   wyraz   poni¿ej ,

   3/  w  pkt  6   litera  a , po  wyrazach  "  równej lub  wy¿szej
ni¿  12  ton  i  mniejszej  ni¿   18  ton  o  liczbie   osi  jezdnych  1 -
900 z³  "   dodaje    siê   punkty  o  nastêpuj¹cej  tre�ci :

       -  o liczbie   osi   jezdnych   2   -  1.000 z³
       -  o liczbie   osi   jezdnych   3   -     800 z³,
   4/ w  pkt  6  litera   b ,  po  wyrazach  "  równej  lub  wy¿szej

ni¿  18  ton  do  36  ton  o    liczbie  osi  jezdnych  1 - 500 z³  i o liczbie
osi   jezdnych   2  -  1.200 z³ "  wprowadza  siê   zapis  o   tre�ci :

       -  o liczbie  osi  jezdnych  3 -1.000 z³,
   5/ w pkt  6  litera  c ,  po  wyrazie  "  powy¿ej 36  ton  "

wprowadza  siê  zapis :
      -  o liczbie  osi   jezdnych  1 -  500 z³.
   Pozosta³e  zapisy  za³¹cznika  do  uchwa³y  pozostaj¹

bez  zmian.

Na podstawie  art.18   ust.  2 pkt. 15 ustawy  z dnia
8 marca 1990 r.  o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001r.  Nr
142, poz.1591  z pó�.zm. )  oraz  art. 117 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 155,poz.
1014 z pó�n. zm.), Rada Miejska  w Lewinie  Brzeskim uchwala,
co nastêpuje :

§  1.Ustala siê na rok 2003 stawki dotacji przedmiotowych
dla zak³adu bud¿etowego - Zarz¹d Mienia Komunalnego w Le-
winie  Brzeskim w nastêpuj¹cych wielko�ciach :

- w zakresie  znaków drogowych ,pasów na jezdni oraz
przystanków autobusowych do  1 m 2 powierzchni  w wysoko�ci
1,64 z³   ,

- w zakresie utrzymania czysto�ci na placach ,chodnikach
w mie�cie i gminie  do  1 m 2 powierzchni w wysoko�ci  3,30  z³ ,
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Uchwa³a  Nr  IV/ 29/2003
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia  28 lutego  2003 r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zak³adu  bud¿etowego .

- w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni oraz parków
w mie�cie i gminie do  1 m 2 powierzchni w wysoko�ci   0,89 z³  ,

- w zakresie remontów budynków mieszkalnych  do 1m 2 po-
wierzchni  u¿ytkowej  lokali mieszkalnych   w wysoko�ci  4,32  z³  .

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê  Burmistrzowi  Mia-
sta i Gminy   Lewin  Brzeski .

§ 3.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego  oraz rozplakatowaniu  na tablicy
og³oszeñ w Urzêdzie  Miasta i Gminy .

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

              Przewodnicz¹cy  Rady
Mieczys³aw Adaszyñski
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Na podstawie  art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych /Dz.U.z 2002 r. Nr 9 poz.
84 i Nr 200 poz. 1683 / oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr  142
poz.1591 ,  2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz.
984 / - Rada Miejska w Namys³owie uchwala , co nastêpuje :

§ 1.1.W uchwale Nr II/22/02 Rady Miejskiej w Namys³owie
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci sta-
wek podatku od �rodków transportowych  w § 1 wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany :

1/w pkt 8 :

- lit. a w zdaniu pierwszym wyrazy "mniejszej ni¿ 36 ton"
zastêpuje siê wyrazami    "do 36 ton w³¹cznie ",
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Uchwa³a Nr IV/34/03
Rady Miejskiej w Namys³owie

z dnia 27 stycznia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek  o podatku od �rodków transportowych.

- lit. b zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie : "powy¿ej 36 ton",

2/ w pkt 12 :

- lit. c w zdaniu pierwszym wyrazy" mniejsz¹ ni¿36 ton"
zastêpuje siê wyrazami "do 36 ton    w³¹cznie ",

-lit.d  zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie "powy¿ej 36 ton ".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Namys³owa .

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

§ 4. Uchwa³a ma zastosowanie od roku 2003 .

Przewodnicz¹ca Rady
       Teresa Ceglecka -Zielonka

Na podstawie art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. d  ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r.  o podatkach i op³atach lokalnych /Dz. U. z
2002 r. Nr 9 poz. 84 i Nr 200 poz. 1683 /  w zwi¹zku z art. 9 ustawy
z dnia 9 wrze�nia 2000 r. o op³acie skarbowej /Dz. U. Nr 86  poz.
960,  2001 r. Nr 5 poz.43, Nr 60 poz.610, Nr 76 poz. 811, Nr 87
poz. 954, Nr 100 poz. 1085, Nr 129 poz. 1441,  2002 r. Nr 71 poz.
655 ,Nr 135 poz. 1143 , Nr  141 poz.1178 i poz.1180, Nr 216 poz.
1824 / oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o
samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ,  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 Namys³owie uchwala, co
nastêpuje :
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Uchwa³a Nr IV/35/03
Rady Miejskiej w Namys³owie

z dnia 27 stycznia 2003 r.

w sprawie utraty mocy obowi¹zuj¹cej uchwa³y dotycz¹cej op³aty  administracyjnej za sporz¹dzenie testamentu.

§ 1.Traci moc uchwa³a  Nr III/33/98 Rady Miejskiej w Na-
mys³owie z dnia 18 grudnia 1998 r.  w sprawie op³aty admini-
stracyjnej za sporz¹dzenie testamentu .

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

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

Przewodnicz¹ca Rady
                                          Teresa Ceglecka-Zielonka
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Województwa Opolskiego Nr 24 - 1435 -     Poz. 587

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,
Nr 153, poz. 1271) w  zwi¹zku z art.109 i 124 ustawy z  dnia
26 listopada 1998 r.o finansach  publicznych ( Dz. U. Nr 155,
poz.  1014;1999 r. Nr 38, poz.360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz.
778, Nr 110, poz. 1255;  2000 r. Nr 6, poz.69, Nr 12, poz. 136,
Nr 48, poz.550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122,
poz. 1315; 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz.
961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz.1116,
Nr 125, poz.1368, Nr 145, poz.1623; 2002 r. Nr 41, poz.363,
Nr 41, poz.365 , Nr 74, poz. 676,  Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 156, poz.1300, Nr 200, poz.1685)-Rada Gminy
Pakos³awice  uchwala , co  nastêpuje  :

§ 1. W  uchwale bud¿etowej Nr XXXIII/144/01 z  dnia
21  grudnia 2001 r. wprowadza  siê zmiany  jak w  za³¹czniku do
niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Wójtowi Gminy
Pakos³awice .

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Boles³aw Moraczewski

                                                                                                     Za³¹cznik
do uchwa³y Rady Gminy  Nr  III/15/02

                                                              dnia 9 grudnia 2002 r.

1. W za³¹czniku do  uchwa³y Nr XL/175/02 Rady Gminy
Pakos³awice  z dnia  4 pa�dziernika 2002r. skre�la  siê zapis :

"zmniejsza siê plan bud¿etu Gminy na 2002 rok po stro-
nie wydatków :

 w dziale 758 - ró¿ne rozliczenia
 w rozdziale 75818 - rezerwy ogólne i celowe
 § 4810 - rezerwy                                     o  kwotê 15.000,00 "
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U c h w a ³ a   Nr III / 15 / 02
Rady Gminy Pakos³awice

z  dnia  9 grudnia  2002 r.

w sprawie  zmian w  uchwale bud¿etowej na  2002 rok .

2. Zwiêksza siê bud¿et Gminy na 2002 rok po stronie
dochodów   pokrycie deficytu bud¿etowego

w dziale 010 - rolnictwo i ³owiectwo
w rozdziale 01095 - pozosta³a dzia³alno�æ
§ 083 - wp³ywy z us³ug                                             1.000,00
w dziale 756 - dochody od osób prawnych, od  osób fizycz-

nych  i od innych jednostek nie posiadaj¹cych  osobowo�ci
prawnej

w rozdziale 75615 - wp³ywy z podatku rolnego, podatku
le�nego,    podatku od czynno�ci cywilnoprawnych oraz  podat-
ków i op³at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek orga-
nizacyjnych

§ 031 - podatek od nieruchomo�ci                        4.000,00
§ 034 - podatek od �rodków transportowych          1.500,00
§ 097 - wp³ywy z ró¿nych dochodów                          800,00
w rozdziale 75616 - wp³ywy z podatku rolnego, podatku

le�nego,   podatku od spadków i darowizn, podatku od    czynno-
�ci cywilnoprawnych oraz podatków  i op³at lokalnych od osób
fizycznych

§ 031 - podatek od nieruchomo�ci                         2.000,00
§ 034 - podatek od �rodków transportowych              500,00
§ 036 - podatek od spadków i darowizn               1.100,00
§ 045 - wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynno�ci urzê-

dowe                                                                                          400,00
§ 050 - podatek od czynno�ci cywilnoprawnych  2.700,00
§ 091 - odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków

i op³at                                                                                       1.000,00
                                                           --------------------------------
                                                             razem:           15.000,00

3. Zwiêksza siê bud¿et gminy na 2002 rok :
1) po stronie dochodów:
w dziale 758-ró¿ne rozliczenia
w rozdziale 75805-czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogól-

nej dla gmin
§ 292 subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa       26.146,00
2) po stronie wydatków:
w dziale 750-administracja publiczna
w rozdziale 75023-urzêdy gmin
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 14.000,00
§ 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia              3.146,00
§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych                            9.000,00



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 24   Poz. 588-589- 1436 -

Na  podstawie  art.18  ust. 2  pkt  4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie  gminnym ( Dz.U. z  2001 r. Nr 142, poz.
1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271) w  zwi¹zku z art.109 i 124 ustawy z  dnia
26 listopada 1998r.o finansach  publicznych(  Dz. U. Nr 155, poz.
1014 ; 1999 r. Nr 38, poz.360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr
110, poz. 1255;  2000 r. Nr 6, poz.69, Nr 12, poz. 136, Nr 48,
poz.550,Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315,
2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98,
poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz.1116, Nr 125, poz.1368,
Nr 145, poz.1623, z 2002 r. Nr 41, poz.363, Nr 41, poz.365 i Nr
74, poz. 676,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156,
poz.1300, Nr 200, poz.1685) - Rada Gminy Pakos³awice  uchwa-
la , co  nastêpuje  :

§ 1. W  uchwale bud¿etowej Nr XXXIII/144/01 z  dnia
21  grudnia 2001 r. wprowadza  siê zmiany,  jak w  za³¹czniku do
niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Wójtowi Gminy
Pakos³awice .

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Boles³aw Moraczewski
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Uchwa³a  Nr IV / 16 / 02
Rady Gminy Pakos³awice

z  dnia  13 grudnia  2002 r.

w sprawie  zmian w  uchwale bud¿etowej na  2002 rok .

                                                                                  Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/16/02

 Rady  Gminy Pakos³awice
                                           z dnia 13 grudnia 2002 r.

Zwiêksza siê bud¿et Gminy na 2002 rok :
1/ po stronie dochodów:
w dziale - 700  GOSPODARKA  MIESZKANIOWA
 w rozdziale : 70005 Gospodarka gruntami  i nieruchomo-

�ciami
§ 077  wp³ywy z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asno-

�ci nieruchomo�ci                                                               21.000 z³
w dziale - 801 O�WIATA I WYCHOWANIE
 w rozdziale: 80110  Gimnazja

§ 609  dotacje celowe otrzymane  ze �rodków specjalnych
na  finansowanie lub dofinansowanie zadañ inwestycyjnych

                                                                                    300.000 z³
                                                                                                 ________________
                                                                  RAZEM :  321.000 z³

2/ po stronie wydatków:
w dziale - 801  O�WIATA  I  WYCHOWANIE
w rozdziale: 80110 Gimnazja
§ 605  wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
- "Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Pako-

s³awicach "                                                                         321.000 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.
159l; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271) w zwi¹zku z  art.109 i 124 ustawy z dnia
26 listopada 1998r.o finansach publicznych  ( Dz. U. Nr 155 poz.
1114 ; 1999 r. Nr38, poz.360, Nr49, poz. 485, Nr 70, poz. 778,
Nr 110, poz. 1255; 2000 r. Nr 6, poz.69. Nr 12, poz. 136, Nr
48,poz.550.Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz.
1315; 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 96, 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, Nr 41. poz.365
i Nr 74, poz. 676, Nr 13, poz, 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156,
poz.1300. Nr 200, poz.1685) - Rada Gminy Pakos³awice  uchwa-
la, co nastêpuje
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Uchwa³a Nr V/17/02
Rady Gminy Pakos³awice

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmian w uchwale bud¿etowej na 2002 rok.

§1. W uchwale bud¿etowej Nr XXXIII/144/01 z dnia 21 grud-
nia 2001r.  wprowadza siê zmiany,  jak w za³¹czniku do niniej-
szej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Pa-
kos³awice ,

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Boles³aw Moraczewski



    Województwa Opolskiego Nr 24
Dziennik Urzêdowy

                 Poz.589-590- 1437 -

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/ 17 /02

Rady Gminy Pakos³awice
z dnia 30 grudnia 2002 r.

Zmiany w Bud¿ecie Gminy na 2002 rok po stronie wy-
datków

                                                                         Zwiêkszenia     Zmniejszenia

w dziale 010 - Rolnictwo i ³owiectwo
w rozdziale 01030 - Izby rolnicze
§ 2850 - wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko�ci 2%
uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego    940
w dziale 600 - Transport i ³¹czno�æ
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
§ 4270 - zakup us³ug remontowych                            4 275
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych                                   700
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75022 - Rady gmin
§ 3030 - ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
                                                                          4 300
w rozdziale 75023 - Urzêdy Gmin
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                         19 000
§ 4110 - sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                            6 200
§4120-sk³adki na Fundusz Pracy                    500
w rozdziale 75095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 4430 - ró¿ne op³aty i sk³adki                       3 000
w dziale 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona

przeciwpo¿arowa
w rozdziale 75412 - Ochotnicze stra¿e po¿arne
§ 4260 - zakup energii                                     3 300
§ 4270 - zakup us³ug remontowych              1 040
w dziale 757 - Obs³uga d³ugu publicznego
 w rozdziale 75702 - Obs³uga papierów warto�ciowych,
  kredytów i po¿yczek jednostek  samorz¹du terytorialnego
§ 8070 - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych

papierów warto�ciowych oraz po¿yczek i kredytów               2 530
w dziale 801 - O�wiata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szko³y podstawowe
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników        26500
§ 4110 - sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne           16530
§ 4120 - sk³adki na Fundusz Pracy                               1500
§ 4430 - ró¿ne op³aty i sk³adki                                       1200
§ 4440 - odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych
                                                                                                          6000

w rozdziale 80110 - Gimnazja
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników       16 000
§ 4110 - sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne            3 000
§ 4440 - odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                                                5 000
w rozdziale 80113 - Dowo¿enie uczniów do szkó³
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych                                3 800
w dziale 851 - Ochrona zdrowia
w rozdziale 85121 -Lecznictwo ambulatoryjne
§ 4260 - zakup energii                                                       700
§ 4270 - zakup us³ug remontowych                              3 000
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych                                1300
w dziale 853 - Opieka spo³eczna
w rozdziale 85315 - Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 - �wiadczenia spo³eczne                29 300
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
w rozdziale 85404 - Przedszkola
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników     2 700
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-

ska
w rozdziale 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg
§ 4260 - zakup energii                                    2 000
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92114 - Pozosta³e instytucje kultury
§ 4210-zakup materia³ów i wyposa¿enia    4 850
§ 4260 - zakup energii                                     1 715
§ 4270 - zakup us³ug remontowych              2 590
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych                 3 200
w rozdziale 92116 - Biblioteki
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników    5 000
§ 4110 - sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne   1 100
§ 4120 - sk³adki na Fundusz Pracy                  300
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych                    200
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport
w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
§ 2820 - dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie
lub dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji stowa-

rzyszeniom                                                                      800
RAZEM:                                                                   92 035   92 035
Po stronie dochodów zmniejsza siê deficyt bud¿etu jed-

nostki samorz¹du terytorialnego na 2002 rok pokryty przycho-
dem kredytu d³ugoterminowego w wysoko�ci                   474 000

Zmniejsza siê bud¿et Gminy po stronie wydatków:
w dziale 801 - O�wiata i wychowanie
w rozdziale 80110 - Gimnazja
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

"Budowa sali gimnastycznej w Pakos³awicach"           474 000.

Na podstawie art.6b ustawy z dnia  15 listopada 1984 r. o podat-
ku rolnym / Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 43;  1994 r. Nr 1, poz.3,  1996 r. Nr
91, poz. 409; 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz.926; 1998 r. Nr 108,
poz. 681; 2001 r. Nr 81, poz.875; 2002 r. Nr 1680 /art.6 ust.8 ustawy z
dnia 30 pa�dziernika 2002 r. o podatku le�nym /Dz.U.Nr 200 poz.1682/
oraz art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i op³atach
lokalnych /  Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84,  Nr 200, poz.1683/ -  Rada Gminy
Paw³owiczki  u c h w a l a,   co   nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr 6 / III / 02 Rady Gminy w Paw³owiczkach z dnia
10 grudnia 2002 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, le�nego i od
nieruchomo�ci wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany :

590

Uchwa³a  Nr  18 / V / 03
Rady Gminy Paw³owiczki

z     dnia   27    lutego 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr 6 / III / 02 Rady Gminy w Paw³owiczkach  z dnia 10 grudnia 2002 r.

Dotychczasowy § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie "Inkasentami bêd¹
so³tysi poszczególnych so³ectw z tym, ¿e inkasentem w so³ectwie
Radoszowy bêdzie Pan  Damian  Gruner�.

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

        Przewodnicz¹cy
Rady  Gminy  Paw³owiczki

      Jerzy  Treffon



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 24             Poz. 591- 1438 -

 Na podstawart.18 ust.2 pkt 4  z dnia 8 marca 1990r. o
samorz¹dzie gminnym / Dz. U. z  2001r. Nr 142 poz.1591, Nr 23
poz. 220; 2002 r.  Nr 62 poz. 558 , Nr 113,poz.984 /oraz art. 109 i
art.124 ust.1,2  ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listo-
pada 1998r. / Dz.U. Nr 155 poz.1014, z 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.550, Nr 95, poz.1041, Nr 119,poz.1251
i Nr 122,poz.1315 ; 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.1271Nr 156,poz.1300   / -
Rada Gminy  uchwala,  co nastêpuje:

 §  1. Zwiêkszyæ plan dochodów i wydatków na 2002 rok
o kwotê:
               Dochody                      530.227
                Wydatki                       530.227,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.

  § 2. Dokonaæ zmian w planie dochodów i wydatków bu-
d¿etu gminy na 2002 rok,  wg za³¹cznika nr 1.
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Uchwa³a Nr  II/5/ 2002
 Rady Gminy w Popielowie

 z dnia  10 grudnia 2002 r.

sprawie zmian w planie bud¿etu gminy na 2002 rok.

§ 3. Bud¿et Gminy na 2002 rok po zmianach wynosi:
                  Dochody       12.428,775,99
                  Przychody       1.604.000,00
                  Razem          14.032.775,99

                  Wydatki         13.395.403,99
                  Rozchody           637.372,00
                  Razem           14.032.775,99.

 § 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Popielowie

Jerzy Kupczyk

                                                                      Za³¹cznik nr 1
                     do uchwa³y Rady Gminy w Popielowie

 Nr II/5/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r.

W y sz c z e g ó ln ie n ie D z ia ³ R o z d z . § D o c h o d y W y d a tk i

 T r a n s p o r t  i ³¹ c z n o � æ

 D ro g i w e w n ê trz n e
 � ro d k i n a  d o fin a n so w a n ie  w ³a sn y c h
 In w e sty c ji  g m in , p o w ia tó w , sa m o rz ¹ d ó w
w o je w ó d z tw , p o z y sk a n e

z  in n y c h  � ró d e ³
 W yd a tk i in w e s ty c y jn e  je d n o s te k

 b u d ¿ e to w y c h

 R ó ¿ n e  r o z l ic z e n ia

C z ê �æ  re k o m p e n s u j¹ c a  su b w e n c j i
o g ó ln e j d la  g m in

S u b w e n c je  o g ó ln e  z  b u d ¿ e tu  p a ñ s tw a

C z ê �æ  o � w ia to w a  su b w e n c j i o g ó ln e j d la
je d n o ste k  sa m o rz ¹ d u  te ry to r ia ln e g o

S u b w e n c je  o g ó ln e  z  b u d ¿ e tu  p a ñ s tw a

A d m in is tr a c ja  p u b lic z n a

U rz ê d y  g m in
Z a k u p  m a te r ia ³ó w  i w y p o sa ¿ e n ia
Z a k u p  u s ³u g  p o z o s ta ³y c h

O � w ia ta  i  w y c h o w a n ie

S z k o ³y  p o d s ta w o w e
W y d a tk i in w e s ty c y jn e  je d n o s te k

 b u d ¿ e to w y c h

  G im n a z ja

 W yd a tk i in w e s ty c y jn e  je d n o s te k

 b u d ¿ e to w y c h

6 0 0

7 5 8

7 5 0

8 0 1

6 0 0 1 7

7 5 8 0 5

7 5 8 0 1

7 5 0 2 3

8 0 1 0 1

8 0 1 1 0

6 2 9

6 0 5 0

2 9 2

2 9 2

4 2 1 0

4 3 0 0

6 0 5 0

6 0 5 0

3 8 4 .5 0 4

-

3 8 4 .5 0 4

1 4 5 .7 2 3

5 1 .3 5 7

5 1 .3 5 7

9 4 .3 6 6

9 4 .3 6 6

-

-

-

-

-

-

-

-

4 1 5 .5 7 5

4 1 5 .5 7 5

-

4 1 5 .5 7 5

-

-

-

-

2 0 .2 8 6

2 0 .2 8 6

1 0 .2 8 6

1 0 .0 0 0

9 4 .3 6 6

8 4 .3 6 6

8 4 .3 6 6

1 0 .0 0 0

1 0 .0 0 0

                        R a z e m 5 3 0 .2 2 7 5 3 0 .2 2 7



             Poz. 592
Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 24 - 1439 -

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591,
2002r Nr 23, poz.220, Nr62, poz.558, Nr 113, poz.984) w zwi¹z-
ku z art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84, Nr 200, poz.1683)
oraz art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz.431,  1994r. Nr 1, poz.3, 1996r.
Nr 91,poz.409,  1997r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz.926, 1998r.
Nr 108, poz.681,  2001r. Nr 81, poz.875,  2002r. Nr 200, poz.1680)
i art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002r. o podatku
le�nym (Dz.U.Nr 200, poz.1682,Nr 216, poz.1826), Rada Gmi-
ny w �wierczowie  uchwala, co nastêpuje:

§ 1.W uchwale Nr III/11/2002 Rady Gminy w �wierczowie
z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie okre�lenia wzorów formula-
rzy niezbêdnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomo-
�ci , rolnego i le�nego we wzorach formularzy:

I. 1.Informacja w sprawie podatku od nieruchomo�ci za-
³¹cznik nr 1 do uchwa³y Rady Gminy �wierczów Nr III/11/02 z
dnia 16 grudnia 2002r. w czê�ci "D". Dane dotycz¹ce przedmio-
tów opodatkowania (z wyj¹tkiem zwolnionych) pkt.2 skre�la siê
"zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej oraz od
czê�ci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia-
³alno�ci gospodarczej otrzymuje brzmienie:

"zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na pro-
wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej, w pkt.4 skre�la siê "zajête
na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej  w zakresie �wiad-
czenia us³ug medycznych", a otrzymuje brzmienie:
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Uchwa³a Nr  V/25/2003
Rady Gminy w �wierczowie

z dnia 28 lutego 2003r

w sprawie zmiany uchwa³y Nr III/11/2002 Rady Gminy w �wierczowie z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie okre�lenia
wzorów formularzy niezbêdnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomo�ci, rolnego i le�nego.

"zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych".

1a. wed³ug za³¹cznika nr 1 po zmianach, o których mowa
w ust.1 - jak za³¹cznik nr 1 niniejszej uchwa³y.

II.2.Deklaracja na podatek od nieruchomo�ci za³¹cznik
nr 2 do uchwa³y Rady Gminy �wierczów Nr III/11/02 z dnia 16
grudnia 2002r . w czê�ci "D". Dane dotycz¹ce przedmiotów opo-
datkowania (z wyj¹tkiem zwolnionych) w pkt.2 skre�la siê:" zwi¹-
zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej oraz od czê-
�ci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadzenie dzia³alno-
�ci gospodarczej a otrzymuje brzmienie: "zwi¹zanych z prowa-
dzeniem dzia³alno�ci gospodarczej oraz od budynków miesz-
kalnych lub ich czê�ci zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci go-
spodarczej" , w pkt.4 skre�la siê: "zajête na prowadzenie dzia³al-
no�ci gospodarczej w zakresie �wiadczenia us³ug medycznych"
a otrzymuje brzmienie: "zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci
gospodarczej w zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych".

2a. 1a wed³ug za³¹cznika nr 2 po zmianach, o których mowa
w ust.2 - jak za³¹cznik nr 2 niniejszej uchwa³y.

§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego i
podlega obwieszczeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
�wierczów.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Roman ¯o³nowski

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr V/25/2003

Rady Gminy �wierczów
z dnia 28 lutego 2003 r.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 24                       Poz. 592
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Dziennik Urzêdowy

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr V/25/2003

Rady Gminy �wierczów
z dnia 28 lutego 2003 r.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 24 - 1443 -    Poz. 592-593

Na podstawie art. 11 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie   zwierz¹t (   Dz.U. Nr   111, poz.724;   1998r. Nr 106,poz.668;
2000r.  Nr  12, poz.136; 2001r. Nr 3, poz.21, Nr 111, poz.1194;  2002r.  Nr
135, poz.  1141)  w  zwi¹zku  z § 2 rozporz¹dzenia  Ministra  Spraw
Wewnêtrznych  i Administracji z dnia  26  sierpnia  1998 r. w
sprawie wy³apywania bezdomnych zwierz¹t  (Dz.U. Nr
116,poz.753  ), po  uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem   Wete-
rynarii  w  Opolu  oraz  po  zasiêgniêciu  opinii Towarzystwa
Opieki  nad Zwierzêtami w Opolu, Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:

§ 1.   Wy³apywanie  bezdomnych zwierz¹t dotyczy zwierz¹t
domowych lub gospodarskich, które uciek³y, zb³¹ka³y siê lub
zosta³y porzucone przez cz³owieka , a nie istnieje mo¿liwo�æ
ustalenia w³a�ciciela lub innej osoby, pod której opiek¹ zwierzê
dot¹d pozostawa³o.

§  2 . 1.Wy³apywanie   bezdomnych   zwierz¹t   bêdzie
mia³o  charakter okresowy.

2.  Potrzeby  wy³apywania  bezdomnych  zwierz¹t  bêd¹
okre�lone faktycznym  stanem  istnienia  zjawiska  bezdomno-
�ci zwierz¹t na terenie gminy.

§ 3 . 1.Wy³apywanie bezdomnych zwierz¹t dokonywane
bêdzie przy udziale specjalistycznej  firmy  posiadaj¹cej  wyma-
gane  zezwolenia oraz niezbêdne   urz¹dzenia,   przy  pomocy
których  zwierzêta  bêd¹ wy³apywane  (urz¹dzenia  nie  stwarza-
j¹ce  zagro¿enia dla  ¿ycia zwierz¹t i ich zdrowia).
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Uchwa³a Nr V/45/03
Rady Gminy Tu³owice

z dnia 25 lutego 2003 r.

w  sprawie  wy³apywania  bezdomnych  zwierz¹t  na  terenie gminy Tu³owice.

2.  Wy³apane  zwierzêta  zostan¹  przewiezione  i  umiesz-
czone w schronisku obs³uguj¹cym Gminê Tu³owice.

3. Wy³apane zwierzêta mog¹ byæ wydane w³a�cicielom,
po uprzednim zwróceniu  kosztów  zwi¹zanych  z wy³apywaniem,
przewiezieniem i umieszczeniem ich w schronisku.

§ 4. 1.   Og³oszenia  i  informacje  dotycz¹ce  wy³apywania
zwierz¹t bezdomnych   bêd¹  podawane  do  publicznej  wiado-
mo�ci  poprzez rozplakatowanie   obwieszczeñ   oraz   og³osze-
nie  na  tablicach og³oszeñ.

2.  Termin  wy³apywania  bezdomnych  zwierz¹t  podawany
bêdzie z miesiêcznym wyprzedzeniem.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 6 . Uchwa³a  podlega  og³oszeniu  w  Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego   oraz   podaniu  do  publicznej
wiadomo�ci  poprzez rozplakatowanie   w   miejscach  publicz-
nych  na  terenie  Gminy Tu³owice.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Tu³owice

Teresa Kucharzyk-Juszczyk



-1444 - Poz. 594-595Województwa Opolskiego Nr  24
Dziennik Urzêdowy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591,
2002 r. Nr.23 poz.220. Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984. Nr 153
poz.1271. Nr 214 poz.1806), art.15 ust.l i 2 oraz art.19 ust.1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683) - Rada
Gminy w Turawie uchwala,  co nastêpuje:

§1.Zmienia siê § 3 ust.2 uchwa³y Rady Gminy Nr II/8/2002
z dnia 6 grudnia 2002 r., który otrzymuje brzmienie:
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Uchwa³a Nr V/46/2003
Rady Gminy w Turawie

z dnia 26 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Rady Gminy Nr II/8/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek
op³aty targowej oraz wynagrodzenia za inkaso tej op³aty.

"Inkasentami op³aty targowej ustanawia siê so³tysów po-
szczególnych so³ectw -  od s³ów : "oraz ...   "  -  Kolegium Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Opolu stwierdzi³o niewa¿no�æ
w tej czê�ci uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Turawie.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Artur Gallus

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591;  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
153 poz. 1271 ) w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i 2   ustawy  z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.  z
2002 r.  Nr 9 poz. 84;  2002 r. Nr 200 poz. 1683 ) - Rada Miejska
w Zawadzkiem uchwala, co nastêpuje:

    § 1. Zmienia siê tre�æ uchwa³y Nr II/12/2002 Rady Miej-
skiej w Zawadzkiem z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie okre-
�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych
na 2003 r. w sposób nastêpuj¹cy:

w § 1 ust. IV i VI otrzymuj¹ brzmienie:

IV. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowa-
nego do u¿ywania    ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej
ni¿ 12 t. bez wzglêdu na rodzaj  zawieszenia osi jezdnych:

1. Od 12 t do 18 t w³¹cznie o 2 lub 3 osiach jezdnych   1.768 z³
2. Powy¿ej 18 t do 36 t w³¹cznie o 2 lub 3 osiach jezdnych
                                                                                                          1.819 z³
3. Powy¿ej 36 t o 2 lub 3 i wiêcej osiach jezdnych        2.298 z³
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Uchwa³a  Nr III/17/2003
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Zawadzkiem  z dnia 13 grudnia 2002 r.

VI. Od przyczepy lub naczepy, która ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z    dzia³alno-
�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku  rolnego, bez
wzglêdu na rodzaj zawieszenia osi jezdnych:

1. Od 12 t o 1osi jezdnej                                       936 z³
2. - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej orzek³o

o niewa¿no�ci w tej czê�ci uchwa³y .
3. Od 12 ton i poni¿ej 36 ton o 3 i wiêcej osiach jezdnych
                                                                                         1.100 z³
4. - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej orzek³o

o niewa¿no�ci w tej czê�ci uchwa³y.
5. powy¿ej 36 ton o 3 i wiêcej osiach jezdnych       1.400 z³

§ 2.    Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi  Mia-
sta i Gminy Zawadzkie.

§ 3.  Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
szenia w wojewódzkim dzienniku urzêdowym i podlega poda-
niu do wiadomo�ci publicznej na terenie miasta i gminy Za-
wadzkie w sposób zwyczajowo przyjêty.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Urszula Taibert



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 24 - 1445 - Poz. 596-597

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym([ Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 ) w
zwi¹zku z art. 5, art. 7 ust. 3, art. 14 pkt. 1, 2, 3, art. 15, art. 18, art.
19 pkt. 1 lit. a i d   ustawy  z dnia  12 stycznia 1991 r.  o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz. U. z  2002 r.  Nr 9 poz. 84; 2002 r. Nr 200 poz.
1683 ) -  Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala , co nastêpuje:

  § 1.    Zmienia siê tre�æ uchwa³y Nr II/13/2002 Rady Miej-
skiej w Zawadzkiem z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie okre-
�lenia wysoko�ci stawek podatków i op³at lokalnych oraz zwol-
nieñ z podatku  od nieruchomo�ci na 2003 rok  w sposób nastê-
puj¹cy:

1) § 1 pkt. 2 lit. b. otrzymuje brzmienie:
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej

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

2) § 1 pkt. 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w za-

kresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych;

596

Uchwa³a  Nr III/18/2003
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia  27 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr II/13/2002 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 13 grudnia 2002 r.

3) § 5 otrzymuje brzmienie:
Uchwala siê op³atê administracyjn¹ za czynno�ci urzêdo-

we wykonywane przez podleg³e gminie organy, a nie objête  prze-
pisami o op³acie skarbowej w nastêpuj¹cych wysoko�ciach:

a) za wydanie wypisu z planu zagospodarowania prze-
strzennego  13,00 z³,

b) za wydanie wyrysu z planu zagospodarowania prze-
strzennego  20,00 z³,

c) za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania
przestrzennego 32,00 z³.

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Zawadzkie.

§ 3.   Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
szenia w wojewódzkim dzienniku urzêdowym i podlega poda-
niu do wiadomo�ci publicznej na terenie miasta i gminy Za-
wadzkie w sposób zwyczajowo przyjêty.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Urszula Taibert

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie  gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zm.) oraz art. 34 ust. 5  ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 z
pó�n. zm.) i § 2 ust. 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
15 stycznia 2002r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu udzie-
lania pomocy w do¿ywianiu uczniów w 2002r. (Dz. U. Nr 6, poz.
56)  oraz § 2 ust. 2 rozp. Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r.
w sprawie szczegó³owych zasad i trybu udzielania pomocy w
do¿ywianiu uczniów w 2003 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 133) - Rada
Miejska w Zawadzkiem uchwala, co nastêpuje :

§ 1.   W przypadku, gdy dochód na osobê w rodzinie  ucznia
przekracza 100% dochodu,  o którym mowa w art. 4 ust. 1 usta-
wy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy spo³ecznej  (Dz. U. z
1998 r. Nr 64, poz. 414 z pó�n. zm.) wydatki poniesione  na
przygotowanie  przyznanego posi³ku podlegaj¹ zwrotowi w czê-
�ci lub  w ca³o�ci zgodnie z decyzj¹ kierownika O�rodka Pomo-
cy Spo³ecznej.
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Uchwa³a  Nr III/22/2003
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w do¿ywianiu uczniów w 2003 r.

§ 2.    W uzasadnionych przypadkach Kierownik O�rodka
Pomocy Spo³ecznej mo¿e odst¹piæ  od zwrotu  czê�ci lub ca³o-
�ci  odp³atno�ci  za wykonane us³ugi.

§ 3.1. Nale¿no�æ miesiêczna z tytu³u zwrotu odp³atno�ci
za posi³ki jest wp³acana na konto  O�rodka Pomocy Spo³ecznej.

2. Nale¿no�æ, o której  mowa w ust. 1, winna byæ uiszcza-
na, w terminie do 10-go dnia, miesi¹ca nastêpuj¹cego po mie-
si¹cu, w którym udzielono pomocy w do¿ywianiu  uczniów.

§ 4.   Traci moc uchwa³a Nr XXXI/204/02 Rady Miejskiej w
Zawadzkiem z dnia  25 lutego 2002 r. w sprawie zasad zwrotu
wydatków poniesionych na pomoc w do¿ywianiu uczniów  w
2002 roku.

§ 5.    Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Zawadzkie.

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

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Urszula Taibert
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Dziennik Urzêdowy

     Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia  8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) oraz art. 4a ust. 3
pkt 2 ustawy z dnia 4 wrze�nia 1997 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania
wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asno�ci
(Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz.1299; 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089),
Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co nastêpuje:

§ 1.  Wyra¿a siê zgodê na udzielanie przez Burmistrza Miasta i Gminy
Zawadzkie bonifikat od op³at za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wie-
czystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asno�ci nieru-
chomo�ci wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

§ 2.Bonifikatê, o której mowa w § 1, przyznaje siê na wniosek u¿yt-
kownika wieczystego, któremu przys³uguje prawo do przekszta³cenia u¿yt-
kowania wieczystego w prawo w³asno�ci nieruchomo�ci.

§ 3.Op³atê za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego  w
prawo w³asno�ci nieruchomo�ci ustala siê w sposób okre�lony w art. 4a ust.
1 lub ust. 2 ustawy z   dnia 4 wrze�nia 1997 r. o przekszta³ceniu prawa
u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo
w³asno�ci.
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Uchwa³a   Nr III/23/2003
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie bonifikaty od op³at za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom
 fizycznym  w prawo w³asno�ci nieruchomo�ci.

§ 4. Wysoko�æ bonifikaty, o której mowa w § 2, wynosi 90% op³aty za
przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asno�ci nie-
ruchomo�ci ustalonej w sposób okre�lony  w art. 4a ust. 1 lub ust. 2 ustawy
z dnia 4 wrze�nia 1997 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczyste-
go przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asno�ci.

§ 5.Op³atê za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w
prawo w³asno�ci nieruchomo�ci z zastosowaniem bonifikaty, o której mowa
w § 1, 2 i 4, ustala siê wed³ug wzoru:

O = (Cn - Wuw)  x  0,1,   gdzie:
O   - op³ata za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego

obliczona  z zastosowaniem bonifikaty
Cn     -  cena nieruchomo�ci równa jej warto�ci
Wuw  -  warto�æ prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomo�ci
0,1    -   wspó³czynnik dla obliczenia op³aty z zastosowaniem bonifikaty.

§ 6.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy
Zawadzkie.

§ 7.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego oraz
podaniu do publicznej wiadomo�ci na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta i
Gminy w Zawadzkiem.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Urszula Taibert

Na podstawie art.35 ust.2i ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o
pomocy spo³ecznej (Dz.U. z 1998r. Nr 64,poz.414 z pó�ñ.zm), a tak¿e
w oparciu o przed³o¿one mi wnioski Dyrektorów dps jw.:

Ustalam miesiêczny koszt utrzymania w 2003 roku miesz-
kañca w domu pomocy spo³ecznej:

- dla Kombatantów w kwocie 1.844,92 z³, s³ownie: jeden ty-
si¹c osiemset czterdzie�ci cztery z³ote dziewiêædziesi¹t dwa grosze,
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Stanowisko
Prezydenta Miasta Opola

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie ustalenia na 2003 rok miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkañca w Domu Pomocy Spo³ecznej dla
Kombatantów w Opolu oraz Domu Pomocy Spo³ecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Pielêgniarek III Regu³y

�w. Franciszka w Opolu

- prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Pielêgniarek
III Regu³y �w. Franciszka w kwocie 2.005,77 z³, s³ownie: dwa tysi¹-
ce piêæ z³otych siedemdziesi¹t siedem groszy.

Stanowisko niniejsze podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

Prezydent Miasta
                                                          Ryszard Zembaczyñski


