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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz.
1591;  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 / oraz art. 109 w zwi¹zku z art. 119 oraz art.110
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;  2001 r.  Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499,
Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070,  Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz.
1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623;  2002 r. Nr 41, poz.
363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 156, poz. 1300 / oraz art. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach
1999 -  2002 / Dz. U. z 1998 r., Nr 150, poz. 983, Nr 162, poz.1119;
2000 r. Nr 95, poz. 1041;   2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 55, poz. 574,
Nr 145, poz. 1623 / -Rada Miejska w Bia³ej uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian w bud¿ecie Gmi-
ny Bia³a na 2002 rok.

ZWIÊKSZA SIÊ BUD¯ET PO STRONIE DOCHODÓW
                                                                 o  kwotê    34.170,00

 Dzia³ 010 - Rolnictwo i ³owiectwo             o  kwotê       2.000,00

Rozdzia³ 01022 - Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t
oraz badania monitoringowe pozosta³o�ci chemicznych  w tkan-
kach   zwierz¹t i produktach pochodzenia zwierzêcego

                                                                  o  kwotê      2.000,00

§ 069 Wp³ywy z ró¿nych op³at                      o  kwotê     2.000,00

 Dzia³ 756 - Dochody od osób prawych, od osób fizycznych
i od innych  jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej

                                                                 o  kwotê      2.500,00

Rozdzia³ 75616 - Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le-
�nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno�ci-
cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych  od osób fi-
zycznych                                                               o  kwotê   2.500,00

§ 034 Podatek od �rodków transportowych o kwotê    2.500,00

 Dzia³ 758 - Ró¿ne rozliczenia          o  kwotê         5.170,00

Rozdzia³ 75801 - Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla
 jednostek samorz¹du terytorialnego  o  kwotê         5.170,00

§ 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
                                                                o  kwotê        5.170,00
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Uchwa³a  Nr II/21/2002
Rady Miejskiej w Bia³ej

z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy Bia³a na rok kalendarzowy 2002 .

 Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna                o  kwotê    2.500,00

Rozdzia³ 85328 - Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne
us³ugi opiekuñcze                                                            o  kwotê     2.500,00

§ 083 Wp³ywy z us³ug                                  o  kwotê     2.500,00

 Dzia³ 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
                                                              o  kwotê      22.000,00

Rozdzia³ 85401 - �wietlice szkolne        o  kwotê      22.000,00

§ 083 Wp³ywy z us³ug                         o  kwotê     22.000,00

ZMNIEJSZA SIÊ BUD¯ET PO STRONIE DOCHODÓW
                                                                 o  kwotê     38.000,00

 Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa o  kwotê      10.000,00

Rozdzia³ 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�cia-
mi                                                                     o  kwotê      10.000,00

§ 049 Wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez
jednostki samorz¹du terytorialnego na podstawie odrêbnych
ustaw                                                                 o  kwotê    10.000,00

 Dzia³ 750 - Administracja publiczna       o  kwotê       25.000,00

Rozdzia³ 75023 - Urzêdy gmin                  o  kwotê       25.000,00

§ 069 Wp³ywy z ró¿nych op³at                  o  kwotê      15.000,00
§ 083 Wp³ywy z us³ug                                    o  kwotê      10.000,00

 Dzia³ 756 - Dochody od osób prawych, od osób fizycznych
i od innych  jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej

                                                                 o  kwotê      3.000,00

Rozdzia³ 75619 - Wp³ywy z ró¿nych rozliczeñ  o  kwotê     3.000,00

§ 046 Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej        o  kwotê     3.000,00

ZWIÊKSZA SIÊ BUD¯ET PO STRONIE WYDATKÓW
                                                                 o  kwotê  163.437,00

 Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa   o  kwotê      40.000,00

Rozdzia³ 70004 - Ró¿ne jednostki obs³ugi gospodarki
mieszkaniowej                                              o  kwotê      40.000,00

wydatki bie¿¹ce                                                       o kwotê      40.000,00

 Dzia³ 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-
po¿arowa                                                       o  kwotê      47.500,00
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Rozdzia³ 75412 - Ochotnicze stra¿e po¿arne
                                                              o  kwotê      47.500,00

wydatki bie¿¹ce                                                 o kwotê       7.500,00
wydatki maj¹tkowe                                               o  kwotê     40.000,00

 Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie            o  kwotê       5.170,00

Rozdzia³ 80101 -  Szko³y podstawowe      o  kwotê       5.170,00

wydatki bie¿¹ce                                                      o kwotê       5.170,00
w tym:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi          o kwotê       5.170,00

 Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                   o  kwotê      30.767,00

Rozdzia³ 90002 - Gospodarka odpadami  o  kwotê      30.767,00

wydatki bie¿¹ce                                    o kwotê      30.767,00
w tym:
dotacja                                                              o kwotê       30.767,00

 Dzia³ 926 - Kultura fizyczna i sport         o  kwotê      40.000,00

Rozdzia³ 92601 - Obiekty sportowe        o  kwotê      40.000,00

wydatki maj¹tkowe                             o kwotê      40.000,00

ZMNIEJSZA SIÊ BUD¯ET PO STRONIE WYDATKÓW
                                                                o  kwotê  167.267,00

 Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa o  kwotê       2.151,00

Rozdzia³ 70095 - Pozosta³a dzia³alno�æ   o  kwotê       2.151,00

wydatki maj¹tkowe                                             o kwotê       2.151,00

 Dzia³ 710 - Dzia³alno�æ us³ugowa          o  kwotê     50.000,00

Rozdzia³ 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficz-
ne                                                                      o  kwotê     50.000,00

wydatki maj¹tkowe                                            o kwotê      50.000,00

 Dzia³ 758 - Ró¿ne rozliczenia                   o  kwotê     35.116,00

Rozdzia³ 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
                                                                o  kwotê     35.116,00

rezerwy                                                             o kwotê     35.116,00

 Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                   o  kwotê      80.000,00

Rozdzia³ 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg
                                                               o  kwotê      80.000,00

wydatki bie¿¹ce                                                  o kwotê      80.000,00

§ 2. Wielko�æ bud¿etu po wprowadzonych zmianach wy-
nosi:

Plan dochodów bud¿etu                                                                                 14.414.113,00
Plan wydatków bud¿etu                                                                                 14.323.375,00

Ró¿nicê pomiêdzy wielko�ci¹ dochodów a wydatków zrów-
nowa¿ono:

Nadwy¿k¹ bud¿etow¹ pochodz¹c¹ z wolnych �rodków
                                                                            - 163.262,00 z³.
Rozchody / sp³ata kredytów /                       - 254.000,00 z³.
                                                                         ----------------------
                                                                               90.738,00 z³.

�rodki te przeznaczone zosta³y na sp³atê kredytu.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bia³ej.

§ 4.Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach og³oszeñ w
urzêdzie oraz na tablicach og³oszeñ na terenie gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Joachim Kosz
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Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym  / Dz. U. z 2001 r.   Nr 142,
poz.1591z pó�n.zm./   oraz art. 68 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomo�ciami / Dz. U. z 2000r. Nr 46,
poz. 543 /  -   Rada  Miejska w  Brzegu   uchwala,  co nastêpuje :

§ 1. 1.Upowa¿nia Burmistrza Miasta do udzielenia oso-
bom fizycznym, od  ceny sprzeda¿y nieruchomo�ci oddanych w
u¿ytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe,  bonifi-
katy w wysoko�ci  3% za ka¿dy rok trwania prawa u¿ytkowania
wieczystego, jednak nie wy¿szej ni¿ 85% .
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Uchwa³a  Nr  VIII/54/03
Rady Miejskiej w  Brzegu

z dnia  28 marca 2003 r.

w sprawie udzielenia osobom fizycznym bonifikaty od ceny sprzeda¿y prawa w³asno�ci nieruchomo�ci oddanych
w u¿ytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe.

2.Do czasu trwania prawa u¿ytkowania wieczystego zalicza
siê okres u¿ytkowania wieczystego poprzedników prawnych.

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Brzegu

Janusz Gil

Dzia³aj¹c 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, 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z
dnia 20 lipca 2000r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 62, poz. 718,
2001r. Nr 46, poz. 499,  2002r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984)
- Rada Miejska w Kêdzierzynie-Ko�lu uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê Statut Gminy Kêdzierzyn-Ko�le w brzmie-
niu okre�lonym w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Komisja O�wiaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komi-
sja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Rodziny podejmuj¹ dzia³alno�æ
z chwil¹ wyboru przez Radê Miasta obydwu tych komisji.
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Uchwa³a Nr  VI/50/2003
Rady Miejskiej w Kêdzierzynie-Ko�lu

z dnia 27 lutego 2003r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kêdzierzyn-Ko�le.

§ 3. 1. Nastêpuj¹ce dotychczas dzia³aj¹ce komisje Rady
Miejskiej:

1) Komisja Rewizyjna,
2) Komisja Prawno-Administracyjna,
3) Komisja Urbanistyki, Architektury i �rodowiska Natu-

ralnego,
funkcjonuj¹ w dalszym ci¹gu pod dotychczasowymi na-

zwami, z dotychczasowym zakresem dzia³ania i w dotychcza-
sowym sk³adzie osobowym.

2. Dotychczas dzia³aj¹ca Komisja Finansowo-Bud¿eto-
wa funkcjonuje w dalszym ci¹gu w dotychczasowym sk³adzie
osobowym pod nazw¹ Komisja Finansowo-Gospodarcza, z
zakresem dzia³ania obejmuj¹cym wykonywanie zadañ z zakre-
su bud¿etu, finansów, planowania, rozwoju gospodarczego i
promocji Gminy, gospodarki komunalnej, rolnictwa, komuni-
kacji, handlu i us³ug.
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§ 4. Do czasu wyboru przez Radê Miasta Komisji O�wiaty,
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Spraw Socjal-
nych i Rodziny - dotychczas dzia³aj¹ce: Komisja O�wiaty i Kultury
oraz Komisja Zdrowia i Kultury Fizycznej funkcjonuj¹ pod dotych-
czasowymi nazwami, w dotychczasowych sk³adach osobowych
i w dotychczasowych zakresach dzia³ania.

§ 5. Pracownicy, z którymi nawi¹zano stosunek pracy w
Urzêdzie Miasta Kêdzierzyn-Ko�le w trybie mianowania przed
wej�ciem w ¿ycie niniejszej uchwa³y, zachowuj¹ status pracow-
ników mianowanych.

§ 6. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Nr XXXII/211/96 z
dnia 19 kwietnia 1996r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy
Kêdzierzyn-Ko�le, zmieniona uchwa³ami Rady Miejskiej Nr XXXVI/
223/96 z dnia 2 lipca 1996r., Nr XXXVII/238/96 z dnia 29 sierpnia
1996r., Nr LII/374/97 z dnia 3 czerwca 1997r., Nr XIII/145/99 z
dnia 24 czerwca 1999r., Nr XXXII/383/2000 z dnia 30 listopada
2000r., Nr XLII/491/2001 z dnia 12 lipca 2001r., Nr XLIII/522/2001
z dnia 30 sierpnia 2001r., oraz Nr LI/640/2002 z dnia 25 kwietnia
2002r.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Ryszard Pacu³t

Za³¹cznik
 do uchwa³y Nr VI/50/2003

Rady Miejskiej w Kêdzierzynie-Ko�lu
z dnia 27 lutego  2003 r.

STATUT GMINY KÊDZIERZYN-KO�LE

ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miasta Kêdzie-

rzyn-Ko�le
2) Przewodnicz¹cym Rady - nale¿y przez to rozumieæ Prze-

wodnicz¹cego Rady Miasta Kêdzierzyn-Ko�le,
3) komisji lub komisjach - nale¿y przez to rozumieæ komi-

sjê lub komisje Rady Miasta Kêdzierzyn-Ko�le,
4) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ gminê Kêdzierzyn-

Ko�le,
5) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê

Rewizyjn¹ Rady Miasta Kêdzierzyn-Ko�le,
6) Prezydencie Miasta - nale¿y przez to rozumieæ  Prezy-

denta Miasta Kêdzierzyn-Ko�le,
7) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Kêdzie-

rzyn-Ko�le,
8) Urzêdzie Miasta - nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Miasta

Kêdzierzyn- Ko�le.

ROZDZIA£ II
PO£O¯ENIE, GRANICA, INSYGNIA GMINY ORAZ SIEDZI-

BA JEJ ORGANÓW

§ 2. 1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Kêdzierzyñsko-Koziel-
skim, w Województwie Opolskim i obejmuje obszar 123 km2.

2. Granice terytorialne Gminy okre�la mapa w skali 1:100000,
stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.

3. Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Kêdzierzyn-Ko�le.
4. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze

zwane osiedlami.
5.  Prezydent Miasta prowadzi wykaz jednostek pomocni-

czych Gminy.

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

2.  Prezydent Miasta prowadzi wykaz gminnych jednostek
organizacyjnych.

§ 4. Insygniami Gminy s¹:
1) herb Gminy,
2) barwy Gminy,
3) hejna³ Gminy.

§ 5. 1. Herbem Gminy jest wizerunek trzech czarnych g³ów
koz³ów ze z³otymi rogami, umieszczonych na srebrnej tarczy.
Wszystkie g³owy zwrócone s¹ do siebie. Dwie znajduj¹ siê w
górnej czê�ci tarczy a trzecia na dole - szyj¹ skierowana w pra-
w¹ stronê tarczy. Wzór herbu okre�la za³¹cznik nr 2  do Statutu.

2. Barwy Gminy okre�la jej flaga, koloru czarnego, ¿ó³tego
i bia³ego. Flag¹ Gminy jest prostok¹tny p³at tkaniny o proporcji
szeroko�ci do d³ugo�ci 5:8, który podzielony jest na dwa pozio-
me pasy o proporcji górnego do dolnego 3:2. Górny pas jest
koloru bia³ego a dolny ¿ó³tego. Na górnym bia³ym pasie w jego
lewej czê�ci umieszczony jest herb Gminy. Wzór flagi okre�la
za³¹cznik nr 3 do Statutu.

3. Hejna³em Gminy jest tekst muzyczny, którego zapis
nutowy okre�la za³¹cznik nr 4 do Statutu.

4. Zasady u¿ywania herbu i barw Gminy oraz hejna³u Gminy
okre�la  Rada w odrêbnej uchwale.

§ 6. Rada Miasta mo¿e ustanowiæ odrêbn¹ uchwa³¹ pie-
czêæ gminy.

ROZDZIA£ III
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

§ 7. 1. Jednostkami pomocniczymi Gminy s¹ osiedla.
2. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale osiedla, a tak¿e

zmianie jego granic rozstrzyga Rada w drodze uchwa³y, z
uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:

1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub znie-
sienia osiedla mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednost-
ka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy Gminy,

2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie osiedla
musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okre�la
Rada odrêbn¹ uchwa³¹,

3) projekt granic osiedla sporz¹dza Prezydent Miasta,
uwzglêdniaj¹c wyniki konsultacji, o których mowa w pkt. 2,

4) przebieg granic osiedli powinien - w miarê mo¿liwo�ci
- uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komu-
nikacyjne i wiêzi spo³eczne.

3. Do znoszenia osiedli stosuje siê odpowiednio ust. 2.

§ 8. 1. W bud¿ecie gminy okre�la siê �rodki przeznaczone
na finansowanie kosztów zwi¹zanych  z funkcjonowaniem osiedli.
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2. Dysponentem �rodków, o których mowa w ust. 1, jest
Prezydent Miasta, który przy wydatkowaniu tych �rodków wspó³-
dzia³a z organami wykonawczymi osiedli.

3. Osiedla korzystaj¹ z nieruchomo�ci gminnych oddanych
im w nieodp³atne u¿ywanie. Dochody z tych nieruchomo�ci s¹
dochodami bud¿etu Gminy.

ROZDZIA£ IV
ORGANIZACJA WEWNÊTRZNA RADY

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

§ 10.1. Oprócz Komisji Rewizyjnej Rada powo³uje nastê-
puj¹ce sta³e komisje:

1) Finansowo-Gospodarcz¹ do wykonywania zadañ z za-
kresu bud¿etu, finansów, planowania, rozwoju gospodarczego i
promocji gminy, gospodarki komunalnej, rolnictwa, komunikacji,
handlu i us³ug,

2) Urbanistyki, Architektury i �rodowiska Naturalnego do
wykonywania zadañ z zakresu planowania przestrzennego, go-
spodarki terenami, budownictwa, ochrony �rodowiska natural-
nego, ekorozwoju miasta, proponowania celów priorytetowych w
wydatkowaniu Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska,

3) O�wiaty, Kultury i Kultury Fizycznej do wykonywania za-
dañ z zakresu o�wiaty, kultury, sportu, rekreacji i turystyki,

4) Zdrowia, Spraw Socjalnych i Rodziny do wykonywania
zadañ z zakresu ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, spraw
socjalnych i pomocy spo³ecznej, polityki prorodzinnej, przeciw-
dzia³ania patologii i polityki mieszkaniowej, a w szczególno�ci
sprawowania kontroli spo³ecznej w tym zakresie,

5) Prawno-Administracyjn¹ do wykonywania zadañ z zakre-
su porz¹dku publicznego, ochrony przeciwpo¿arowej, opiniowa-
nia dokumentów i aktów prawnych, przygotowywania wyborów
³awników s¹dów powszechnych, wyborów samorz¹dów osiedlo-
wych i projektowania statutów tych samorz¹dów,

2. W sk³ad komisji, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, wchodzi
od 5 do 13 radnych.

3. W sk³ad komisji, o których mowa w ust. 1 pkt. 2-5, wcho-
dzi od 5 do 7 radnych.

4. Przewodnicz¹cych komisji, o których mowa w ust. 1
pkt. 1-5, wybiera Rada.

§ 11. 1. Czynno�ci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji
obejmuj¹:

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

2) przygotowanie porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem

spo�ród radnych obecnych na sesji.
2. Porz¹dek obrad pierwszej sesji Rady nowej kadencji

powinien obejmowaæ informacjê Prezydenta Miasta poprzedniej
kadencji o stanie mienia komunalnego.

§ 12. 1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady ko-
ordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.

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

3. Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady wcho-
dz¹ce w sk³ad Urzêdu Miasta. Obs³uga ta obejmuje w szczegól-
no�ci wysy³anie zawiadomieñ o sesjach Rady i posiedzeniach
komisji oraz sporz¹dzanie protoko³ów z sesji Rady i posiedzeñ
komisji.

Radni

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

2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub
posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobec-
no�æ, sk³adaj¹c stosowne pisemne wyja�nienia na rêce Prze-
wodnicz¹cego Rady lub Przewodnicz¹cego komisji.

§ 14. Radni, stosownie do potrzeb utrzymywania kontak-
tów z mieszkañcami Gminy mog¹ korzystaæ z pomieszczeñ
Urzêdu Miasta, gminnych jednostek organizacyjnych lub jed-
nostek pomocniczych gminy.

Zasady dzia³ania klubów radnych

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

§ 16. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest pisemne za-
deklarowanie udzia³u w nim przez co najmniej 4 radnych.

2. Powstanie klubu jest niezw³ocznie zg³oszone na pi-
�mie Przewodnicz¹cemu Rady.

3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków wraz z imiennymi deklaracjami wst¹-

pienia do klubu,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania ,prze-

wodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego poinfor-
mowania o tym na pi�mie Przewodnicz¹cego Rady.

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

§ 18. 1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw
kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.

2. Kluby mog¹ ulegaæ wcze�niejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków.

3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu z mocy Statutu, gdy licz-
ba ich cz³onków spadnie poni¿ej 4 radnych.

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

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

tutem.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocz-

nego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu
Rady.

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

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

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

ROZDZIA£ V
TRYB PRACY RADY

§ 22. 1. Rada oprócz uchwa³ w sprawach nale¿¹cych do
jej kompetencji, okre�lonych  w ustawach, mo¿e podejmowaæ
tak¿e uchwa³y zawieraj¹ce:

1) postanowienia proceduralne,
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2) deklaracje - ustalaj¹ce samozobowi¹zanie siê do okre-
�lonego postêpowania,

3) o�wiadczenia - ustalaj¹ce stanowisko w okre�lonej
sprawie,

4) apele - ustalaj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwanie ad-
resatów zewnêtrznych do okre�lonego postêpowania, podjêcia
inicjatywy czy zadania,

5) opinie - obejmuj¹ce o�wiadczenia wiedzy oraz oceny.
2. Do uchwa³, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-5, ma zasto-

sowanie przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy
uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.

§ 23. 1. Sesje Rady przygotowuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Przygotowanie sesji Rady obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie wys³ania radnym materia³ów, w tym projektów

uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów porz¹dku obrad.
3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porz¹dku obrad

sesji Rady oraz materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad wysy³a
siê radnym na polecenie Przewodnicz¹cego Rady najpó�niej
na 7 dni przed terminem sesji.

4. Zawiadomienie wraz  z materia³ami dotycz¹cymi sesji
Rady po�wiêconej uchwaleniu bud¿etu i rozpatrzeniu sprawoz-
dania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpó�niej na
14 dni przed terminem sesji.

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

6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie ob-
rad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomo�ci po-
przez umieszczenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta.

7. Terminy, o których mowa w ust. 3 i 4 rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po wys³aniu powiadomieñ i nie obejmuj¹
dnia odbywania sesji.

§ 24. 1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady ustala
listê osób zaproszonych na sesje. Listê tê mo¿e przedstawiæ do
zaopiniowania Prezydentowi Miasta.

2. W sesjach Rady uczestniczy Prezydent Miasta, a na jego
polecenie tak¿e jego zastêpcy oraz Sekretarz i Skarbnik Miasta.

3. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz kie-
rownicy jednostek organizacyjnych Urzêdu Miasta mog¹ zostaæ zobo-
wi¹zani przez Prezydenta Miasta do obecno�ci na sesjach Rady z
jego w³asnej inicjatywy lub na wniosek Przewodnicz¹cego Rady.

§ 25. Prezydent Miasta obowi¹zany jest udzieliæ Radzie
wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu
i odbyciu sesji.

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

§ 27. 1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego Rady b¹d� radnego,

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

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2,
Rada mo¿e postanowiæ w szczególno�ci ze wzglêdu na nie-
mo¿liwo�æ wyczerpania porz¹dku obrad lub konieczno�æ jego
rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów, a
tak¿e inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Ra-
dzie w³a�ciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy opu�cili obrady przed ich zakoñczeniem, odnotowuje siê
w protokole.

§ 28. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: ,,Otwieram ..................... sesjê
Rady Miasta Kêdzierzyn-Ko�le", okre�laj¹cej numer porz¹dko-
wy sesji ustalony narastaj¹co od pocz¹tku kadencji Rady.

2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy stwierdza, na pod-
stawie listy obecno�ci, prawomocno�æ obrad, a w przypadku
braku quorum zamyka obrady, wyznaczaj¹c nowy lub przewidy-
wany termin sesji. W protokole odnotowuje siê przyczyny, dla
których sesja nie odby³a siê.

§ 29. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pyta-
nie o ewentualne wnioski w sprawie zmian porz¹dku obrad,
polegaj¹cych na:

1) uzupe³nieniu tego porz¹dku obrad o okre�lony punkt,
2) skre�leniu z porz¹dku obrad okre�lonego punktu,
3) zmianie kolejno�ci punktów porz¹dku obrad.

§ 30. Porz¹dek obrad ka¿dej sesji Rady z wyj¹tkiem sesji
zwo³anej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorz¹dzie gminnym
winien obejmowaæ w szczególno�ci:

1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacjê Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach  po-

dejmowanych w okresie miêdzysesyjnym wraz z informacj¹ o
odpowiedziach na interpelacje z³o¿one na poprzedniej sesji,

3) informacjê o dzia³alno�ci Prezydenta Miasta w okresie
miêdzysesyjnym,

4) interpelacje, zapytania i wnioski radnych,
5) o�wiadczenia radnych,
6) informacje Przewodnicz¹cego Rady, przewodnicz¹cych

komisji Rady, przedstawicieli organów wykonawczych jednostek
pomocniczych gminy, Prezydenta Miasta.

§ 31. Informacje, o których mowa w § 30 pkt 3, sk³ada
Prezydent Miasta lub wyznaczony  przez niego zastêpca.

§ 32. 1. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych s¹ kiero-
wane do Prezydenta Miasta.

2. Interpelacja jest to pytanie na tle okre�lonych, z³o¿o-
nych  stanów faktycznych zwi¹zanych z funkcjonowaniem gminy,
wymagaj¹ca dla przygotowania odpowiedzi przetworzenia od-
no�nych informacji,

3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem, oraz wynikaj¹ce
zeñ pytania.

4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Prze-
wodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje
interpelacjê Prezydentowi Miasta. Na wniosek interpeluj¹cego
Przewodnicz¹cy umo¿liwia wyg³oszenie interpelacji podczas
sesji.

5. Odpowied� na interpelacje jest udzielana w formie pi-
semnej, w terminie 21 dni - na rêce Przewodnicz¹cego Rady i
radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.

6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Prezydent Miasta
lub w³a�ciwa osoba upowa¿niona do tego  przez Prezydenta
Miasta.

7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny
interpeluj¹cy mo¿e z³o¿yæ ponown¹ interpelacjê,

8. Zapytanie dotyczy takich zagadnieñ zwi¹zanych z funk-
cjonowaniem gminy, których wyja�nienie jest mo¿liwe niezw³ocz-
nie podczas sesji, na której zapytanie z³o¿ono,

9. Zapytania radni sk³adaj¹ ustnie,
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10. Je¿eli Prezydent Miasta nie jest w stanie niezw³ocznie
udzieliæ odpowiedzi na zapytanie albo gdy radny sk³adaj¹cy za-
pytanie uzna odpowied� za niezadawalaj¹c¹, do zapytania sto-
suje siê odpowiednio postanowienia dotycz¹ce  interpelacji.

11. Wniosek jest to, nie stanowi¹cy inicjatywy uchwa³o-
dawczej postulat podjêcia lub zaniechania przez Prezydenta
Miasta albo kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
okre�lonych dzia³añ.

12. Do wniosków stosuje siê odpowiednio postanowie-
nia ust. 4-6.

13. O�wiadczenie jest wyra¿eniem przez radnego stano-
wiska w sprawie nie objêtej porz¹dkiem obrad.

14. O�wiadczenia s¹ sk³adane ustnie lub w formie pi-
semnej do protoko³u.

§ 33. 1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug
ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad ka¿-
dym z punktów.

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

3. Radny mo¿e kierowaæ do Przewodnicz¹cego Rady, Pre-
zydenta Miasta lub przewodnicz¹cych komisji pytania dotycz¹ce
projektów uchwa³ objêtych porz¹dkiem obrad.

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

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

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

7. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e w ka¿dym czasie - z w³a-
snej inicjatywy lub na wniosek radnego - zarz¹dziæ przerwê w
obradach.

§ 34.1. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej czuwa nad spraw-
nym przebiegiem porz¹dku obrad, w tym zw³aszcza w odniesie-
niu do wyst¹pieñ radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w
sesji.

2. W przypadku stwierdzenia, ¿e w swoim wyst¹pieniu rad-
ny odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przekracza prze-
znaczony czas, Przewodnicz¹cy mo¿e zwróciæ radnemu uwagê
dwukrotnie, a je�li to nie skutkuje, mo¿e odebraæ mu g³os.

3. Je¿eli tre�æ lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w oczywisty sposób zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, b¹d�
uchybiaj¹ powadze sesji Przewodnicz¹cy przywo³uje radnego
,,do porz¹dku", a je�li to nie skutkuje, mo¿e odebraæ g³os; fakt
ten odnotowuje siê w protokole sesji.

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

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

§ 36.1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejno-
�ci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególno�ci
dotycz¹cych nastêpuj¹cych postanowieñ proceduralnych:

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

2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu ,,za" i jednego g³osu
,,przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod g³oso-
wanie.

§ 37.1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy
Rady zamyka dyskusjê nad rozpatrywanym projektem uchwa³y.
W razie potrzeby zarz¹dza przerwê w celu umo¿liwienia w³a�ci-
wej komisji lub Prezydentowi Miasta ustosunkowania siê do
zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a je�li zaistnieje taka
konieczno�æ - przygotowania poprawek w rozpatrywanym pro-
jekcie oraz uzyskania opinii prawnej w ich przedmiocie.

2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpo-
czyna procedurê g³osowania.

3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ
radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wnio-
sku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.

4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zarz¹dziæ ponowne g³oso-
wanie w razie w¹tpliwo�ci co do wyników poprzedniego g³oso-
wania w tej samej sprawie.

§ 38. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê ,,Zamykam
.......................... sesjê Rady Miasta Kêdzierzyn-Ko�le" okre�laj¹-
c¹ numer porz¹dkowy, o którym mowa w § 28 ust. 1.

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.

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

§ 39. 1. Pracownik Biura Rady sporz¹dza z ka¿dej sesji
protokó³.

2. Przebieg sesji nagrywa siê na magnetyczny albo elek-
troniczny no�nik d�wiêku lub obrazu, który przechowuje siê do
czasu podjêcia uchwa³y o jakiej mowa w § 30 pkt 1.

§ 40. 1. Protokó³ z sesji powinien odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególno�ci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej roz-

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

2) stwierdzenie prawomocno�ci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewen-

tualnym podaniem przyczyn nieobecno�ci,
4) odnotowanie przyjêcia przez Radê protoko³u z poprzed-

niej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) opis przebiegu obrad, a w szczególno�ci streszczenie

wyst¹pieñ i wniosków zg³oszonych w trakcie dyskusji nad pro-
jektami uchwa³ objêtych porz¹dkiem obrad, a nadto odnotowa-
nie faktów zg³oszenia w tej dyskusji pisemnych wyst¹pieñ, które
za³¹cza siê do protoko³u,

7) streszczenie ustnych zapytañ i o�wiadczeñ radnych,
8) opis g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów:

,,za", ,,przeciw"  i ,,wstrzymuj¹cych siê" oraz g³osów niewa¿nych,
9) tre�æ podjêtych przez Radê postanowieñ procedural-

nych, o których mowa w § 35 ust. 1,
10) podpis Przewodnicz¹cego Rady i osoby sporz¹dzaj¹-

cej protokó³.

§ 41. Poprawki do protoko³u danej sesji Rady radni mog¹
zg³aszaæ do momentu przyjêcia tego protoko³u przez Radê, przy
czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Rada po ewentualnym wy-
s³uchaniu protokolanta i odtworzeniu przes³uchania magnetycz-
nego lub elektronicznego zapisu przebiegu sesji.
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§ 42. 1. Do protoko³u do³¹cza siê:
1) listê obecno�ci radnych,
2) odrêbn¹ listê zaproszonych go�ci,
3) teksty przyjêtych przez Radê uchwa³, z wyj¹tkiem uchwa³

w sprawach postanowieñ proceduralnych, o których mowa w
§ 35 ust. 1,

4) usprawiedliwienia osób nieobecnych,
5) pisemne wyst¹pienia radnych, o których mowa  w § 40

ust. 2 pkt 6,
6) dokumentacjê tajnych g³osowañ przeprowadzonych na

sesji Rady,
7) interpelacje i wnioski radnych,
8) o�wiadczenia radnych, o ile zosta³y z³o¿one na pi�mie,
9) inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego

Rady w trakcie sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Prezydentowi Miasta

uchwa³y najpó�niej w ci¹gu 6 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Prezydentowi Miasta pro-

tokó³ z sesji w terminie 14 dni od dnia zakoñczenia sesji.

§ 43. Uchwa³y, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 3 s¹
sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.

§ 44. 1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z rad-
nych oraz Prezydent Miasta, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹
inaczej.

2.  Osoby, którym przys³uguje inicjatywa uchwa³odawcza
sk³adaj¹ projekty uchwa³ Przewodnicz¹cemu Rady wraz z uza-
sadnieniem. Uzasadnienie projektu uchwa³y stanowi¹cej ini-
cjatywê uchwa³odawcz¹ Prezydenta Miasta zawiera informacjê
o skutkach finansowych realizacji projektowanej uchwa³y.

3. Projekt uchwa³y powinien odpowiadaæ wymogom okre-
�lonym w przepisach reguluj¹cych zasady techniki prawodaw-
czej.

4. Je¿eli przepisy prawa nak³adaj¹ obowi¹zek zaopinio-
wania lub uzgodnienia kwestii bêd¹cej przedmiotem projektu
uchwa³y przez organy w³adzy publicznej lub inne podmioty - opi-
niê tak¹ lub uzgodnienie za³¹cza siê do projektu uchwa³y.

5. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodno�ci z
prawem przez radcê prawnego lub adwokata.

6. Projekt uchwa³y stanowi¹cy inicjatywê uchwa³odawcz¹
radnego lub radnych, Przewodnicz¹cy Rady przekazuje w termi-
nie 7 dni Prezydentowi Miasta, celem zajêcia stanowiska, w tym
ustalenia skutków finansowych realizacji projektowanej uchwa³y,
oraz pozyskania opinii co do jej zgodno�ci z prawem. W przy-
padkach, o których mowa w ust. 4, Prezydent Miasta niezw³ocz-
nie wystêpuje do w³a�ciwego organu lub podmiotu o opiniê,
albo dokonuje z nim stosownych uzgodnieñ. Prezydent zwraca
Przewodnicz¹cemu Rady projekt wraz ze swym stanowiskiem i
opini¹ prawn¹ w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Je�li
projekt uchwa³y wymaga opinii lub uzgodnieñ, o których mowa
w ust. 4, Prezydent Miasta zwraca Przewodnicz¹cemu Rady pro-
jekt uchwa³y wraz z tymi opiniami lub uzgodnieniami w ci¹gu 7
dni od daty ich otrzymania.

§ 45. 1. Przewodnicz¹cy Rady decyduje o skierowaniu na
sesjê Rady lub na posiedzenie w³a�ciwej komisji projektu
uchwa³y odpowiadaj¹cego wymogom okre�lonym w   § 43.

2. Przewodnicz¹cy Rady niezw³ocznie kieruje projekt
uchwa³y na posiedzenie w³a�ciwej komisji, je�li tak przewiduj¹
odrêbne przepisy.

§ 46. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.

§ 47. 1. Prezydent ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w reje-
strze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.

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

Procedura g³osowania

§ 48. 1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewod-

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

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

4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy Rady.

§ 49. 1. W g³osowaniu tajnym  radni g³osuj¹ za pomoc¹
kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo
Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przepro-
wadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onio-
nym spo�ród siebie przewodnicz¹cym.

2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³oso-
wania obja�nia sposób g³osowania i przeprowadza je, wyczytu-
j¹c kolejno radnych z listy obecno�ci.

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

4. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.

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

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

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

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

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

§ 51. 1. Je¿eli w danej sprawie zostanie zg³oszony wnio-
sek o odrzucenie projektu uchwa³y lub wniosek o skierowanie
projektu uchwa³y do w³a�ciwej komisji, w pierwszej kolejno�ci
Rada g³osuje wniosek o odrzucenie projektu uchwa³y, a w dal-
szej kolejno�ci wniosek o skierowanie projektu uchwa³y do w³a-
�ciwej komisji.

2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych para-
grafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich ko-
lejno�ci, z tym, ¿e w pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy Rady
poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub od-
rzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

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

4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okre�lon¹
w ust.2.
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5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cz-
nie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.

6. Przewodnicz¹cy Rady zarz¹dza g³osowanie w ostatniej
kolejno�ci za przyjêciem uchwa³y w ca³o�ci ze zmianami wynika-
j¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.

7. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e odroczyæ g³osowanie, o któ-
rym mowa w ust. 6, na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wsku-
tek przyjêtych poprawek nie zachodzi sprzeczno�æ pomiêdzy po-
szczególnymi postanowieniami uchwa³y.

§ 52. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku
osób lub mo¿liwo�ci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na
który oddano liczbê g³osów ,,za" wiêksz¹ od liczby g³osów ,,za"
oddanych na pozosta³e, z zastrze¿eniem, i¿ liczba ta jest wiêksza
ni¿ liczba g³osów ,,przeciw".

Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹du
terytorialnego

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

2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zaintere-
sowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy rad zain-
teresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

§ 54. 1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zain-
teresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e rady
uczestnicz¹ce we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.

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

Komisje Rady

§ 55.1. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y w szczególno�ci:
1) opiniowanie przed³o¿onych im projektów uchwa³ Rady

oraz informacji Prezydenta Miasta,
2) formu³owanie i zg³aszanie Radzie wniosków dotycz¹-

cych przed³o¿onych im projektów uchwa³ Rady oraz informacji
Prezydenta.

2. Przedmiot i czasokres dzia³ania komisji dora�nej okre-
�la Rada w uchwale powo³uj¹cej tak¹ komisjê.

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

2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom sta³ym dokonanie w pla-
nie pracy stosownych zmian.

§ 57. 1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je

Przewodnicz¹cemu Rady oraz Prezydentowi Miasta do wiado-
mo�ci.

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

§ 59. 1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Posiedzenia komisji zwo³uje przewodnicz¹cy komisji lub

Przewodnicz¹cy Rady.

§ 60. 1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych w terminie do 31
marca ka¿dego roku sk³adaj¹ Radzie sprawozdania z dzia³alno-
�ci komisji w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie z dzia³alno�ci komisji dora�nej przewodni-
cz¹cy tej komisji przedstawia Radzie najpó�niej w terminie14 dni po
up³ywie czasokresu, na który komisja ta zosta³a powo³ana.

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

ROZDZIA£ VI
KOMISJA REWIZYJNA

Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 62. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z 5 do 8 cz³onków, w tym:
1) Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, zwanego da-

lej Przewodnicz¹cym, wybieranego przez Radê,
2) Wiceprzewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, zwanego

dalej Wiceprzewodnicz¹cym, wybieranego przez Komisjê Re-
wizyjn¹ na wniosek Przewodnicz¹cego,

3) od 3 do 6 cz³onków wybieranych przez Radê.

§ 63. 1. Przewodnicz¹cy organizuje pracê Komisji Rewi-
zyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecno�ci prze-
wodnicz¹cego lub jego wy³¹czenia w trybie wskazanym w § 64,
zadania Przewodnicz¹cego wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.

2. Postanowienia § 59 i 61 stosuj¹ siê odpowiednio.

§ 64. 1. Osoby wchodz¹ce w sk³ad Komisji Rewizyjnej podle-
gaj¹ wy³¹czeniu z udzia³u w jej czynno�ciach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczo�æ lub interesowno�æ.

2. W sprawie wy³¹czenia Wiceprzewodnicz¹cego i po-
szczególnych cz³onków  decyduje Komisja Rewizyjna.

3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego decyduje Rada.

Zasady kontroli

§ 65. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alno�æ Prezy-
denta Miasta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek
pomocniczych Gminy pod wzglêdem:

1) legalno�ci,
2) celowo�ci,
3) gospodarno�ci,
4) rzetelno�ci,
2. Komisja Rewizyjna bada skargi, do rozpatrzenia któ-

rych w³a�ciwa jest Rada, i w tym celu mo¿e przeprowadzaæ
kontrole problemowe.

§ 66. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce
rodzaje kontroli:

1) kompleksowe - obejmuj¹ce ca³okszta³t  dzia³alno�ci
w okre�lonym przedziale czasowym,

2) problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienie z zakresu
dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu, w tym w przeprowadzone w
ramach badania skarg, do rozpatrzenia których w³a�ciwa jest Rada,

3) sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w dzia³alno-
�ci kontrolowanego podmiotu.

2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zmianê zakresu i
terminu przeprowadzonej kontroli, zaniechanie lub przerwanie kon-
troli, a tak¿e odst¹pienie od poszczególnych czynno�ci kontrolnych.

§ 67. 1. Podmioty kontrolowane oraz rodzaje, zakresy i
terminy kontroli przeprowadzanych przez Komisjê Rewizyjn¹
okre�lone s¹ w rocznych planach pracy Komisji uchwalanych
przez Radê na wniosek Komisji Rewizyjnej sk³adany najpó�-
niej do dnia 30 stycznia ka¿dego roku, a tak¿e w odrêbnych
uchwa³ach Rady.
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2. Komisja Rewizyjna  sk³ada Radzie - w terminie do dnia
30 stycznia ka¿dego roku - sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci
w roku poprzednim. Sprawozdanie z dzia³alno�ci w ostatnim
roku kadencji Rady sk³adane jest w terminie umo¿liwiaj¹cym
rozpatrzenie tego sprawozdania najpó�niej na ostatniej sesji
Rady w kadencji.

§ 68. 1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu fak-
tycznego w zakresie dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu, rze-
telne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alno-
�ci wed³ug kryteriów ustalonych w § 65 ust. 1.

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

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

4. Zeznania �wiadków i o�wiadczenia pracowników po-
winny byæ utrwalone na pi�mie zawieraj¹cym okre�lenie:

1) daty i  miejsca z³o¿enia zeznania lub o�wiadczenia,
2) imiona i nazwiska osób sk³adaj¹cych oraz odbieraj¹-

cych zeznania lub o�wiadczenia,
3) tre�æ zeznañ i o�wiadczeñ,
4) podpisy osób sk³adaj¹cych i przyjmuj¹cych zeznania

lub o�wiadczenia.

Tryb kontroli i badania skarg, do rozpatrzenia których
w³a�ciwa jest Rada

§ 69. 1. Kontrolê w zakresie ustalenia stanu faktycznego
bêd¹cego przedmiotem kontroli oraz badanie skargi, do rozpa-
trzenia której w³a�ciwa jest Rada, przeprowadza zespó³ kontro-
lny sk³adaj¹cy siê z co najmniej dwóch osób wchodz¹cych w
sk³ad Komisji Rewizyjnej, wybranych przez tê komisjê.

2. Przewodnicz¹cy okre�la na pi�mie przedmiot kontroli,
podmiot kontrolowany, termin zakoñczenia czynno�ci kontrol-
nych i wyznacza kierownika zespo³u kontrolnego, który z kolei
dokonuje podzia³u czynno�ci kontrolnych miêdzy cz³onkami ze-
spo³u.

3.  Na wniosek kierownika zespo³u kontrolnego powo³a-
nego do zbadania skargi, do rozpatrzenia której w³a�ciwa jest
Rada, Komisja Rewizyjna decyduje o przeprowadzeniu kontroli
problemowej podmiotu, którego dzia³alno�ci skarga dotyczy, w
zakresie wynikaj¹cym ze skargi.

4. Czynno�ci kontrolne przeprowadzane s¹ na podstawie
pisemnego upowa¿nienia wydanego na wniosek przewodni-
cz¹cego przez Przewodnicz¹cego Rady. Upowa¿nienie wskazu-
je kontrolowany podmiot, zakres i termin kontroli oraz imiona i
nazwiska osób wchodz¹cych w sk³ad zespo³u kontrolnego, jako
upowa¿nionych do przeprowadzenia kontroli. Upowa¿nienia te
kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do czynno�ci
kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu.

§ 70. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany
jest zapewniæ warunki dla prawid³owego przeprowadzenia kon-
troli, a w szczególno�ci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cego
dokumenty i materia³y dotycz¹ce przedmiotu kontroli oraz umo¿-
liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolo-
wanego podmiotu.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi³
wykonania czynno�ci, o których mowa w ust. 1, obowi¹zany jest
do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej pisem-
nego wyja�nienia przyczyn odmowy.

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

§ 71. 1. Na wniosek kierownika zespo³u kontrolnego Ko-
misja Rewizyjna mo¿e zadecydowaæ o zasiêgniêciu porady,
opinii lub ekspertyzy osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w
zakresie zwi¹zanym z przedmiotem kontroli.

2. O pozyskanie takiej porady, opinii lub ekspertyzy prze-
wodnicz¹cy zwraca siê do Prezydenta Miasta za po�rednictwem
Przewodnicz¹cego Rady.

3. Je¿eli Prezydent Miasta odmówi pozyskania porady,
opinii lub ekspertyzy - Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zwróciæ siê
do Rady o podjêcie uchwa³y zobowi¹zuj¹cej Prezydenta Miasta
do podjêcia okre�lonych dzia³añ w tym zakresie.

Protoko³y kontroli, wyst¹pienia pokontrolne i wnioski
co do sposobu za³atwienia skargi, do rozpatrzenia której w³a-
�ciwa jest Rada

§ 72. 1. W ci¹gu 14 dni od zakoñczenia czynno�ci kontro-
lnych zespó³ kontrolny sporz¹dza w odpowiedniej ilo�ci egzem-
plarzy protokó³ z przeprowadzonej kontroli zawieraj¹cy:

1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
3) imiona i nazwiska cz³onków zespo³u kontrolnego,
4) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynno�ci kontrolnych,
5) okre�lenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu

objêtego kontrol¹,
6) przebieg czynno�ci kontrolnych i ustalenia faktyczne

dokonane na ich podstawie ze wskazaniem dowodów potwier-
dzaj¹cych te ustalenia,

7) podpisy wszystkich cz³onków zespo³u kontrolnego z
podaniem miejsca i daty ich z³o¿enia.

2. Do protoko³u do³¹cza siê wszystkie dowody zebrane w
toku kontroli.

3. Dwa egzemplarze protoko³u kontroli wraz z za³¹cznika-
mi kierownik zespo³u kontrolnego dorêcza kierownikowi kontro-
lowanego podmiotu celem zapoznania siê z jego tre�ci¹, ewen-
tualnego wniesienia uwag na pi�mie i podpisania z podaniem
miejsca i daty podpisu. Czynno�ci tych kierownik kontrolowane-
go podmiotu winien dope³niæ w ci¹gu 7 dni od daty dorêczenia
protoko³u i zwróciæ jeden egzemplarz podpisanego protoko³u
kierownikowi zespo³u kontrolnego.

4. W przypadku odmowy podpisania protoko³u kontroli kie-
rownik kontrolowanego podmiotu zobowi¹zany jest w terminie
wskazanym w ust. 3 przed³o¿yæ kierownikowi zespo³u kontrol-
nego pisemne wyja�nienie przyczyn odmowy podpisu i zwróciæ
oba egzemplarze protoko³u.

§ 73. 1. W przypadku wniesienia przez kierownika kontro-
lowanego podmiotu uwag do protoko³u kontroli lub odmowy
jego podpisania - kierownik zespo³u kontrolnego mo¿e zdecy-
dowaæ o przeprowadzeniu dodatkowych czynno�ci kontrolnych.

2. W ci¹gu  7 dni od zakoñczenia dodatkowych czynno�ci
kontrolnych zespó³ kontrolny sporz¹dza w trzech egzemplarzach
odpowiednie uzupe³nienie protoko³u kontroli. Do tre�ci uzupe³-
nienia stosuje siê odpowiednio postanowienie § 71 ust. 1.

3. Dwa egzemplarze protoko³u kontroli wraz z uzupe³nie-
niem kierownik zespo³u kontrolnego przekazuje kierownikowi
kontrolowanego podmiotu. Postanowienia § 72 ust. 2, ust. 3 i
ust. 4 stosuj¹ siê odpowiednio.

§ 74. W ci¹gu 14 dni od zwrócenia protoko³u kontroli przez
kierownika kontrolowanego podmiotu:

1) Komisja Rewizyjna przyjmuje, na podstawie projektu
opracowanego przez zespó³ kontrolny, tre�æ wyst¹pienia po-
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kontrolnego zawieraj¹c¹: opis nieprawid³owo�ci w dzia³alno�ci kon-
trolowanego podmiotu ze wskazaniem odno�nych ustaleñ protoko³u
kontroli, ewentualne wnioski co do poci¹gniêcia do odpowiedzialno-
�ci s³u¿bowej, maj¹tkowej i karnej osób odpowiedzialnych za te nie-
prawid³owo�ci oraz wnioski o podjêcie innych dzia³añ przez organy
gminy i kierownika kontrolowanego podmiotu.

2) przewodnicz¹cy przekazuje:
a) Przewodnicz¹cemu Rady - wyst¹pienie pokontrolne oraz

protokó³ kontroli wraz z ewentualnymi uwagami kierownika kon-
trolowanego podmiotu lub wyja�nieniem przyczyn odmowy pod-
pisania protoko³u,

b) Prezydentowi Miasta - wyst¹pienie pokontrolne oraz
protokó³ kontroli wraz z ewentualnymi uwagami kierownika kon-
trolowanego podmiotu lub wyja�nieniem przyczyn odmowy pod-
pisania protoko³u, je¿eli Prezydent Miasta nie otrzyma³ tego pro-
toko³u wcze�niej jako kierownik kontrolowanego podmiotu,

c) kierownikowi kontrolowanego podmiotu - wyst¹pienie
pokontrolne.

§ 75. 1. Je¿eli w toku badania skargi, do rozpatrzenia któ-
rej w³a�ciwa jest Rada, nie przeprowadzono kontroli problemo-
wej, o której mowa w § 69 ust. 3, zespó³ kontrolny powo³any do
zbadania skargi w ci¹gu 7 dni od zakoñczenia badania opraco-
wuje i przedk³ada na pi�mie Przewodnicz¹cemu projekt stano-
wiska Komisji Rewizyjnej w przedmiocie skargi.

2. Po przyjêciu przez Komisjê Rewizyjn¹ stanowiska w
przedmiocie skargi - Przewodnicz¹cy przekazuje to stanowisko
Przewodnicz¹cemu Rady.

3. Je¿eli w toku badania skargi, do rozpatrywania której
w³a�ciwa jest Rada, przeprowadzona zosta³a kontrola proble-
mowa w trybie okre�lonym w § 69 ust. 3, postanowienia § 72,
§ 73, § 74 pkt. 1 i pkt. 2 lit. a, stosuj¹ siê odpowiednio.

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

§ 77. Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Pre-
zydent Miasta.

§ 78. Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
inne organy kontroli.

ROZDZIA£ VII
ZASADY DOSTÊPU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI Z

DOKUMENTÓW WYNIKAJ¥CYCH Z WYKONYWANIA ZADAÑ
PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANY GMINY

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

§ 80. Dokumenty wynikaj¹ce z wykonywania zadañ pu-
blicznych przez organy Gminy, w tym  protoko³y z posiedzeñ Rady
i komisji  podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 81.1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i komisji udo-
stêpnia siê w Biurze Rady, w dniach pracy Urzêdu Miasta, w
godzinach przyjmowania interesantów.

2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Prezydenta Miasta udo-
stêpniane s¹ we w³a�ciwej jednostce organizacyjnej Urzêdu
Miasta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, s¹ równie¿
udostêpniane w sieci informatycznej Internet na zasadach okre-
�lonych w odrêbnych przepisach.
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 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 Gminy uchwala ,co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê Statut Gminy Komprachcice, stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Trac¹ moc uchwa³y Rady Gminy Komprachcice
Nr VI/54/1999 z dnia 30 kwietnia 1999 r. w prawie uchwalenia
Statutu Gminy Komprachcice, Nr XXII/176/2001 z dnia 27 sierpnia
2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Komprachcice.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

      Leonard Pietruszka

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr III/24/2003

Rady Gminy Komprachcice
z dnia 6 lutego 2003 r.

S  T A T U T
 G M I N Y    K O M P R A C H C I C E

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

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

stek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych
jednostek w pracach Rady Gminy,

3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy i
komisji Rady Gminy,

4) tryb pracy Wójta Gminy,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy,
6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej

Komisji i Wójta oraz korzystania z nich.

§ 2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Komprachcice,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Kom-

prachcice,
3) Komisji - nale¿y przez to rozumieæ Komisje Rady Gminy,
4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê

Rewizyjn¹ Rady Gminy,
5) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Kom-

prachcice,
6) Sekretarzu - nale¿y przez to rozumieæ Sekretarza Gminy,
7) Skarbniku - nale¿y przez to rozumieæ Skarbnika Gminy,
8) Statucie -nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Kom-

prachcice.
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Uchwa³a Nr III/24/2003
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Komprachcice.

Rozdzia³ II
Gmina

§ 3.1. Gmina Komprachcice jest podstawow¹ jednostk¹
lokalnego samorz¹du terytorialnego,  powo³an¹ dla organizacji
¿ycia publicznego na swoim terenie (terytorium).

2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obsza-
rze Gminy, z mocy ustawy o   samorz¹dzie gminnym, stanowi¹ gmin-
n¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje   zbiorowe cele lokal-
ne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe organy.

§ 4. 1. Gmina po³o¿ona jest w powiecie opolskim i woje-
wództwie opolskim i obejmuje obszar 55 km2.

2. Granice terytorialne Gminy okre�la mapa w skali
1: 40000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do  Statutu.

3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa, dzielnice i osiedla oraz -  stosownie do potrzeb i trady-
cji - inne jednostki pomocnicze, których organizacjê, zakres
dzia³ania okre�laj¹ statuty uchwalone przez Radê.

4. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

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

2. Wójt, prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 6. 1. Herb Gminy stanowi :
1) tarcza o kroju starofrancuskim pokryta barw¹ b³êkitn¹,

w centralnej i dolnej czê�ci wype³niona dominant¹ w barwie
czerni ze z³otym obrysem, która stanowi god³o w postaci sygna-
turki ko�ció³ka z drewna, krytej gontem zwieñczonym baniastym
barokowym he³mem, który przechodzi w iglicê zakoñczon¹ cho-
r¹giewk¹ zwrócon¹ w prawo. Ca³o�æ osadzona w dole tarczy,
gdzie w czerni otwiera siê z³ota nisza z gotyck¹ figur¹ - postaci
ksiê¿nej Jadwigi w zielonej szacie i czerwono z³otej mitrze na
g³owie. Wokó³ g³owy aureola. Po obu stronach sygnaturki pio-
nowo wznosz¹ siê w identycznym kszta³cie (przeciwstawnie) ko-
nary drzew. Konary s¹ w barwie czerni obrysowane z³otem. Na
prawym drzewie s¹ sercowate li�cie o barwie zieleni obrysowa-
ne z³otem a na lewym drzewie s¹ k³êby szpilek drzewa szpilko-
wego w barwie identycznej zieleni obrysowane z³otem.

2. Barwy Gminy okre�la flaga:
1) prostok¹tna pozioma - p³at tkaniny sk³adaj¹cej siê z

trzech pasów o barwie czarnej, z³otej  i niebieskiej. Pas czarny
jest pasem górnym, z³oty �rodkowym, niebieski dolnym.  W uk³a-
dzie pionowym pas niebieski stanowi zawsze pas prawy. Pas
niebieski stanowi w szeroko�ci czterokrotn¹ szeroko�æ pasa
z³otego lub czarnego. Pasy te maj¹ wymiary odpowiednio
30 cm, 30 cm, 120 cm.

2) prostok¹tna z herbem - prostok¹tny p³at tkaniny o bar-
wach flagi poziomej z jednej strony  a drug¹ stanowi odwzoro-
wanie herbu wraz z suportem na tkaninie w kolorze zielonym o
wymiarach 112 cm x 80 cm, realizowana metod¹ aplikacyjn¹ z
podhaftowaniem.

3. Pieczêæ urzêdowa Gminy:
1) pieczêci¹ urzêdow¹ Gminy jest metalowa t³oczona pie-

czêæ z God³em Pañstwa w �rodku i napisem na otoku "Gmina
Komprachcice",
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4. Odcisk pieczêci, wzór flagi oraz herbu gminy stanowi¹
za³¹cznik nr 2 do Statutu.

§ 7. 1. Rada Gminy mo¿e osobie szczególnie zas³u¿onej
dla gminy, nie bêd¹cej jej mieszkañcem   nadaæ tytu³ "Honorowy
Obywatel Gminy Komprachcice".

2. Osobie szczególnie zas³u¿onej dla gminy, Rada mo¿e
nadaæ tytu³ "Zas³u¿ony dla Gminy  Komprachcice".

3. Osobom, które w szczególny sposób w³¹czaj¹ siê w
¿ycie spo³eczno�ci Gminy Komprachcice,    Rada Gminy mo¿e
nadaæ "Medal okoliczno�ciowy" wraz z dyplomem.

4. Regulaminy przyznawania tytu³ów "Honorowy Obywa-
tel", "Zas³u¿ony dla Gminy   Komprachcice" i medali okoliczno-
�ciowych, okre�lone zostan¹ w drodze odrêbnej  uchwa³y.

§ 8. Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowo�æ Kom-
prachcice.

Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze Gminy

§ 9. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki po-
mocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada w
drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:

1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub jed-
nostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jed-
nostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy gminy,

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

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

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komuni-
kacyjne i wiêzi spo³eczne.

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

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

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

§ 11. 1. Jednostki pomocnicze gminy mog¹ prowadziæ
gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu  Gminy.

2. Jednostki pomocnicze Gminy mog¹ gospodarowaæ sa-
modzielnie �rodkami wydzielonymi do  ich dyspozycji, przezna-
czaj¹c te �rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych na tych
jednostkach.

3. Rada mo¿e uchwaliæ za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej,
okre�laj¹cy wydatki jednostek   pomocniczych w uk³adzie dzia-
³ów lub rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.

4. Jednostki pomocnicze, decyduj¹c o przeznaczeniu �rod-
ków, o których mowa w ust.2, obowi¹zane s¹ do przestrzegania
podzia³u wynikaj¹cego z za³¹cznika do uchwa³y bud¿etowej
Gminy.

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

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

7. �rodki finansowe, o których mowa w ust.2 przekazywa-
ne s¹ na odrêbne rachunki bankowe otwierane dla poszczegól-
nych jednostek pomocniczych. Jako osoby upowa¿nione do

dysponowania �rodkami zgromadzonymi na poszczególnych
rachunkach wskazuje siê w umowach rachunków bankowych
przewodnicz¹cego organu wykonawczego danej jednostki
pomocniczej.

§ 12.1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomoc-
niczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacjê w tym
zakresie Wójtowi.

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

§ 13. 1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej uczestniczy w sesjach Rady na  zaproszenie Prze-
wodnicz¹cego Rady.

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

3. Przewodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki
pomocniczej w sesji przys³uguje dieta na zasadach okre�lo-
nych przez Radê w drodze odrêbnej uchwa³y.

Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady

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

2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.

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

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

§ 16. Wewnêtrzne struktury Rady to:
1) Przewodnicz¹cy,
2) Wiceprzewodnicz¹cy,
3) Komisje sta³e, wymienione w Statucie,
4) dora�ne komisje do okre�lonych zadañ.

§ 17. 1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e Komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Bud¿etowo-Gospodarcz¹,
3) Spo³eczn¹.
2. Do zadañ sta³ych Komisji nale¿y:
1) opiniowanie pracy administracji gminy w zakresie

spraw, do których Komisja zosta³a powo³ana,
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przedk³adanych

Komisji przez Radê oraz spraw przedk³adanych przez cz³onków
Komisji a tak¿e Wójta,

3) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ oraz przy-
gotowywanie projektów uchwa³ Rady.

3. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej dwóch Komisji
sta³ych.

4. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dora�-
ne Komisje do wykonywania  okre�lonych zadañ, okre�laj¹c ich
sk³ad i zakres dzia³ania.

§ 18. 1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i
prowadzi jej obrady.

2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego do-
konuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

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

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

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

kiem spo�ród radnych obecnych na sesji.
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4. Porz¹dek obrad, o jakim mowa w ust.3 pkt 2, powinien obej-
mowaæ sprawozdanie Wójta,  poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

§ 19. Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobec-
no�ci Wiceprzewodnicz¹cy:

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

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

wykonywania przez Radnych ich mandatu.

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

§ 21. Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykony-
wanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla Przewodni-
cz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego.

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

§ 23. W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach
Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady sesjê zwo³u-
je najstarszy wiekiem radny.

§ 24. 1. Przewodnicz¹cy wraz z Wiceprzewodnicz¹cym Rady
koordynuj¹ z ramienia Rady prace  Komisji Rady.

2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust.1, do-
konuje Przewodnicz¹cy Rady.

§ 25. Obs³ugê Rady i jej organów wykonuje Biuro Rady.

Rozdzia³ V
Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady

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

2. W drodze uchwa³y Rada mo¿e podejmowaæ tak¿e:
1) deklaracje - zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do okre-

�lonego postêpowania,
2) o�wiadczenia - zawieraj¹ce stanowisko w okre�lonej

sprawie,
3) apele - zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania

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

4) opinie - zawieraj¹ce o�wiadczenia wiedzy czy oceny,
5) stanowiska - zawieraj¹ce okre�lenie zdania Rady na

dany temat.
3. Do postanowieñ, deklaracji, o�wiadczeñ, apeli i opinii

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

§ 27. 1. Rada obywa sesje z czêstotliwo�ci¹ potrzebn¹ do
wykonywania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³
zgodnie z planem pracy Rady.

    Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.

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

2. Sesje mog¹ byæ zwo³ywane poza zaplanowanymi w
przypadkach przewidzianych w ustawie.

2. Przygotowanie sesji

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

projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów porz¹d-
ku obrad.

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

4. O terminie, miejscu i porz¹dku obrad sesji zwyczajnej
powiadamia siê radnych najpó�niej na 7 dni przed terminem
obrad, listownie lub w inny skuteczny sposób.

5. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust.4
i 5, Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ
nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ
zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed g³osowa-
niem nad ewentualnym  wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.

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

7. Termin o którym mowa w ust.4, rozpoczyna bieg od dnia
nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie obejmuje dnia
odbywania sesji.

§ 29. 1. Przed ka¿d¹ Sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po za-
siêgniêciu opinii Wójta, ustala listê osób  zaproszonych na se-
sjê.

2. W sesjach Rady mog¹ uczestniczyæ - z g³osem dorad-
czym - Wójt oraz Sekretarz i Skarbnik  Gminy.

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

3. Przebieg sesji

§ 30. Wójt, obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej po-
mocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu
Sesji.

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

§ 32. Wy³¹czenie jawno�ci sesji jest dopuszczalne jedy-
nie w przypadkach przewidzianych w ustawach.

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

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

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

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

§ 34. 1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach
ustalonych w planie pracy Rady lub w  terminach okre�lonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.
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§ 35. 1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecno�ci
co najmniej po³owy swego ustawowego  sk³adu.

2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady
spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada nie mo¿e wów-
czas podejmowaæ uchwa³.

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

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

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

§ 37. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y:

    "Otwieram ... Sesjê Rady Gminy Komprachcice".
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na

podstawie listy obecno�ci prawomocno�æ obrad.

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

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

dejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie z dzia³alno�ci Wójta w okresie miêdzy-

sesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady, podjêtych za-
rz¹dzeñ, podpisania umów,

4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i wnioski radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich

sesjach,
7) wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.

§ 40. 1. Sprawozdanie, o jakim mowa w § 39 pkt 3, sk³ada
Wójt, lub wyznaczony przez niego zastêpca.

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

§ 41. 1. Interpelacje, wnioski i zapytania s¹ kierowane do
Wójta, dotycz¹ one sprawy gminnej wspólnoty o zasadniczym
charakterze.

2. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej  przedmiotem oraz wynikaj¹ce
zeñ pytania.

3. Wnioski sk³ada siê w formie ustnej lub pisemnej. For-
ma pisemna trafia na rêce Przewodnicz¹cego Rady; Przewod-
nicz¹cy niezw³ocznie przekazuje wniosek adresatowi.

4. Odpowied� na wniosek jest udzielana w formie takiej w
jakiej zosta³ z³o¿ony. Odpowiedzi na  ustne wnioski adresat udzie-
la ustnie najpó�niej na nastêpnym posiedzeniu. Na wniosek,
interpelacjê pisemn¹ -  pisemna, w terminie 21 dni - na rêce
Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego wniosek, in-
terpelacje.

5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje udziela Wójt lub
w³a�ciwe rzeczowo osoby,  upowa¿nione do tego przez Wójta.

6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny
wnioskuj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o
nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.

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

8.Wnioski powoduj¹ce skutki finansowe powy¿ej 5 ty�. z³
przyjête przez komisje Rady,    przewodnicz¹cy komisji przedsta-
wia Radzie Gminy do akceptacji w g³osowaniu.

9. Dwa razy w roku Rada Gminy przyjmuje pisemn¹ infor-
macjê z realizacji wniosków w  minionym pó³roczu.

§ 42. 1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych pro-
blemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania  informacji o konkretnym
stanie faktycznym.

2. Zapytania formu³owane s¹ w formie pisemnej i sk³ada-
ne na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji
Rady.

3. Je�li bezpo�rednia odpowied� na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie
14 dni. Paragraf 41 ust.5 i 6 stosuje siê odpowiednio.

§ 43. 1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug
ustalonego porz¹dku obrad, otwieraj¹c i  zamykaj¹c dyskusje
nad ka¿dym z punktów.

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

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

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

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

§ 44. 1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym prze-
biegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³o�ci¹  wyst¹pieñ radnych
oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.

2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi doty-
cz¹ce tematu, formy, czasu trwania ich  wyst¹pieñ, a w szczegól-
nie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ mówcê "do rzeczy".

3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d�
uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje rad-
nego "do porz¹dku", a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e
odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokole.

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

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

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

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

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

§ 47. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecno�ci
zainteresowanego. Rada mo¿e jednak  postanowiæ inaczej.

2. Postanowienie ust.1 nie dotyczy przypadków nieuspra-
wiedliwionej nieobecno�ci  zainteresowanego na sesji.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 27 - 1524 -      Poz. 642

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

2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpo-
czyna procedurê g³osowania.

3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ
radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wnio-
sku   formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.

§ 49. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê     "Zamykam ... Sesjê
Rady Gminy Komprachcice".

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.

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

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

tylko w drodze odrêbnej uchwa³y.
3. Postanowienia ust.2 nie stosuje siê w odniesieniu do

oczywistych pomy³ek.

§ 51. Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie ogól-
ne przepisy porz¹dkowe w³a�ciwe dla miejsca, w którym sesja
siê odbywa.

§ 52. 1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg.

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

poczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê i
nazwisko Przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,

2) stwierdzenie prawomocno�ci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewen-

tualnym podaniem przyczyn nieobecno�ci,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególno�ci tre�æ wyst¹pieñ albo

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

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

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

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

§ 53. 1. W trakcie obrad lub nie pó�niej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u, przy
czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady.

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

3. Rada przyjmuje protokó³ z poprzedniej sesji po rozpa-
trzeniu sprzeciwu o jakim mowa w ust.2.

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

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

3. Wyci¹gi z protoko³u z sesji oraz kopie uchwa³ Wójt dorê-
cza tym jednostkom organizacyjnym, które s¹ zobowi¹zane do
okre�lonych dzia³añ, z dokumentów tych wynikaj¹cych.

§ 55. Obs³ugê biurow¹ sesji sprawuje Biuro Rady w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.

4. Uchwa³y

§ 56. 1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy radny
oraz Wójt, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.

2. Projekt uchwa³y powinien okre�laæ w szczególno�ci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okre�lenie �ród³a finansowania reali-

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

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

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

uzasadnieniem, w którym nale¿y   wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa-
³y oraz informacjê o skutkach finansowych jej realizacji.

4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodno�ci z
prawem przez radcê prawnego.

§ 57. Uchwa³y Rady powinny byæ redagowane w sposób zwiê-
z³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu.

W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra-
¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych.

§ 58. 1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia-
³ania Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub w
porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub innymi or-
ganami,do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk³adany jest
projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.

2. Postanowienie ust.1 nie ma zastosowania, gdy z prze-
pisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt uchwa³y
Rady, sporz¹dzony przez Wójta.

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

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

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

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

5. Procedura g³osowania

§ 61. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

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

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

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

4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
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§ 63. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy
czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo
g³osowanie   przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skru-
tacyjna z wy³onionym  spo�ród siebie  przewodnicz¹cym.

2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³oso-
wania, obja�nia sposób g³osowania i przeprowadza je, wyczy-
tuj¹c kolejno radnych z lisy obecno�ci.

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

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

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

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

2. W pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej  id¹cy, je�li mo¿e to wykluczyæ
potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami.

    Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest naj-
dalej id¹cy, rozstrzyga Przewodnicz¹cy  obrad.

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

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

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

2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych para-
grafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich ko-
lejno�ci, z tym ¿e w pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy ob-
rad   poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub
odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

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

4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek, stosuje siê zasadê okre�lon¹
w § 64 ust.2.

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

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

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

6. Komisje Rady

§ 66.1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych Komisji sta-
³ych i zakres zadañ Komisji dora�nych okre�la Rada w odrêb-
nych uchwa³ach.

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

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

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

§ 68. 1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpo-

wiednimi komisjami innych gmin,  zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a
nadto z innymi podmiotami, je�li jest to uzasadnione przedmio-
tem   ich dzia³añ.

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

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

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

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

przepisy o posiedzeniach Komisji  Rewizyjnej.

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

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

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

7. Radni

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

2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posie-
dzenia komisji, winien usprawiedliwiæ  swoj¹ nieobecno�æ, sk³a-
daj¹c stosowne pisemne wyja�nienie na rêce Przewodnicz¹-
cego Rady   lub przewodnicz¹cego komisji.

§ 74. 1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez
radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy
Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.

2. Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w ust.1, Rada po-
dejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia wyja-
�nieñ, chyba, ¿e nie oka¿e siê to mo¿liwe.

§ 75. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹ce-
go radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada mo¿e
powo³aæ komisjê dora�n¹ do szczegó³owego zbadania wszyst-
kich  okoliczno�ci sprawy.

2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pi�mie Przewodnicz¹cemu Rady.

3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym w
ust.1, Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie wyja�nieñ.

§ 76. 1. Wójt wystawia radnym dokument w którym stwier-
dza siê pe³nienie funkcji radnego.

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

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

§ 77. 1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególno�ci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
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2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainte-
resowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

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

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

2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym  przed przyst¹pieniem do
obrad.

Rozdzia³ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 79. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹ce-
go oraz z pozosta³ych cz³onków.

2. Wybór Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej zatwier-
dza Rada.

3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybie-
ra Komisja Rewizyjna na wniosek  Przewodnicz¹cego Komisji.

§ 80. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pra-
cê Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady.

W przypadku nieobecno�ci Przewodnicz¹cego lub niemo¿-
no�ci dzia³ania, jego zadania wykonuje jego zastêpca.

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

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

3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej de-
cyduje Rada.

4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pi�mie od decyzji o wy³¹czeniu  do Rady - w terminie 7 dni
od daty powziêcia wiadomo�ci o tre�ci tej decyzji.

2. Zasady kontroli

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 85. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kom-
pleksowe w zakresie ustalonym w jej planie  pracy, zatwierdzo-
nym przez Radê.

2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kon-
troli kompleksowej nie objêtej   planem, o jakim mowa   w ust.1.

§ 86. Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
5 dni roboczych, a kontrola problemowa i sprawdzaj¹ca - d³u¿ej
ni¿ 2 dni robocze.

§ 87. 1. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zanie-
chanie, a tak¿e przerwanie kontroli lub  odst¹pienie od poszcze-
gólnych czynno�ci kontrolnych.

2. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakre-
su i przedmiotu kontroli.

3. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust.1 i 2, wykonywane
s¹ niezw³ocznie.

4. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia
kontroli w ka¿dym przypadku  podjêcia takiej decyzji przez Radê.

    Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kon-
troli problemowych oraz  sprawdzaj¹cych.

§ 88. 1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu fak-
tycznego w zakresie dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu, rze-
telne jego   udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alno-
�ci, wed³ug kryteriów ustalonych w § 82.

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

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

3. Tryb kontroli

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

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

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

4. Kontrole (z zastrze¿eniem ust.6) przeprowadzane s¹ na
podstawie pisemnego upowa¿nienia  wydanego przez Przewod-
nicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okre�laj¹cego kontrolowany
podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do
przeprowadzenia kontroli.

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

6. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, ka¿dy z cz³onków
Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli problemowej
bez wcze�niejszej uchwa³y Komisji Rewizyjnej oraz  upowa¿-
nienia, o którym mowa w ust.4.

    Za przypadki nie cierpi¹ce zw³oki uwa¿a siê w szczegól-
no�ci sytuacje, w których cz³onek  Komisji Rewizyjnej powe�mie
uzasadnione podejrzenie pope³niania przestêpstwa lub gdy
zachodz¹ przes³anki pozwalaj¹ce przypuszczaæ, i¿ niezw³oczne
przeprowadzenie kontroli pozwoli unikn¹æ niebezpieczeñstwa
dla zdrowia lub ¿ycia ludzkiego lub te¿ zapobiec  powstaniu znacz-
nych strat materialnych w mieniu komunalnym.
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7. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust.6, kontroluj¹cy jest  obowi¹zany, zwróciæ siê w naj-
krótszym mo¿liwym terminie - do Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, o wyra¿enie zgody na ich kontynuowanie.

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

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

2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy za-
wiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.

§ 91. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹za-
ny jest zapewniæ warunki i �rodki dla  prawid³owego przepro-
wadzenia kontroli.

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

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

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

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

4. Protoko³y kontroli

§ 92. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kon-
troli - w terminie 14 dni od daty jej  zakoñczenia - protokó³ kontro-
lny, obejmuj¹cy:

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

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

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

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

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

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

§ 93. 1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika kontrolowanego podmiotu, jest  on obowi¹zany do
z³o¿enia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyja-
�nienia jej przyczyn.

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

§ 94. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi   dotycz¹ce kontroli i jej wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust.1, sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia  kierownikowi kontrolowanego pod-
miotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.

§ 95. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzem-
plarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u -
otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Re-
wizyjnej  i kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. Plan pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 96. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwier-
dzenia plan pracy w terminie do 15 lutego ka¿dego roku.

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

troli kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ czê�æ planu pracy Komisji Re-

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

§ 97. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie do
koñca I kwarta³u ka¿dego roku - roczne  sprawozdanie ze swojej
dzia³alno�ci w roku poprzednim.

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

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

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

wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz

wniosek w sprawie absolutorium.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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

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

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

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

jej posiedzenie:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej

w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ

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

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

§ 100. Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt
poprzez pracownika Biura Rady Gminy.

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

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych �rod-
ków wymaga zawarcia odrêbnej  umowy i dokonania wyp³aty
wynagrodzenia ze �rodków gminnych, Przewodnicz¹cy Komisji
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Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, celem
podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej   osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem
(komunalnym) do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

§ 102. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub
po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zaintereso-
wane komisje wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z
innymi    komisjami Rady, w zakresie ich w³a�ciwo�ci rzeczowej.

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

3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w
sk³ad Zespo³u Kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w
zakresie tematyki objêtej kontrol¹.

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

5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³a-
nia poszczególnych komisji w celu   w³a�ciwego ich ukierunkowania,
zapewnienia skuteczno�ci dzia³ania, oraz unikania zbêdnych kontroli.

§ 103. Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
inne organy kontroli.

Rozdzia³ VII
Zasady dzia³ania klubów radnych

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

§ 105. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowa-
nie w nim udzia³u przez co najmniej 3 radnych.

2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.

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

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

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

§ 107. 1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw
kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.

2. Kluby mog¹ ulegaæ wcze�niejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków,   podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêk-
szo�ci¹ w obecno�ci co najmniej po³owy cz³onków klubu.

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

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

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

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

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

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

3. Przewodnicz¹cy klubu radnych ma prawo do wniosko-
wania zarz¹dzenia przerwy w obradach.

§ 111. Na wniosek przewodnicz¹cych klubów, Wójt obo-
wi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakre-
sie niezbêdnym do ich funkcjonowania.

Rozdzia³ XVIII
Tryb pracy Wójta

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

pisów obowi¹zuj¹cego prawa - nale¿y do niego,
4) inne zadania okre�lone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 113. Wójt uczestniczy w sesjach Rady.

§ 114. Komisje Rady odbywaj¹ swe posiedzenia przy
udziale Wójta, Zastêpcy Wójta lub upowa¿nionego pracownika
merytorycznego Urzêdu.

§ 115. Zastêpca Wójta przyjmuje wykonywanie zadañ okre�lo-
nych w § 112 i 113 w przypadku uzyskania upowa¿nienia Wójta.

Rozdzia³ IX
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z doku-

mentów Rady, Komisji i Wójta

§ 116. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okre�lo-
ne w ustawach.

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

§ 118. 1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê w pomieszczeniu pracownika Urzêdu zajmuj¹-
cego siê obs³ug¹ Rady, w dniach pracy Urzêdu Gminy, w godzi-
nach  przyjmowania interesantów.

2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta, oraz Urzêdu udo-
stêpnia siê w referacie Organizacyjnym   Urzêdu - Sekretariat, w
dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

3. Ponadto dokumenty o jakich mowa w ust.1 i 2 s¹ rów-
nie¿ dostêpne w sieci informatycznej  Urzêdu Gminy oraz w po-
wszechnie dostêpnych zbiorach danych.

§ 119. Realizacja uprawnieñ okre�lonych w § 117 i 118
mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asy�cie
pracownika Urzêdu.

Rozdzia³ X
Postanowienia koñcowe

§ 120. 1. Akty prawa miejscowego og³aszane s¹ w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Opolskiego a    pozosta³e uchwa³y
w sposób zwyczajowo przyjêty, tj. przez umieszczenie na tablicy
informacyjnej Urzêdu Gminy, rozplakatowanie w miejscach pu-
blicznych lub przez og³oszenie   w lokalnej gazecie.

2. W sprawach nie uregulowanych w Statucie, zastoso-
wanie maj¹ ustawy samorz¹dowe.

3. Uchwalenie Statutu oraz jego zmiana nastêpuje zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej po³owy ustawo-
wego sk³adu Rady, w g³osowaniu jawnym.

4. Statut niniejszy wchodzi w ¿ycie 14 dni od og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w zwi¹zku z art. 51 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; 2002 r. Nr 23 poz. 220, 62 poz. 558, Nr
113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271)  oraz art. 124 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 155 poz.
1014, 1999 r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485,  Nr 70 poz. 778, Nr
110 poz.1255,  2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz.
550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz.1251, Nr 122 poz. 1315,  2001 r.
Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz. 961, Nr 98 poz. 1070,
Nr 100 poz. 1082, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368,  2002 r.
Nr 41 poz. 365, Nr 41 poz. 363, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 156 poz. 1300 )- Rada Miejska w Nysie uchwala:

§ 1. Dokonaæ zmiany bud¿etu Gminy Nysa na 2002 rok,
wg za³¹cznika nr 1 do uchwa³y.

§ 2. Dokonaæ korekty za³¹cznika nr 4  do uchwa³y
Nr LI/616/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu  Gminy Nysa na 2002 rok,  wg
za³¹cznika nr 2 do uchwa³y.

§ 3. Dokonaæ korekty za³¹cznika nr 8  do uchwa³y
Nr LI/616/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu  Gminy Nysa na 2002 rok,  wg
za³¹cznika nr 3 do uchwa³y.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y  Nr III/20/02
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 12 grudnia 2002  r.

Zmiany w bud¿ecie Gminy Nysa na 2002 rok

Dzia³ - rozdzia³ - paragraf - nazwa                       kwota w z³

Dochody bud¿etowe

zwiêkszyæ o kwotê :         341.334

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia          293.489
Rozdz. 75801 Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej

 dla jednostek samorz¹du terytorialnego  68.981
§ 292  subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa           68.981

Rozdz. 75805 Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej
dla gmin          224.508

643

Uchwa³a  Nr III/20/02
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 12 grudnia  2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy Nysa na 2002 rok

§ 292  subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa      224.508

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie            39.345
Rozdz. 80101 Szko³y podstawowe            23.607
§ 203  dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin            23.607

Rozdz. 80110 Gimnazja            15.738
§ 203  dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin            15.738

Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                3.000

Rozdz. 92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
                                                                3.000

§ 233  dotacje celowe otrzymane od samorz¹du woje-
wództwa na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozu-
mieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego
(porozumienie z Urzêdem Marsza³kowskim Opole -  dofinanso-
wanie "Proscenium 2002")                                                     3.000

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo              5.500
Rozdz. 01095 Pozosta³a dzia³alno�æ              5.500
§ 097  wp³ywy z ró¿nych dochodów              2.150
§ 075  dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tko-

wych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub
innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz-
nych oraz umów o podobnym charakterze                           3.350

(dochody z najmu i dzier¿awy Rada So³ecka Wierzbiêcice)

Dochody bud¿etowe

zmniejszyæ o kwotê :          224.508

Dzia³ 756 Dochody od jednostek prawnych, osób  fizycz-
nych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych  osobowo�ci praw-
nej                                                            224.508

Rozdz. 75618 Wp³ywy od innych op³at stanowi¹cych do-
chody jednostek samorz¹du terytorialnego na podstawie  ustaw

         224.508
§ 041 wp³ywy z op³aty skarbowej          224.508

Wydatki bud¿etowe

zwiêkszyæ o kwotê :         116.826

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie          108.326

80101 Szko³y podstawowe            92.588
§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników     83.383
§ 4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne             3.328
§ 4120 sk³adki na Fundusz Pracy                  456
§ 4440 odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                 5.421



  Poz. 643
Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 27                                       -1532 -

Dzia³ 80110 Gimnazja            15.738
§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników     12.409
§ 4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne             2.219
§ 4120 sk³adki na Fundusz Pracy                  304
§ 4440 odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                    806

Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      5.000
Rozdz. 92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby   5.000
§ 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia               5.000
(3.000 - "Proscenium 2002",
 2.000 - RS Wierzbiêcice)

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo              3.500
Rozdz. 01095 Pozosta³a dzia³alno�æ              3.500
§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych              3.500
(Do¿ynki Gminne - 2.150,
 RS Wierzbiêcice - 1.350)

Przeniesienia bud¿etowe

Dochody bud¿etowe

zmniejszyæ              o kwotê :                                 50.000

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                          50.000

Rozdz. 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ            50.000
§ 633  dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa
na realizacje inwestycji w³asnych gmin            50.000
(przygot. terenu pod podstrefê ekonomiczn¹)

zwiêkszyæ o kwotê :            50.000

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ            50.000
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne            50.000
§ 633  dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na

realizacje inwestycji w³asnych gmin                         50.000
(przebudowa dróg)

zmniejszyæ o kwotê :          152.001

Dzia³ 750 Administracja publiczna          152.001
Rozdz. 75023 Urzêdy gmin          148.000
§ 045  wp³ywy z op³at administracyjnych za czynno�ci urzê-

dowe                                                                         148.000
Rozdz. 75095 Pozosta³a dzia³alno�æ               4.001
§ 097  wp³ywy z ró¿nych dochodów               4.001

zwiêkszyæ o kwotê :          152.001

Dzia³ 750 Administracja publiczna          148.000
Rozdz. 75023 Urzêdy gmin          148.000
§ 097 wp³ywy z ró¿nych dochodów          148.000

Rozdz. 758 Ró¿ne rozliczenia               4.001
Rozdz. 75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe              4.001
§ 097  wp³ywy z ró¿nych dochodów               4.001

Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami

zmniejszyæ o kwotê :          100.000

§ 077  wp³ywy z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asno-
�ci nieruchomo�ci            30.000

§ 047  wp³ywy z op³aty za zarz¹d, u¿ytkowanie i wieczyste
u¿ytkowanie            70.000

zwiêkszyæ o kwotê :          100.000

§ 092  pozosta³e odsetki            30.000
§ 075 dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tko-

wych Skarbu Pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego
                                                                          70.000

zmniejszyæ o kwotê :               4.850

Dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-
po¿arowa                                                                 4.850

Rozdz. 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne               4.850
§ 097  wp³ywy z ró¿nych dochodów               4.850

zwiêkszyæ o kwotê :               4.850

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia               4.850
Rozdz. 75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe              4.850
§ 097  wp³ywy z ró¿nych dochodów               4.850

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

zmniejszyæ o kwotê :            70.000

Rozdz. 75616 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno�ci

cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycz-
nych                                                  70.000

§ 050  podatek od czynno�ci cywilnoprawnych       20.000
§ 034  podatek od �rodków transportowych            50.000

zwiêkszyæ o kwotê :            70.000

Rozdz. 75615 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego,
podatku od czynno�ci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
                                                                                                    70.000

§ 050  podatek od czynno�ci cywilnoprawnych       20.000
§ 034  podatek od �rodków transportowych           50.000

Przeniesienia bud¿etowe

Wydatki bud¿etowe

zmniejszyæ                      o kwotê :                         50.000

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                          50.000

Rozdz. 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ            50.000
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

                                                              50.000

zwiêkszyæ o kwotê :            50.000

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ            50.000
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne            50.000
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
(przebudowa dróg)                                                              50.000

zmniejszyæ o kwotê :          188.360

Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa          188.360
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Rozdz. 70095 Pozosta³a dzia³alno�æ          188.360
§ 4270 zakup us³ug remontowych            70.000
§ 4590 kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych

                                                                          10.000
§ 4600 kary i odszkodowania wyp³acane na rzecz osób
 prawnych i innych jednostek organizacyjnych               85.000

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                              23.360

zwiêkszyæ o kwotê :          188.360

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ          188.360
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy          188.360
§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych          188.360

Przeniesienia bud¿etowe - Gminny Zarz¹d O�wiaty

zmniejszyæ o kwotê :                       232.594

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                       225.594

Rozdz. 80101 Szko³y podstawowe          160.560
§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników   118.842
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne               6.689
§ 4140 wp³aty na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych              4.000
§ 4270 zakup us³ug remontowych            28.000
§ 4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne                496
§ 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia  2.533

Rozdz. 80110 Gimnazja            65.034
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne              2.000
§ 4140 wp³aty na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych              8.387
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹-

¿ek                                                                   300
§ 4260 zakup energii            54.347

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna              7.000
Rozdz. 85305 ¯³obki              7.000
§ 4270 zakup us³ug remontowych              7.000

zwiêkszyæ o kwotê :            32.594

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie          215.294

Rozdz. 80101 Szko³y podstawowe            40.516
§ 4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne           32.400
§ 4120 sk³adki na Fundusz Pracy               2.316
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿e-

towych   (zakup wyparzacza dla SP Nr 10)                           5.800

Rozdz. 80110 Gimnazja          174.778
§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników   135.863
§ 4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne           18.075
§ 4120 sk³adki na Fundusz Pracy               2.840
§ 4270 zakup us³ug remontowych            18.000

Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza          17.300
Rozdz. 85401 �wietlice szkolne                  300
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹-

¿ek                                                                    300

Rozdz. 85404 Przedszkola            17.000
§ 4270 zakup us³ug remontowych            17.000

Wydatki bud¿etowe

Przeniesienia bud¿etowe

Dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-
po¿arowa

zmniejszyæ o kwotê : 2.000

Rozdz. 75412 Ochotnicze Stra¿e Po¿arne 2.000
§ 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.000

zwiêkszyæ o kwotê : 2.000

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej                                                                2.000

§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zada-
nia bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jed-
nostkami samorz¹du terytorialnego 2.000

(dofinansowanie remontu drabiny po¿arniczej)

zmniejszyæ o kwotê :          191.228

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                        191.228

Rozdz. 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg      191.228
§ 4260 zakup energii          191.228

zwiêkszyæ o kwotê :          191.228

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                       191.228
Rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe          191.228
§ 3110 �wiadczenia spo³eczne          191.228

Przeniesienia bud¿etowe (�rodki Rad So³eckich)

zmniejszyæ o kwotê : 3.959

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo 2.000
Rozdz. 01095 Pozosta³a dzia³alno�æ 2.000
§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych 1.750
§ 4430 ró¿ne op³aty i sk³adki    250

Dzia³ 926 Kultura fizyczna i sport 1.959
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 1.959
§ 4260 zakup energii    400
§ 4270 zakup us³ug remontowych 1.559

zwiêkszyæ o kwotê : 3.959

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo 1.964
Rozdz. 01095 Pozosta³a dzia³alno�æ 1.964
§ 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.964

Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                               1.995

Rozdz. 92109 Domy kultury, o�rodki kultury, �wietlice i klu-
by                                                                1.995

§ 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.485
§ 4270 zakup us³ug remontowych    510

Zmiana klasyfikacji bud¿etowej

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy
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zmniejszyæ :

§ 4150 dop³aty do spó³ek prawa handlowego  2.394.565

zwiêkszyæ:

§ 4300 pozosta³a dzia³alno�æ     2.394.565

Wydatki bud¿etowe

zmniejszyæ o kwotê :          13.500

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ         13.500
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne         13.500
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
(budowa dróg w Gminie)                                                          13.500

zwiêkszyæ o kwotê :        13.500

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                         9.750

Rozdz. 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ           9.750
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

                                                            9.750
 (fort w ul. Piastowskiej)

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia           3.750
Rozdz. 75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe          3.750
§ 4610 koszty postêpowania s¹dowego i prokuratorskie-

go                                                             3.750

zmniejszyæ o kwotê :          3.000

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo         3.000
Rozdz. 01095 Pozosta³a dzia³alno�æ         3.000
§ 4270 zakup us³ug remontowych         3.000
 (RS Domaszkowice)

zwiêkszyæ o kwotê :        3.000

Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                        3.000

Rozdz. 92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
                                                        3.000

§ 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia       3.000
 (zakup stolików i krzese³ - RS Domaszkowice)

Zestawienie dodatkowe
do za³¹cznika nr 1

do uchwa³y Nr  III/20/02
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia  12 grudnia 2002 r.

Zmniejszenie Zwiêkszenie

Dzia³ 010

Rozdzia³ 01095

w tym :

Dzia³ 921

Rozdzia³ 92109

w tym :

Dzia³ 926

Rozdzia³ 92601

w tym :

Dzia³ 010

Rozdzia³ 01095

w tym :

Dzia³ 921

Rozdzia³ 92109

W tym :Lp. So³ectwo

§ 4210 § 4300 § 4430 § 4210 § 4260 § 4270 § 4210 § 4210 § 4270

1. Go�winowice 400 1 559 1 959

2. Konradowa 705 705

3. Prze³êk 700 250 440 510

4. Rusocin 550 550

5. Sêkowice 1 200 1 200

Ogó³em zmniejszenie - 700 - 1 750 - 250 - 705 - 400 - 1 559

Ogó³em zwiêkszenie + 2 664 + 2 190 + 510

Ogó³em § +/- - -1 750 - 250 - - 400 - 1 559 + 1 964 + 1 485 + 510
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WYKAZ   ZADAÑ   INWESTYCYJNYCH  ZWI¥ZANYCH  ZE
ZMIAN¥ BUD¯ETU GMINY  NYSA  NA  2002  ROK

Lp
Zadanie - lokalizacja Bud¿et

2002 r.
Poniesione
wydatki
do 31.10.02

Korekta
bud¿etu

Bud¿et po
korekcie Uwagi dotycz¹ce zadania

zmniejsze-nia zwiêksze-
nia

1 2 3 4 5 6 7 8

Gospodarka Komunalna i
Ochrona �rodowiska
dzia³ 900

1 Przygotowanie terenu pod
podstrefê ekonomiczn¹
rozdzia³ 90095 § 6050

300 000
gmina
200 000
bud¿et
pañstwa
100 000

610 50 000
bud¿et
pañstwa

- 250 000
gmina
200 000
bud¿et pañstwa
50 000

Przesuniêcie dotacji z bud¿etu pañstwa  na
dofinansowanie robót na budowê ul. Sokolej       w
Nysie, na podstawie pisma Opolskiego Urzêdu
Wojewódzkiego z dnia 11.10.2002r. znak: FB-I-ML-

3011-1-97/2002.

2 Fort w ul. Piastowskiej w Nysie
rozdzia³ 90095 § 6050

- - - 9 750 9 750 Na podstawie wyroku S¹du Rejonowego w Nysie Wydzia³
I Cywilny z dnia 8 listopada 2002r. Sygn. akt. IC 119/02
na rzecz Zbigniewa Garbicza - Przedsiêbiorstwo
Projektowo - Wykonawcze " Akwiarius " z Nysy,
zas¹dzono: kwote 9 750 z³ z tytu³u ró¿nicy podatku Vat
wraz z ustawowymi odsetkami do dnia wyp³aty, koszty
o³aty s¹dowej, koszty zastêpstwa procesowego oraz
koszty op³aty skarbowej.
Razem 13 500 z³, w tym:
z rozdz. 90095 § 6050 - 9 750 z³
z rozdz. 75814 § 4610 - 3 750 z³

Transport i £¹czno�æ
dzia³ 600

3 Budowa dróg w mie�cie
w tym:
1) Budowa drog: Go³êbia, Sokola
i Kuku³cza w Nysie
rozdzia³ 60016 § 6050

863 828
gmina
848 828

bud¿et
pañstwa
15 000

18 019 13 500 50 000
bud¿et
pañstwa

900 328
w tym:
gmina

835 328
bud¿et pañstwa
65 000

Zwiêkszenie dotacji  o 50 000 z³  z bud¿etu pañstwa na
budowê drogi  w ul. Sokolej na podstawie pisma
Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego z dnia 11.10.2002r.
znak: FB-I-ML-3011-1-97/2002.
Przesuniêcie kwoty 13 500 z³ na " Fort w ul. Piastowskiej
w Nysie "

Gospodarka Mieszkaniowa

dzia³ 700
4 Cmentarz komunalny    w Nysie

rozdzia³ 70095§ 6050
45 247 21 887 23 360 - 21 887 Zmniejszenie �rodków na zadaniu.              Roboty

zwi¹zane z przebudowa pomieszczeñ  magazynowych na
sanitariaty  zakoñczono           i odebrano.

O�wiata i Wychowanie dzia³ 801
5 Zakupy inwestycyjne

rozdzia³ 80101 § 6060
- - - 5 800 5 800 �rodki  na zakup wyparzacza dla SP Nr 10         w Nysie.

                                                                          Za³¹cznik nr 2
Korekta  z dnia  12 grudnia 2002r.

dokonana uchwa³¹ Nr III/20/02 zmiana planu Rady  Miejskiej do
Za³¹cznika  nr 4 uchwa³y Rady Miejskiej   Nr LI/616/2001

z dnia 28 grudnia  2001r.w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy
 na 2002 r. / w z³ /



    Województwa Opolskiego Nr 27
Dziennik Urzêdowy
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Na podstawie art. 109, art. 111 ust. 2, art. 116, art. 124 ust.
1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
/Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z pó�n.zm./ oraz art. 12 pkt 5 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym /Dz.U. z 2001 r.

644

Uchwa³a Nr III/17/02
Rady Powiatu w Ole�nie

z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie zmian bud¿etu Powiatu Oleskiego /Ziemskiego/.

Nr 142 poz. 1592; 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113
poz. 984/ - Rada Powiatu w Ole�nie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zmniejszyæ plan dochodów o kwotê 13.360 z³, w tym:
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§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu

Bernard Kus
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591;  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984),
art. 85 ustawy z dnia 13 pa�dziernika 1998 r.- Przepisy wprowa-
dzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U. z
1998 r. Nr 133,  poz. 872, Nr 162, poz. 1126,  2000 r. Nr 6, poz. 70,
Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228,  Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz.
1041, Nr 122, poz. 1312,  2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100,    poz.
1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623), art. 109, 124 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014;  1999 r. Nr 38, poz. 360,
Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255,  2000 r. Nr 6,
poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr
119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315,  2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46,
poz. 499,  Nr 98, poz. 1070, 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 156, poz. 1300) - Rada Miasta
Opola uchwala, co nastêpuje:

§ 1 . Zwiêksza siê plan dochodów bud¿etowych miasta
Opola na 2002 rok                                           o kwotê  136.737 z³,

w tym:
· Dochody gminy                                         o kwotê 62.794 z³,
w tym:

Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa    - 167.387 z³

Rozdzia³ 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�cia-
mi                                                                                - 167.387 z³

§ 077 - Wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asno-
�ci nieruchomo�ci                                                      - 167.387 z³

Dzia³ 758 - Ró¿ne rozliczenia                 + 167.387 z³

Rozdzia³ 75801 - Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorz¹du terytorialnego               + 167.387 z³

§ 292 - Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa+ 167.387 z³

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna                   + 38.178 z³

Rozdzia³ 85315 - Dodatki mieszkaniowe      + 38.178 z³
§ 203 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin + 38.178 z³

Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                                  + 23.316 z³

 Rozdzia³ 90095 - Pozosta³a dzia³alno�æ      + 23.316 z³
 § 629 - �rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji

gmin  (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów), samo-
rz¹dów  województw, pozyskane z innych �róde³      + 23.316 z³

Dzia³ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                                   + 1.300 z³

 Rozdzia³ 92195 - Pozosta³a dzia³alno�æ        + 1.300 z³
 § 233 - Dotacje celowe otrzymane od samorz¹du wojewódz-

twa  na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ
(umów)  miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego   + 1.300 z³

645

Uchwa³a Nr III/14/02
Rady Miasta Opola

z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie korekty bud¿etu miasta Opola na 2002 rok.

· Dochody powiatu                                    o kwotê 73.943 z³,
w tym:

Dzia³ 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-
ciwpo¿arowa                                                             + 500 z³

Rozdzia³ 75405 - Komendy powiatowe Policji      + 500 z³
 § 231 - Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta

sto³ecznego  Warszawy na zadania bie¿¹ce realizowane na pod-
stawie porozumieñ  (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego                                                                          + 500 z³

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna                  + 73.443 z³

Rozdzia³ 85301 - Placówki opiekuñczo - wychowawcze
                                                                                + 45.429 z³

§ 096 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniê¿nej                                                                     + 20.000 z³

§ 213 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu      + 25.429 z³

Rozdzia³ 85324 - Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych                                           + 22.532 z³
§ 097 - Wp³ywy z ró¿nych dochodów                  +  22.532 z³

Rozdzia³ 85326 - O�rodki adopcyjno - opiekuñcze
                                                                                   + 5.482 z³

§ 213 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu        + 5.482 z³

§ 2. Zmienia siê przychody bud¿etu miasta Opola na 2002 rok:

§ 955 - Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych
                                                                           + 6.419.692 z³

§ 957 - Nadwy¿ki z lat ubieg³ych             - 6.419.692 z³.

§ 3.  Zwiêksza siê plan wydatków bud¿etowych miasta
Opola na 2002 rok                                             o kwotê 136.737 z³,

w tym:

Dzia³ 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-
ciwpo¿arowa                                                              + 500 z³

Rozdzia³ 75405 - Komendy powiatowe Policji       + 500 z³
 - Dotacja celowa otrzymana z gminy lub miasta sto³ecz-

nego   Warszawy na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie
porozumieñ   (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorial-
nego                                                                                       + 500 z³

§ 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia           + 500 z³

Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie                  - 145.140 z³

Rozdzia³ 80101 - Szko³y podstawowe         - 3.140 z³
w tym:
- Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 1       + 4.100 z³
§ 4260 - Zakup energii                                + 4.100 z³
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- Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 2        - 14.500 z³
 § 4270 - Zakup us³ug remontowych        - 14.500 z³
 w tym:
 - Remont dachu i elewacji                              - 146.500 z³
 - Remont dachu, elewacji i wymiana drzwi zewnêtrznych

                                                                                           + 132.000 z³

- Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 3                  -
§ 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia        + 1.000 z³
§ 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych                     - 1.000 z³

- Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 6      - 17.200 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników     - 17.200 z³

- Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 7         + 3.000 z³
§ 4260 - Zakup energii                                 + 3.000 z³

- Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 8                  -
 § 4270 - Zakup us³ug remontowych                  -
 w tym:
 - Remont korytarzy i sanitariatów                   - 15.000 z³
 - Remont dachu nad wej�ciem do budynku   + 15.000 z³

- Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 10        + 5.000 z³
§ 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia        + 5.000 z³

- Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 11       + 10.000 z³
 § 4270 - Zakup us³ug remontowych      + 10.000 z³
 w tym:
 - Remont dachu                                           + 10.000 z³

- Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 21                 -
§ 4140 - Wp³aty na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych                                            - 14.000 z³
§ 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia      + 14.000 z³

- Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 24        + 6.460 z³
 § 4270 - Zakup us³ug remontowych        + 6.460 z³

Rozdzia³ 80110 - Gimnazja                                  + 6.000 z³
w tym:

- Publiczne Gimnazjum Nr 3                                 + 5.000 z³
§ 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia        + 1.000 z³
§ 4260 - Zakup energii                                  + 2.000 z³
§ 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych                     + 2.000 z³

- Publiczna Gimnazjum Nr 6                                  + 1.000 z³
§ 4590 - Kary i odszkodowania wyp³acane na rzecz osób

fizycznych                                                                        + 1.000 z³

Rozdzia³ 80111 - Gimnazja specjalne        + 7.500 z³
- Zespó³ Szkó³ Specjalnych - Publiczne Gimnazjum Spe-

cjalne                                                                                    + 7.500 z³
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹-

¿ek                                                                                    + 7.500 z³

Rozdzia³ 80120 - Licea ogólnokszta³c¹ce        - 21.400 z³
w tym:
- Publiczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce Nr I         - 3.400 z³
§ 4140 - Wp³aty na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych                                               - 2.400 z³
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹-

¿ek                                                                                    - 3.000 z³
§ 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych                    + 3.000 z³
§ 4410 - Podró¿e s³u¿bowe krajowe                    - 1.000 z³

- Publiczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce Nr II        - 18.000 z³
§ 4260 - Zakup energii                                - 10.000 z³
§ 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych                      - 9.000 z³
§ 4430 - Ró¿ne op³aty i sk³adki                     + 1.000 z³

- Publiczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce Nr III                   -
   w tym:
 § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                                  - 11.984 z³

 - Budowa areny lekkoatletycznej i boisk sportowych
                                                                                              - 11.984 z³

 § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu-
d¿etowych                                                                      + 11.984 z³

 - Zakup kosiarki i zraszaczy                               + 11.984 z³

Rozdzia³ 80130 - Szko³y zawodowe                 - 134.100 z³
w tym:
- Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych                           -
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                                     - 3.900 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne   + 3.900 z³

- Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 4                   - 90.000 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  - 90.000 z³

- Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 3                      - 4.100 z³
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wy-

nagrodzeñ                                                                         - 8.700 z³
 § 4270 - Zakup us³ug remontowych         + 4.600 z³

- Zespó³ Szkó³ Budowlanych                                - 40.000 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników     - 40.000 z³

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna                + 111.621 z³

Rozdzia³ 85301 - Placówki opiekuñczo - wychowawcze
                                                                                  - 34.066 z³

w tym:
- Dom Dziecka  - wydatki bie¿¹ce                   - 30.604 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników    - 20.947 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne     - 3.744 z³
§ 4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy                         - 513 z³
§ 4440 - Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                                     - 5.400 z³
- Dom Dziecka - dotacja celowa otrzymana z bud¿etu pañ-

stwa  na realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu       + 32.370 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników    + 22.414 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne           + 4.007 z³
§ 4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy                        + 549 z³
§ 4440 - Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                                    + 5.400 z³

- Pogotowie Opiekuñcze - wydatki bie¿¹ce        - 48.891 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników      - 34.232 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne             - 6.121 z³
§ 4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy                          - 838 z³
§ 4440 - Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                                     - 7.700 z³
- Pogotowie Opiekuñcze - dotacja celowa otrzymana z

bud¿etu pañstwa   na realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych po-
wiatu                                                                                  + 51.059 z³

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników    + 36.034 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne    + 6.443 z³
§ 4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy                        + 882 z³
§ 4440 - Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                                    + 7.700 z³
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- Wykonanie zagospodarowania placu zabaw dla dzieci
oraz   boiska do gry w pi³kê no¿n¹ przy Pogotowiu Opiekuñczym

                                                                                 + 20.000 z³
 § 4270 - Zakup us³ug remontowych      + 20.000 z³

- �rodki na usamodzielnienie i kontynuacjê nauki wycho-
wanków placówek opiekuñczo - wychowawczych  - dotacja celo-
wa otrzymana z bud¿etu  pañstwa na realizacjê bie¿¹cych zadañ
w³asnych powiatu                                                         - 58.000 z³

§ 3110 - �wiadczenia spo³eczne                   - 58.000 z³

Rozdzia³ 85315 - Dodatki mieszkaniowe    + 117.673 z³
w tym:
- Wydatki bie¿¹ce                                            + 79.495 z³
§ 3110 - �wiadczenia spo³eczne                  + 79.495 z³

- Dotacja celowa otrzymana z bud¿etu pañstwa na realiza-
cjê   w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin                  + 38.178 z³

§ 3110 - �wiadczenia spo³eczne                  + 38.178 z³

Rozdzia³ 85324 - Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych                                            + 22.532 z³
w tym:
- Rehabilitacja zawodowa                                + 16.630 z³
§ 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia      + 16.630 z³

- Rehabilitacja spo³eczna                                  + 5.902 z³
 § 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia        + 2.902 z³
 § 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych                     + 3.000 z³

Rozdzia³ 85326 - O�rodki adopcyjno - opiekuñcze     + 5.482 z³
- O�rodek Adopcyjno - Opiekuñczy - dotacja celowa otrzy-

mana z bud¿etu pañstwa na realizacjê bie¿¹cych zadañ w³a-
snych powiatu                                                          + 5.482 z³

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników+ 4.353 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne      + 778 z³
§ 4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy                        + 108 z³
§ 4440 - Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                                       + 243 z³

 Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  + 145.140 z³

Rozdzia³ 85404 - Przedszkola                   + 98.900 z³
w tym:
- Przedszkole Publiczne Nr 2                                    + 300 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne      + 300 z³

- Przedszkole Publiczne Nr 3                               + 13.100 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników    + 10.600 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne    + 2.100 z³
§ 4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy                        + 400 z³

- Przedszkole Publiczne Nr 14                     + 4.100 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników+ 5.500 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne    - 1.000 z³
§ 4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy                         - 400 z³

- Przedszkole Publiczne Nr 28                  + 21.750 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników+ 16.200 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne    + 4.750 z³
§ 4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy                        + 800 z³

- Przedszkole Publiczne Nr 30                     + 3.100 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników+ 1.600 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne     + 1.300 z³
§ 4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy                        + 200 z³

- Przedszkole Publiczne Nr 33                   + 26.100 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników    + 15.100 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne       + 5.700 z³
§ 4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy                        + 800 z³
§ 4270 - Zakup us³ug remontowych                     + 4.500 z³

- Przedszkole Publiczne Nr 36                      + 9.150 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników+ 2.250 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne    + 6.050 z³
§ 4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy                        + 850 z³

- Przedszkole Publiczne Nr 38                      - 2.500 z³
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do

wynagrodzeñ                                                                        - 2.500 z³

- Przedszkole Publiczne Nr 42                   + 14.900 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   +13.500 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne     + 1.300 z³
§ 4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy                        + 100 z³

- Przedszkole Publiczne Nr 51                                 -
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne      + 500 z³
§ 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych                         - 500 z³

- Przedszkole Publiczne Nr 54                     + 7.900 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników+ 5.300 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne     + 2.600 z³

- Przedszkole Publiczne Nr 56                      + 1.000 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników+ 1.000 z³

Rozdzia³ 85405 - Przedszkola specjalne        + 8.700 z³
- Przedszkole Publiczne Nr 53                     + 8.700 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników+ 5.500 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne    + 1.000 z³
§ 4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy                        + 200 z³
 § 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia         + 1.000 z³
§ 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych                     + 1.000 z³

Rozdzia³ 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogicz-
ne oraz inne poradnie specjalistyczne                     + 2.100 z³

- Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
                                                                                  + 2.100 z³

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wy-
nagrodzeñ                                                                       + 2.100 z³

Rozdzia³ 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego
                                                                                               + 7.800 z³

- Miêdzyszkolny O�rodek Sportowy                     + 7.800 z³
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wy-

nagrodzeñ                                                                            - 700 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników+ 6.000 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne    + 4.400 z³
§ 4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy                        + 600 z³
§ 4410 - Podró¿e s³u¿bowe krajowe                     - 2.500 z³

Rozdzia³ 85410 - Internaty i bursy szkolne       + 27.640 z³
- Bursa Szkó³ Pomaturalnych                   + 27.640 z³
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników    + 25.150 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne       + 2.490 z³

Rozdzia³ 85417 - Szkolne schroniska m³odzie¿owe      -
- Szkolne Schronisko M³odzie¿owe                                   -
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników + 200 z³
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne        - 200 z³
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Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                                  + 23.316 z³

 Rozdzia³ 90095 - Pozosta³a dzia³alno�æ       + 23.316 z³
 - Inwestycje z udzia³em ludno�ci                  + 23.316 z³
 § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                                 + 23.316 z³

 Dzia³ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                                   + 1.300 z³

 Rozdzia³ 92195 - Pozosta³a dzia³alno�æ        + 1.300 z³
 w tym:

 - Dotacja celowa otrzymana od samorz¹du województwa  na
zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów)
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego                       + 1.300 z³

 § 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych                    + 1.300 z³

 - Dotacje dla organizacji pozarz¹dowych       - 11.250 z³
 § 2580 - Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek

nie zaliczanych do sektora finansów publicznych        - 11.250 z³

 - Wydatki bie¿¹ce                                            + 11.250 z³
 § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do

wynagrodzeñ                                                                      - 10.900 z³
 § 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia        - 45.000 z³
 § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹-

¿ek                                                                                    - 1.000 z³
 § 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych                   + 68.150 z³

 Dzia³ 926 - Kultura fizyczna i sport                               -

 Rozdzia³ 92695 - Pozosta³a dzia³alno�æ                   -
 w tym:
  - Dotacje dla organizacji pozarz¹dowych - 16.550 z³
 § 2580 - Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek

nie zaliczanych do sektora finansów publicznych        - 16.550 z³

 - Wydatki bie¿¹ce                                            + 16.550 z³
 § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do

wynagrodzeñ                                                                         - 1.300 z³
 § 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia         + 5.450 z³
 § 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych                   + 13.800 z³
§ 4430 - Ró¿ne op³aty i sk³adki                      - 1.400 z³

§ 4. W za³¹czniku nr 9 do uchwa³y Nr LVII/693/02 Rady
Miasta Opola z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia
bud¿etu miasta Opola na 2002 rok, ustala siê aktualny plan
przychodów i wydatków �rodków specjalnych miasta Opola
w 2002 roku:

            Plan przychodów    Plan wydatków

- Szko³y podstawowe         1.011.000 z³              1.210.300 z³
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne                      4.200 z³
- zakupy inwestycyjne                                   5.000 z³

- Licea ogólnokszta³c¹ce      978.100 z³      973.300 z³
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne                     57.700 z³

- Szko³y zawodowe              426.200 z³      442.600 z³
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne                     11.700 z³

- Przedszkola                        4.871.000 z³   5.071.800 z³
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne                        1.200 z³
- zakupy inwestycyjne                                  48.000 z³

- Gimnazja                            246.700 z³       248.500 z³

- Miejski O�rodek Doskonalenia   Nauczycieli
                                                                   20.000 z³          20.000 z³

w tym:
- wynagrodzenia i pochodne                        2.000 z³

- Ogród Zoologiczny               140.000 z³       140.000 z³

- Izba Wytrze�wieñ                   10.200 z³        16.070 z³ .

§ 5. W za³¹czniku nr 10 do uchwa³y Nr LVII/693/02 Rady
Miasta Opola z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia bu-
d¿etu miasta Opola na 2002 rok, ustala siê aktualny plan przycho-
dów i wydatków gospodarstwa pomocniczego miasta Opola w
2002 roku, który stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Opola.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Ryszard Ciecierski
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591;  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  poz. 558, Nr 113, poz. 984),
art. 85 ustawy z dnia 13 pa�dziernika 1998 r-. Przepisy wprowa-
dzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ (Dz. U. z
1998 r. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126,  2000 r. Nr 6, poz. 70,
Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228,   Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz.
1041, Nr 122, poz. 1312, 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100,    poz.
1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623), art. 109, 124 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U.  Nr 155, poz. 1014; 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49,
poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255,  2000 r. Nr 6, poz.
69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119,
poz. 1251, Nr 122, poz. 1315,  2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz.
499,  Nr 98,  poz. 1070, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr
145, poz. 1623,  2002 r. Nr 41, poz. 363, Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 156, poz. 1300) - Rada Miasta
Opola uchwala, co nastêpuje:

§ 1 . Zwiêksza siê plan dochodów bud¿etowych miasta
Opola na 2002 rok                                               o kwotê  85.000 z³,

w tym:
· Dochody powiatu o kwotê                                  + 85.000 z³,
w tym:

Dzia³ 758 - Ró¿ne rozliczenia                 + 30.000 z³

Rozdzia³ 75801 - Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorz¹du terytorialnego                   + 30.000 z³

§ 292 - Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa+ 30.000 z³

Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie                    + 5.000 z³

Rozdzia³ 80130 - Szko³y zawodowe                    + 5.000 z³
§ 629 - �rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji

gmin (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów), samo-
rz¹dów województw, pozyskane z innych �róde³        + 5.000 z³

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna                  + 50.000 z³

Rozdzia³ 85301 - Placówki opiekuñczo - wychowawcze
                                                                                 + 50.000 z³

§ 096 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniê¿nej                                                                    + 50.000 z³.

§ 2. Zmniejsza siê przychody bud¿etu miasta Opola na
2002 rok                                                               o kwotê 953.970 z³,

w tym:

§ 951 - Przychody ze sp³at po¿yczek i kredytów udzielonych
ze �rodków publicznych                              - 953.970 z³.
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Uchwa³a Nr IV/25/02
Rady Miasta Opola

z dnia 27 grudnia 2002 r.

w sprawie korekty bud¿etu miasta Opola na 2002 rok.

§ 3.Zmniejsza siê plan wydatków bud¿etowych miasta
Opola na 2002 rok                                            o kwotê 868.970 z³,

w tym:

Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie                   + 35.000 z³

Rozdzia³ 80101 - Szko³y podstawowe          - 2.217 z³
- Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 8         - 2.217 z³
 § 4270 - Zakup us³ug remontowych          - 2.217 z³
 w tym:
 - Remont dachu nad wej�ciem do budynku       - 2.217 z³

Rozdzia³ 80130 - Szko³y zawodowe                     + 7.217 z³
- Centrum Kszta³cenia Praktycznego ul.Torowa+ 7.217 z³
 § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                                   + 7.217 z³

Rozdzia³ 80140 - Centra kszta³cenia ustawicznego i prak-
tycznego oraz o�rodki dokszta³cania zawodowego   + 30.000 z³

- Centrum Kszta³cenia Praktycznego ul.Torowa - wydatki
bie¿¹ce                                                                      + 30.000 z³

 § 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia      + 30.000 z³

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna                  + 50.000 z³

Rozdzia³ 85301 - Placówki opiekuñczo - wychowawcze
                                                                                + 50.000 z³

- Wykonanie zagospodarowania placu zabaw dla dzieci
oraz   boiska do gry w pi³kê no¿n¹ przy Pogotowiu Opiekuñczym

                                                                                + 50.000 z³
 § 4270 - Zakup us³ug remontowych      + 50.000 z³

Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                                - 953.970 z³

 Rozdzia³ 90095 - Pozosta³a dzia³alno�æ    - 953.970 z³
 - Modernizacja systemu kanalizacji ogólnosp³awnej �ród-

mie�cia    Opola (Kolektor "K")                                     - 953.970 z³
 § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                               - 953.970 z³.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Opola.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Ryszard Ciecierski
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Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. - o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 z pó�n. zm.), w
zwi¹zku z art. 128, ust.2, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z pó�n. zm.)
uchwala siê, co nastêpuje :

§1. W uchwale Nr XXV/206/01 Rady Powiatu Opolskiego z
dnia 20 grudnia   2001 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Powia-
tu Opolskiego na 2002 r. dokonuje siê nastêpuj¹ce zamiany:

1. W   za³¹czniku   nr   2   do   w.w   uchwa³y   dokonuje   siê
przeniesienia planowanych wydatków miêdzy rozdzia³ami klasyfi-
kacji bud¿etowej w ramach dzia³u 801 - O�wiata i wychowanie,

1) zmniejsza siê planowane wydatki bie¿¹ce w grupie
wynagrodzeñ w rozdzia³ach:

- rozdzia³ 80110 - Gimnazja, zmniejszenie
                                                               o kwotê 27.400 z³, w  § 4010.
rozdzia³ 80130 - Szko³y zawodowe, zmniejszenie
                                                      o kwotê 20.000 z³, w § 4010.
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Uchwa³a Nr 12/02
Zarz¹du Powiatu Opolskiego

z dnia 9 grudnia 2002 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Powiatu Opolskiego na 2002 rok.

2) zwiêksza siê planowane wydatki bie¿¹ce w grupie wy-
nagrodzeñ o kwotê ogó³em 47.400 z³ w rozdziale 80120 - Licea
ogólnokszta³c¹ce w :

                                  §4010 -  o kwotê  37.700 z³
                                  §4040 -  o kwotê    5.400 z³
                                  §4110 -   o kwotê    4.300 z³

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

Zarz¹d Powiatu Opolskiego:
Henryk Lakwa

Krzysztof Wysdak
Irena £ysy-Cichoñ

Rudolf Mohlek

Na podstawie art. 12, pkt 5 i art. 51, ust. 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91,
poz.578 z pó�n. zm.), oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia
26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.
1014  z pó�n. zm.) uchwala siê, co nastêpuje :

§ 1.W uchwale Nr XXV/206/01 Rady Powiatu Opolskiego z
dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu
Opolskiego na 2002 rok wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany :

1. W za³¹czniku nr 1 do w/w uchwa³y dokonuje siê zwiêkszenia
planowanych dochodów powiatu o kwotê 527.760  z³, w tym :

1) Dzia³ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
~ rozdzia³ 75020 - Starostwa Powiatowe, o kwotê  300.000 z³ , w

tym :
~ § 042 - Wp³ywy z op³at komunikacyjnych, o kwotê 200.000 z³
~ § 075 - Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹t-

kowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz-
nych oraz innych umów o podobnym charakterze,

                                                                   o kwotê 100.000 z³
2) Dzia³ 758 - RÓ¯NE ROZLICZENIA
~ rozdzia³ 75801 - Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej

dla jednostek samorz¹du terytorialnego
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Uchwa³a Nr III/14/02
Rady Powiatu Opolskiego

z dnia 12 grudnia 2002 r.

zmieniaj¹c¹ uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu  Powiatu Opolskiego na 2002 rok.

~ § 292 - Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla jedno-
stek samorz¹du terytorialnego                         o kwotê 101.191 z³

~ rozdzia³ 75814 - Ró¿ne rozliczenia finansowe,
~ § 092 - Pozosta³e odsetki,                  o kwotê 126.569 z³
2. W za³¹czniku nr 2 do w/w uchwa³y dokonuje siê nastê-

puj¹cych zmian planowanych wydatków na 2002 rok, w tym :
1) Dzia³ 758 - RÓ¯NE ROZLICZENIA
~ rozdzia³ 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza siê

planowane wydatki w § 4810 -Rezerwy, o kwotê 173.431 z³

2) Dzia³ 801 - O�WIATA I WYCHOWANIE
~ rozdzia³ 80110 - Gimnazja, dokonuje siê zmniejszenia

planowanych wydatków bie¿¹cych w grupie wynagrodzeñ
                                                                      o kwotê 14.500 z³,
któr¹ przenosi siê na zwiêkszenie wydatków bie¿¹cych w

grupie wynagrodzeñ (§ 4010) Dom Dziecka w Chmielowicach,
w dziale 853 - Opieka Spo³eczna, rozdzia³ 85301-Placówki opie-
kuñczo-wychowawcze.

~ rozdzia³ 80130 - Szko³y zawodowe, zwiêksza siê plano-
wane wydatki bie¿¹ce                                       o kwotê 101.191 z³

3. Zwiêksza siê wysoko�æ planowanych rozchodów bu-
d¿etu powiatu o kwotê 600.000 z³, w § 991 - "Udzielone po¿yczki
i kredyty - dla SP ZOZ ZOZ w Ozimku.



- 1544 - Poz.648-650Województwa Opolskiego Nr 27

Dziennik Urzêdowy

§ 2. Ustala siê dochody bud¿etu powiatu na 2002 rok po
zmianach w wysoko�ci 35.166.470 z³.

§ 3. Ustala siê wydatki bud¿etu powiatu na 2002 rok po
zmianach w wysoko�ci 35.267.166 z³ .

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha

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; Nr 23, poz.220 ; 2002r.  Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984 )
oraz art. 109 ,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 ;  2000 r. Nr 6, poz.69,  Nr 12, poz.
136; Nr 48, poz.550,  Nr 95, poz. 1041,  Nr 119, poz.1251, Nr 122,
po z. 1315; 2001 r. Nr 45, poz. 497,  Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz.
961,  Nr 98, po z. 1070,  Nr 100, po z. 1082,  Nr 102, po z. 1116,
Nr 106, poz. 1149,  Nr 145, poz. 1623; 2002 r. Nr 41, poz. 363 i
365; Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 156,
poz. 1300)-Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Dokonaæ zmian bud¿etu:
- zwiêkszenia dochodów o kwotê  / za³¹cznik nr 1/
                                                                             156.921,00 z³
w tym dotacja na zadania zlecone                               7.000,00
- zmniejszenia dochodów o kwotê / za³¹cznik nr 1/
                                                                                 153.370,00
- zwiêkszenia wydatków o kwotê z³/ za³¹cznik nr 2/   3.551,00 z³

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 4 ustawy a dnia 5 czerwca
1998r. - o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578,
po�n. zm.),  w zwi¹zku z art. 128, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.
1014 z pó�n. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1.W za³¹czniku nr 2 do uchwa³y Nr XXV/206/01 Rady
Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie uchwa-
lenia bud¿etu Powiatu Opolskiego na 2002rok:

w dziale 750 - Administracja publiczna
rozdzia³ 75020 - Starostwa Powiatowe
dokonuje siê przeniesienia planowanych wydatków w

kwocie 7.250 z³, z § 4210 "Zakup materia³ów i wyposa¿enia" ,  na

zwiêkszenie planowanych wydatków w § 6060 - "Wydatki na
zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych".

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

 Zarz¹d Powiatu Opolskiego:
Henryk Lakwa

Krzysztof Wysdak
Irena £ysy - Cichoñ

Zygmunt Olbryt
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Uchwa³a Nr 25/02
Zarz¹du Powiatu Opolskiego

z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Powiatu Opolskiego na 2002 rok.
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Uchwa³a Nr III/25/2002
Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 30 grudnia 2002 r.

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

§2. Po dokonaniu zmian bud¿et wynosi:
- dochody w z³                                              20.981.241,78
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone
                                                                         1.599.487,78
- przychody w z³                                              3.783.469,00
- wydatki w z³                                                23.739.167,78
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone
                                                                         1.599.487,78
- rozchody w z³                                               1.025.543,00

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Otmu-
chowa.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Stanis³aw Zaczyk
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finan-
sach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z pó�n. zm.) - Rada
Miejska w Paczkowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zmniejsza siê bud¿et po stronie dochodów:
Dzia³: 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-

po¿arowa
Rozdzia³: 75416 - Stra¿ Miejska
§ 057 - grzywny, mandaty i inne kary pieniê¿ne od ludno-

�ci                                                                         o kwotê 1.700,00 z³

Zwiêksza siê bud¿et po stronie dochodów:

Dzia³: 750 - Administracja publiczna
Rozdzia³: 75095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 075 - dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tko-

wych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotê 1.200,00 z³
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Uchwa³a Nr II/5/02
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia  9 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany w bud¿ecie gminy Paczków na 2002 rok.

§ 097 - wp³ywy z ró¿nych dochodów       o kwotê 500,00 z³.

§ 2. Zmniejsza siê bud¿et po stronie wydatków:

Dzia³: 010 - Rolnictwo i ³owiectwo
Rozdzia³: 01095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia o kwotê 3,00 z³

(Rada So³ecka Kamienica).

Dzia³: 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdzia³: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo-

�ciami
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych     o kwotê 29.450,00 z³

Dzia³: 757 - Obs³uga d³ugu publicznego
Rozdzia³: 75705 - Obs³uga kredytów podmiotów krajowych
§ 8070 - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pa-

pierów warto�ciowych oraz po¿yczek i kredytów
                                                                 o kwotê 50.000,00 z³
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Dzia³: 801 - O�wiata i wychowanie
Rozdzia³: 80101 - Szko³y podstawowe
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                     o kwotê 9.035,00 z³

Rozdzia³: 80110 - Gimnazja
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                   o kwotê 3.260,00 z³
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
                                                                 o kwotê 20.250,00 z³

Dzia³: 853 - Opieka spo³eczna
Rozdzia³: 85319 - O�rodki pomocy spo³ecznej
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
                                                                   o kwotê 1.550,93 z³;
w tym 509,05 z³ na zad. zlecone

Rozdzia³: 85328 - Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne
us³ugi opiekuñcze

§ 3030 - ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
                                                                   o kwotê 3.340,00 z³,
§ 4110 - sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                       o kwotê 597,77 z³
§ 4120 - sk³adki na Fundusz Pracy     o       kwotê 81,82 z³

Dzia³: 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdzia³: 85404 - Przedszkola
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                 o kwotê 34.764,00 z³
Dzia³: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-

ska
Rozdzia³: 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg
§ 4260 - zakup energii                        o kwotê 30.000,00 z³
Rozdzia³: 90095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych            o kwotê 200,00 z³
(Rada So³ecka Dziewiêtlice)

Dzia³: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdzia³: 92109 - Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia o kwotê 50,00 z³

(Rada So³ecka Paczków)

Dzia³: 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdzia³: 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i

sportu
§ 4120 - sk³adki na Fundusz Pracy           o kwotê 40,00 z³
 (Sport w szkole)
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych           o kwotê 120,00 z³
(Sport w szkole)

Zwiêksza siê bud¿et po stronie wydatków:

Dzia³: 010 - Rolnictwo i ³owiectwo
Rozdzia³: 01095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia o kwotê 50,00 z³

(Rada So³ecka Paczków)

Dzia³: 600 - Transport i ³¹czno�æ
Rozdzia³: 60016 - Drogi publiczne gminne
§ 4270 - zakup us³ug remontowych            o kwotê 3,00 z³
(Rada So³ecka Kamienica)

Dzia³: 750 - Administracja publiczna
Rozdzia³: 75023 - Urzêdy gmin
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                    o kwotê 8.100,00 z³

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
                                                                   o kwotê 5.000,00 z³
§ 4110 - sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                   o kwotê 2.400,00 z³
§ 4120 - sk³adki na Fundusz Pracy     o kwotê 1.000,00 z³
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia o kwotê 8.000,00 z³
§ 4260 - zakup energii                           o kwotê 1.500,00 z³
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych        o kwotê 9.000,00 z³

Dzia³: 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-
po¿arowa

Rozdzia³: 75416 - Stra¿ Miejska
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                   o kwotê 3.700,00 z³
§ 4110 - sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                    o kwotê 1.000,00 z³
§ 4120 - sk³adki na Fundusz Pracy       o kwotê 250,00 z³

Dzia³: 758 - Ró¿ne rozliczenia
Rozdzia³: 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 - rezerwy (rezerwa ogólna)   o kwotê 19.500,00 z³

Dzia³: 801 - O�wiata i wychowanie
Rozdzia³: 80101 - Szko³y podstawowe
§ 4120 - sk³adki na Fundusz Pracy     o kwotê 6.021,00 z³

Rozdzia³: 80110 - Gimnazja
§ 4110 - sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                 o kwotê 23.077,00 z³
§ 4120 - sk³adki na Fundusz Pracy     o kwotê 3.447,00 z³

Dzia³: 853 - Opieka spo³eczna
Rozdzia³: 85315 - Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 - �wiadczenia spo³eczne       o kwotê 50.000,00 z³

Rozdzia³:  85319 - O�rodki pomocy spo³ecznej
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych          o kwotê 300,00 z³
 (zad. zlecone)
§ 4410 - podró¿e s³u¿bowe krajowe    o kwotê 1.409,05 z³;
w tym 209,05 z³  na zad. zlecone
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia o kwotê 3.000,00 z³
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych            o kwotê 861,47 z³

Dzia³: 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdzia³: 85401 - �wietlice szkolne
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                    o kwotê 2.847,00 z³
§ 4110 - sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                    o kwotê 4.255,00 z³
§ 4120 - sk³adki na Fundusz Pracy       o kwotê 842,00 z³

Rozdzia³: 85404 - Przedszkola
§ 4110 - sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                 o kwotê 24.610,00 z³
§ 4120 - sk³adki na Fundusz Pracy    o kwotê 2.210,00 z³

Dzia³: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdzia³: 92109 - Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia  o kwotê 200,00 z³

(Rada So³ecka Dziewiêtlice)

Dzia³: 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdzia³: 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i

sportu
§ 4110 - sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                         o kwotê 160,00 z³ (Sport w szkole).
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§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny Paczków.

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

§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzê-
du Miejskiego w Paczkowie oraz w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
 Rady Miejskiej

Wac³aw Æwik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finan-
sach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z pó�n. zm.)- Rada
Miejska w Paczkowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê bud¿et po stronie dochodów i wydat-
ków                                                                o kwotê 475.394,00 z³

Dochody:
Dzia³:010 - Rolnictwo i ³owiectwo
Rozdzia³: 01022 - Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t

oraz badania monitoringowe pozosta³o�ci chemicznych i biolo-
gicznych w tkankach zwierz¹t i produktach pochodzenia zwie-
rzêcego

§ 069 - wp³ywy z ró¿nych op³at             o kwotê 1.200,00 z³

Rozdzia³: 01095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 075 - dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tko-

wych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotê 1.800,00 z³

Dzia³: 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdzia³: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo-

�ciami
§ 084 - wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹t-

kowych                                                             o kwotê 422.500,00 z³

Dzia³: 758 - Ró¿ne rozliczenia
Rozdzia³: 75805 - Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogól-

nej dla gmin
§ 292 - subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
                                                                   o kwotê 26.665,00 z³

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

Rozdzia³: 75601 - Wp³ywy z podatku dochodowego od osób
fizycznych

§ 091 - odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków
i op³at                                                                         o kwotê 50,00 z³

Rozdzia³: 75615 - Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le-
�nego, podatku od czynno�ci cywilnoprawnych oraz podatków i
op³at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiza-
cyjnych
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Uchwa³a Nr II/6/02
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia  9 grudnia 2002 r.

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

§ 050 - podatek od czynno�ci cywilnoprawnych
                                                                       o kwotê 100,00 z³
§ 091 - odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków

i op³at                                                                    o kwotê 4.600,00 z³

Rozdzia³: 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 fizycz-
nych

§ 034 - podatek od �rodków transportowych
                                                                    o kwotê 8.300,00 z³

Rozdzia³: 75618 - Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych
dochody jednostek samorz¹du terytorialnego na podstawie
ustaw

§ 041 - wp³ywy z op³aty skarbowej         o kwotê 2.150,00 z³
§ 045 - wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynno�ci urzê-

dowe                                                                        o kwotê 500,00 z³

Rozdzia³: 75621 - Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹-
cych dochód bud¿etu pañstwa

§ 002 - podatek dochodowy od osób prawnych
                                                                     o kwotê 1.100,00 z³

Dzia³: 801 - O�wiata i wychowanie
Rozdzia³: 80101 - Szko³y podstawowe
§ 083 - wp³ywy z us³ug                            o kwotê 2.580,00 z³

Dzia³: 851 - Ochrona zdrowia
Rozdzia³: 85154 - Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
§ 048 - wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
                                                                   o kwotê 1.900,00 z³

Dzia³: 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdzia³: 85404 - Przedszkola
§ 083 - wp³ywy z us³ug                           o kwotê 1.949,00 z³

Wydatki:

Dzia³: 801 - O�wiata i wychowanie
Rozdzia³: 80101 - Szko³y podstawowe
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                              o kwotê 470.865,00 z³
§ 4220 - zakup �rodków ¿ywno�ci       o kwotê 2.580,00 z³
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Dzia³: 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdzia³: 85404 - Przedszkola
§ 4220 - zakup �rodków ¿ywno�ciowych o kwotê 1.949,00 z³

§ 2. Zmniejsza siê bud¿et po stronie wydatków i przy-
chodów                                                             o kwotê 725.593,00 z³

Wydatki:

Dzia³: 630 - Turystyka
Rozdzia³: 63095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych         o kwotê 5.000,00 z³

Dzia³: 710 - Dzia³alno�æ us³ugowa
Rozdzia³: 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych       o kwotê 13.000,00 z³

Dzia³: 801 - O�wiata i wychowanie
Rozdzia³: 80101 - Szko³y podstawowe
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                               o kwotê 617.935,00 z³
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
                                                                   o kwotê 10.300,00 z³

Rozdzia³: 80110 - Gimnazja
§ 4110 - sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                    o kwotê 4.000,00 z³

Dzia³: 851 - Ochrona zdrowia
Rozdzia³: 85154 - Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
§ 4110 - sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                  o kwotê 10.200,00 z³
§ 4120 - sk³adki na Fundusz Pracy      o kwotê 1.300,00 z³
§ 4260 - zakup energii                                o kwotê 500,00 z³
§ 4270 - zakup us³ug remontowych       o kwotê 2.000,00 z³
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych       o kwotê 20.800,00 z³
§ 4410 - podró¿e s³u¿bowe krajowe         o kwotê 800,00 z³

Dzia³: 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdzia³: 85404 - Przedszkola
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                  o kwotê 14.362,00 z³
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
                                                                     o kwotê 5.396,00 z³

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

Rozdzia³: 90002 - Gospodarka odpadami
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych        o kwotê 5.000,00 z³

Rozdzia³: 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg
§ 4270 - zakup us³ug remontowych o kwotê 15.000,00 z³

Przychody:
§ 942 - przychody z prywatyzacji bezpo�redniej
                                                               o kwotê 630.000,00 z³
§ 952 - przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na

rynku krajowym                                                  o kwotê 95.593,00 z³

§ 3. Zmniejsza siê rozchody i przychody
                                                           o kwotê 270.000,00 z³

Rozchody:

§ 995 - rozchody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych
                                                                o kwotê 270.000,00 z³
Przychody:
§ 942 - przychody z prywatyzacji bezpo�redniej
                                                                o kwotê 270.000,00 z³

§4. Bud¿et po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody 17.784.037,58 z³
Przychody   1.009.925,00 z³
Razem 18.793.962,58 z³
Wydatki              16.625.402,58 z³
Rozchody   2.168.560,00 z³
Razem 18.793.962,58 z³

§ 5.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
Paczków.

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

§ 7. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzê-
du Miejskiego w Paczkowie oraz w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Wac³aw Æwik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.
1591 z pó�n. zm.) oraz art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z pó�n. zm.) -
Rada Miejska w paczkowie uchwala ,co nastêpuje:

§ 1.Dotychczasowy § 4 uchwa³y otrzymuje nastêpuj¹ce
brzmienie:

"1. Prognozuje siê nadwy¿kê bud¿etu w wysoko�ci
                                                                          1.158.635,00 z³.
 2. Nadwy¿kê bud¿etu przeznacza siê na sp³atê otrzyma-

nych krajowych kredytów i po¿yczek."

§ 2.Zmienia siê za³¹czniki o numerach: 3, 6, 7 i 8 do uchwa³y
Rady Miejskiej w Paczkowie Nr XXXII/263/2001 z dnia 28 grud-
nia 2001 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2002 r.

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy.

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

§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Paczkowie oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Wac³aw Æwik
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Uchwa³a Nr IV/22/02
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2001 r. Nr XXXII/263/2001
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2002 rok.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.
1591 z pó�n. zm.) oraz art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopa-
da 1998r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 1998r. Nr 155, poz.
1014 z pó�n. zm.)-  RADA MIEJSKA W PACZKOWIE uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. Ustala siê wykaz wydatków nie wygasaj¹cych z up³y-
wem roku bud¿etowego 2002, stanowi¹cy za³¹cznik do niniej-
szej uchwa³y.

§ 2. Za³¹cznik do uchwa³y stanowi plan finansowy wydat-
ków nie wygasaj¹cych.

§ 3. Okre�la siê ostateczny termin dokonania wydatków
ujêtych w planie finansowym do dnia 30 czerwca 2003r.
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Uchwa³a Nr IV/23/02
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego 2002.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
Paczków.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej:
Wac³aw Æwik

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr IV/23/02

Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 19 grudnia 2002 r.

ZESTAWIENIE
wydatków bud¿etu nie wygasaj¹cych z up³ywem roku 2002

Lp dzia³, rozdzia³, paragraf kwota termin realizacji

1 dz.754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿.

rozdz.75412 - ochotnicze stra¿e po¿arne

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 9 647,00 2003-06-30

       remiza OSP w Uje�d�cu

2 dz.801 - O�wiata i wychowanie

rozdz.80110 - gimnazja

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 36 000,00 2003-06-30

       zakup pieca c.o. w Gimnazjum

3 dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska

rozdz.90095 - pozosta³a dzia³alno�æ

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 49 876,00 2003-06-30

       kanalizacja Bartosza, Ko�ciuszki, Weso³a

4 dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz.92109 - domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby

§ 2550 - dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury 30 900,00 2003-06-30

        dotacja na remont O�rodka Kultury

R     A     Z     E     M 126 423,00
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142
poz.1591 z pó�n. zm./ oraz art.6 pkt.2 ustawy z dnia 12 wrze�nia
1996r.  o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach /Dz.U.Nr
132 poz.622 z pó�n. zm./  -   Rada Gminy Paw³owiczki  uchwala,
co nastêpuje:

§1. W zwi¹zku ze zorganizowanym wywozem nieczysto�ci
sta³ych na terenie Gminy Paw³owiczki przez podmiot posiadaj¹-
cy zezwolenie na wykonanie us³ug , ustala siê op³atê  miesiêcz-
n¹ od osoby w wysoko�ci 2,10 z³ ,nie wiêcej jednak ni¿ 12,60 z³
od gospodarstwa domowego + VAT  wg. obowi¹zuj¹cych prze-
pisów.
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Uchwa³a Nr  16/V/03
Rady Gminy Paw³owiczki

 z dnia   27 lutego 2003 r.

w sprawie     ustalenia odp³atno�ci za usuwanie i unieszkodliwianie   nieczysto�ci sta³ych.

 § 2. Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Paw³owiczkach
Nr 271/XXXVI/2002 z dnia 25 kwietnia 2002r.

§ 3. Za wykonanie uchwa³y odpowiedzialny jest Wójt Gmi-
ny Paw³owiczki.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie w terminie
14 dni od daty og³oszenia, a ponadto podlega og³oszeniu na
tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w Paw³owiczkach oraz w po-
szczególnych so³ectwach na terenie Gminy.

          Przewodnicz¹cy
Rady  Gminy Paw³owiczki

       Jerzy Treffon

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art.40-42 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) i art. 34"a" 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 i Nr 110 poz. 1255,  2000 r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr
48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz.
1315,  2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz. 961, Nr
98 poz. 1070, Nr 100 poz. 1082, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz.
1368, Nr 145 poz. 1623 ;  2002 r.  Nr 41 poz. 363 i 365, Nr 74 poz.
676, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 156 poz. 1300,
Nr 200 poz. 1685)-Rada Gminy w Zêbowicach uchwala, co na-
stêpuje:

§1. Zasady i tryb umarzania wierzytelno�ci jednostek or-
ganizacyjnych gminy Zêbowice z tytu³u nale¿no�ci pieniê¿nych,
do których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926, Nr 160
poz. 1083,  1998 r. Nr 106 poz. 668,  1999 r. Nr 11 poz.95 i Nr 92
poz. 1062,  2000 r. Nr 94 póz. 1037, Nr 116 poz. 1216, Nr 120
poz. 1268 i Nr 122 poz. 1315,  2001 r. Nr 16 poz. 166, Nr 39
poz.459. Nr 42 poz. 475, Nr 110 poz. 1189, Nr 125 poz. 1368 ,
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Uchwa³a Nr IV/29/2003
Rady Gminy Zêbowice

z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelno�ci   gminnych jednostek organizacyjnych z tytu³u nale¿no�ci
pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w sp³acaniu

tych nale¿no�ci oraz wskazania organów do tego upowa¿nionych

Nr 130 poz. 1452 ; 2002 r. Nr 89 poz. 804, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271 i Nr 169 poz. 1387) oraz udzielania ulg w sp³acaniu
tych nale¿no�ci okre�la za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2.  1. Upowa¿nia siê, z zastrze¿eniem ust.2, do umarza-
nia, rozk³adania na raty, odraczania terminów p³atno�ci nale¿no-
�ci pieniê¿nych Wójta Gminy Zêbowice.

3. Nale¿no�ci nie przekraczaj¹ce 2.000 z³ mog¹ umarzaæ,
rozk³adaæ na raty lub odraczaæ terminy p³atno�ci kierownicy jed-
nostek organizacyjnych.

§ 3.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Zê-
bowice.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od og³oszenia jej w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego i z tym dniem
traci moc uchwa³a Nr VII/54/99 Rady Gminy w Zêbowicach z dnia
30 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytel-
no�ci i udzielania ulg w sp³acie wierzytelno�ci nie podlegaj¹-
cych przepisom ustawy - Ordynacja podatkowa.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Gabriela Buczek
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/29/2003

Rady Gminy w Zêbowicach
z dnia 30 stycznia 2003 r.

ZASADY I TRYB
umarzania wierzytelno�ci gminnych jednostek organizacyj-

nych z tytu³u nale¿no�ci pieniê¿nych oraz udzielania innych ulg w
sp³acaniu tych nale¿no�ci, do których nie stosuje siê przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa

1. Nale¿no�æ mo¿e zostaæ po wyczerpaniu wszystkich przy-
s³uguj¹cych �rodków prawnych umorzona w ca³o�ci lub w czê-
�ci, je¿eli:

a) nale¿no�ci nie �ci¹gniêto w toku zakoñczonego postê-
powania likwidacyjnego lub upad³o�ciowego,

b) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika,
c) d³u¿nik zmar³,
d) �ci¹gniêcie nale¿no�ci zagra¿a interesom d³u¿nika, a

w szczególno�ci jego egzystencji, albo te¿ uzale¿nione jest wa¿-
nymi wzglêdami spo³ecznymi i gospodarczymi, a tak¿e w przy-
padkach losowych, przez które rozumie siê miêdzy innymi �mieræ
wspó³ma³¿onka,  jego dzieci zamieszkuj¹cych wspólnie z d³u¿-
nikiem oraz ich d³ugotrwa³¹ chorobê trwaj¹c¹ powy¿ej 90 dni,

e) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpo-
waniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów
dochodzenia i egzekucji tej nale¿no�ci lub postêpowanie egze-
kucyjne okaza³o siê nieskuteczne.

2. Przez "nale¿no�æ" rozumie siê nale¿no�æ pieniê¿n¹ (na-
le¿no�æ g³ówn¹) przypadaj¹c¹ od jednego d³u¿nika wraz z na-
le¿nymi odsetkami i kosztami dochodzenia nale¿no�ci (nale¿-
no�ci uboczne) wed³ug stanu w chwili podjêcia decyzji, a je¿eli
nale¿no�æ g³ówna zosta³a zap³acona i pozosta³y do zap³aty od-
setki i koszty - sumê tych nale¿no�ci  ubocznych.

3. Ilekroæ w niniejszym za³¹czniku jest mowa o kierowniku, ro-
zumie siê przez to kierownika gminnej jednostki bud¿etowej.

4. Umorzenie w przypadkach okre�lonych w pkt. 1 d, e,
mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika, a w przypadkach okre�lo-
nych w pkt .1 a, b, c, e - równie¿ z urzêdu.

5. Umorzenie nale¿no�ci pieniê¿nej, za któr¹ odpowiada
solidarnie wiêcej ni¿ jeden d³u¿nik, mo¿e nast¹piæ, gdy okolicz-
no�ci uzasadniaj¹ce umorzenie zachodz¹ce do wszystkich zo-
bowi¹zañ.

6. Nale¿no�æ g³ówna z tytu³u odszkodowania za zagarniê-
cie mienia nie mo¿e byæ umorzona przed up³ywem 10 lat od daty
pope³nienia przestêpstwa, chyba, ze zachodz¹ okoliczno�ci okre-
�lone w pkt. 1 c.

7. Kierownik, na wniosek d³u¿nika, mo¿e odroczyæ termin
zap³aty ca³o�ci lub czê�ci nale¿no�ci lub roz³o¿yæ p³atno�æ jej
ca³o�ci lub czê�ci na raty, je¿eli zachodz¹ okoliczno�ci wymie-
nione w pkt.1d.

8. Okres odroczenia terminu p³atno�ci i okres odroczenia
sp³aty nale¿no�ci roz³o¿onej na raty nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿
12 miesiêcy.

9. Od nale¿no�ci pieniê¿nej, której termin p³atno�ci odro-
czono lub któr¹ roz³o¿ono na raty, nie pobiera siê odsetek za
zw³okê .

10. Je¿eli d³u¿nik nie sp³aci w terminie albo w pe³nej wy-
soko�ci ustalonych rat, pozosta³a do zap³aty nale¿no�æ staje
siê natychmiast wymagalna wraz z nale¿nymi odsetkami za
zw³okê w tym równie¿ z odsetkami, o których mowa w pkt. 8.

11.Wójt Gminy Zêbowice przedstawi Radzie Gminy spra-
wozdanie roczne dotycz¹ce umorzonych nale¿no�ci oraz udzie-
lonych ulgach przedk³ada w terminie do 31 marca nastêpnego
roku.

12. Niezale¿nie od sprawozdania, o którym mowa w
pkt. 11 maj¹ zastosowanie w stosunku do d³u¿ników, którzy s¹
przedsiêbiorcami przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o wa-
runkach dopuszczalno�ci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla
przedsiêbiorców (Dz.U. Nr 141 poz. 1177).


