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Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. Nr  15 poz. 139,
Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279;  2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 109
poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124,
Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229,  Nr 154 poz. 1804;  2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113 poz. 984,  Nr 130 poz. 1112)  -   Rada
Miejska w Bia³ej uchwala, co nastêpuje:

§ 1.1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla potrzeb korekty ³uku drogowego drogi woje-
wódzkiej nr 414 relacji Opole - £¹cznik - Bia³a - Lubrza,  na
odcinku po³o¿onym na po³udnie od wsi Krobusz (dzia³ka nr 5
oraz czê�æ dzia³ki 3, 6, 7 i 8/2 k.m. 10, grunty wsi Radostynia), w
celu likwidacji tzw. "czarnego punktu".

2. Realizacja korekty ³uku  drogowego wraz z niezbêdnymi urz¹-
dzeniami, o której mowa w ust. 1,  stanowi zadanie w³asne samorz¹-
du województwa dla realizacji ponadlokalnych celów publicznych.

§ 2.1. Przedmiotem  ustaleñ planu jest  teren trasy drogi,
oznaczony na rysunku planu symbolem  KUg, stanowi¹cy odci-
nek  pasa drogowego  drogi wojewódzkiej nr 414, wymagaj¹cy
korekty ³uku drogowego.

2. Do czasu zagospodarowania terenu, o którym mowa w
ust. 1, zgodnie z ustaleniami planu, dopuszcza siê dotychcza-
sowy sposób jego u¿ytkowania i zagospodarowania, o ile nie
jest on sprzeczny i docelowo nie uniemo¿liwi zagospodarowa-
nia  zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.

§ 3.1. Ustalenia  planu zosta³y wyra¿one w postaci:
1) tre�ci niniejszej uchwa³y, zawieraj¹cej ustalenia w za-

kresie przeznaczenia terenu, o którym mowa w §2,  parametrów
technicznych drogi, warunków technicznych jej projektowania i
realizacji, warunków ochrony i kszta³towania �rodowiska, wa-
runków ochrony dóbr kultury oraz zasad obs³ugi wyposa¿enia w
infrastrukturê techniczn¹,

2) rysunku planu sporz¹dzonego  na mapie sytuacyjno -
wysoko�ciowej w skali 1 : 1.000,  stanowi¹cego integraln¹ czê�æ
niniejszej uchwa³y.

2. Przy zagospodarowaniu terenu, o którym mowa w § 2,
oprócz ustaleñ niniejszej uchwa³y obowi¹zuj¹  przepisy szcze-
gólne zawieraj¹ce inne  ograniczenia lub zasady dysponowa-
nia  terenami.

§ 4.1.   Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami zawartymi na rysun-
ku planu  s¹  nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:

1) granica obszaru objêtego planem,
2) granice terenów o ró¿nych kategoriach przeznaczenia -

�ci�le okre�lone, odpowiadaj¹ce liniom rozgraniczaj¹cym drogi,
3) symbol terenu okre�laj¹cy kategoriê przeznaczenia

(KUg - teren trasy drogi publicznej),
4) wymagane powi¹zania  z drogami dojazdowymi do grun-

tów rolnych oraz  zjazdy na  tereny rolne.
2.    Pozosta³e, nie wymienione w ust. 1 elementy rysunku

planu, maj¹ charakter informacyjny.
3. Przebieg granic terenów o ró¿nych kategoriach prze-

znaczenia - �ci�le okre�lonych, nie podlega zmianom.

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

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

2) rysunku planu -  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
wykonany na mapie sytuacyjno- wysoko�ciowej w skali 1 : 2.000,
stanowi¹cy integraln¹ czê�æ niniejszej uchwa³y,

3) przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ,
obowi¹zuj¹ce przepisy  ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
Normy Polskie i Normy Bran¿owe,

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

5) przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym - nale¿y przez to rozu-
mieæ inne  rodzaje przeznaczenia, które uzupe³niaj¹ lub wzbo-
gacaj¹  przeznaczenie podstawowe,

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - to zakaz sytuowa-
nia obiektów budowlanych bli¿ej krawêdzi jezdni, ni¿ pozwala
na to ustalona rysunkiem planu lub tre�ci¹ uchwa³y nieprzekra-
czalna linia zabudowy.

§ 6.1. KUg - teren trasy drogi publicznej, z przeznaczeniem
podstawowym pod odcinek pasa drogowego drogi g³ównej  (G1/2)
relacji  Opole-£¹cznik-Bia³a-Lubrza, wymagaj¹cy  korekty ³uku
drogowego.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) urz¹dzenia zwi¹zane z gospodark¹ drogow¹ i obs³ug¹

ruchu drogowego, w tym  zwi¹zane z eksploatacj¹ tras,
2) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
3) zieleñ izolacyjna.
3. Lokalizacja sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,

nie zwi¹zanych z funkcj¹ komunikacyjn¹ drogi,  oraz wykonywa-
nie robót w pasie drogowym wymaga uzyskania zezwolenia  i
warunków w³a�ciwego zarz¹dcy drogi; umieszczenie w pasie
drogowym ww.  sieci i urz¹dzeñ nie mo¿e naruszyæ elementów
technicznych drogi, jej warto�ci u¿ytkowych oraz przyczyniaæ siê
do czasowego lub trwa³ego zagro¿enia bezpieczeñstwa ruchu
komunikacyjnego.

4. Dla terenu trasy drogi  publicznej  KUg ustala siê:
1) Parametry techniczne drogi:
a) szeroko�æ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹-

cych  (w granicach terenu KUg) min. 25m., jednak zgodnie z
rysunkiem planu,

b) elementy przekroju:
- jezdnia szer.  7m (1/2  - 2x3,5m),
- obustronne pobocza o szer.  2 x 2,0m,
- pozosta³e  (rowy, skarpy itp.) - zgodnie z warunkami tech-

nicznymi,
c) dopuszcza  siê zachowanie  dotychczasowych  para-

metrów jezdni  i poboczy (2 x 3,0m + 2 x 1,5m) do czasu moder-
nizacji  ca³ego odcinka  drogi Krobusz - Bia³a,  za zgod¹ zarz¹dcy
drogi oraz pod warunkiem dostosowania  drogowej budowli
ziemnej do wymaganych planem docelowych elementów prze-
kroju,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektów budow-
lanych zgodnie z przepisami szczególnymi.
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2) Warunki techniczne projektowania i realizacji:
a) zakaz lokalizacji pasów postojowych,
b) do celów projektowych przeprowadziæ badania geolo-

giczne i geotechniczne gruntów, zgodnie z przepisami szczegól-
nymi,

c) dochowaæ warunków technicznych jakim powinny od-
powiadaæ drogi publiczne, okre�lonych przepisami szczególny-
mi, w tym szczególnie wymagañ w zakresie parametrów ³uku
ko³owego zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo ruchu po mokrej
nawierzchni z prêdko�ci¹ miarodajn¹, konstrukcji drogowej
budowli ziemnej i nawierzchni, no�no�ci i stateczno�ci konstruk-
cji drogi,  oraz warunków ochrony �rodowiska, ze szczególnym
uwzglêdnieniem ochrony przed zanieczyszczeniami wód i gleb,

d) zapewniæ wykonanie urz¹dzeñ do odwodnienia pasa
drogowego, w tym szczególnie przepustu drogowego przepro-
wadzaj¹cego wody z rowu odwadniaj¹cego drogê i gromadz¹-
cego wody pochodz¹ce ze sp³ywów powierzchniowych z s¹sied-
nich terenów rolnych,  po³o¿onych po wschodniej stronie drogi,
do  urz¹dzeñ odbioru wód opadowych usytuowanych po zachod-
niej jej stronie, przy spe³nieniu warunków  okre�lonych  przepi-
sami szczególnymi,

e) zachowaæ istniej¹ce uzbrojenie na- i podziemne oraz
zjazdy gospodarcze na przyleg³e tereny rolne.

3) Warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:
a) glebê z terenu inwestycji wykorzystaæ gospodarczo,
b) urz¹dzenia  s³u¿¹ce ochronie �rodowiska sytuowaæ w

granicach terenu KUg, w dostosowaniu do  potrzeb,
c) zminimalizowaæ wycinkê przydro¿nego drzewostanu  w

wieku powy¿ej 15 lat do wielko�ci uzasadnionej wzglêdami tech-
niczno-eksploatacyjnymi; usuniêcie drzew na zasadach okre-
�lonych przepisami szczególnymi,

d) jako �rodek ochrony powietrza atmosferycznego, gleb i
wód gruntowych  stosowaæ pasy zieleni izolacyjnej, dostosowa-
nej do warunków siedliskowych; jej usytuowanie  nie mo¿e za-
gra¿aæ  bezpieczeñstwu ruchu komunikacyjnego,

e) wody opadowe i roztopowe pochodz¹ce z terenu drogi,
ujête w szczelne, otwarte lub zamkniête systemy kanalizacyjne,
powinny byæ oczyszczone przed  wprowadzeniem do  wód lub do
ziemi, do parametrów okre�lonych obowi¹zuj¹cymi przepisami
szczególnymi,

f) na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych uzyskaæ ze-
zwolenie okre�lone w przepisach szczególnych,

g) odprowadzenie odpadów  innych, w tym szczególnie
pochodz¹cych z rozbiórki istniej¹cej konstrukcji drogi - na sk³a-
dowisko komunalne, na warunkach zarz¹dcy,

h) dopuszczalny  poziom ha³asu dla terenu KUg  - nie
podlega normowaniu.

4)  Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kul-
tury:

a) wszelkie prace ziemne na terenie prowadziæ pod nadzo-
rem archeologicznym; osoby i jednostki prowadz¹ce i nadzoruj¹-
ce prace archeologiczne  musz¹ spe³niaæ wymogi okre�lone prze-
pisami szczególnymi w zakresie kwalifikacji osób uprawnionych
do wykonywania tych prac w obiekcie i otoczeniu zabytku,

b) w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy
zabytku, osoby prowadz¹ce roboty ziemne zobowi¹zane s¹ nie-
zw³ocznie zawiadomiæ o tym  w³a�ciwego burmistrza oraz w³a-
�ciwego konserwatora zabytków, a tak¿e zabezpieczyæ odkryty
przedmiot i wstrzymaæ wszelkie roboty mog¹ce go uszkodziæ
lub zniszczyæ, do czasu wydania odpowiednich zarz¹dzeñ.

§ 7.Zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r.  o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê
stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty od
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wysoko�ci  10% dla terenu
oznaczonego na rysunku  planu symbolem  KUg.

§ 8.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi  Bia³ej.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Joachim Kosz
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Na  podstawie  art. 18  ust. 2  pkt. 15  ustawy  z  dnia
8 marca 1990 r.  o  samorz¹dzie  gminnym  ( Dz. U. z  2001 r.  Nr
142, poz. 1591 ;  2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 ,
poz. 984 , Nr 214 , poz. 1806 ) oraz  art.  35  ust.4  pkt.5  ustawy  z
dnia  29 listopada 1990 r.  o  pomocy  spo³ecznej  ( Dz. U. z 1998 r.
Nr 64 ,  poz. 414,  Nr 106 ,  poz. 668 , Nr 117,  poz. 756, Nr 162 ,  poz.
1118  i  1126;   1999 r.  Nr 20 ,  poz. 170 ,  Nr 79 ,  poz. 885 , Nr 90 ,
poz. 1001 ;    2000 r.  Nr 12 , poz. 136 , Nr 19,  poz.238 ;   2001 r.
Nr 72 ,  poz. 748 ,  Nr 88 , poz. 961, Nr 89 , poz. 973 ,  Nr 111,  poz.
1194 ,  Nr 122 ,  poz. 1349 , Nr 154 ,  poz. 1792 ;  2003 r.  Nr 7 ,  poz.
79 )  oraz §2  ust. 2  rozporz¹dzenia  Rady  Ministrów  z  dnia
14 stycznia 2003 r.  w  sprawie  szczegó³owych  zasad  i  trybu
udzielania  pomocy  w  do¿ywianiu  uczniów  w  2003 r.   (  Dz. U.
Nr 13 ,  poz.    133 )   -   Rada  Gminy  uchwala , co nastêpuje:
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Uchwa³a Nr VI/32/03
Rady   Gminy  Jemielnica

z  dnia 27 lutego 2003 r.

w  sprawie  wysoko�ci  kryterium  dochodowego   uprawniaj¹cego  uczniów   do korzystania  z  bezp³atnych  posi³ków.

§ 1.Ustala  siê  wysoko�æ  kryterium  dochodowego  upraw-
niaj¹cego  uczniów  do  korzystania  z  bezp³atnych  posi³ków  w
wysoko�ci  150 %  dochodu  , o  którym  mowa  w  art. 4     ust. 1
ustawy  z  dnia  29 listopada 1990 r.  o  pomocy  spo³ecznej.

§ 2.Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Wójtowi  Gminy.

§ 3.Uchwa³a  wchodzi  w  ¿ycie  po  up³ywie  14  dni  od  jej
opublikowania  w  Dzienniku  Urzêdowym  Województwa  Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy
   Rady Gminy
 Herbert Pyka

Na  podstawie  art. 18  ust. 2  pkt. 15  ustawy  z  dnia  8
marca 1990 r.  o  samorz¹dzie  gminnym  ( Dz. U. z  2001 r. Nr 142
poz. 1591 ;  2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz.
984 , Nr 214 , poz. 1806 )   oraz  art. 35  ust.4  pkt. 5  ustawy  z  dnia
29 listopada 1990 r.  o  pomocy  spo³ecznej  ( Dz. U. z  1998 r.  Nr
64,  poz. 414,     Nr 106 ,  poz. 668 ,  Nr 117,  poz. 756,  Nr 162 ,  poz.
1118  i  1126 ,   1999 r.  Nr 20 ,  poz. 170 ,  Nr 79 ,  poz. 885  i  Nr
90,  poz. 1001;  2000 r.  Nr 12 ,  poz. 136  i  Nr 19 ,  poz. 238 ;  2001 r.
Nr 72 , poz. 748 ,  Nr 88 ,  poz. 961,  Nr 89 ,  poz. 973 ,  Nr 111,  poz.
1194 ,  Nr 122 ,  poz. 1349 , Nr 154,  poz. 1792; 2003 r.  Nr 7,  poz.
79 )  oraz  § 2  ust. 3  rozporz¹dzenia  Rady  Ministrów  z  dnia
14 stycznia 2003 r.  w  sprawie  szczegó³owych  zasad  i  trybu
udzielania  pomocy  w  do¿ywianiu  uczniów  w  2003 r. ( Dz. U.  Nr
13,  poz. 133 ) - Rada  Gminy  uchwala,  co  nastêpuje :

§ 1.W  przypadku ,  gdy dochód  na  osobê  w  rodzinie
ucznia  ,  przekracza  150 %  dochodu ,  o  którym  mowa  w  art. 4
ust. 1 ustawy z  dnia  29 listopada 1990 r. o  pomocy  spo³ecznej
wydatki  poniesione  na  przygotowanie  przyznanego  posi³ku
podlegaj¹  zwrotowi  w  czê�ci  lub  w  ca³o�ci.

§ 2.1. W  uzasadnionych  przypadkach  Kierownik  O�rod-
ka  Pomocy  Spo³ecznej  mo¿e  odst¹piæ    od  zwrotu  w  czê�ci
lub  w  ca³o�ci  odp³atno�ci  za  wykonane  us³ugi.  Przypadki  te
dotycz¹  w  szczególno�ci  zdarzeñ  losowych ,  klêsk  ¿ywio³o-
wych ,  wzmo¿onych  wydatków  na  leczenie ,  trudnej  sytuacji
¿yciowej.

659

Uchwa³a Nr  VI/33/03
Rady Gminy Jemielnica

z dnia 27 lutego 2003 r.

w  sprawie  zasad  zwrotu  wydatków  poniesionych  na  przyznane  posi³ki  uczniom  uczêszczaj¹cym  do  szkó³
podstawowych  i  gimnazjum.

2. Okres  zwolnienia  z  odp³atno�ci  powinien  byæ  uzale¿-
niony  od  sytuacji ,  z  powodu , której  nast¹pi³o  zwolnienie  z
odp³atno�ci.

§ 3. 1. Nale¿no�æ  miesiêczna   z  tytu³u  zwrotu  odp³atno-
�ci  za  posi³ki  jest  wp³acana  na  konto O�rodka  Pomocy
Spo³ecznej  za  po�rednictwem  Szko³y , w której  uczeñ  otrzy-
muje  posi³ek.

2. Nale¿no�æ  mo¿e  byæ  p³acona  równie¿  bezpo�rednio
na  konto  bankowe  O�rodka   Pomocy  Spo³ecznej.

3. Nale¿no�æ ,  o  której  mowa  w  ust. 1 i 2  winna  byæ
uiszczana  z  do³u , w  terminie  do  10-go  dnia ,  miesi¹ca
nastêpuj¹cego  po  miesi¹cu,  w  którym  udzielono  pomocy   w
do¿ywianiu  uczniów.

§ 4. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Wójtowi  Gminy.

§ 5. Traci  moc  obowi¹zuj¹ca uchwa³a  Rady Gminy
Nr  XXXI/206/02  z  dnia  15 lutego     2002 r. w  sprawie  zasad
zwrotu  wydatków  poniesionych  na  przyznane  posi³ki  uczniom
uczêszczaj¹cym  do  szkó³  podstawowych  i  gimnazjum.

§ 6. Uchwa³a  wchodzi  w  ¿ycie  po  up³ywie  14  dni  od  jej
opublikowania  w  Dzienniku  Urzêdowym  Województwa  Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy
   Rady  Gminy
 Herbert Pyka
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.
1591 ;  2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz.   558 , Nr 113 , poz. 984 ) oraz
art. 19 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków ( Dz. U. Nr 72 ,
poz. 747;  2002 r. Nr 113 , poz. 984 )  - Rada Gminy uchwala ,  co
nastêpuje :

§ 1.Uchwala  siê Regulamin dostarczania wody stanowi¹-
cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy .

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

Przewodnicz¹cy
   Rady Gminy
 Herbert Pyka

Za³¹cznik
do uchwa³y Rady Gminy Nr VI/34/03

z dnia 27 lutego 2003 r.

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

§ 1.Regulamin  niniejszy okre�la prawa i obowi¹zki   , Do-
stawcy wody oraz odbiorców us³ug wodoci¹gowych  , zwanych
dalej Odbiorcami wody , wynikaj¹ce z ustawy z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowa-
dzaniu �cieków ( Dz. U . Nr 72, poz. 747 ), zwanej w umowie
ustaw¹ oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Rozdzia³ 2
Minimalny poziom us³ug �wiadczonych przez Dostawcê

wody oraz obowi¹zki Dostawcy i Odbiorcy wody warunkuj¹ce
jego utrzymanie

§ 2. Dostawca wody , zgodnie z przepisami ustawy, ma
obowi¹zek zapewniæ :

1)  zdolno�ci dostawcze przy³¹cza wody zapewniaj¹ce do-
stawê wody w ilo�ci okre�lonej  w umowie oraz  zapewniane
minimalnego ci�nienia , nie mniejszego ni¿ 0.2 MPc. na pozio-
mie terenu w miejscu po³¹czenia przy³¹cza z sieci¹ wodoci¹gow¹,

2)  jako�æ dostarczanej wody spe³niaj¹c¹ okre�lone w roz-
porz¹dzeniu ministra w³a�ciwego do spraw  zdrowia wymagania
dotycz¹ce jako�ci,  stawiane wodzie przeznaczonej do spo¿ycia
przez ludzi,

3)  ci¹g³o�æ i niezawodno�æ dostaw wody.

§ 3. Odbiorcy wody zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopa-
trzenia w wodê  w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie po-
woduj¹cy pogorszenia jako�ci us³ug �wiadczonych przez Dostaw-
cê wody oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alno�ci Dostawcy wody a w
szczególno�ci do:
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Uchwa³a Nr VI/34/03
Rady Gminy Jemielnica

z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenie Regulaminu dostarczania wody.

1)  utrzymania  instalacji wodoci¹gowych w stanie tech-
nicznym uniemo¿liwiaj¹cym wtórne zanieczyszczenie wody  w
wyniku  wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicz-
nego,

2)  zabezpieczenia instalacji przed  cofniêciem siê wody
z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z
instalacji centralnego ogrzewania,

3)  nie zmieniania , bez uzgodnieñ z Dostawc¹ wody ,
uzyskanych warunków technicznych przy³¹czenia do sieci wo-
doci¹gowej,,

4)  utrzymywania  pomieszczeñ, w których zainstalowany
jest wodomierz w stanie uniemo¿liwiaj¹cym jego uszkodze-
nie  oraz  zabezpieczenia pomieszczenia przed dostêpem osób
nieuprawnionych  ,

5)  w przypadku gdy przy³¹cze wodoci¹gowe stanowi w³a-
sno�æ Odbiorcy wody, jego obowi¹zkiem jest utrzymywanie go
w stanie nie powoduj¹cym pogorszenia warunków eksploata-
cji sieci wodoci¹gowej a w konsekwencji poziomu us³ug
�wiadczonych przez Dostawcê wody,

6)  poinformowania Dostawcy wody  o w³asnych ujê-
ciach wody oraz instalacjach zasilanych z tych ujêæ , w stopniu
umo¿liwiaj¹cym ustalenie czy mog¹ one oddzia³ywaæ na in-
stalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Dostawcê wody,

7)  wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej wy³¹cz-
nie w celach i na warunkach  okre�lonych w umowie o  przy³¹-
czeniu do sieci,

8)  umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom Do-
stawcy wody , po okazaniu stosownych dokumentów, wstêpu
na teren nieruchomo�ci i do pomieszczeñ w celach okre�lo-
nych przepisami ustawy oraz niniejszego Regulaminu.

Rozdzia³ 3
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów z Od-

biorcami wody

§ 4. Dostarczanie wody  odbywa siê na podstawie umo-
wy o zaopatrzenie w wodê zawartej miêdzy Dostawc¹ a Od-
biorc¹ wody.

§ 5. Dokumenty, o których mowa w  § 3  pkt. 8   i upowa¿-
nienie podpisane przez kierownika jednostki dostarczaj¹cej
wodê , stanowi¹ delegacjê okre�laj¹c¹ czynno�ci, których wy-
konanie wymaga wstêpu na teren nieruchomo�ci. Czynno�ci
te obejmuj¹ w szczególno�ci: dokonanie odczytu i sprawdze-
nie prawid³owo�ci dzia³ania urz¹dzenia pomiarowego i wodo-
mierza g³ównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie prac
konserwacyjno-remontowych oraz kontrolê, czy korzystanie z
us³ug jest zgodne z warunkami  Regulaminu.

§ 6. Podpisanie umowy o dostarczanie wody , w zwi¹zku
z przy³¹czeniem do sieci , nastêpuje po podpisaniu przez stro-
ny protoko³ów z prób i odbiorów wykonanych, w ramach reali-
zacji przy³¹czy , prac budowlano-monta¿owych.

§ 7. W przypadku zmiany Odbiorcy wody , nastêpuje wy-
ga�niêcie umowy zawartej z dotychczasowym Odbiorc¹.
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§ 8.Taryfowe ceny i stawki op³at, jako okre�lane, zgodnie z
przepisami ustawy przez kierownika jednostki dostarczaj¹cej
wodê i zatwierdzane uchwa³¹ Rady Gminy, nie podlegaj¹ usta-
laniu w oparciu o umowê o zaopatrzenie w wodê.

§ 9. Integraln¹ czê�æ umowy o zaopatrzenie w wodê , sta-
nowi za³¹cznik, sk³adany przez Odbiorcê wody przy zawieraniu
umowy i aktualizowany ka¿dorazowo po zmianie warunków ko-
rzystania z us³ug, okre�laj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody.

Rozdzia³ 4
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at usta-

lone w taryfach

§ 10. Zasady rozliczeñ za zaopatrzenie w wodê okre�laj¹
przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu �cieków.

§ 11. Zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia, o którym mowa
w art. 27 ustawy:

1) Odbiorca wody dokonuje zap³aty za dostarczon¹ wodê
w terminie 7 dni  od daty dostarczenia rachunku,

2) zg³oszenie przez Odbiorcê wody zastrze¿eñ do wysoko-
�ci rachunku nie wstrzymuje jego  zap³aty,

3)  w przypadku stwierdzenia nadp³aty, zostanie ona zali-
czona na poczet przysz³ych nale¿no�ci, a na ¿¹danie Odbiorcy
wody jej zwrot nastêpuje w ci¹gu 14 dni od daty z³o¿enia wnio-
sku w tej sprawie.

§ 12. Sposób rozliczeñ za wodê :
1)  zu¿yt¹ na cele przeciwpo¿arowe,
2)  zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych tere-

nów zielonych, jest okre�lany w umowie zawartej z Gmin¹ Je-
mielnica.

§ 13. Ustala siê jednomiesiêczny okres obrachunkowy. W
uzasadnionych, okre�lonych w umowie przypadkach op³aty od
Odbiorców mog¹ byæ pobierane co dwa miesi¹ce lub raz na
kwarta³.

Rozdzia³ 5
Warunki przy³¹czania do sieci

§ 14. 1. Dostawca wody jest zobowi¹zany przy³¹czyæ do
sieci nieruchomo�æ osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie do
sieci je¿eli istniej¹ techniczne mo¿liwo�ci �wiadczenia us³ug.
Mo¿liwo�ci te warunkowane s¹ usytuowaniem nieruchomo�ci
oraz zdolno�ciami dostawczymi istniej¹cej  sieci wodoci¹go-
wej.

2. Realizacjê budowy przy³¹cza do sieci wodoci¹gowej ,
studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lo-
kalizacji wodomierza g³ównego zapewnia na w³asny koszt oso-
ba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie  nieruchomo�ci do sieci wo-
doci¹gowej.

§ 15. Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej  nastêpuje na
podstawie umowy o przy³¹czeniu i po spe³nieniu technicznych
warunków przy³¹czenia, okre�lonych przez Dostawcê wody , zwa-
nych dalej "warunkami przy³¹czenia".

§ 16. 1. Zainteresowana osoba, sk³ada wniosek o okre-
�lenie warunków przy³¹czenia.

2. Wzór wniosku ustala Dostawca wody .

§ 17. 1. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej
powinien w szczególno�ci zawieraæ:

1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okre�lenie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
3) charakterystykê zu¿ycia wody,
4) przeznaczenia wody,
5) informacje okre�laj¹ce charakterystykê techniczn¹

obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, w szczególno�ci:
powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne, u¿ytkowe ,
inne) w budynkach zasilanych w wodê,

6) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj¹-
ca siê o przy³¹czenie do sieci, powinna za³¹czyæ:

1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z
nieruchomo�ci, której dotyczy wniosek,

2) mapê sytuacyjn¹, okre�laj¹c¹ usytuowanie nierucho-
mo�ci, o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cej sieci wo-
doci¹gowej  oraz innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.

§ 18. 1. Dostawca wody , okre�la warunki przy³¹czenia i
przekazuje je wnioskodawcy wraz   z projektem umowy o przy³¹-
czenie, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wnio-
sku, o którym mowa w § 17.

2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
okre�lenia.

3.   Warunki przy³¹czenia powinny okre�laæ w szczególno�ci:
1) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej  z

instalacjami Odbiorcy,
2) przep³yw obliczeniowy wody ,
3) wymagania dotycz¹ce: miejsca zainstalowania wodo-

mierza g³ównego,  termin wa¿no�ci warunków przy³¹czenia.

§ 19. Umowa o przy³¹czenie w szczególno�ci okre�la:
1) strony zawieraj¹ce umowê,
2) zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych

oraz prac zwi¹zanych  z przeprowadzaniem prób i odbiorów koñ-
cowych, wykonanych przez strony,

3) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony
oraz kontroli dotrzymywania wymagañ okre�lonych w warun-
kach przy³¹czenia,

4) terminy:
a) zakoñczenia budowy przy³¹cza oraz terminy przeprowa-

dzenia niezbêdnych prób  i odbiorów czê�ciowych,
b) przeprowadzenia prób koñcowych i koñcowego odbio-

ru przy³¹cza,
c) rozpoczêcia zaopatrzenia w wodê ,
5) odpowiedzialno�æ stron za niedotrzymanie warunków

umowy o przy³¹czenie,
6) inne ustalenia.

§ 20. 1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do rozpo-
czêcia realizacji prac projektowych   i budowlano-monta¿owych.

2. Okre�lone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory czê-
�ciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy udziale upowa¿-
nionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzane przez strony w protokó³ach, których wzory okre�la
Dostawca wody.

Rozdzia³ 6
Mo¿liwo�ci dostêpu do us³ug wodoci¹gowych

§ 21. Potencjalni odbiorcy us³ug wodoci¹gowych mog¹
uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpno�ci tych us³ug:

1)   u Dostawcy wody , który udostêpnia nieodp³atnie wgl¹d:
a) w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy,
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b) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) w regulamin �wiadczenia us³ug,
d) w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbio-

rowego zaopatrzenia w wodê,
e) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji.

Rozdzia³ 7
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania ci¹-

g³o�ci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
oraz obowi¹zków odbiorcy  a w szczególno�ci sposoby za³a-
twiania reklamacji i wymiany informacji

§ 22. 1. Dostawca wody ,  zobowi¹zany jest do udzielania
Odbiorcom wody informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³ó-
ceñ w zaopatrzeniu w wodê oraz awarii urz¹dzeñ wodoci¹go-
wych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê mo¿e nast¹piæ bez
uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach, gdy
wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i
�rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce �wiadczenia us³ug, w szcze-
gólno�ci gdy:

1) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwo�ci prowadzenia
zaopatrzenia w wodê ,

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpo�rednie za-
gro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub �rodowiska.

3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê , o którym mowa w
ust. 2, Dostawca wody niezw³ocznie informuje Odbiorców, w
sposób zwyczajowo przyjêty.

§ 23. 1. Dostawca wody odcinaj¹c dostawê wody, jest
zobowi¹zany do równoczesnego udostêpnienia zastêpczego
punktu poboru wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi     i
poinformowania o mo¿liwo�ciach korzystania z tego punktu.

2. O zamiarze odciêcia dostawy wody  oraz o miejscach i
sposobie udostêpniania zastêpczych punktów poboru wody
zawiadamia siê powiatowego inspektora sanitarnego, oraz od-
biorcê wody co najmniej na 20 dni przed planowanym termi-
nem odciêcia dostaw wody.

§ 24. Je¿eli w wyniku nieprawid³owej eksploatacji  przy³¹-
cza wodoci¹gowego, bêd¹cego w³asno�ci¹ Odbiorcy , powsta-
nie zagro¿enie istotnego obni¿enia poziomu us³ug �wiadczo-
nych przez Dostawcê wody , wzywa on Odbiorcê do niezw³ocz-
nego usuniêcia przyczyn zagro¿eñ   a w przypadku gdy takie
wezwanie nie jest skuteczne, mo¿e  okresowo odci¹æ dop³yw
wody   i przyst¹piæ do usuwania przyczyn zagro¿enia,   obci¹¿a-
j¹c Odbiorcê  poniesionymi w zwi¹zku z tymi pracami  kosztami.
W przypadku odciêcia dop³ywu wody Dostawca wody udostêp-
nia zastêpczy  punktu poboru wody przeznaczonej do spo¿ycia
przez ludzi  i informuje o mo¿liwo�ciach korzystania z tego punktu.

§ 25. Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzenie w
wodê inaczej, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania w zakresie
udzielania informacji i odpowiedzi, w zwi¹zku z niedotrzyma-
niem ci¹g³o�ci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej
wody:

1) udzielenie informacji na ¿¹danie odbiorców nastêpuje
w ci¹gu:

a) 12 godzin - na telefoniczne ¿¹danie okre�lenia przewi-
dywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w �wiadczeniu
us³ug,

b) 7 dni - na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³ó-
ceñ, o których mowa w pkt.  a,

c) 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia,
wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyja�niaj¹cego.

§ 26. Dostawca wody zobowi¹zany jest do zawiadomie-
nia Odbiorców wody o planowanych zmianach warunków tech-
nicznych zaopatrzenia w wodê z wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹-
cym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym
ni¿ 12 miesiêcy.

§ 27. Odbiorca wody ma prawo zg³aszania reklamacji do-
tycz¹cych ilo�ci i jako�ci �wiadczonych us³ug oraz wysoko�ci
op³at za us³ugi.

Reklamacje wnoszone s¹ na pi�mie osobi�cie przez za-
interesowanego w siedzibie Dostawcy wody , listem poleco-
nym lub za pomoc¹ poczty elektronicznej.

Dostawca wody zobowi¹zany jest do powiadomienia za-
interesowanego o sposobie za³atwiania reklamacji w terminie
14 dni od daty wp³ywu.

§ 28. W przypadku gdy w wyniku niedotrzymania z powodu
zaniedbañ Dostawcy wody, okre�lonych w umowie, wymienio-
nych w  §  2 , wska�ników poziomu us³ug ,   a Odbiorca wody
poniós³ straty , Dostawca wody w pe³ni je zrekompensuje , po
ich wcze�niejszym udokumentowaniu.

§ 29. 1. Dostawca wody powiadamia Odbiorców w spo-
sób zwyczajowo przyjêty o planowanych przerwach w dostawie
wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jako�ci w przypadku:

1) braku wody na ujêciu lub jej zanieczyszczeniu w spo-
sób niebezpieczny dla zdrowia,

2) konieczno�ci przeprowadzenia niezbêdnych napraw
urz¹dzeñ ,

3) potrzeby zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów po-
¿arowych,

4) przerw w zasilaniu energetycznym urz¹dzeñ ,
5) uszkodzenia instalacji odbiorczej , gro¿¹cego niebez-

pieczeñstwem.
2. Dostawca wody zwolniony jest z tego obowi¹zku w przy-

padku przerw wywo³anych awari¹ lub innym nag³ym, nie daj¹-
cym siê przewidzieæ zdarzeniem. Za skutki obni¿enia poziomu
jako�ci us³ug wymienionych w tym paragrafie Dostawca wody
nie ponosi odpowiedzialno�ci odszkodowawczej.

3. W przypadku przerwy w dostawie wody trwaj¹cej d³u¿ej
ni¿ 24 godziny , Dostawca wody winien zorganizowaæ dostawy
wody �rodkami obwo�nymi lub wskazaæ zastêpcze punkty po-
boru wody.

Rozdzia³ 8
Postanowienia koñcowe

§ 30. Ze wzglêdu na zmiany uwarunkowañ prawnych re-
alizowanych us³ug, Dostawca wody przygotuje i dostarczy Od-
biorcom , którzy ju¿ s¹ pod³¹czeni do sieci wodoci¹gowej wzory
nowych umów o zaopatrzeniu w wodê  oraz  niniejszy Regula-
min.

§ 31. W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególno�ci ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbioro-
wym odprowadzaniu �cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz z
przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy.

§ 32. Dostawca wody  zobowi¹zane jest do bezp³atnego
dostarczania niniejszego Regulaminu odbiorcom jego us³ug.
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Na podstawie art.35 ust.1 i art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142,poz. 1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, 214,poz.1806) - Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W Statutach  So³ectw: Borek, D¹brówka Górna, Gwo�-
dzice, Kórnica, Nowy Dwór,  Pietna, Rogów Opolski, Steblów,
�ciborowice, ¯u¿ela, ¯ywocice zatwierdzonych uchwa³ami  :
Nr IX/85/99, Nr IX/86/99, Nr IX/87/99, Nr IX/88/99, Nr IX/89/99,
Nr IX/90/99,  Nr IX/91/99, Nr IX/92/99, Nr IX/93/99, Nr IX/94/99,
Nr IX/95/99 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca
1999 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. W § 4 ust.1 :
a) w pkt. 1 po wyrazach "Zebranie Wiejskie" dopisuje siê

wyrazy "-organ uchwa³odawczy",
b) w pkt. 2 po wyrazie "So³tys" dopisuje siê wyrazy "-organ

wykonawczy",
c) skre�la siê pkt 3.
2. Skre�la siê w ca³o�ci tre�æ oznaczon¹ w § 5.
3. W § 6 ust.3 pkt. 1 wyrazy "Zarz¹dem Miasta" zastêpuje

siê wyrazem "Burmistrzem".
4. W § 9:
a) w ust.1 wyrazy "Zarz¹dowi Miasta" zastêpuje siê wyra-

zem "Burmistrzowi",
b) w ust. 2 wyrazy "Zarz¹d Miasta" zastêpuje siê wyrazem

"Burmistrz".
5. W § 13:
a) w  ust. 1 pkt 3 wyrazy "Zarz¹du Miasta" zastêpuje siê

wyrazem "Burmistrza",
b) skre�la siê tre�æ oznaczon¹ w ust. 4,
c) dotychczasowa tre�æ ust. 5 oznacza siê ust.4.
6. W § 16 pkt 4 wyrazy "Zarz¹du Miasta" zastêpuje siê

wyrazem "Burmistrza".
7. W § 17 ust. 3 wyraz "Zarz¹du" zastêpuje siê wyrazem

"Burmistrza".
8. W § 18 ust.5 wyrazy Burmistrza Miasta i Gminy" zastê-

puje siê wyrazem "Burmistrza".
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Uchwa³a Nr V/69/2003
Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 19 marca 2003 r.

w sprawie zmian w statutach So³ectw.

9. W § 19 wyrazy "Zarz¹d Miasta" zastêpuje siê wyrazem
"Burmistrz" oraz skre�la siê wyrazy "cz³onków Zarz¹du lub".

10. W § 21:
a) w ust. 1 wyrazy Zarz¹d Miasta" zastêpuje siê wyrazem

"Burmistrz",
b) w ust. 2 wyrazy "uchwa³ê Zarz¹du Miasta" zastêpuje siê

wyrazami "Zarz¹dzenie Burmistrza".
11. W § 22 ust.1 w zdaniu pierwszym wyrazy "Komisja

Skrutacyjna" zastêpuje siê wyrazami "Komisja Wyborcza" , a w
zdaniu trzecim wyrazy "Zarz¹du Miasta" zastêpuje siê wyrazem
"Burmistrza".

12. W § 27 ust. 1 wyrazy "Zarz¹d Miasta" zastêpuje siê
wyrazem "Burmistrz".

13. W § 29 :
a) w ust. 1 skre�la siê wyrazy "Zarz¹d Miasta",
b) w ust. 3 wyrazy "Zarz¹d Miasta" zastêpuje siê wyrazem

"Burmistrz",
c) w ust. 4 wyrazy "Burmistrz Miasta i Gminy" zastêpuje siê

wyrazem "Burmistrz",
d) w ust. 6 wyrazy "Zarz¹d Miasta" zastêpuje siê wyrazem

"Burmistrz",
e) w ust. 7 wyrazy "Zarz¹du Miasta" zastêpuje siê wyrazem

"Burmistrza" ,
f) w ust. 8 wyrazy "Zarz¹d Miasta" zastêpuje siê wyrazem

"Burmistrz".

§ 2 .W Statucie So³ectwa Nowy Dwór ,  zatwierdzonym
uchwa³¹ Nr IX/89/99 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15
czerwca 1999 r., wprowadza siê ponadto nastêpuj¹ce zmiany:

1. W § 14 ust. 2 liczbê "5" zastêpuje siê liczb¹ "6".

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Krap-
kowic.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

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

§ 1. Uchwala siê Statut Gminy Lubsza, stanowi¹cy za³¹cz-
nik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchyla siê uchwa³ê Nr III/26/2002 Rady Gminy w Lub-
szy z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Lubsza.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lubsza

Józef Poterek

Za³¹cznik do uchwa³y
NNr IV/36/2003

Rady Gminy Lubsza
z dnia  21 lutego 2003 r.

STATUT
 GMINY LUBSZA

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwa³a okre�la:
1) ustrój Gminy Lubsza,
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 Lub-
sza komisji Rady Gminy Lubsza,

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

misji i Wójta Gminy Lubsza oraz korzystania z nich.
§ 2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Lubsza
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy  Lubsza,
3) komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy

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

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

662

Uchwa³a Nr IV/36/2003
Rady Gminy w Lubszy

z dnia 21 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubsza.

Rozdzia³ II
Gmina

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

2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na ob-
szarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stano-
wi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbio-
rowe cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez
swe organy.

§ 4.1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Brzeskim, w Wo-
jewództwie Opolskim i obejmuje obszar 213 km2.

2. W sk³ad Gminy wchodzi 21 jednostek pomocniczych
wraz z przysió³kami:

Lp. Nazwa jednostki pomocniczej Nazwa przysió³ków

1 Borucice Boruta

2 B³ota Lednica, Zamcze, Le�na Woda

3 Czepielowice Stawy, Z³otówka

4 Dobrzyñ

5 Garbów

6 Ko�cierzyce

7 Lubicz

8 Lubsza

9 M¹koszyce Borek

10 Micha³owice

11 My�liborzyce

12 Nowe Kolnie

13 Nowy �wiat

14 Piastowice

15 Pisarzowice

16 Raciszów

17 Rogalice Ksi¹¿kowice, Smolarnik

18 Roszkowice Kopalina

19 Szyd³owice

20 �miechowice

21 Tarnowiec
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3. Granice terytorialne Gminy okre�la mapa stanowi¹ca
za³¹cznik nr 1 do Statutu.

§ 5.1. Herbem Gminy jest tarcza w barwie z³otej. Centralne
miejsce w tej tarczy zajmuje drzewo iglaste w kolorze zieleni oparte na
pniu o roz³o¿ystych korzeniach, z których wyodrêbnia siê czerwona
tarcza z bia³ym or³em ksiêstwa brzesko - legnickiego.

W centrum korony drzewa utworzony kr¹g, w którego dol-
nej czê�ci jest pokazana struga wody, poprzez któr¹ przeskaku-
je kozio³ek /jednoro¿ec/ w kolorze czarnym, trzymaj¹cy w pyszcz-
ku ga³¹zkê. Nad tarcz¹ herbow¹ widnieje mitra ksi¹¿êca i napis
g³osz¹cy nazwê Gminy.

Wzór herbu Gminy stanowi za³¹cznik nr 2 do niniejszego
Statutu.

2. Flaga Gminy jest prostok¹tnym p³atem p³ótna sk³ada-
j¹cym siê z dwóch jednolitych pasów w kolorach pomarañczu
emituj¹cego z³oto i zieleñ wywodz¹cych siê z herbu Gminy. Dol-
ny pas jest w kolorze z³ota, górny zieleni.

W uk³adzie pionowym flaga jest zawsze zwi¹zana z drzew-
cem od strony z³ota. Gdy flaga wisi, wówczas z³oto jest po pra-
wej stronie.

3. Herb i flaga Gminy s¹ znakami prawnie chronionymi i ich
u¿ywanie oraz rozpowszechnianie wymaga zgody Wójta Gminy.

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

2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy okre�la za³¹cz-
nik nr 3 do Statutu.

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

Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze Gminy

§ 8.1.W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocni-
cze: so³ectwa.

2. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocni-
czej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze
uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:

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

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

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

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

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

§ 9.1. Jednostki pomocnicze prowadz¹ gospodarkê finan-
sow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

2. Uprawnienia jednostek pomocniczych w tym zakresie
okre�laj¹ szczegó³owo ich statuty.

§ 10.Jednostki pomocnicze samodzielnie zarz¹dzaj¹ mieniem
komunalnym przekazanym im w drodze uchwa³y przez Radê oraz
zarz¹dzaj¹ dochodami z tego mienia w ramach zwyk³ego zarz¹du.

§ 11.1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej powinien uczestniczyæ w sesjach Rady.

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

3. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocni-
czej mo¿e zabieraæ g³os na sesjach w czasie porz¹dkiem obrad prze-
widzianym, nie ma jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.

Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady

§ 12.1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w
Gminie.

2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.

§ 13.1. 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.

§ 14.1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Samorz¹dow¹,
3) Rolnictwa, Le�nictwa i Ochrony �rodowiska,
4) O�wiaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i M³odzie¿y
2. Sk³ad ilo�ciowy i osobowy oraz przedmiot dzia³ania

poszczególnych komisji okre�lony jest odrêbnymi uchwa³ami
oddzielnie dla ka¿dej komisji.

3. Zatwierdzenie sk³adów osobowych poszczególnych
komisji nastêpuje poprzez podjêcie uchwa³y  w g³osowaniu jaw-
nym zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, oddzielnie dla ka¿dej komisji.

4. Wybór przewodnicz¹cego komisji i jego zastêpcy na-
stêpuje na pierwszym posiedzeniu danej komisji w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

5. Pierwsze posiedzenie komisji zwo³uje Przewodnicz¹-
cy Rady.

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

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

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

2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Zastêpcy Przewodnicz¹-
cego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

§ 16.Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobec-
no�ci Zastêpca Przewodnicz¹cego, w szczególno�ci:

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

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

wykonywania przez radnych ich mandatu.

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

§ 18.Do obowi¹zków Zastêpcy Przewodnicz¹cego nale¿y
wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla
Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodni-
cz¹cego Rady.

§ 19.1. Przewodnicz¹cy oraz Zastêpca Przewodnicz¹cego
Rady koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.

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



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 28 - 1571 -             Poz. 662

§ 20.Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik
Urzêdu Gminy, zatrudniony na stanowisku ds. obs³ugi Rady.

Rozdzia³ V
Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Przygotowanie sesji

§ 23.1. 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 po-
rz¹dku obrad.

3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upo-
wa¿nienia Zastêpca Przewodnicz¹cego.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpó�niej na 7 dni przed
terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych lub w inny sku-
teczny sposób. Do porz¹dku obrad sesji do³¹cza siê projekty
uchwa³ i inne niezbêdne materia³y.

5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
po�wiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania
bud¿etu przesy³a siê radnym najpó�niej na 7 dni przed sesj¹.

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

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

8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynaj¹ bieg od
dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie obejmuj¹
dnia odbywania sesji.

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

2. W sesjach Rady uczestnicz¹ Wójt oraz Sekretarz i Skarb-
nik Gminy.

3. Przebieg sesji

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

§ 26.1. 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. 2 Rada
mo¿e postanowiæ w szczególno�ci ze wzglêdu na niemo¿liwo�æ
wyczerpania porz¹dku obrad lub konieczno�æ jego rozszerze-
nia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nie-
przewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³a�ciwe
obradowanie lub podjêcie uchwa³.

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

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

§ 28.1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy Rady.
2. W razie nieobecno�ci Przewodnicz¹cego czynno�ci

okre�lone w ust. 1 wykonuje Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady.

§ 29.1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: "Otwieram �� sesjê Rady
�������".

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

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

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

sesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich

sesjach,
6) wolne wnioski i informacje.

§ 32.1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta .
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasad-

niczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie

stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce
zeñ pytania.

4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Prze-
wodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje
interpelacjê adresatowi.

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

6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub w³a�ciwe
rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Wójta.
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7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny
interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o
nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.

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

§ 33.1. Zapytania sk³ada siê w sprawach dotycz¹cych
wszelkich problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji
o konkretnym stanie faktycznym.

2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewod-
nicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie  sesji Rady.

3. Je�li bezpo�rednia odpowied� na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.
Paragraf 32 ust. 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.

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

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

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

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

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

§ 35.1. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi
dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a w szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ mówcê "do rzeczy".

2. 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.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publiczno�ci.

4. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom spo�ród publiczno�ci,
które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹-
dek obrad b¹d� naruszaj¹ powagê sesji.

§ 36.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.

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

- stwierdzenia  quorum,
- zmiany porz¹dku obrad,
- ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
- zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
- zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
- zarz¹dzenia przerwy,
- odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
- przeliczenia g³osów,
- przestrzegania regulaminu obrad.
§ 38.1. 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.

§ 39.1. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady roz-
poczyna procedurê g³osowania.

2. 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.

§ 40.1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê " Zamykam ���
sesjê Rady �����".

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.

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

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

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

§ 42. Pracownik Urzêdu Gminy, zatrudniony na stanowi-
sku ds. obs³ugi Rady, sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.

§ 43.1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg.

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

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

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

tualnym podaniem przyczyn nieobecno�ci,
4) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególno�ci tre�æ wyst¹pieñ albo

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

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

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

9) parafê Przewodnicz¹cego Rady na ka¿dej stronie pro-
toko³u,

10) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dza-
j¹cej protokó³.

§ 44.1. W trakcie obrad lub nie pó�niej ni¿ na najbli¿szej
sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do proto-
ko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy
Rady po wys³uchaniu protokolanta.

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

3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u z
poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

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

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

3. Wyci¹gi z protoko³u z sesji oraz kopie uchwa³ przekazu-
je siê w³a�ciwym jednostkom organizacyjnym, które s¹ zobo-
wi¹zane do okre�lonych dzia³añ, z dokumentów tych wynikaj¹-
cych.
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§ 46.1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ,
wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu Gminy,
zatrudniony na stanowisku ds. obs³ugi Rady.

4. Uchwa³y

§ 47.1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 21 ust. 1, a tak¿e
deklaracje, o�wiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 21
ust. 2, s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych
odnotowywanych w protokóle sesji.

§ 48.1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z rad-
nych oraz Wójt, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.

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

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

uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu 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
uchwa³y oraz informacjê o skutkach finansowych jej realizacji.

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

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

§ 50.1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³a-
nia Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub w
porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub innymi or-
ganami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk³adany jest
projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.

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

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

2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Zastêpcy
Przewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.

3. Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c: numer sesji
(cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi)
i rok podjêcia uchwa³y.

§ 52.1. Uchwa³y s¹  ewidencjonowane w rejestrze uchwa³
i przechowywane 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, za potwier-
dzeniem odbioru.

5. Procedura g³osowania

§ 53.W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

§ 54.1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie 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. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.

§ 55.1. 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, 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.

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

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

3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów za-
pytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ, a nastêpnie
zarz¹dza wybory.

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

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

2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych para-
grafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich ko-
lejno�ci, z tym, ¿e w pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy obrad
poddaje pod 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 § 56 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.

§ 58.1. G³osowanie  zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a wiêksz¹
liczbê g³osów "za" ni¿ "przeciw". G³osów wstrzymuj¹cych siê  i
niewa¿nych nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych "za" czy
"przeciw".
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2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwo�ci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który
oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na
pozosta³e.

§ 59.1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów
oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y
co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie od-
danych g³osów, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.

2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura,
która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za
wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawo-
wego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.

3. Bezwzglêdna wiêkszo�æ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandyda-
tur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.

4. Bezwzglêdna wiêkszo�æ g³osów przy nieparzystej liczbie g³o-
suj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur¹ zo-
sta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów tzn. przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.

6. Komisje Rady

§ 60.1. 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.

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

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

§ 62.1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedze-
nia, takim posiedzeniom przewodniczy Przewodnicz¹cy Rady.

2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpo-
wiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a
nadto z innymi podmiotami, je�li jest to uzasadnione przedmio-
tem ich dzia³alno�ci.

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

4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady, koordynuj¹cy pracê komisji
Rady mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Ra-
dzie sprawozdania.

§ 63.1. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji
lub zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³on-
ków danej komisji.

2. Przed ka¿dym posiedzeniem przewodnicz¹cy komisji
ustala z Wójtem listê osób zaproszonych na posiedzenie.

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

przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§ 65.1. 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 powo³anych przez Radê.

§ 66.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

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

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

§ 68.1. Wójt zapewnia wystawienie radnym dokumentu
podpisanego przez Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwier-
dza siê pe³nienie funkcji radnego.

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

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

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

2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainte-
resowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

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

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

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

Rozdzia³ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 71.1. Rada Gminy do realizacji swojej funkcji kontrolnej
powo³uje sta³¹ Komisjê Rewizyjn¹ w nie mniej ni¿ 4 - osobo-
wym sk³adzie. Cz³onkowie Komisji nie mog¹ pe³niæ funkcji Prze-
wodnicz¹cego lub Zastêpcy Przewodnicz¹cego Rady.

2. Wybór przewodnicz¹cego komisji i jego zastêpcy na-
stêpuje na pierwszym posiedzeniu komisji w g³osowaniu jaw-
nym zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

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

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

2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pi-
semnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.

3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.

2. Zasady kontroli

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

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

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

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

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

1) kompleksowe - obejmuj¹ce ca³o�æ dzia³alno�ci kon-
trolowanego podmiotu,

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

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

§ 77.1. 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.

3. Tryb kontroli

§ 78.1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Ko-
misji Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej z
trzech 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 przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego
upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego Komisji Rewi-
zyjnej, 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 których mowa w ust. 4.

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

2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.

§ 80.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany
jest zapewniæ warunki i �rodki dla prawid³owego przeprowa-
dzenia kontroli.

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

4. Protoko³y kontroli

§ 81.1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kon-
troli protokó³ pokontrolny, obejmuj¹cy:

1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,

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

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

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

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

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

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

§ 82.1. 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.

§ 83.1. 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.

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

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 85.1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie na pierwszej
sesji w danym roku kalendarzowym roczne sprawozdanie ze
swojej dzia³alno�ci w roku poprzednim.

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

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

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

wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
3. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie ocenê wykonania

bud¿etu Gminy za rok ubieg³y i wystêpuje z wnioskiem do Rady
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi absolutorium.

4. Poza przypadkiem okre�lonym w ust. 1, Komisja Rewi-
zyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alno�ci po podjêciu
stosownej uchwa³y Rady, okre�laj¹cej przedmiot i termin z³o¿e-
nia sprawozdania.

5. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdze-
nia plan pracy.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posie-
dzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy Komi-
sji, w formie pisemnej.
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3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mog¹ byæ zwo³y-
wane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyj-
nej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:

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

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

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

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

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

§ 88.Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.

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

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych �rod-
ków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wy-
nagrodzenia ze �rodków bud¿etowych, Przewodnicz¹cy Komisji
Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, celem pod-
jêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej do zawarcia stosownej umowy.

§ 90.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

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

§ 92.1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie
w nim udzia³u przez co najmniej czterech 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.

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

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

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

§ 95.Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wy-
bierani przez cz³onków klubu.

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

tem Gminy.

3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego
przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.

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

§ 97.Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt obowi¹-
zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie
niezbêdnym do ich funkcjonowania.

Rozdzia³ VIII
Tryb pracy Wójta

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

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

§ 99.Wójt  uczestniczy w sesjach Rady

§ 100.Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Wójta na ich
posiedzenia.

Rozdzia³ IX
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z doku-

mentów Rady, Komisji i Wójta

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

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

§ 103.1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udo-
stêpnia siê w  komórce Urzêdu Gminy zajmuj¹cej siê obs³ug¹ Rady,
w dniach pracy Urzêdu, w godzinach przyjmowania interesantów.

2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu udo-
stêpniane s¹ w komórce organizacyjnej Urzêdu wskazanej
przez Wójta lub Sekretarza Gminy, w dniach i godzinach przyj-
mowania interesantów.

3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2, s¹
równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu
Gminy oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.

§ 104.Realizacja uprawnieñ okre�lonych w § 101 i 102
mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asy�cie pra-
cownika Urzêdu Gminy.

Rozdzia³ X
Pracownicy samorz¹dowi

§ 105. Wójt jest pracownikiem samorz¹dowym, zatrud-
nionym w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru.

§ 106. Czynno�ci w prawach z zakresu prawa pracy za
urz¹d dokonuj¹:

1) wobec Wójta - Przewodnicz¹cy Rady w zakresie usta-
lonym przez Radê w odrêbnej uchwale, z wyj¹tkiem ustalania
wynagrodzenia,

2) wobec pozosta³ych pracowników urzêdu - Wójt.

Rozdzia³ XI
Postanowienia koñcowe

§ 107.Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
w³a�ciwym dla jego ustalenia.
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Za³¹cznik nr 3
do Statutu Gminy Lubsza

WYKAZ
gminnych jednostek organizacyjnych

1. O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Lubszy,

2. Gminny O�rodek Kultury w Lubszu,

3. Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Lubszy z/s w �mie-
chowicach,

4. Publiczne Szko³y:
a/ Publiczne Gimnazjum w Ko�cierzycach,
b/ Publiczna Szko³a w Ciepielowicach,
c/ Publiczna Szko³a Podstawowa im. Marii Sk³odowskiej-

Curie w Dobrzyniu,
d/ Publiczna Szko³a Podstawowa im.Jana Paw³a II w Lubszy,
e/ Publiczna Szko³a Podstawowa w M¹koszycach.

5. Publiczne Przedszkola:
a/ w Ko�cierzycach,
b/ w M¹koszycach,
c/ w Lubszy.

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.
1591;  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 /
oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o  podatkach i
op³atach lokalnych / Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84,  Nr 200  poz.
1683/  -  Rada Gminy w Lubszy uchwala,  co nastêpuje:

§ 1. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie :
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci, z wyj¹tkiem

wykorzystywanych do prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej,
nieruchomo�ci lub ich czê�ci zajête na:

a) dzia³alno�æ kultury i sztuki,
b) dzia³alno�æ jednostek ochrony przeciwpo¿arowej,
c) dzia³alno�æ gminnych jednostek organizacyjnych,
d) stodo³y,
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Uchwa³a Nr  IV / 37 / 2003
Rady Gminy w Lubszy

z dnia 21 lutego 2003r.

w sprawie zmiany uchwa³y Rady Gminy w Lubszy Nr II/14/2002 z dnia 3 grudnia 2002 r.  okre�laj¹cej wysoko�æ
stawek podatku od  nieruchomo�ci oraz zwolnieñ od tego podatku na 2003 rok.

e) cele obronno�ci i bezpieczeñstwa pañstwa oraz utrzy-
mania porz¹dku publicznego.

2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci - nierucho-
mo�ci lub ich czê�ci  zajête na dzia³alno�æ kultury fizycznej, sportu
i rekreacji.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lubsza.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lubsza

Józef Poterek

Na   podstawie  art.  4,  art. 5  i  art. 16  oraz  art. 34  ust. 5
ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o  pomocy  spo³ecznej  (Dz.  U.
z  1998r.  Nr  64, poz. 414,  Nr 106, poz. 668,  Nr 117, poz. 756; Nr
162, poz. 1118 i poz. 1126;  1999 r. Nr 20, poz. 170,  Nr 79, poz.
885,  Nr 90, poz.  1001;  2000r.  Nr 12,  poz. 136;  Nr 19,  poz. 238;
2001r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961; Nr 89, poz. 973,  Nr 111,
poz. 1194,  Nr 122, poz. 1349,  Nr 154, poz. 1792 / oraz § 2 ust. 2
i ust. 3 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003r.
w sprawie szczegó³owych zasad i trybu udzielania pomocy w
do¿ywianiu uczniów (Dz. U. Nr 13, poz. 133) -  Rada Gminy uchwa-
la, co nastêpuje:
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Uchwa³a Nr V/34/2003
Rady Gminy £ambinowice

z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie zasad przyznawania i zwrotu wydatków na �wiadczenia objête zadaniami w³asnymi gminy w zakresie
do¿ywiania uczniów oraz ustalenia kryterium dochodowego  uprawniaj¹cego do korzystania z bezp³atnych posi³ków.

§ 1. �wiadczenia w formie gor¹cego posi³ku przyznaje siê
na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodzi-
ców zastêpczych, a tak¿e dyrektora szko³y, wychowawcy klasy,
pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgod¹ przedstawi-
ciela ustawowego lub rodziców zastêpczych.

§ 2. Ustala siê, ¿e uczniowi uczêszczaj¹cemu do szko³y
podstawowej oraz gimnazjum przys³uguje �wiadczenie, w for-
mie gor¹cego posi³ku bezp³atnie w przypadku, gdy dochód na
osobê w rodzinie ucznia nie przekracza 200% dochodu, o któ-
rym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o
pomocy spo³ecznej.
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§ 3. W przypadku, gdy dochód na osobê w rodzinie ucznia
przekracza 200% dochodu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 usta-
wy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy spo³ecznej, to na rodzi-
nie spoczywa obowi¹zek zwrotu wydatków za przyznane �wiad-
czenie w formie gor¹cego posi³ku wg kryteriów okre�lonych w
tabeli, stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 4. Ustala siê zasady zwrotu wydatków poniesionych przez
Gminê na przyznany posi³ek dla uczniów szkó³ podstawowych i
gimnazjum:

1/ zwrot wydatków nastêpuje jednorazowo w terminie
15-go dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
udzielono �wiadczenia w formie posi³ku.

2/ miesiêczna nale¿no�æ z tytu³u odp³atno�ci za posi³ki
mo¿e byæ wp³acana na konto O�rodka Pomocy Spo³ecznej za
po�rednictwem szko³y, w której uczeñ otrzymuje posi³ek.

3/ nale¿no�æ miesiêczn¹ z tytu³u zwrotu wydatków mo¿e
byæ wp³acana równie¿ bezpo�rednio na konto O�rodka Pomocy
Spo³ecznej w £ambinowicach lub w kasie O�rodka Pomocy
Spo³ecznej.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy £am-
binowice.

§ 6. Traci   moc   uchwa³a   Nr   XXX/179/97  Rady  Gminy
£ambinowice  z  dnia  16  wrze�nia  1997r. w sprawie przyznania
i ponoszenia odp³atno�ci za do¿ywianie dzieci w szkole podsta-
wowej.

Procent kryterium dochodowego                    Wysoko�æ odp³atno�ci liczona
dla danej rodziny, wynikaj¹ce                        od kosztów do¿ywiania ucznia w %
z art. 4 ustawy o pomocy spo³ecznej
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
200% kryterium dochodowego                                 bezp³atnie
od 201% do 250%                                                     50%
od 251% do 300%                                                     80%
powy¿ej 300%                                                         100%

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

Przewodnicz¹cy
 Rady Gminy

Micha³ Serafin

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr V/34/2003

Rady Gminy £ambinowice
z dnia 27 lutego 2003 r.

TABELA
w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na przy-

znany posi³ek w przypadku, gdy dochód na osobê w rodzinie
ucznia przekracza 200% dochodu, o którym mowa w art. 4 ust. 1
ustawy o pomocy spo³ecznej.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, art. 51, ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca1990 r.   samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 159;  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014; 1999 r. Nr 38, poz.
360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 83, poz. 931, Nr 110,
poz. 1255,   2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550,
Nr 95, poz. 104, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315, 2001 r. Nr
45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070,
Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145,
poz.1623,  2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:

§  1. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany do bud¿etu
Gminy Niemodlin na 2002 rok:

1. Zmniejsza siê bud¿et po stronie dochodów
                                                 o kwotê 160.380,00 z³ w tym:
Dzia³ 700 - Gospodarka Mieszkaniowa
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Uchwa³a Nr IV/23/2002
Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmian do uchwa³y Nr XLVI/344/2001 Rady Miejskiej w Niemodlinie  z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie bud¿etu
Gminy Niemodlin na rok 2002,  zmienionej uchwa³ami Rady Miejskiej: Nr XLVII/351/2002 z dnia 21 lutego 2002 r., Nr XLVIII/382/
2002 r. z dnia 27 marca 2002 r., Nr L/400/2002 z dnia 29 maja 2002 r., Nr LII/413/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r., Nr LIII/413/2002
z dnia  26 wrze�nia 2002 r., Nr LIV/423/2002 z dnia 10 pa�dziernika 2002 r.,  Nr III/20/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r., uchwa³ami
Zarz¹du Miejskiego:  Nr 501/2002 z dnia 25 stycznia 2002 r., Nr 536/2002 dnia 29 marca 2002 r., N r 551/2002 z dnia 26 kwietnia
2002 r., Nr 565/2002 z dnia 17 maja 2002 r.,  Nr 577/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r., Nr 596/2002 z dnia 9 sierpnia 2002 r.,  Nr 603/
2002 z dnia 28 sierpnia 2002 r., Nr 623/2002 z dnia 3 pa�dziernika 2002 r., Nr 633/2002 z dnia 8 listopada 2002 r. oraz
Zarz¹dzeniami Burmistrza: Nr I/3/2002  z dnia 29 listopada 2002 r., Nr I/13/2002 z dnia 13 grudnia 2002 r., Nr I/18/2002  z dnia 23
grudnia 2002 r.

§ 077 - wp³ywy z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asno-
�ci nieruchomo�ci zmniejsza siê               o kwotê 30.247,00 z³.

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

§ 050 - podatek od czynno�ci cywilnoprawnych zmniejsza siê
                                                                   o kwotê 70.000,00 z³.
Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
§ 626 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finan-

sowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i za-
kupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
zmniejsza siê                                                  o kwotê 60.133,00 z³.

2. Zmniejsza siê bud¿et po stronie przychodów
                                               o kwotê 1.473.317,00 z³ w tym:
§ 952 - Przychody z zaci¹gnietych po¿yczek i kredytów na

rynku krajowym zmniejsza siê                 o kwotê 1.473.317,00 z³.
3. Zmniejsza siê bud¿et po stonie wydatków
                                               o kwotê 1.633.697,00 z³ w tym:
Dzia³ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elek-

tryczn¹, gaz i wodê
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Rozdzia³ 40002 - Dostarczanie wody
- dotacjê z bud¿etu na zadania inwestycyjne zak³adu bu-

d¿etowego zmniejsza siê                              o kwotê 80.000,00 z³.
Dzia³ 700 - Gospodarka Mieszkaniowa
Rozdzia³ 70001 - Zak³ady gospodarki mieszkaniowej
- dotacjê z bud¿etu na zadania inwestycyjne zak³adu bu-

d¿etowego zmniejsza siê                             o kwotê 30.247,00 z³.
Dzia³ 750 - Adminstracja publiczna
Rozdzia³ 75095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
- wydatki bie¿¹ce zmniejsza siê o kwotê 20.000,00z³.
Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
Rozdzia³ 90001 - Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
- wydatki maj¹tkowe zmniejsza siê o kwotê 1.453.450,00z³.

Rozdzia³ 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg
- wydatki bie¿¹ce zmniejsza siê o kwotê 50.000,00z³.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

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

Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
 Czes³aw  Paszkowski

Na podstawie art.18 ust,2 pkt 4,, art.61 ust.2 ustawy z dnia
8 marca1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U.z 2001 r. Nr 142
poz. 1591; 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, 113 poz. 984 / i
art. 109,110,116, 117, 118, 124 ust. 1 i 2, 128, 129 ust. 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych/ Dz. U. Nr
155 poz. 1014; 1999 r. Nr 38 p0z. 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. 1250 i Nr 122 poz. 1315;
2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz.
961, Nr 98 poz. 1070,Nr 100 poz.  1082 , Nr 102 poz. 1116, Nr
125 poz. 1368, Nr 145 poz. 1623; 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr
74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153,poz. 1271,  Nr 156 poz. 1300
/- Rada Miejska w Ozimku uchwala, co nastêpuje :

§ 1.W uchwale Nr XLI / 272 / 01 z dnia 28 grudnia 2001 r. w
sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2002 rok, zmienionej uchwa-
³ami: Nr XLII / 280 / 02 z dnia 31 stycznia 2002 r.,  Nr XLIII / 290 / 02 z
dnia 25 lutego 2002 r., Nr XLIV / 292 / 02 z dnia 15 kwietnia 2002 r.,
Nr XLV/ 295 / 02 z dnia 29 kwietnia 2002 r. i Nr XLVI / 308 / 02 z
dnia 27 czerwca 2002 r.,  Nr XLIX / 320 / 02 z dnia 30 wrze�nia
2002 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. Zwiêksza siê plan dochodów bud¿etowych z kwoty
24.883.301,02 z³ na kwotê 24.892.686,02 z³.

2. Zwiêksza siê plan wydatków bud¿etowych z kwoty
26.093.409,48 z³ na kwotê 26.104.576,48 z³.

3.  Zwiêksza siê plan przychodów bud¿etowych z kwoty
2.616,108,46 z³ na kwotê  2.617.890,46 z³ w sposób przedsta-
wiony w za³¹cznikach  nr:  1, 2 i 3 do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem jej podjêcia ,

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Czes³aw Kaczmarek
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Uchwa³a Nr II/15/02
Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy na 2002 rok.
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr II/15/02
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Za³¹cznik nr 2
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Na podstawie art. 109, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014; 1999 r. Nr 38
poz. 360, Nr 42 poz. 421, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778, Nr 110
poz.1255, 2000 r. Nr 6 poz.69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz.550, Nr
95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315,  2001r. Nr 46
poz. 499,  Nr 98 poz. 1070, Nr 145 poz.1623,  2002 r. Nr 41 poz.
365, Nr 153 poz. 1271), oraz art. 18 ust 2 pkt  4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym  ( Dz. U. 1996r.  Nr 13
poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz.622; 1997r,

667

Uchwa³a Nr  II/14/2002
Rady Gminy w Pokoju

z dnia  29 listopada 2002 r.

w sprawie zmiany uchwa³y bud¿etowej na 2002 rok.

Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734,
Nr 123 poz. 775; 1998r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz.1126;
2000r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552; 2001r. Nr 45 poz. 497, Nr
142 poz. 1591; 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 153 poz. 1271)  -   Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1.I .    Zwiêkszyæ plan dochodów bud¿etu Gminy
                                                    o kwotê                 63.322,-z³
1. Na  zadania zlecone i powierzone o kwotê     32.181 ,-z³

Dz. 801 O�wiata i wychowanie 4.085

80195 Pozosta³a dzia³alno�æ 4.085

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

4.085

Dz. 853 Opieka spo³eczna 8.374

85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 4.116

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

4.116

85315 Dodatki mieszkaniowe 1.221

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

1.221

85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 3.037

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

3.037

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 248

85495 Pozosta³a dzia³alno�æ 248

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

248

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 19.474

90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 19.474

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

19.474

2. Na  zadania w³asne  o kwotê                 31.141 ,-z³

Dz. 758 Ró¿ne rozliczenia 31.141

75805 Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin 31.141

§ 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 31.141

II .    Zmniejszyæ plan dochodów bud¿etu Gminy
                                                               o kwotê           1.746,-z³

Dz. 853 Opieka spo³eczna 1.500

85313 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce
niektóre �wiadczenia z pomocy spo³ecznej

1.500

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

1.500

Dz. 801 O�wiata i wychowanie 246

80110 Gimnazja 246

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

246

1. Na  zadania zlecone i powierzone o kwotê        1.746 ,-z³
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III.   Zmniejszyæ plan wydatków bud¿etowych
                                                                   o kwotê  20.605,- z³
1. Na zadania zlecone  i powierzone        1.746,-z³

Dz. 801 O�wiata i wychowanie 246

a) Wydatki bie¿¹ce                                                  246,-

80110 Gimnazja 246

w tym wynagrodzenie i pochodne          246,-

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 194

§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 35

§ 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 5

§ 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 12

Dz. 853 Opieka spo³eczna 1.500

a) Wydatki bie¿¹ce                                                  1.500,-

85313 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce
niektóre �wiadczenia z pomocy spo³ecznej

1.500

2. Na zadania w³asne        18.859,- z³

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 18.859

a) Wydatki maj¹tkowe  18.859,-

90008 Ochrona ró¿norodno�ci biologicznej i krajobrazu 18.859

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych 18.859

IV. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etowych
                                                               o kwotê  32.181,- z³
1. Na zadania zlecone i powierzone       32.181,-z³
Dz. 801 O�wiata i wychowanie 4.085

a) Wydatki bie¿¹ce                                                  4.085,-

80195 Pozosta³a dzia³alno�æ 4.085

w tym wynagrodzenie i pochodne             4.085,-

§ 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 4.085

Dz. 853 Opieka spo³eczna 8.374

a) Wydatki bie¿¹ce                                                  8.374,-

85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i
zdrowotne

4.116

85315 Dodatki mieszkaniowe 1.221

85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 3.037

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 248

a) Wydatki bie¿¹ce                                                  248,-

85495 Pozosta³a dzia³alno�æ 248

w tym wynagrodzenie i pochodne             248,-

§ 4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 248

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 19.474

a) Wydatki bie¿¹ce                                                  19.474,-

90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 19.474

§ 2. Rada Gminy w Pokoju wskazuje �ród³o pokrycia defi-
cytu kwot¹ 31.141,- z³, zwiêkszenie dochodów na podstawie pi-
sma Min. Fin. ST3-4820-68/2002 (ksero w za³¹czeniu) oraz  kwot¹
18.859,- z³ zmniejszenie wydatków w dziale 900 rozdzia³ 90008
§ 6060,  ogó³em 50.000,- z³.

Deficyt wynik³ na skutek dokonanych zmian w uchwale
Rady Gminy Nr XL/282/2002 z dnia 30 wrze�nia 2002 r.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Jacek Gos³awski
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 Na podstawart.18 ust.2 pkt 4  z dnia 8 marca 1990r. o
samorz¹dzie gminnym/ Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,  Nr 23
poz. 220; 2002 r. Nr 62 poz. 558, Nr 113,poz.984/ oraz art. 109 i
art.124 ust.1  ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopa-
da 1998r. Nr 155 poz.1014; 1999r. Nr 38, poz.360, Nr 49,poz.485,
Nr 70, poz.778, Nr 110,poz.1255; 2000r.Nr 6,poz.69,
Nr 12,poz.136, Nr 48, poz.550, Nr 95, poz.1041, Nr 119,poz.1251,
Nr 122,poz.1315;  2001r. Nr 45,poz.497,Nr 46, poz.499,Nr 88
poz.961 Nr 98,poz.1070,Nr 100 poz.1082 Nr 102, poz.1116, Nr
125, poz.1368 i Nr 145,poz.1623;  2002r. Nr 41 poz.363 i 365
Nr 74 poz.676 ,Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 156, poz.1300 /  -
Rada Gminy  uchwala,  co nastêpuje:

§  1.Zwiêkszyæ plan dochodów i wydatków na 2002 rok o
kwotê:

                                                  Dochody                    16.648
                                                  Wydatki                     16.648,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.

 § 2.Dokonaæ zmian w planie dochodów i wydatków bu-
d¿etu gminy na 2002 rok,  wg za³¹cznika nr 2.
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Uchwa³a Nr II / 13/2002
Rady Gminy w Popielowie

z dnia  10 grudnia 2002 r.

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

§ 3.Bud¿et Gminy na 2002 rok po zmianach wynosi:
                                                    Dochody       12.445.423,99
                                                    Przychody        1.604.000,00
                                                      Razem           14.049.423,99

                                                    Wydatki         13.412.051,99
                                                    Rozchody          637.372,00
                                                        Razem           14.049.423,99.

 § 4.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi  Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
w Popielowie
Jerzy Kupczyk

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr II /13/2002

                                             Rady Gminy w Popielowie
w z³

Wyszczególnienie Dzia³ Rozdz. § Dochody Wydatki

Ró¿ne rozliczenia

Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorz¹du terytorialnego

Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa

O�wiata i wychowanie

Gimnazja

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

Dowo¿enie uczniów do szkó³

Zakup us³ug pozosta³ych

 Administracja publiczna

 Pozosta³a dzia³alno�æ

 Ró¿ne op³aty i sk³adki

 Opieka spo³eczna

 Dodatki mieszkaniowe

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
(zwi¹zków gmin)

 �wiadczenia spo³eczne

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby

Wp³ywy z us³ug

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

758

801

750

853

921

75801

80110

80113

75095

85315

92109

292

4210

4300

4430

203

3110

083

4210

13.094

13.094

13.094

554

554

554

-

      3.000

       3.000

       3.000

       -

-

-

-

9.094

5.000

5.000

4.094

4.094

4.000

4.000

4.000

554

554

-

554

3.000

3.000

-

        3.000

           Razem       16.648 16.648
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Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y
                                 Rady Gminy w Popielowie

 Nr II/13/2002

                                 w z³

Wyszczególnienie Dzia³ Rozdzia³ § Zmniejszenia Zwiêkszenia

Obs³uga d³ugu publicznego

 Obs³uga kredytów podmiotów krajowych

 Odsetki i dyskonto od krajowych
 Skarbowych papierów warto�ciowych
 Oraz po¿yczek i kredytów

 Administracja publiczna

 Urzêdu gmin

 Zakup materia³ów i wyposa¿enia

Gospodarka mieszkaniowa

 Pozosta³a dzia³alno�æ

 Zakup us³ug pozosta³ych

757

750

700

75705

75023

70095

8070

4210

4300

15.000

15.000

15.000

-

-

-

          -

-

-

-

10.000

10.000

10.000

5.000

5.000

         5.000

Na podstawart.18 ust.2 pkt 4  z dnia 8 marca 1990r. o
samorz¹dzie gminnym/ Dz. U. 2001r. Nr 142 poz.1591,  Nr 23
poz. 220,  2002r.  Nr 62 poz. 558 i Nr 113, poz.984/ oraz art. 109
i art.124 ust.1,2  ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listo-
pada 1998r.  Nr 155 poz.1014,  1999r., Nr 38, poz.360, Nr
49,poz.485, Nr 70, poz.778 i Nr 110,poz.1255; 2000r. Nr 6, poz.69,
Nr 12,poz.136, Nr 48, poz.550, Nr 95, poz.1041, Nr 119,poz.1251
i Nr 122,poz.1315;  2001r. Nr 45,poz.497,Nr 46, poz.499,Nr 88
poz.961, Nr 98,poz.1070,Nr 100 poz.1082, Nr 102, poz.1116, Nr
125, poz.1368 i Nr 145,poz.1623;  2002r. Nr 41 poz.363 i 365, Nr
74 poz.676, Nr 113 poz.984 ,Nr 153 poz.1271,Nr 156,poz.1300/
-   Rada Gminy  uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zwiêkszyæ plan dochodów i wydatków bud¿etu gminy
na 2002 rok o kwotê:

                                                        Dochody           79.898
                                                        Wydatki            79.898

zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.

§  2. Dokonaæ zmian w planie wydatków bud¿etu gminy na
2002 rok,  zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.
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  Uchwa³a Nr  II/ 14/ 2002
Rady Gminy  w Popielowie

z dnia  10 grudnia 2002 r.

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

§ 3. Bud¿et gminy na 2002 rok po zmianach wynosi:
                                        Dochody        12.525.321,99
                                        Przychody        1.604.000,00
                                        Razem           14.129.321,99
-----------------------------------------------------------------------
                                        Wydatki          13.491.949,99
                                        Rozchody             637.372,00
                                        Razem            14.129.321,99.

 § 4.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

 § 5. Uchwa³¹ wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Popielowie

Jerzy Kupczyk
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      Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y
Rady Gminy w Popielowie

                                                           Nr  II/ 14/2002

                                                          w z³

Wyszczególnienie Dzia³ Rozdz. § Zmniejszenia Zwiêkszenia

              DOCHODY

Opieka spo³eczna

Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z  pomocy
spo³ecznej

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê  zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie
(zwi¹zków gmin) ustawami

 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
 ubezpieczenia spo³eczne

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê  zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie

(zwi¹zków gmin) ustawami

 Dodatki mieszkaniowe

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych
zadañ bie¿¹cych gmin
(zwi¹zków gmin)

Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i  wychowawcze

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê  zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie

(zwi¹zków gmin) ustawami

O�wiata i wychowanie

 Szko³y podstawowe

 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
(zwi¹zków gmin)

Pozosta³a dzia³alno�æ

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych
zadañ bie¿¹cych gmin
(zwi¹zków gmin)

853

801

85313

85314

85315

85316

80101

80195

201

201

203

201

203

203

23.500

4.000

4.000

-

-

-

19.500

19.500

-

-

-

-

-

11.302

5.416

5.416

4.099

4.099

1.787

1.787

-

-

14.163

8.592

8.592

5.571

5.571

Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska

 O�wietlenie ulic, placów i dróg

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê  zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie

(zwi¹zków gmin) ustawami

900

90015

201

77.933

77.933

77.933

  Razem dochody 23.500 103.398
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Za³¹cznik nr 2
                                                 do uchwa³y

Rady Gminy
w Popielowie

                                                                     Nr II/14/2002

W yszczególnienie Dzia³ Rozdz. § Zmniejszenia Zwiêkszenia

Opieka spo³eczna

O�rodki pomocy spo³ecznej

W ynagrodzenia osobowe pracowników

�wiadczenia spo³eczne

Adm inistracja publiczna

Pozosta³a dzia³alno�æ

Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

Sk³adki na Fundusz Pracy

Urzêdy Gmin

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

Ochrona zdrowia

Przeciwdzia³anie alkoholizmowi

Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

853

750

851

85319

75095

75023

85154

4010

3110

4110

4120

4210

3030

4210

5.000

5.000

-

5.000

1.700

1.700

1.500

  200

-

-

8.500

8.500

8.500

          -

5.000

5.000

5.000

-

        1.700

-

-

-

1.700

1.700

8.500

8.500

-

8.500

w z³

WYDATKI

Opieka spo³eczna

Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z  pomocy
spo³ecznej

Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne

�wiadczenia spo³eczne

Dodatki mieszkaniowe

�wiadczenia spo³eczne

Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i  wychowawcze

�wiadczenia spo³eczne

O�wiata i wychowanie

Szko³y podstawowe

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

Sk³adki na Fundusz Pracy
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ
socjalnych

Pozosta³a dzia³alno�æ
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ
socjalnych

Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
O�wietlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii

Zakup us³ug pozosta³ych

 853

801

900

85313

85314

85315

85316

80101

80195

90015

4110

3110

3110

3110

4010

4110

4120

4440

4440

4260
4300

23.500

4.000

4.000

-

-

-

-

19.500

19.500

-

11.302

5.416

5.416

4.099

4.099

1.787

1.787

-

-

14.163

8.592

6.800

1.081

167

544

5.571

5.571

77.933

77.933

71.433
6.500

                Razem wydatki

23.500 103.398
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym       ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591;  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz.984, Nr
153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 );  art.19 pkt. 1 lit. "a" i pkt. 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o  podatkach i op³atach lokal-
nych  ( Dz. U.  z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683 ) oraz art.
47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
( Dz. U. Nr 137 poz. 926, Nr 160 poz. 1083;  1998 r. Nr 106 poz.
668;  1999 r. Nr 11 poz. 95, Nr 92 poz. 1062;  2000 r. Nr 94 poz.
1037, Nr 116 poz. 1216, Nr 120 poz. 1268, 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, Nr 130 poz. 1452;  2002 r. Nr 89
poz. 804, Nr 113 poz. 984, Nr 169 poz. 1387)  -  Rada Miejska w
Prudniku uchwala, co nastêpuje:

§ 1.W uchwale Nr XXXVIII/550/2001 Rady Miejskiej w Prud-
niku z dnia 29 listopada 2001r. w  sprawie ustalenia wysoko�ci
op³aty targowej oraz okre�lenia sposobu jej poboru, w  §  2
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany :

1)   ust. 2 i 3 otrzymuj¹ nastêpuj¹ce brzmienie :
"2. Inkasentami op³aty targowej  ustanawia siê:
1) na targowisku przy ul. Jagielloñskiej oraz w innych miej-

scach na terenie miasta, w których  prowadzony jest handel,  z
zastrze¿eniem  pkt. 2 i 3 , Zarz¹d Budynków Komunalnych w
Prudniku,
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Uchwa³a Nr VII/49/2003
Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 27  lutego  2003r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê  w sprawie ustalenia wysoko�ci op³aty targowej oraz okre�lenia sposobu jej poboru.

2) na targowisku przy ul. S¹dowej :  O�rodek Sportu i Re-
kreacji w Prudniku,

3) na targowisku przy ul.  Sobieskiego : P.H.U "Omega"
Zofia  Jurczak  48-200  Prudnik     ul. Sierakowskiego  4.

3. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w nastêpuj¹cej
wysoko�ci:

      1)  50 % kwoty pobranej op³aty dla Zarz¹du Budynków
Komunalnych w Prudniku,

      2)  50 % kwoty pobranej op³aty dla O�rodku Sportu i
Rekreacji w Prudniku,

      3)  70 % kwoty pobranej op³aty dla  P.H.U. "Omega"
Zofia  Jurczak  48-200 Prudnik, ul. Sierakowskiego  4.�,

2) w ust. 4 wyrazy "do 20 -go dnia " zastêpuje siê wyrazami
" do 10-go dnia".

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Prudnika.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym   (Dz.U.z 2001  r.  Nr 142, poz.
1593; 2002 r. Nr 23, poz.220,  Nr 62, poz. 558,  Nr 113 poz. 984,
Nr  214, poz.1806)  -  Rada Gminy w Skoroszycach   uchwala,  co
nastêpuje:

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

§ 2. Traci moc uchwa³a Nr XXI/125/2000 z dnia 11 lipca
2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skoroszyce
(Dz. Urz. Woj. Op. z 2001 r. Nr 29, poz. 168 i poz. 169, Nr 84, poz. 690).
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Uchwa³a Nr V/26 /03
Rady Gminy w Skoroszycach

z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Henryk Soko³owski
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Za³¹cznik do uchwa³y
Nr V/ 26 /03

z dnia 25 lutego 2003 r.

STATUT
Gminy Skoroszyce

ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Statut okre�la:
1) Ustrój Gminy Skoroszyce
2) Zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jed-

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

3) Organizacje wewnêtrzn¹, tryb pracy Rady Gminy Skoro-
szyce oraz jej Komisji

4) Zasady tworzenia Klubów Radnych Rady Gminy Sko-
roszyce

5) Tryb pracy Wójta  Gminy Skoroszyce
6) Zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej

Komisji i Wójta oraz korzystanie z nich
7) Stanowiska, na których zatrudniania siê pracowników

mianowanych.

§ 2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ gminê Skoroszyce
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Rade Gminy Skoro-

szyce
3) Komisji - nale¿y przez to rozumieæ Komisje Rady Gminy

Skoroszyce
4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê

Rewizyjn¹ Rady Gminy Skoroszyce
5) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Skoro-

szyce
6) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Skoro-

szyce

ROZDZIA£ II
GMINA

§ 3.1. Gmina Skoroszyce jest wspólnot¹ samorz¹dow¹
obejmuj¹c¹ wszystkich jej mieszkañców.

2.  Gmina  po³o¿ona jest w powiecie nyskim, w wojewódz-
twie opolskim i obejmuje obszar 104 km2.

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

§ 4. Siedzib¹ organów Gminy jest wie� Skoroszyce.

§ 5. Do zakresu dzia³ania Gminy nale¿¹ wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu  lokalnym, nie  zastrze¿one  ustawami dla
innych podmiotów.

§ 6.1. Gmina posiada herb. Herbem Gminy jest centralnie
umieszczony  portal na tle �redniowiecznej ceg³y koloru ciemnoczer-
wonego. Nad portalem jest ciemnoczerwona tarcza gotycka ze srebr-
nym or³em. Przestrzeñ we wnêtrzu portalu jest w barwie b³êkitu, w jej
centrum znajduje siê z³oty koñ wspiêty na tylnych nogach zwrócony w
prawo, u stóp którego jest krzy¿ z promieniami.

Wizerunek herbu stanowi za³¹cznik nr 2 do Statutu.
2. Barwy Gminy okre�la jej flaga. Flaga ma kszta³t prosto-

k¹tny. Posiada nastêpuj¹ce kolory, ustawiaj¹c barwy od góry:
- górny pas w srebrze (metal),
- pasek czerni,

- �rodkowy (szeroki) pas b³êkitu z mo¿liwo�ci¹  wprowa-
dzenia nañ z³otego akcentu (konia z krzy¿em z herbu),

- pasek czerni,
- dolny pas w czerwieni,
Wizerunek flagi stanowi za³¹cznik nr 3 do Statutu.
3. Pieczêæ Gminy jest okr¹g³a z herbem Gminy w �rodku i

napisem " Gmina Skoroszyce� w otoku.

ROZDZIA£ III
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

§ 7.1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki po-
mocniczej Gminy - so³ectwa, a tak¿e zmianie jej  granic rozstrzy-
ga Rada w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
zasad:

1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub znie-
sienie so³ectwa mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jed-
nostka obejmuje, lub ma obejmowaæ, albo organy Gminy,

2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie so³ec-
twa musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okre-
�la Rada odrêbn¹ uchwa³¹,

3) projekt granic so³ectwa sporz¹dza Wójt w uzgodnieniu
z inicjatorami utworzenia  so³ectwa,

4) przebieg granic so³ectwa powinien - w miarê mo¿liwo-
�ci - uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, ko-
munikacyjne i wiêzi spo³eczne.

2. Do znoszenia so³ectwa stosuje siê odpowiednio ust.1.

§ 8. Uchwa³y, o jakich mowa w § 7 ust.1, powinny okre�laæ
w szczególno�ci:

1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê so³ectwa.

§ 9. 1. So³ectwa prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ra-
mach bud¿etu Gminy.

2. So³ectwa gospodaruj¹ samodzielnie �rodkami wydzie-
lonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te �rodki na realizacje
zadañ spoczywaj¹cych na tych so³ectwach.

3. Rada uchwala corocznie za³¹cznik do uchwa³y bud¿eto-
wej, okre�laj¹cy wydatki so³ectw w uk³adzie dzia³ów lub rozdzia-
³ów klasyfikacji bud¿etowej.

4. So³ectwa, decyduj¹c o przeznaczeniu �rodków, o któ-
rych mowa w ust.2, obowi¹zane s¹ do przestrzegania podzia³u
wynikaj¹cego z za³¹cznika do bud¿etu Gminy.

5. So³ectwa mog¹ podejmowaæ decyzje o wydatkowaniu �rod-
ków bud¿etowych ka¿dorazowo po uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

6. �rodki finansowe, o których mowa w ust.2, rozliczane
s¹ rachunkiem w ramach gospodarki finansowej Gminy.

§ 10. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectw  sprawuje Rada
i Wójt Gminy

2. So³ectwa podlegaj¹ nadzorowi organów Gminy na za-
sadach okre�lonych w statutach tych jednostek.

 § 11. 1. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady Przewodnicz¹cemu organu wy-
konawczego so³ectwa.

2. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie
ma jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.
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ROZDZIA£ IV
ORGANIZACJA WEWNÊTRZNA RADY

§ 12. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.

§ 13.1. 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.

§ 14. W ramach Rady funkcjonuj¹:
1)   Przewodnicz¹cy,
2) dwóch Wiceprzewodnicz¹cych,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje sta³e, wymienione w Statucie.

§ 15. 1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Komisjê Rewizyjn¹,
2) Komisjê Bud¿etu do wykonywania zadañ z zakresu bu-

d¿etu, finansowania, planowania, opiniowania,
3) Komisjê O�wiaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i

M³odzie¿y do wykonywania zadañ z zakresu o�wiaty, ochrony
zdrowia, spraw socjalnych, kultury, sportu i rekreacji,

4) Komisjê Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa do wy-
konywania zadañ z zakresu rolnictwa, handlu i us³ug, gospo-
darki komunalnej i mieszkaniowej, komunikacji, ochrony �ro-
dowiska i porz¹dku publicznego.

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

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

§ 16. 1. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹-
cych dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

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

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

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

kiem spo�ród radnych obecnych na sesji.

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

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

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

wykonywania przez radnych ich mandatu.

§ 18. W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d� wyga�niêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cych  Rady
przed up³ywem kadencji, Rada na swej  najbli¿szej sesji doko-
na wyboru na wakuj¹ce stanowisko.

§ 19. Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wy-
konywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla Prze-
wodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego.

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

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

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

§ 22. Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady
wchodz¹ce w sk³ad Urzêdu Gminy.

ROZDZIA£ V
TRYB PRACY RADY

I. Sesje Rady

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

II. Przygotowanie sesji

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

porz¹dku obrad  i projektów uchwa³.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady  lub z jego upo-

wa¿nienia - Wiceprzewodnicz¹cy.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad

sesyjnych powiadamia siê radnych najpó�niej na 7 dni przed
terminem obrad  pisemnie  lub w inny skuteczny sposób.

5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
po�wiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania
bud¿etu przesy³a siê radnym najpó�niej na 14 dni przed sesj¹.

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

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

§ 25. 1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po za-
siêgniêciu opinii Wójta, ustala listê osób zaproszonych na se-
sjê.

2. Na sesjach Rady maj¹ g³os doradczy - Wójt oraz Sekre-
tarz i Skarbnik Gminy.

III.  Przebieg sesji

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

§ 27. Mieszkañcy Gminy i go�cie  obserwuj¹cy przebieg
sesji zajmuj¹ wyznaczone dla siebie miejsca.

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

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

3. Wp³yw na przerwanie sesji maj¹ nastêpuj¹ce czynniki
uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³a�ciwe obradowanie lub podjecie
uchwa³:
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1) niemo¿liwo�æ wyczerpania porz¹dku obrad,
2) konieczno�æ jego rozszerzenia,
3) potrzeba uzyskania dodatkowych materia³ów,
4) inne nieprzewidziane  przeszkody,
5) brak quorum.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,

którzy bez usprawiedliwienia opu�cili obrady przed ich zakoñ-
czeniem, odnotowuje siê w protokole.

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

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

§ 30. 1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecno�ci
co najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.

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

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

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

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

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

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

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

§ 34. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególno�ci:
1) interpelacje i zapytania radnych,
2) informacjê Wójta z pracy za okres od ostatniej sesji,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska
4) wolne wnioski i informacje.

§ 35. 1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasad-

niczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie

stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce
z niego  pytania.

4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce
Przewodnicz¹cego Rady; który niezw³ocznie przekazuje inter-
pelacje adresatowi.

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

6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub w³a�ciwe
rzeczowo osoby, upowa¿nione przez Wójta.

7. W razie uznania odpowiedzi za nie zadawalaj¹c¹, radny
interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o
nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.

8. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej sesji Rady,

w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
9. Interpelacje mog¹ byæ sk³adane na sesji równie¿ w

formie ustnej bezpo�rednio do Wójta z mo¿liwo�ci¹ uzyskania
pisemnej odpowiedzi.

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

2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewod-
nicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.

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

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

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

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

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

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

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

2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi doty-
cz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a w szczegól-
nie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ mówcê, aby nie od-
biega³ od tematu.

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 odniesie skutku, mo¿e
odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do bior¹cych udzia³ w
sesji.

§ 39. 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.

§ 40. 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 wyst¹pienia dyskutantów,
4) zamkniêcia listy mówców ,
5) zamkniêcia listy kandydatów,
6) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
7) zarz¹dzenia przerwy,
8) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
9) przeliczenia g³osów,
10) przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod dys-

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

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

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

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

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

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

§ 43. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê "Zamykam ........ se-
sjê Rady Gminy Skoroszyce".

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.

§ 44. 1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjê-
cia.

2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wcze�niej, ni¿ na
nastêpnej sesji.

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych pomy³ek.

§ 45. Pracownik Urzêdu Gminy wyznaczony przez Wójta
sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.

§ 46. 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

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

2) stwierdzenie prawomocno�ci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady ,
4) ustalony porz¹dek obrad,
5) 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,

6) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów:
"za", "przeciw" i "wstrzymuj¹cych siê" oraz g³osów niewa¿nych,

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

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

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

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

§ 48. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ,
wyci¹gów z protoko³ów, itp.) sprawuje pracownik Urzêdu Gminy

w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.

IV. Uchwa³y

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

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

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.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodno�ci z

prawem przez radcê prawnego.

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

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

§ 51. 1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje je 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.

V.   Procedura g³osowania

§ 52. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

§ 53. 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.

§ 54. 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. Protokó³ g³osowania stanowi za³¹cznik do protoko³u
sesji.

§ 55. 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.
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2. W pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, je�li mo¿e to wykluczyæ
potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewentualny
spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy, rozstrzyga
Przewodnicz¹cy obrad.

3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów,
zapytuje 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
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pi�mie.

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

2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych para-
grafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich ko-
lejno�ci, z tym ¿e w pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy obrad
poddaje pod 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

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.

VI.  Komisje Rady

§ 57. 1. Przedmiotem dzia³ania poszczególnych Komisji
sta³ych i zakres zadañ komisji dora�nych okre�la Rada w od-
rêbnych uchwa³ach.

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

§ 58.Rada wybiera przewodnicz¹cego Komisji a na jego
wniosek pozosta³ych cz³onków.

§ 59. 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.

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

wiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a
nadto z innymi podmiotami, je�li jest to uzasadnione przedmio-
tem ich dzia³alno�ci.

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

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

sprawozdania.

§ 61. 1. Pracami Komisji kieruje przewodnicz¹cy Komisji.
2. W razie nieobecno�ci przewodnicz¹cego Komisji po-

siedzenie prowadzi jeden z cz³onków Komisji wyznaczony przez
Komisjê.

§ 62. 1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ Komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio

przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
3. Posiedzenie zwo³uje Przewodnicz¹cy Komisji w uzgod-

nieniu z Przewodnicz¹cym Rady.

§ 63. 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.

§ 64. 1. Opinie i wnioski Komisji uchwalane s¹ w g³oso-
waniu jawnym zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, w obecno�ci co naj-
mniej po³owy sk³adu Komisji.

2. Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³, który przewodni-
cz¹cy  Komisji przekazuje Przewodnicz¹cemu Rady.

VII.  Radni

§ 65. 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 lub ustne wyja�nienie na rêce Prze-
wodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego Komisji.

§ 66. 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.

§ 67. 1. Wójt wystawia radnemu dokument podpisany przez
Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie funk-
cji radnego.

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

VIII. Wspólne sesje z Radami innych jednostek samo-
rz¹du terytorialnego

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

2. Wspólne sesje organizuj¹ Przewodnicz¹cy Rad zainte-
resowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
Przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni Wiceprzewodnicz¹cy zainte-
resowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

§ 69. 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 wspól-
nym regulaminem, uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.
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ROZDZIA£ VI
ZASADY I TRYB DZIA£ANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

I. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 70. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹ce-
go i dwóch cz³onków.

2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada
na pierwszej sesji.

§ 71. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje  jej
pracê i prowadzi  obrady.

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

2. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.

3. 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.

II.  Zasady kontroli

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

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

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

§ 74. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrol-
ne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwa-
³ach Rady.

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

1. Kompleksowe - obejmuj¹ce ca³o�æ dzia³alno�ci kon-
trolowanego podmiotu

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.

§ 76. 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 przeprowadze-
nia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim mowa w
ust.1.

§ 77. Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
30 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca -  nie
d³u¿ej ni¿ 14 dni roboczych.

§ 78. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamie-
rzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególno�ci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê okre�lo-
nych dzia³añ (kontrola wstêpna).

2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych
czynno�ci kontrolnych.

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

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

5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadze-
nia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez
Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli
problemowych oraz sprawdzaj¹cych.

§ 79. 1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycz-
nego w zakresie dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu, rzetel-
ne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alno�ci.

2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebra-
nych w toku postêpowania kontrolnego.

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

II. Tryb kontroli

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

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

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

4. Kontrole  przeprowadzane s¹ na podstawie pisemne-
go upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego Rady, okre-
�laj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (oso-
bê) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.

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

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

2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.

§ 82. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany
jest zapewniæ warunki i �rodki dla prawid³owego przeprowadze-
nia 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 odmówi³
wykonania czynno�ci, o których mowa w ust.1 i 2, obowi¹zany
jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej pi-
semnego wyja�nienia.

4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego
podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyja-
�nieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okre�lone w ust.3.
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§ 83. Czynno�ci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿li-
wo�ci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

IV.  Protoko³y kontroli

§ 84. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli -
w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia - protokó³ pokontrolny.

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

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

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

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

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

§ 87. 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.

V.  Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 88. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwier-
dzenia plan pracy w terminie do dnia 30 stycznia ka¿dego roku.

2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kontroli .
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czê�æ planu pracy Komisji

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

§ 89. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie do
dnia 28 lutego ka¿dego roku - roczne sprawozdanie ze swojej
dzia³alno�ci w roku poprzednim.

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

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

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

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

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

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

 VI.  Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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

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

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

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

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

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

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

§ 91. Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ wiêkszo�ci¹
g³osów w obecno�ci co najmniej po³owy sk³adu Komisji w
g³osowaniu jawnym.

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

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

§ 93. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po
powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane
Komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z inny-
mi Komisjami Rady, w zakresie ich w³a�ciwo�ci rzeczowej.

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

3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do Przewodnicz¹cych innych Komisji Rady o oddelegowanie w
sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w za-
kresie tematyki objêtej kontrol¹.

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

5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia-
³ania poszczególnych Komisji w celu w³a�ciwego ich ukierun-
kowania, zapewnienia skuteczno�ci dzia³ania oraz unikania
zbêdnych kontroli.

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

ROZDZIA£ VII
ZASADY DZIA£ANIA KLUBÓW RADNYCH

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

§ 96. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie
w nim udzia³u przez co najmniej 5 radnych.

2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.

3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
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4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania prze-
wodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego poinfor-
mowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.

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

§ 98. 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 zwyk³¹ wiêkszo-
�ci¹ w obecno�ci co najmniej po³owy cz³onków klubu.

§ 99. Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów  wy-
bierani przez cz³onków klubu.

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

tem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocz-

nego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu
Rady.

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

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

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

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

ROZDZIA£ IX
TRYB PRACY WÓJTA

§ 103. Wójt wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) zadania okre�lone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 104. Zastêpca Wójta wykonuje zadania powierzone mu
przez Wójta oraz przejmuje wykonanie zadañ w przypadku nie-
obecno�ci Wójta.

ROZDZIA£ X
PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI

§ 105. Pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym na
podstawie wyboru jest Wójt.

§ 106. Prawa i obowi¹zki pracodawcy w stosunku do Wój-
ta pe³ni Przewodnicz¹cy Rady za  jej zgod¹, z wyj¹tkiem ustale-
nia wysoko�ci wynagrodzenia.

§ 107. Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy  s¹ pracownika-
mi zatrudnionymi na podstawie powo³ania.

§ 108. 1. Pracownicy samorz¹dowi oraz kierownicy gmin-
nych jednostek organizacyjnych zatrudnieni s¹ na podstawie
umowy o pracê.

2.  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-AB-0911-1-40/2003  z dnia 2 kwietnia 2003r.

§ 109. Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowa-
nie oraz organizuje pracê Urzêdu.

ROZDZIA£ XI
ZASADY  DOSTÊPU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI

Z DOKUMNTÓW WYNIKAJ¥CYCH  Z WYKONYWANIA ZADAÑ
PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANY GMINY

§ 110. Wójt Gminy udostêpnia obywatelom dokumenty
wynikaj¹ce z wykonywania zadañ publicznych przez organy Gminy,
w tym protoko³y z posiedzeñ Rady Gminy i komisji  w godzinach
pracy Urzêdu Gminy.

§ 111. Udostêpnienie dokumentu nastêpuje w oparciu o
wniosek ustny lub pisemny z³o¿ony do Wójta, okre�laj¹cy rodzaj
dokumentu i sprawê, której dotyczy.

§ 112. Je¿eli wniosek o udostêpnienie dokumentu sfor-
mu³owany jest w sposób uniemo¿liwiaj¹cy identyfikacjê doku-
mentu, Wójt Gminy wyznacza na pi�mie termin do uzupe³nienia
wniosku.  Po bezskutecznym up³ywie terminu wniosek pozosta-
wia siê bez realizacji.

§ 113. 1. W razie braku mo¿liwo�ci odrêcznego udostêp-
nienia dokumentu Wójt Gminy ustala datê oraz miejsce udo-
stêpnienia dokumentu, o czym pisemnie lub telefonicznie po-
wiadamia wnioskodawcê, nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 7 dni od dnia
otrzymania wniosku.

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

3. Dokument winien byæ udostêpniony bez zbêdnej zw³o-
ki, nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 14 dni od zg³oszenia wniosku.

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

§ 115. 1. Je¿eli jest mo¿liwe oddzielenie fragmentów do-
kumentu podlegaj¹cych wy³¹czeniu z udostêpnienia z przyczyn,
o których mowa w § 114, udostêpnia siê pozosta³¹ czê�æ doku-
mentu.

2. Z przyczyn, o których mowa w § 114, zamiast orygina³u
mo¿e byæ udostêpniona kserokopia wykonana z pominiêciem
fragmentów objêtych ochron¹.

§ 116. 1. Dokumenty s¹ udostêpniane w obecno�ci pra-
cownika Urzêdu Gminy w komórce organizacyjnej Urzêdu Gmi-
ny lub innym miejscu wskazanym przez Wójta Gminy.

2. Wnioskodawca mo¿e sporz¹dzaæ notatki i wypisy z udo-
stêpnionych dokumentów.

3. Wnioskodawca mo¿e otrzymaæ kopiê informacji publicz-
nej lub jej wydruk, albo przeniesienie jej na odpowiedni, po-
wszechnie stosowany no�nik informacji dostarczony przez  oby-
watela.

§ 117. Udostêpnianie dokumentów obywatelom  jest bez-
p³atne.
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca1990r. 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 Tu³owice, stanowi¹cy za-
³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Trac¹ moc uchwa³y Rady Gminy :Nr IX/70/99 z dnia
27 sierpnia 1999 r. w prawie uchwalenia Statutu Gminy oraz
Nr XVI/123/2000 z 29 czerwca 2000 r. i Nr XXVIII/191/01 z
29 sierpnia 2001r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Tu³owice.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Teresa Kucharzak - Juszczyk

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/ 33 /03

Rady Gminy Tu³owice
z dnia 25 lutego 2003 r.

S  T A T U T
   G M I N Y    T U £ O W I C E

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Statut okre�la:
1) ustrój Gminy Tu³owice,
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,
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 Tu³owice,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Tu³owice,
3) Komisji - nale¿y przez to rozumieæ Komisje Rady Gminy

Tu³owice,
4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê

Rewizyjn¹ Rady Gminy,
5) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Tu³owice,
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 Tu³owice.

672

Uchwa³a Nr V/ 33 /03
Rady Gminy Tu³owice

z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tu³owice.

Rozdzia³ II
Gmina

§ 3. 1. Gmina po³o¿ona jest w powiecie opolskim , woje-
wództwie opolskim i obejmuje obszar 81, 1 km2.

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

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

4. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

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

2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 5. Herbem Gminy s¹ trzy ceg³y w kolorze amarantowym
u³o¿one pionowo (dwie wy¿ej, jedna ni¿ej po�rodku), na bia³ym
tle. Ca³o�æ kompozycji umieszczona jest na p³aszczy�nie w kszta³-
cie klasycznego herbu. Wzór herbu okre�la za³¹cznik nr 2 do
Statutu.

§ 6. Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowo�æ Tu³owice.

Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze Gminy

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

1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesie-
nia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta
jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy gminy,

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

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

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

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

§ 8. Uchwa³y, o których mowa w § 7 ust.1, powinny okre-
�laæ w szczególno�ci:

1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.
§ 9. 1. Jednostki pomocnicze gminy mog¹ prowadziæ go-

spodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu  Gminy.
2. Jednostki pomocnicze Gminy mog¹ gospodarowaæ

samodzielnie �rodkami wydzielonymi do   ich dyspozycji, prze-
znaczaj¹c te �rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych na tych
jednostkach.
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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.

§ 10.1. 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 uczestnicz¹cemu w sesji przys³uguje dieta  na za-
sadach okre�lonych przez Radê w drodze odrêbnej uchwa³y

Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady

§ 11. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.

§ 12. 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.

§ 13. Wewnêtrzne struktury Rady to:
1) Przewodnicz¹cy,
2)  Wiceprzewodnicz¹cy,
3) Komisje sta³e, wymienione w Statucie,

§ 14.1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e Komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Gospodarczo-Bud¿etow¹,
3) Spo³eczn¹.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem jednej Komisji sta³ej.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dora�-

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

§ 15. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹ce-
go dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

§ 16. 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.

§ 17. Obs³ugê Rady  wykonuje wyznaczony pracownik Urzê-
du Gminy.

Rozdzia³ V
Tryb pracy Rady

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

projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów porz¹d-
ku obrad.

3. O terminie, miejscu i porz¹dku obrad sesji  powiada-
mia siê radnych najpó�niej na  7 dni przed terminem obrad,
wysy³aj¹c zawiadomienie zawieraj¹ce informacje o miejscu i
czasie rozpoczêcia obrad, porz¹dek obrad oraz projekty uchwa³.

4. Przewodnicz¹cy Rady zawiadamia mieszkañców o ter-
minie sesji, miejscu i przedmiocie obrad poprzez og³oszenie na
tablicach og³oszeñ, w terminie co najmniej 3 dni przed sesj¹.

5. Termin, o którym mowa w ust.3, rozpoczyna bieg od
dnia nastêpnego po dorêczeniu   powiadomieñ i nie obejmuje
dnia odbywania sesji.

§ 19.1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, w uzgod-
nieniu z Wójtem, ustala listê osób  zaproszonych na sesjê.

§ 20. Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie pomocy tech-
nicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

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

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

Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu ob-
rad 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 niemo¿liwo�æ
wyczerpania porz¹dku obrad lub konieczno�æ jego rozszerze-
nia, 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.

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

    "Otwieram ... Sesjê Rady Gminy Tu³owice".
2. Po otwarciu sesji, Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na

podstawie listy obecno�ci, prawomocno�æ obrad.

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

§ 25. 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 zarz¹-
dzeñ, podpisania umów,

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

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

§ 26.1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 25 pkt 3 sk³ada
Wójt, lub wyznaczony przez niego zastêpca.

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

§ 27. 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 - odpowied�  pisemn¹, w terminie 21 dni
- na rêce Przewodnicz¹cego  Rady i radnego sk³adaj¹cego wnio-
sek, interpelacje.

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 doPrzewodnicz¹cego 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.

§ 28. 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; § 27 ust.5 i 6 stosuje siê odpowiednio.

§ 29. 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
Przewodnicz¹cego Rady.

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

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

§ 30. 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.

§ 31.1. 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.

§ 32.1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecno�ci
zainteresowanego.

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

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

2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczy-
na procedurê g³osowania.

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

§ 34.1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê "Zamykam ... Sesjê
Rady Gminy Tu³owice".

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

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

§ 35. 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 omy³ek.

§ 36.1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg.

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

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

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

tualnym podaniem przyczyn nieobecno�ci,
4) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególno�ci tre�æ wyst¹pieñ albo

ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych
wniosków,

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

3. Protokó³ winien byæ sporz¹dzony niezw³ocznie, nie pó�-
niej jednak ni¿ w terminie 10 dni od zakoñczenia sesji.

§ 37. W trakcie obrad lub nie pó�niej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u.

§ 38.1. 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. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posie-
dzenia komisji winien usprawiedliwiæ  swoj¹ nieobecno�æ.

3. Uchwa³y  Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi naj-
pó�niej w ci¹gu 5 dni od dnia zakoñczenia sesji.

4. 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.

§ 39.1. 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,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wej�cia w ¿ycie

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

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

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

§ 40. Uchwa³y Rady powinny byæ redagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym zna-
czeniu.

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

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

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

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

§ 43. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

§ 44. 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.

§ 45.1. 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, 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.

§ 46. 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
zapytuje 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.

§ 47.1. Je¿eli oprócz wniosku o podjêcie uchwa³y w danej
sprawie zostanie zg³oszony   wniosek o odrzucenie tego wnio-
sku, w pierwszej kolejno�ci Rada g³osuje nad wnioskiem o
odrzucenie wniosku  o podjêcie uchwa³y.

2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych para-
grafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich ko-
lejno�ci, z tym ¿e w pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy 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 § 46 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.

Rozdzia³ VI
Komisje Rady

§ 48.1. 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.
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§ 49.1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie.

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

§ 50.1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedze-
nia.

2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpo-
wiednimi komisjami innych gmin,   zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a
nadto z innymi podmiotami, je�li jest to uzasadnione przedmio-
tem  ich 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.

§ 51. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji.

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

przepisy o posiedzeniach Komisji   Rewizyjnej.

§ 53.1. 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.

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

Rozdzia³ VII
Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹du

terytorialnego

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

2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainte-
resowanych jednostek samorz¹du   terytorialnego.

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

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

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

Rozdzia³ VIII
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

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

2. Wyboru Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej doko-
nuje Rada.

§ 58. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pra-
cê Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nie-
obecno�ci Przewodnicz¹cego lub niemo¿no�ci dzia³ania, jego
zadania wykonuje najstarszy wiekiem cz³onek Komisji.

§ 59.1. 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 intere-
sowno�æ.

2. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.

§ 60. 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,
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególno�ci gospodarkê

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

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

§ 62. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce ro-
dzaje kontroli.

1) kompleksowe - obejmuj¹ce ca³o�æ dzia³alno�ci kon-
trolowanego podmiotu,

2) problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienia z zakresu   dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu,

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

§ 63.1. 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.

§ 64. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowa-
dzenia kontroli w ka¿dym przypadku   podjêcia takiej decyzji przez
Radê.

§ 65.1. 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 § 60.

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.

§ 66.1. Kontroli dokonuj¹ w imieniu Komisji Rewizyjnej
zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej z dwóch cz³onków
Komisji.

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

3. Kontrole (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.
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4. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynno�ci kontrolnych okazaæ  kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o którym mowa w ust.3.

5. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, ka¿dy z cz³onków
Komisji Rewizyjnej mo¿e   przyst¹piæ do kontroli problemowej
bez wcze�niejszej uchwa³y Komisji Rewizyjnej oraz  upowa¿-
nienia, o którym mowa w ust.3.

    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
znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.

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

7. W przypadku nie zwrócenia siê o wyra¿enie zgody, lub
te¿ odmowy wyra¿enia zgody, o   której mowa w ust.6, kontrolu-
j¹cy niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c notatkê z
podjêtych dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt Komisji Re-
wizyjnej.

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

2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego   Rady.

§ 68.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany
jest zapewniæ warunki i �rodki dla  prawid³owego przeprowa-
dzenia kontroli.

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

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

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

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

§ 69.1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kon-
troli - w terminie 14 dni od daty jej   zakoñczenia - protokó³ kon-
trolny, 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 szczególno-

�ci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³o-
wo�ci dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie
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.

§ 70.1. 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.

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

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

3. Przewodnicz¹cy Rady przedk³ada Radzie Gminy uwagi,
o których mowa w ust. 1, na najbli¿szej sesji.

§ 72. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzem-
plarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u -
otrzymuj¹: kierownik kontrolowanej jednostki, Wójt, a trzeci po-
zostaje w aktach komisji.

§ 73.1. 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 komplekso-
wych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu planu pracy lub jego czê�ci.

§ 74.1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie do
koñca pierwszego kwarta³u ka¿dego roku - roczne  sprawozda-
nie 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.

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

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

3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust.2, mog¹ byæ 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.
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5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany   przez wszystkich cz³onków
komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniach.

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

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

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

§ 78.1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po
powziêciu stosownych uchwa³ przez  wszystkie zainteresowane
komisje wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z inny-
mi    komisjami Rady, w zakresie ich w³a�ciwo�ci rzeczowej.

2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególno�ci na wy-
mianie uwag, informacji i do�wiadczeñ   dotycz¹cych dzia³alno-
�ci kontrolnej oraz na 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 wspó³dzia-
³ania poszczególnych komisji w celu  w³a�ciwego ich ukierun-
kowania, zapewnienia skuteczno�ci dzia³ania, oraz unikania
zbêdnych  kontroli.

§ 79. 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

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

§ 81.1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie
w nim udzia³u przez co najmniej 5 radnych.

2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.

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

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

§ 82.1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Dzia³alno�æ klubów radnych nie mo¿e obci¹¿aæ bud¿e-

tu Gminy.
3. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.

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

2. Kluby mog¹ ulegaæ wcze�niejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej po³owy cz³onków klubu.

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

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

tem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego

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

§ 86. 1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia prawo sk³ada-
nia wniosków  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.

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

Rozdzia³ IX
Tryb pracy Wójta

§ 88. 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.

§ 89. Wójt uczestniczy w sesjach Rady.

§ 90. Komisje Rady mog¹ odbywaæ swoje posiedzenia
przy udziale Wójta, Zastêpcy Wójta lub upowa¿nionego pracow-
nika merytorycznego Urzêdu.

Rozdzia³ X
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z doku-

mentów Rady, Komisji i Wójta

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

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

§ 93.1. 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 pracy Urzêdu.

3. Ponadto dokumenty o jakich mowa w ust.1 i 2 mog¹
byæ równie¿ dostêpne w sieci informatycznej Urzêdu Gminy oraz
w powszechnie dostêpnych zbiorach danych.

§ 94. Realizacja uprawnieñ okre�lonych w § 92 i 93 mo¿e
siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asy�cie pracowni-
ka Urzêdu.
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     Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym [ Dz. U. Nr 94 poz. 431; 1993 r., 1994 r. Nr 1 poz.
3,  1996 r. Nr 91 poz. 409,  1997 Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926,
1998 r. Nr 108 poz. 681,  2001 r. Nr 81 poz. 875,  2002 r. Nr 200
poz. 1680], art. 6 ust. 12  i art. 14 ust. 3, art. 19 ust. 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych [Dz. U.
Nr 9 poz. 84; 2002 r. Nr 200 poz. 1683] oraz art. 6 ust. 8 ustawy z
dnia 30 pa�dziernika 2002 r. o podatku le�nym [Dz. U. Nr 200
poz. 1682] - Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Uchwala siê pobór podatków: rolnego, le�nego, od
nieruchomo�ci i od posiadania psów z terenu so³ectw Kielcza i
¯êdowice w drodze inkasa.

 2. Inkasentami s¹:
     a/ w So³ectwie ¯êdowice: Ró¿a Nocoñ, zam. w ¯êdowi-

cach przy ul. Opolskiej 22,
    b/ w So³ectwie Kielcza: Pawe³ Klencz, zamieszka³y w

Kielczy przy ul. Torowej 11.
3. Wynagrodzenie za inkaso okre�la siê wysoko�ci:
      a/ 3% od pobranych podatków w ramach ³¹cznego zo-

bowi¹zania pieniê¿nego (podatku  rolnego, le�nego i od nieru-
chomo�ci),

      b/ 10% od pobranych podatków od posiadania psów.
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Uchwa³a Nr  III/19/2003
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie poboru podatków i op³at lokalnych w drodze inkasa oraz okre�lenia inkasentów.

§ 2. 1. Uchwala siê pobór op³aty targowej na terenie Gmi-
ny Zawadzkie w formie inkasa.

     2. Inkasentem op³aty targowej jest Gabriela Bartoszek
zamieszka³a w ¯êdowicach, ul. Dworcowa 24.

     3. Wynagrodzenie za inkaso okre�la siê w wysoko�ci
5% od zebranej op³aty targowej.

§ 3.   Traci moc uchwa³a Nr XX/132/2000 Rady Miejskiej w
Zawadzkiem z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie poboru podat-
ków i op³at lokalnych w drodze inkasa oraz okre�lenia inkasen-
tów.

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

§ 5.  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opo-
lu orzek³o o niewa¿no�ci w tej czê�ci uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Urszula Taibert


