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     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym  (Dz. U. z 2001r.  Nr  142 poz.1591;
2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 214
poz.1806 )- Rada Miejska w Bia³ej uchwala, co nastêpuje:

§  1. Uchwala siê Statut Gminy Bia³a, stanowi¹cy za³¹cz-
nik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§  2. Traci moc uchwa³a Nr XXVI/196/96 Rady Miejskiej w
Bia³ej z dnia 24 wrze�nia 1996r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Bia³a , tekst jednolity  uchwa³a Nr VII/68/99 Rady Miejskiej
w Bia³ej (Dz. Urz. Woj. Opolskiego  Nr 39 poz.256)  zmieniona uchwa³¹
Nr XX/202/2000 z dnia 31 sierpnia 2000 r.  ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego
Nr 58 poz. 316 ) i uchwa³¹ Nr XXVIII/314/01 z dnia 30 sierpnia
2001r. ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego  Nr 82 poz.660 )  .

§  3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi  Bia³ej .

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

Przewodnicz¹cy Rady
Joachim Kosz

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y nr IV/37/03
Rady Miejskiej w Bia³ej
z dnia 11 marca 2003r.

STATUT  GMINY  BIA£A

Rozdzia³ 1
POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1.Statut Gminy okre�la:
1) Ustrój Gminy Bia³a;
2) Zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jed-

nostek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych
jednostek w pracach Rady Miejskiej w Bia³ej;

3) Organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej
w Bia³ej;

4) Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej Rady Miej-
skiej w Bia³ej;

5) Tryb pracy Burmistrza Bia³ej;
6) Zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w Bia³ej;
7) Zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady Miej-

skiej, Komisji Rady, Burmistrza Bia³ej oraz korzystania z nich.

§ 2.Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Bia³a;
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w Bia³ej;
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 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bia³a.

3) Przewodnicz¹cym Rady - nale¿y przez to rozumieæ Prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej w Bia³ej;

4) Komisji - nale¿y przez to rozumieæ jedn¹ z Komisji Rady
Miejskiej w Bia³ej;

5) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Bia³ej;

6) Radnym - nale¿y przez to rozumieæ cz³onka Rady Miej-
skiej w Bia³ej;

7) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Bia³ej;
8) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Bia³a;
9) Ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia

8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym.

Rozdzia³ 2
GMINA

§ 3.Gmina Bia³a jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego
samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia pu-
blicznego na swoim terytorium.

§ 4.1. Gmina po³o¿ona jest w powiecie prudnickim, w wo-
jewództwie opolskim i obejmuje obszar 195 km2.

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

§ 5.1. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspakajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty samorz¹dowej.

2. Do zakresu dzia³ania gminy nale¿¹ okre�lone w usta-
wach zadania w³asne oraz zadania zlecone ustaw¹ z zakresu
administracji rz¹dowej.

3. Gmina mo¿e realizowaæ zadania przekazane jej na pod-
stawie porozumieñ z organami administracji rz¹dowej oraz in-
nymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.

§ 6.1. Herbem Gminy jest herb miasta Bia³ej.
2. W herbie jest mur miejski blankowy, jedna baszta blan-

kowa z otwart¹ bram¹ u do³u. Powy¿ej na tle baszty tarcza o
dwóch polach odmiennych, dzielona w s³up z wyobra¿eniem
dwóch podków le¿¹cych, z grzbietami stykaj¹cymi siê w �rodku.
Mury bia³e, tarcze o polach bia³ym i czerwonym, podkowy w bar-
wach bia³ej i czerwonej, t³o ca³o�ci czerwone.

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

§ 7.Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Bia³a.

§ 8.1. W Gminie utworzonych jest 29 so³ectw i 2 Samorz¹-
dy Osiedla w mie�cie Bia³a.

2. Wykaz jednostek pomocniczych Gminy stanowi za³¹cz-
nik nr 3 do niniejszego Statutu.

Rozdzia³  3
ORGANIZACJA  WEWNÊTRZNA RADY

§ 9.Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
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§ 10. 1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje
oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y
Rady.

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

§ 11.Wewnêtrzn¹ strukturê organizacyjn¹ Rady tworz¹:
1) Przewodnicz¹cy;
2) Dwaj Wiceprzewodnicz¹cy;
3) Komisja Rewizyjna;
4) Komisje sta³e wymienione w Statucie;
5) Dora�ne komisje do okre�lonych zadañ.

§ 12.1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Komisjê Rewizyjn¹;
2) Komisjê Gospodarcz¹;
3) Komisjê O�wiaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i

Porz¹dku Publicznego;
4) Komisje Rolnictwa, Gospodarki ¯ywno�ciowej, Le�nic-

twa i Ochrony �rodowiska.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej dwóch 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.

§ 13.1. Wyboru Przewodnicz¹cego Rady i dwóch Wiceprze-
wodnicz¹cych dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych
Rady dokonuje siê w trybie okre�lonym ustaw¹ z nieograniczo-
nej listy kandydatów zg³oszonych przez radnych.

3. Zg³oszenie kandydatury wymaga zgody kandydatów.

§ 14.1. Najpó�niej na drugiej sesji nowej kadencji Rada
wybiera Przewodnicz¹cych sta³ych komisji Rady.

2. Postanowienia § 13 ust.2 i 3 stosuje siê odpowiednio.

§ 15.W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d� wyga�niêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cych Rady
przed up³ywem kadencji, Rada na najbli¿szej sesji dokona wy-
boru na wakuj¹ce stanowisko.

Rozdzia³ 4
TRYB PRACY RADY

4.1. Sesje Rady

§ 16.Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady prowadzi radny
senior- najstarszy wiekiem radny obecny na sesji za pomoc¹
sekretarza sesji, którym jest radny najm³odszy wiekiem spo-
�ród radnych obecnych na sesji.

§ 17.1. Rada odbywa sesje  z czêstotliwo�ci¹  potrzebn¹
do wykonania zadañ Rady , nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwar-
ta³.

2. Rada na ostatniej sesji w roku uchwala ramowy plan
sesji na rok nastêpny, który mo¿e byæ uzupe³niony w ci¹gu roku.

§ 18.Sesje zwo³ywane s¹ przez Przewodnicz¹cego Rady
zgodnie z ramowym planem sesji, w trybie przewidzianym w
ustawie.

§ 19.Rada mo¿e odbywaæ uroczyste sesje z okazji �wi¹t,
rocznic pañstwowych lub gminnych. W odniesieniu do sesji uro-
czystej nie obowi¹zuj¹ formalne statutowe wymogi dotycz¹ce
zwo³ywania, organizacji, przebiegu i protoko³owania.

4.2.  Przygotowanie sesji

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

projektów uchwa³ dotycz¹cych poszczególnych punktów porz¹d-
ku obrad.

3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady lub z jego upowa¿-
nienia jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
Przewodnicz¹cy Rady powiadamia radnych najpó�niej 7 dni
przed terminem obrad, za pomoc¹ pisma  (zawiadomienia)
adresowanego do wszystkich radnych imiennie.

5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
po�wiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania
bud¿etu przesy³a siê radnym najpó�niej 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 odroczeniu sesji mo¿e byæ
zg³oszony przez radnych tylko na pocz¹tku obrad, przed g³oso-
waniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianie porz¹dku obrad.

7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie ob-
rad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomo�ci przez
rozplakatowanie obwieszczeñ informacyjnych o sesji, co naj-
mniej na 3 dni przed sesj¹.

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

4.3.  Przebieg sesji

§ 22. Burmistrz jest obowi¹zany udzieliæ Radzie wszelkiej
pomocy organizacyjnej i technicznej w przygotowaniu i odbyciu
sesji.

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

§ 24.1. Sesja mo¿e sk³adaæ siê z jednego lub kilku posie-
dzeñ.

2. Na wniosek Przewodnicz¹cego Rady b¹d� 1/4 radnych
obecnych na posiedzeniu, Rada mo¿e postanowiæ o przerwa-
niu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie
na kolejnym posiedzeniu tej sesji.

3. O przerwaniu sesji Rada mo¿e postanowiæ, w szcze-
gólno�ci ze wzglêdu na niemo¿liwo�æ wyczerpania porz¹dku
obrad lub konieczno�æ jego rozszerzenia, potrzeb¹  uzyskania
dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody,
uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³a�ciwe obradowanie lub podjêcie
uchwa³.

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

5. Termin nastêpnego posiedzenia w ramach jednej se-
sji wyznacza Przewodnicz¹cy Rady nie pó�niej ni¿ 7 dni od dnia
odbywania sesji i og³asza przed zakoñczeniem posiedzenia.

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

2. Przewodnicz¹cy Rady przerywa obrady, gdy liczba rad-
nych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spad-
nie poni¿ej po³owy ustawowego sk³adu Rady.

3. Przepisy § 24 ust.5 stosuje siê odpowiednio.
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§ 26.1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.

2. W czasie nieobecno�ci Przewodnicz¹cego Rady czyn-
no�ci okre�lone w ust.1 wykonuje jeden z Wiceprzewodnicz¹-
cych Rady upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego Rady.

3. Rada mo¿e powo³aæ spo�ród radnych sekretarza obrad,
który podczas sesji zajmuje miejsce obok Przewodnicz¹cego
Rady i pomaga Przewodnicz¹cemu Rady  w prowadzeniu obrad,
a w szczególno�ci:

1) pomoc w przeprowadzaniu �lubowania radnych, miêdzy
innymi poprzez odczytywanie imion i nazwisk radnych przed po-
twierdzeniem �lubowania;

2) liczenie g³osów w g³osowaniu jawnym oraz udzielenie
pomocy w pracy komisji skrutacyjnej;

3) notowanie zg³oszonych wniosków podczas sesji i dba-
nie o ich w³a�ciw¹ formê.

§ 27.1. Sesja trwa od otwarcia do zamkniêcia przez Prze-
wodnicz¹cego Rady.

2. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Prze-
wodnicz¹cego Rady formu³y:   " Otwieram ( nr sesji ) sesjê Rady
Miejskiej w Bia³ej".

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

§ 28.1. Po stwierdzeniu prawomocno�ci obrad Przewodni-
cz¹cy Rady przedstawia do uchwalenia  porz¹dek obrad.

2. Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie o ewentualny wnio-
sek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.

§ 29.Przewodnicz¹cy Rady prowadzi sesjê zgodnie z po-
rz¹dkiem obrad.

§ 30. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególno�ci:
1) przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji;
2) interpelacje i zapytania radnych;
3) sprawozdanie z dzia³alno�ci Burmistrza w okresie miê-

dzysesyjnym;
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska;
5) odpowiedzi na interpelacje;
6) wolne wnioski i informacje.

§ 31. Sprawozdanie, o jakim mowa w § 30 pkt. 3 sk³ada
Burmistrz lub jego zastêpca.

§ 32. 1. Interpelacje i zapytania kierowane s¹ do Burmistrza.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty samo-

rz¹dowej o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie

stanu faktycznego bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce
pytania.

4. Interpelacje sk³ada siê ustnie na sesji lub w formie pi-
semnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady. Przewodnicz¹cy Rady
niezw³ocznie przekazuje interpelacje adresatowi.

5. W miarê mo¿liwo�ci a zaw³aszcza w zale¿no�ci od cha-
rakteru sprawy bêd¹cej przedmiotem interpelacji, Burmistrz lub
wyznaczony przez niego pracownik udziela odpowiedzi na inter-
pelacjê pod koniec sesji.

6. W przypadku niemo¿no�ci udzielenia odpowiedzi na tej
samej sesji odpowied� udzielana jest w formie pisemnej w ter-
minie 14 dni na rêce radnego sk³adaj¹cego interpelacjê oraz
Przewodnicz¹cego Rady.

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

§ 33.1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych pro-
blemów Gminy, a tak¿e w celu uzyskania informacji o konkret-
nym stanie faktycznym.

2. Zapytania formu³owane s¹ ustnie w trakcie sesji lub
pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady.

3. Je¿eli bezpo�rednia odpowied� nie jest mo¿liwa na
sesji, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.

4. Przy udzielaniu odpowiedzi § 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 udzieliæ g³o-
su 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 udzielaæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.

§ 35.1. Tematy bêd¹ce przedmiotem obrad sesji realizu-
je siê nastêpuj¹co:

1) wprowadzaj¹ce wyst¹pienie wnioskodawcy projektu
uchwa³y;

2) przedstawienie opinii komisji Rady i innych wymaga-
nych opinii;

3) pytania radnych do wnioskodawcy ;
4) udzielenie odpowiedzi na pytania radnych i ustosun-

kowanie siê wnioskodawcy do opinii i wniosków;
5) dyskusja radnych;
6) g³osowanie w sprawie podjêcia uchwa³y.
2. Opinie, sprawozdania i wnioski komisji przedstawia

na sesji Przewodnicz¹cy Komisji albo wyznaczony przez Komi-
sjê cz³onek komisji.

§ 36.1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolej-
no�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) przyst¹pienia do g³osowania;
8) zarz¹dzenia przerwy;
9) odes³ania projektu uchwa³y do komisji;
10) przeliczenia g³osów w g³osowaniu jawnym.

2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
g³osowanie Rady po dopuszczeniu w dyskusji jednej wypo-
wiedzi za wnioskiem i jednej przeciwnej wnioskowi.

§ 37.1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad przestrzeganiem
w toku obrad postanowieñ Statutu Gminy oraz powagi i po-
rz¹dku obrad na sali obrad sesji.

2. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebie-
giem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³o�ci¹ wyst¹pieñ radnych
oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.

3. W przypadku stwierdzenia, ¿e swoim wyst¹pieniem
radny wyra�nie odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie prze-
kracza przeznaczony dla niego czas, Przewodnicz¹cy Rady
mo¿e przywo³aæ mówcê "do rzeczy".
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4. 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.

5. Uprawnienia Przewodnicz¹cego Rady, o których mowa
w ust.3 i 4, maj¹ zastosowanie równie¿ wobec osób spoza Rady
zapraszanych na sesjê oraz do publiczno�ci.

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

§ 39.1. 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.

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

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

3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania do momentu za-
rz¹dzenia g³osowania Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ rad-
nym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku
formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.

§ 41.1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê " Zamykam ( nr sesji )
sesjê Rady Miejskiej w Bia³ej".

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.

§ 42.1. Pracownik Urzêdu Miejskiego zatrudniony na sta-
nowisku do obs³ugi Rady Miejskiej sporz¹dza protokó³ z ka¿dej
sesji.

2. Przebieg sesji mo¿e byæ nagrywany na ta�mê magne-
tofonow¹, któr¹ przechowuje siê do czasu przyjêcia przez Radê
protoko³u na najbli¿szej sesji.

§ 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 ;
2) stwierdzenie prawomocno�ci obrad;
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 siê" oraz g³osów niewa¿-
nych;

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

9) podpis Przewodnicz¹cego Rady i osoby sporz¹dzaj¹-
cej 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 lub przes³uchaniu ta�my ma-
gnetofonowej, na której przebieg sesji by³ nagrywany.

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

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

§ 45.1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecno�ci radnych
oraz odrêbn¹ listê zapraszanych go�ci, teksty przyjêtych przez
Radê uchwa³, opinie komisji i stanowiska Klubów, protoko³y
Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami tajnego g³osowania, uspra-
wiedliwienia  osób nieobecnych, o�wiadczenia i inne dokumenty
z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Rady.

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

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

4. 4.  Uchwa³y

 § 46.1. Rada rozstrzyga w drodze uchwa³ sprawy nale¿¹-
ce do jej kompetencji, okre�lone w ustawie o samorz¹dzie
gminnym oraz w innych ustawach, a tak¿e w przepisach praw-
nych wydawanych na podstawie ustaw.

2. W drodze uchwa³y Rada mo¿e podejmowaæ tak¿e:
1) deklaracje - zawieraj¹ce zobowi¹zanie siê do okre�lo-

nego dzia³ania, zachowania siê , podjêcia inicjatywy lub zada-
nia;

2) o�wiadczenia  - zawieraj¹ce stanowisko w okre�lonej
sprawie;

3) apele - zawierajêce wezwania  do okre�lonego postê-
powania, podjêcia inicjatywy lub zadania;

4) opinie- zawieraj¹ce o�wiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Przepis ust.1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych,

które mog¹ byæ odnotowane tylko w protokole sesji.

§ 47.1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy radny
oraz Burmistrz, chyba ¿e przepis prawa stanowi inaczej.

2. Projekt uchwa³y powinien okre�laæ w szczególno�ci:
1) tytu³ uchwa³y zawieraj¹cy nazwê aktu , datê wydania,

nazwê organu, od którego pochodzi i przedmiot unormowania;
2) podstawê prawn¹  (przepisy aktów normatywnych za-

wieraj¹cych upowa¿nienie do podjêcia uchwa³y);
3) postanowienia merytoryczne;
4) okre�lenie organu odpowiedzialnego za wykonanie

uchwa³y i z³o¿enie sprawozdania z jej wykonania;
5) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wej�cia w ¿ycie

uchwa³y.

§ 48.1. Projekty uchwa³ w formie pisemnej wraz z mate-
ria³ami sesyjnymi przygotowuje wnioskodawca i sk³ada na rêce
Przewodnicz¹cego Rady co najmniej na 15 dni przed planowa-
nym terminem sesji. Nie dotyczy to przypadków szczególnych.

2. Projekty uchwa³ musz¹ zawieraæ uzasadnienie, w któ-
rym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y.

3. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane, co do ich zgodno�ci z
prawem, przez Radcê Prawnego Urzêdu, a w przypadku, gdy
podjêcie uchwa³y wywo³uje skutki finansowe, tak¿e  Skarbnika
Gminy. Z³o¿enie podpisu i pieczêci imiennej na projekcie uchwa-
³y przez Radcê Prawnego czy Skarbnika Gminy przyjmuje siê
jako formê wyra¿enia pozytywnej opinii do projektu.
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§ 49.1. Przewodnicz¹cy Rady podejmuje decyzje w spra-
wie skierowania projektów uchwa³ do zaopiniowania przez Ko-
misje .

2. W opinii Komisje wnioskuj¹:
1) przyjêcie projektu bez wniosków i poprawek;
2) przyjêcie projektu z poprawkami i wnioskami zapropo-

nowanymi przez komisje;
3) odrzucenie projektu.
3. Stanowisko Komisji przedstawiane jest na sesji przed

rozpoczêciem dyskusji nad projektem uchwa³y.

§ 50.Prawo zg³aszania wniosków i poprawek do projektów
uchwa³ s³u¿y wszystkim radnym.

1. Wnioskodawca projektu uchwa³y ma prawo wycofaæ go
na ka¿dym etapie procedury, sk³adaj¹c pisemny wniosek do Rady
lub Przewodnicz¹cego Komisji.

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

§ 52. Podjête przez Radê uchwa³y podpisuje Przewodnicz¹-
cy Rady lub Wiceprzewodnicz¹cy, który obradom przewodniczy³.

§ 53. 1. Orygina³y uchwa³ ewidencjonuje siê w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³em sesji Rady.

2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³a�ciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomo�ci w zale¿no�ci od ich tre�ci.

4.5. Procedura g³osowania

§ 54.W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

§ 55.1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie
rêki.

2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodni-
cz¹cy Rady, przelicza oddane g³osy "za", "przeciw" i "wstrzymuje
siê", sumuje je i porównuje z liczb¹ radnych obecnych na sesji,
uwzglêdnia ze sk³adem lub ustawowym sk³adem.

3. Wynik g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy Rady
bezzw³ocznie, co odnotowuje siê w protokole sesji.

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

5. Przewodnicz¹cy Rady odpowiada za prawid³owe przeli-
czenie wszystkich g³osów podczas g³osowania.

§ 56.1. G³osowanie tajne przeprowadza trzyosobowa ko-
misja skrutacyjna powo³ana spo�ród radnych z wy³onionym spo-
�ród siebie, przewodnicz¹cym.

2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ "Rady Miejskiej w Bia³ej", przy czym
ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania.

3. Komisja skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowa-
nia obja�nia sposób g³osowania i przeprowadza je, wyczytuj¹c
kolejno radnych z listy obecno�ci.

4. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych obec-
nych na sesji.

5. Komisja skrutacyjna przeprowadza tajne g³osowanie z
wykorzystaniem urny.

6. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji skruta-
cyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.

Protokó³ wraz z kartami do g³osowania za³¹cza siê do pro-
toko³u z sesji.

7. Na podstawie wyników tajnego g³osowania, Przewod-
nicz¹cy Rady stwierdza podjêcie b¹d� odrzucenie uchwa³y, o
której rozstrzyga³o tajne g³osowanie.

§ 57.1. Przewodnicz¹cy Rady przed podaniem wniosku
( poprawki ) pod g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie pro-
ponowan¹ tre�æ wniosku ( poprawki ) w taki sposób, aby jego
redakcja by³a przejrzysta a wniosek ( poprawka ) nie budzi³a
w¹tpliwo�ci co do intencji wnioskodawcy.

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

3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób
Przewodnicz¹cy Rady przed zamkniêciem listy kandydatów
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.

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

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

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

§ 58.1. Je¿eli oprócz wniosku o podjêcie uchwa³y w da-
nej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego
wniosku w pierwszej kolejno�ci Rada g³osuje nad wnioskiem
o odrzucenie wniosku o podjêcie uchwa³y.

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

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

4. W przypadku zg³oszenia tego samego fragmentu pro-
jektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okre�lon¹ w
§ 57 ust.2.

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

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

§ 59.1. Wnioski i poprawki przeciwstawne b¹d� alterna-
tywne poddaje siê pod g³osowanie wy³¹cznie "za". Ka¿demu
radnemu przypada wówczas tylko jeden g³os.

2. Za przyjêty uznaje siê ten wniosek ( poprawkê), który
uzyska³ wiêksz¹ liczbê g³osów.

4.6. 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 Miejskiej.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 32 - 1747 -                  Poz.751

§ 61.1. Na pierwszej sesji po wyborach Rada w drodze
odrêbnej uchwa³y ustala sk³ad liczbowy komisji sta³ych.

2. Najpó�niej na drugiej sesji po wyborach przewodnicz¹-
cych komisji Rada podejmuje uchwa³y okre�laj¹ce sk³ady oso-
bowe komisji. Sk³ady osobowe komisji proponuje Radzie Prze-
wodnicz¹cy komisji.

3. Rada dokonuje zmian w sk³adzie osobowym komisji
na wniosek przewodnicz¹cego komisji.

§ 62.Komisje dzia³aj¹ w oparciu o roczne plany pracy, opra-
cowane na podstawie ramowego planu pracy Rady oraz w³a-
snej koncepcji dzia³ania, gwarantuj¹ce wykonanie zadañ Rady
w zakresie nale¿¹cym do przedmiotu dzia³ania komisji.

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

2. Komisje mog¹ inicjowaæ i podejmowaæ wspó³pracê z
organizacjami spo³ecznymi, zawodowymi i samorz¹dem miesz-
kañców.

§ 64.Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
zastêpca przewodnicz¹cego komisji.

§ 65.Zastêpcê przewodnicz¹cego komisji wybieraj¹ cz³on-
kowie komisji spo�ród swego sk³adu na pierwszym swym po-
siedzeniu po wyborze sk³adu komisji.

§ 66.1. Przewodnicz¹cy komisji lub jego zastêpca zwo³uje
posiedzenie komisji i ustala porz¹dek dzienny oraz listê osób
zaproszonych do udzia³u w posiedzeniu komisji.

2. Posiedzenia komisji odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie
rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.

§ 67.1. Komisje obraduj¹ na posiedzeniach.
2. Posiedzenie komisji jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy w

nim co najmniej po³owa sk³adu osobowego komisji.
3. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio

przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§ 68. Komisje Rady odbywaj¹ swoje posiedzenia przy
udziale Burmistrza lub upowa¿nionego pracownika merytorycz-
nego Urzêdu.

§ 69.Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do
roku przedstawiaj¹ sprawozdanie z dzia³alno�ci komisji.

§ 70.1. Posiedzenia komisji s¹ protoko³owane przez pra-
cownika Urzêdu Miejskiego prowadz¹cego obs³ugê Rady.

2. Protoko³y numeruje siê kolejno cyframi arabskimi oraz
dwiema ostatnimi cyframi roku. Obowi¹zuje numeracja ci¹g³a
od pocz¹tku do koñca kadencji Rady.

4. 7.  Radni

§ 71.1. Radnych obowi¹zuje obecno�æ i czynny udzia³ w
sesjach Rady, posiedzeniach komisji.

2. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecno�æ na sesjach i po-
siedzeniach komisji w³asnorêcznym podpisem na li�cie obec-
no�ci.

3. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia sesji lub posiedze-
nia komisji winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecno�æ, sk³ada-
j¹c stosowne wyja�nienie Przewodnicz¹cemu Rady lub prze-
wodnicz¹cemu komisji.

§ 72.1. Radny mo¿e domagaæ siê wniesienia pod obrady
sesji , komisji ,sprawy które wynikaj¹ z postulatów i skarg wiêk-
szo�ci wyborców.

2. Na sesjach oraz w okresach miêdzy sesjami radni maj¹
prawo kierowaæ interpelacje i zapytania do Burmistrza w proble-
mowych sprawach dotycz¹cych gminy.

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

4 .8.  Wspólne sesje z radnymi innych jednostek samo-
rz¹du   terytorialnego

§ 74.1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radnymi
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 Rad lub upowa¿nieni Wiceprzewodnicz¹cy za-
interesowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

§ 75.1. 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 5
ZASADY I TRYB DZIA£ANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

5. 1.  Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 76. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹ce-
go, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków.

§ 77.Przewodnicz¹cy Komisji organizuje pracê Komisji i
prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecno�ci Przewodnicz¹-
cego lub niemo¿no�ci dzia³ania,  jego zadania  wykonuje Za-
stêpca.

§ 78.1. 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 oraz poszczególnych cz³onków decyduje Przewodnicz¹cy
Komisji.

3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.

5. 2  Zasady kontroli

§ 79.1. Komisja Rewizyjna  kontroluje dzia³alno�æ Burmi-
strza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomoc-
niczych gminy pod wzglêdem:

1) legalno�ci;
2) gospodarno�ci;
3) rzetelno�ci;
4) celowo�ci.
2. Komisja  bada w szczególno�ci gospodarkê finansow¹

kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
3. Komisja  wykonuje równie¿ inne zadania kontrolne na

zlecenie Rady.
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§ 80.Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce ro-
dzaje kontroli:

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

2) problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienia z za-
kresu dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu, stanowi¹ce nie-
wielki fragment w jego dzia³alno�ci,

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

§ 81.1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w za-
kresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.

2. Rada  mo¿e zleciæ Komisji przeprowadzenie kontroli
dora�nej nieobjêtej planem kontroli. Rada okre�la wówczas
zakres, przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.

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

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

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

§ 83.1. 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 § 81 ust.1.

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

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

5. 3.  Tryb kontroli

§ 84.1. Kontroli dokonuje ca³y sk³ad Komisji lub zespó³
kontrolny licz¹cy co najmniej dwie osoby.

2. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego
upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego Rady okre-
�laj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby
wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.

3. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynno�ci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust.1 oraz dowody
osobiste.

4. W przypadkach niecierpi¹cych zw³oki ka¿dy z cz³onków
Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli problemowej
bez wcze�niejszej uchwa³y Rady  oraz upowa¿nienia, o którym
mowa w ust.2.

Za przypadki niecierpi¹ce zw³oki uwa¿a siê w szczególno-
�ci sytuacje, w których cz³onek Komisji Rewizyjnej powe�mie
uzasadnione podejrzenie pope³nienia przestêpstwa lub gdy
zachodz¹ przes³anki pozwalaj¹ce przypuszczaæ, i¿ niezw³oczne
przeprowadzenie kontroli pozwoli unikn¹æ niebezpieczeñstwa
dla zdrowia lub ¿ycia ludzkiego lub te¿ zapobiec powstaniu znacz-
nych strat materialnych w mieniu komunalnym.

5. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust.4, kontroluj¹cy jest obowi¹zany zwróciæ siê w naj-
krótszym terminie do Rady  o wyra¿enie zgody na ich kontynu-
owanie.

6. W przypadku niezwrócenia siê o wyra¿enie zgody lub
odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa ust.5, kontroluj¹cy nie-
zw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c notatkê z podjêtych
dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt Komisji.

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

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

§ 86.1. 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
wykonywania czynno�ci, o których mowa w ust.1 i 2 obowi¹zany
jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej pi-
semnego wyja�nienia.

§ 87.Czynno�ci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿li-
wo�ci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

5. 4.  Protoko³y kontroli

§ 88.1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kon-
troli w terminie 5 dni od daty zakoñczenia protokó³ pokontrolny
obejmuj¹cy:

1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu;
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cych;
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynno�ci kontrolnych;
4) okre�lenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu

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

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

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

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

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

§ 89.1. 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.

§ 90.1. 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.
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§ 91. 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. 5.  Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 92.1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwier-
dzenia roczny plan pracy w terminie do 15 marca 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. Przyst¹pienie do wykonywania kontroli mo¿e nast¹piæ

po zatwierdzeniu planu pracy.

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

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

nych kontroli;
2) wykaz wa¿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.

5. 6.   Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 94.1. 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-
dzenie w formie pisemnej.

3. 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.
4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dziæ

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

§ 95.Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.

§ 96.1. 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, celem
podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹cej mieniem ko-
munalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

§ 97.1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po
powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane
komisje wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji z innymi komisja-
mi , 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  o oddelegowanie w sk³ad
zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie
tematyki objêtej kontrol¹.

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

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

§ 98.Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
Regionalna Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli.

Rozdzia³  6
ZASADY DZIA£ANIA KLUBÓW RADNYCH

§ 99.1. Radni w celu wyra¿enia wspólnego stanowiska
prezentowania programów i pogl¹dów, mog¹ tworzyæ kluby rad-
nych.

2. Przynale¿no�æ do klubu jest dobrowolna.

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

§ 101.1. Powo³anie klubu musi zostaæ niezw³oczne zg³o-
szone Przewodnicz¹cemu Rady.

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

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

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

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

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

§ 104.Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów
wybierani przez cz³onków klubu.

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

tem.

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

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

§ 107.Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Burmistrz
obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w za-
kresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
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Rozdzia³ 7
TRYB PRACY BURMISTRZA

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

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

§ 109.1. Burmistrz przedk³ada Radzie sprawozdania z dzia-
³alno�ci miêdzysesyjnej.

2. Burmistrz realizuje kierunki dzia³ania ustalone przez Radê
i przedstawia sprawozdania z tej dzia³alno�ci.

§ 110.Zastêpca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadañ
i kompetencji okre�lonych w §109 w przypadku uzyskania upo-
wa¿nienia od Burmistrza.

Rozdzia³  8
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

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

1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub znie-
sienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru,
który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy
Gminy;

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

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Burmistrz
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki;

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

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

§ 112.Uchwa³y, o jakich mowa w § 113 pkt.1 powinny okre-
�laæ w szczególno�ci:

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

§ 113.1. Jednostki pomocnicze prowadz¹ gospodarkê fi-
nansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

2. Jednostki pomocnicze maj¹ prawo do korzystania ze
�rodków bud¿etu Gminy wyodrêbnianych na wspieranie dzia³al-
no�ci samorz¹dów mieszkañców wsi i osiedli na podstawie
wniosków zg³oszonych przez Zebranie Wiejskie, Zebranie Miesz-
kañców Osiedla.

3. So³tys, Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla przedk³ada
Burmistrzowi do koñca pa�dziernika wniosek (uchwa³ê) Zebra-
nia Wiejskiego, Zebrania Mieszkañców Osiedla o przyznanie �rod-
ków finansowych na rok nastêpny na dofinansowanie prac spo-
³ecznych zadeklarowanych przez mieszkañców, a szczególnie
obejmuj¹ce:

1) utrzymanie dróg polnych;
2) poprawê estetyki so³ectwa, osiedli;
3) utrzymanie obiektów i urz¹dzeñ przekazanych so³ectwu,

osiedlu.
4. Burmistrz analizuje zg³oszone potrzeby i decyduje o wiel-

ko�ci przyznania �rodków finansowych.

5. Wszelkie zadania o charakterze inwestycyjnym na te-
renie so³ectwa, osiedla realizowane s¹ w ramach planu zadañ
gospodarczych ustalonego na dany rok.

§ 114.1. Jednostka pomocnicza korzysta z przekazanego
jej w drodze odrêbnej uchwa³y Rady mienia komunalnego w
granicach zwyk³ego zarz¹du.

2. Pojêcie "w zwyk³y zarz¹d" obejmuje:
1) za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z eksploata-

cj¹ mienia;
2) utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym w ra-

mach jego aktualnego przeznaczenia;
3) osi¹ganie po¿ytków z przekazanego mienia .

§ 115.Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi i kon-
troli organowi Gminy na zasadach okre�lonych w statutach
tych jednostek.

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

2. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
Przewodnicz¹cy Rady powiadamia przewodnicz¹cych organów
wykonawczych najpó�niej 7 dni przed terminem obrad.

Rozdzia³ 9
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

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

2. Gminnym jednostkom organizacyjnym Rada uchwa-
la statuty.

3. Wykaz  jednostek organizacyjnych w Gminie  stanowi
za³¹cznik nr 4 do Statutu.

Rozdzia³ 10
ZASADY DOSTÊPU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI

Z DOKUMENTÓW RADY, KOMISJI I BURMISTRZA

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

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

§ 120.1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê w pomieszczeniu pracownika Urzêdu zajmuj¹-
cego siê obs³ug¹ Rady, w dniach pracy Urzêdu Miejskiego, w
godzinach przyjmowania interesantów.

2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Burmistrza oraz Urzê-
du udostêpnia siê w Referacie Organizacyjnym Urzêdu w dniach
i godzinach przyjmowania interesantów.

3. Burmistrz mo¿e okre�liæ inne Referaty, samodzielne
stanowiska, które zobowi¹zane bêd¹ do udostêpniania doku-
mentów, o których mowa w ust.2.

§ 121.Realizacja uprawnieñ okre�lonych w § 119. i
§ 120. mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Miejskim i w
obecno�ci pracownika Urzêdu.
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Rozdzia³ 11
PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI

§ 122.1. Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi na
podstawie mianowania s¹ kierownicy referatów w Urzêdzie Miej-
skim.

2. Mianowanie musi byæ poprzedzone co najmniej trzylet-
ni¹ umow¹ o pracê w Urzêdzie na stanowisku kierownika Refe-
ratu. Przed mianowaniem pracownik podlega ocenie kwalifika-
cyjnej w oparciu o zasady ustalone dla przegl¹du kadrowego.

Rozdzia³  12
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 123.Akty prawa miejscowego og³aszane s¹ w Dzienni-
ku Urzêdowym Województwa Opolskiego, a pozosta³e uchwa³y
w sposób zwyczajowo przyjêty, tj. przez umieszczenie na tabli-
cach informacyjnych Urzêdu Miejskiego, rozplakatowanie w miej-
scach publicznych lub przez og³oszenie w lokalnej gazecie.

§ 124.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Sta-
tucie zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  ( Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; 2002 r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) - Rada Gminy Chrz¹stowi-
ce uchwala, co nastêpuje:

§  1. Uchwala siê  Statut Gminy Chrz¹stowice, stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

752

 Uchwa³a  Nr  VII / 30 / 2003
Rady  Gminy Chrz¹stowice

z dnia   20  marca  2003 r.

w sprawie uchwalenia  Statutu Gminy Chrz¹stowice.

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§  3.Traci moc uchwa³a  Nr XXXI/172/2001 Rady Gminy
Chrz¹stowice  z dnia  25 stycznia 2001 r. w sprawie  uchwalenia
Statutu Gminy Chrz¹stowice (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 17, poz. 87 i Nr
87, poz. 710).

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

Za³¹cznik nr  3
                                                      do Statutu Gminy Bia³a

WYKAZ JEDNOSTEK
POMOCNICZNYCH GMINY BIA£A

So³ectwa:
1. Browiniec Polski
2. Brze�nica
3. Chrzelice
4. Czartowice
5. Dêbina
6. Fr¹cki
7. Gostomia
8. Górka Prudnicka
9. Grabina
10. Józefów
11. Kolnowice
12. Krobusz
13. Laskowiec
14. Ligota Bialska
15. £¹cznik
16. Mi³owice
17. Mokra
18. Nowa Wie� Prudnicka
19. Ogiernicze
20. Olbrachcice
21. Otoki
22. Pogórze
23. Prê¿yna
24. Radostynia
25. Rostkowice
26. Solec
27. �micz
28. Wasi³owice
29. Wilków

Osiedla:
Osiedle nr 1 w Bia³ej
Osiedle nr 2 w Bia³ej

                                                                          Za³¹cznik nr 4
                                             do Statutu Gminy Bia³a

WYKAZ   JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH GMINY BIA£A

1. Biuro Obs³ugi Szkó³ Samorz¹dowych w Bia³ej
2. O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Bia³ej
3. Miejsko Gminny O�rodek Kultury, Sportu , Turystyki i

Rekreacji w Bia³ej
4. Publiczne Gimnazjum w Bia³ej
5. Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w

£¹czniku
6. Publiczna Szko³a Podstawowa im. Jaros³awa Iwasz-

kiewicza w Bia³ej
7. Publiczna Szko³a Podstawowa w Gostomi
8. Publiczna Szko³a Podstawowa im. Filipa Roboty w £¹czniku
9. Publiczna Szko³a Podstawowa w Pogórzu
10. Publiczna Szko³a Podstawowa w Radostyni
11. Publiczna Szko³a Podstawowa w �miczu
12. Publiczne Przedszkole w Bia³ej
13. Publiczne Przedszkole w Chrzelicach
14. Publiczne Przedszkole w Gostomi
15. Publiczne Przedszkole w Ligocie Bialskiej
16. Publiczne Przedszkole w £¹czniku
17. Publiczne Przedszkole w Pogórzu.
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§ 5.Uchwa³a wchodzi w  ¿ycie po up³ywie 14 dni od  dnia
jej og³oszenia  w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Ginter Barucki

     Za³¹cznik
do uchwa³y Nr  VII / 30 / 2003

                                          Rady Gminy Chrz¹stowice
                                          z dnia  20 marca 2003 r.

  STATUT   GMINY  CHRZ¥STOWICE

Rozdzia³  I
Postanowienia ogólne

§ 1.Uchwa³a okre�la:
1) ustrój Gminy Chrz¹stowice,
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
Chrz¹stowice, komisji Rady Gminy Chrz¹stowice,

4) tryb pracy Wójta Gminy  Chrz¹stowice,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Chrz¹-

stowice,
6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady Gminy,

jej komisji   i Wójta  Gminy Chrz¹stowice  oraz  korzystania z nich.

§ 2.Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Chrz¹stowice,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Chrz¹-

stowice,
3) komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy

Chrz¹stowice,
4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê

Rewizyjn¹ Rady Gminy Chrz¹stowice,
5) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Chrz¹-

stowice,
6) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Chrz¹-

stowice.

Rozdzia³   II
Gmina

§ 3.    Gmina  Chrz¹stowice  jest  podstawow¹  jednostk¹
lokalnego   samorz¹du    terytorialnego,   powo³an¹  dla  organi-
zacji   ¿ycia  publicznego  na   swoim   terytorium.

§ 41. Gmina Chrz¹stowice po³o¿ona jest w powiecie opol-
skim, województwie opolskim  i obejmuje obszar  82  km2, w
granicach  okre�lonych  na mapie,  stanowi¹cej za³¹cznik nr 1
do Statutu.

2. Gmina Chrz¹stowice obejmuje terytorium 9 so³ectw:
Chrz¹stowice, Daniec, D¹browice,  Dêbie,  Dêbska Ku�nia,
Falmirowice, Lêdziny,  Niwki,  Suchy Bór.

§ 5. Siedzib¹  organów Gminy jest miejscowo�æ Chrz¹-
stowice.

§ 6.  1. Herb Gminy Chrz¹stowice nawi¹zuje do najszczyt-
niejszych tradycji ziemi zarówno swym uk³adem jak i form¹ tarczy.
Tarcza herbu nawi¹zuje do tarcz stosowanych sw¹ form¹   u koñ-
ca wieku XIII  i  w wieku XIV   - zwanych tarczami starofrancuskimi.

1/ W b³êkitnym polu tarczy czarny trzon drzewa lipy  o moc-
nym i szerokim ukorzenieniu,  z mocno rozga³êzion¹ gór¹ tarczy,
uli�cionymi konarami. Trzon drzewa,  korzenie, konary   i li�cie  w
z³otym okonturowaniu, li�cie jednak¿e w barwie ciemnej zieleni.

Pieñ drzewa jest otwarty w �rodku, pionowo w s³up -  z³ot¹
dziupl¹ - swym otworem -  tak¿e ku górze - czo³otarczy. W otwar-
tym wewn¹trz z³otem -  trzonie drzewa lipy -  czerwona bry³a
ko�cio³a o gotyckim charakterze, ze srebrnymi dachami i otwo-
rami  okiennymi i bramnym  w barwie z³ota w czarnej oprawie.
Otwarte wrota wnêtrza - na zewn¹trz, w barwie srebra. U szczytu
wie¿y ko�cio³a czarny krzy¿.

2/ Tarcza z herbem Gminy Chrz¹stowice  jest od góry, od
czo³a ujêta poprzez    postaæ   w   szatach   biskupich  ( do³em
os³oniêta tarcz¹ ).   Szaty    barwy     czerwieni   ze z³otym  wykoñ-
czeniem   elementów liturgicznych  i wnêtrza rêkawa. Z³oty   pa-
stora³   lekkim   skosem  przy   lewej   rêce   biskupa.    Wewn¹trz
pastora³u   czarny ornament. Twarz   i  d³oñ  uniesiona ku   b³ogo-
s³awieniu  -  barwy  cielistej.    Postaæ    tê   nazywamy   trzyma-
czem.

3/ Do³em   obiega  tarczê  czerwona  wstêga  -  wywijaj¹c
siê   ponad   tarczê   dekoracyjnym   rozciêciem,   na   której
do³em  jest   umieszczony napis  -   Gmina * Chrz¹stowice *
Gmina  -  czcionk¹   liternicz¹   zbli¿on¹   do  typu  pisma   zwane-
go   antykw¹,  napis  w  barwie z³ota.

4/ Na  wstêdze  z³ote  patery,   po  piêæ   z   ka¿dego boku
tarczy. Na paterach    znaki miejscowo�ci znajduj¹ce siê w obrê-
bie Gminy Chrz¹stowice -    pochodz¹ce  z  ró¿nego czasu.  S¹
one odtworzone  w czarnym rysunku na   z³otym polu patery.

2. Flaga Gminy Chrz¹stowice sk³ada siê z trzech stref:
     1/ od góry strefa w barwie czerwieni
     2/ w �rodku strefa barwy z³ota
     3/ do³em strefa barwy b³êkitnej.
     Te trzy pasy barwne s¹ jednakowej wysoko�ci, w uk³a-

dzie poziomym -   podstawowym flagi gminy.
3.  Wzór herbu i flagi  stanowi za³¹cznik  nr  2  do  Statutu.

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

2.  Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
3.  Wykaz   jednostek   organizacyjnych   Gminy   stanowi

za³¹cznik nr  3 do Statutu.

Rozdzia³  III
Jednostki pomocnicze Gminy

§ 8. 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-
sienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru,
który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy
Gminy,

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

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

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

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê od-
powiednio ust. 1.
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§ 9. Uchwa³y, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny okre�laæ
w szczególno�ci:

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

§ 10.  So³ectwa Gminy gospodaruj¹ �rodkami wydzielonymi
do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c je na realizacjê zadañ statutowych.

§ 11. So³tysi mog¹ uczestniczyæ w sesjach  i w posiedze-
niach komisji Rady z prawem wystêpowania z g³osem dorad-
czym, zg³aszania wniosków  i zapytañ.

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 oraz poprzez swoje komisje.
2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której

sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alno�ci.

§  14. 1. Rada Gminy  powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Gospodarki  i  Finansów Komunalnych,
3) Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochro-

ny �rodowiska,
4) O�wiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Spo³ecznej.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej  1  komisji sta³ej.
3. W  czasie  trwania  kadencji  Rada  mo¿e  powo³aæ

dora�ne  komisje do wykonywania  okre�lonych zadañ, okre�la-
j¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.

§ 15. Wyboru Przewodnicz¹cego,  Wiceprzewodnicz¹ce-
go  i  Sekretarza obrad dokonuje Rada nowej kadencji na  pierw-
szej sesji.

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

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

uchwa³,
5) podpisuje uchwa³y Rady.

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

§ 18. Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wy-
konywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla Prze-
wodnicz¹cego pod jego nieobecno�æ.

Rozdzia³ V
Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady

§ 19. 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.

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

2. Przygotowanie sesji

§ 21.1.  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.  Sesje  zwo³uje  Przewodnicz¹cy  Rady,  lub  z  jego
upowa¿nienia -     Wiceprzewodnicz¹cy.

4.  O  terminie,  miejscu  i  proponowanym  porz¹dku  obrad
sesyjnych     powiadamia  siê  radnych  najpó�niej  na    5 dni   przed
terminem obrad,    wysy³aj¹c   zawiadomienia   zawieraj¹ce  pro-
jekty uchwa³ i inne materia³y  zwi¹zane z tematyk¹ sesji.

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

6.  W razie potrzeby Przewodnicz¹cy Rady ustala listê  osób
zaproszonych  na sesjê.

3. Przebieg sesji

§ 22.Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomo-
cy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

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

§ 24.1. 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 terrminie na kolejnym posiedze-
niu tej samej sesji.

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

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

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

§ 26.1. 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.

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

okre�lone w ust. 1 wykonuje  Wiceprzewodnicz¹cy  Rady.
3. W razie nieobecno�ci na sesji  Sekretarza obrad Rada

na wniosek Przewodnicz¹cego Rady wybiera  spo�ród radnych
Sekretarza.

§ 28. 1. Otwarcie sesji  nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady  formu³y:  "Otwieram   .............  sesjê
Rady  Gminy Chrz¹stowice".
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2. Po otwarciu sesji przez Przewodnicz¹cego Rady  Se-
kretarz obrad    stwierdza na podstawie  listy obecno�ci  prawo-
mocno�æ obrad.

§ 29 . Po  odczytaniu porz¹dku obrad   Przewodnicz¹cy
Rady stawia pytanie  o ewentualny wniosek w sprawie zmiany
porz¹dku obrad.

§ 30. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególno�ci:
1.  Przyjêcie porz¹dku obrad.
2.  Sprawozdanie Wójta z dzia³alno�ci miêdzysesyjnej.
3.  Sprawozdania z dzia³alno�ci Komisji.
4. Rozpatrzenie projektów uchwa³.
5. Przyjêcie  protoko³u z obrad poprzedniej sesji.
6.  Wolne wnioski i zapytania.
7.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

§ 31. 1. Sprawozdanie o jakim mowa  w § 30 ust. 2 sk³ada
Wójt lub  Zastêpca Wójta.

2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ Przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni  przez  komisje.

§ 32. 1. Wnioski  i  zapytania  mog¹ byæ  kierowane do
Wójta, Przewodnicz¹cego Rady oraz Przewodnicz¹cych poszcze-
gólnych Komisji.

2. Radny oraz osoby spoza Rady mog¹ zwracaæ siê w pkt
"wolne wnioski  i zapytania"  o wyja�nienia  we wszystkich spra-
wach gminy.

3. Pierwszeñstwo przy zg³aszaniu wniosków i zapytañ
maj¹ radni.

4. W przypadku niemo¿no�ci  udzielenia natychmiastowej
odpowiedzi wyja�nienie powinno byæ udzielone na pi�mie, w
terminie  30 dni od daty jego zg³oszenia.

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

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

3. 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.

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

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

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

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
innych  osób   uczestnicz¹cych  w sesji oraz   publiczno�ci.

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

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

1) stwierdzenia quorum,
2) zmiany porz¹dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
4) zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
5) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
6) zarz¹dzenia przerwy,
7) odes³ania projektu uchwa³y  do komisji,
8) przeliczenia g³osów,
9) przestrzegania porz¹dku  obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod

g³osowanie.

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

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

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

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

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

§ 39. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê "Zamykam ............. sesjê
Rady  Gminy Chrz¹stowice".

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

§ 40. 1. Z ka¿dej sesji sporz¹dza siê  protokó³.
2. Przebieg sesji powinien byæ  nagrywany  na ta�my ma-

gnetofonowe, przechowywane do koñca kadencji.

§ 41. 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  streszczenie wyst¹-

pieñ, 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)  podpis Przewodnicz¹cego obrad, Sekretarza  obrad   i
osoby  sporz¹dzaj¹cej protokó³.

§ 42. 1. W  pkt  "Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji"
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u.

2. Wnioski  co do zmiany tre�ci protoko³u  poddawane s¹
pod g³osowanie Rady  na sesji.

3. Ostateczn¹ wersjê protoko³u przyjmuje Rada w g³osowaniu.
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§ 43. 1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecno�ci radnych
oraz odrêbn¹ listê zaproszonych go�ci, teksty przyjêtych przez
Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, o�wiadcze-
nia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Rady.

2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi nie-
zw³ocznie po zakoñczeniu sesji.

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

4. Uchwa³y

§ 44. Uchwa³y, o których  mowa w § 19,  s¹ sporz¹dzone w
formie odrêbnych dokumentów.

  § 45. 1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹  posiadaj¹  radni, ko-
misje  Rady  i   kluby radnych  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�lenia �ród³a sfinansowania re-

alizacji 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 podjêcia
uchwa³y oraz  informacjê o skutkach finansowych jej realizacji.

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

§  46. 1. Ilekroæ  przepisy   prawa   ustanawiaj¹   wymóg
dzia³ania   Rady  po  zaopiniowaniu jej uchwa³y  w uzgodnieniu
lub w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub inny-
mi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia  przedk³adany
jest projekt uchwa³y przyjêty   przez  Radê.

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

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

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

 §  48. 1. Orygina³y uchwa³ ewidencjonuje siê  w rejestrze
uchwa³  i przechowuje wraz z protoko³ami z sesji Rady.

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

5.  Procedura g³osowania

§ 49. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

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

2. G³osowanie jawne  zarz¹dza i przeprowadza Przewod-
nicz¹cy Rady.

3. Sekretarz obrad przelicza oddane g³osy "za", "przeciw" i
"wstrzymuj¹ce siê", sumuje  je, porównuj¹c z list¹ radnych obec-
nych  na sesji  lub  ustawowym sk³adem Rady,  nakazuje odno-
towanie wyników g³osowania  w protokole sesji.

4. Wynik g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy Rady.

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

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

3. Kart do g³osowania  nie  mo¿e byæ wiêcej ni¿  radnych
obecnych  na  sesji. Po przeliczeniu g³osów  Przewodnicz¹cy
Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³  podaj¹c wynik g³oso-
wania.

4. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania  stano-
wi¹ za³¹czniki  do protoko³u  sesji.

  §  52. 1. Przewodnicz¹cy Rady przed poddaniem wnio-
sku pod g³osowanie precyzuje i og³asza  Radzie  proponowan¹
tre�æ   wniosku w taki sposób,  aby jego   redakcja by³a przejrzy-
sta a wniosek  nie budzi³ w¹tpliwo�ci co do intencji wniosko-
dawcy.

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

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

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

§ 53. 1. Je¿eli oprócz wniosku ( wniosków)  o podjêcie
uchwa³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzu-
cenie wniosku (wniosków), w pierwszej kolejno�ci Rada g³osu-
je nad wnioskiem o odrzucenie  wniosku (wniosków) o podjê-
cie uchwa³y.

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

3. W przypadku przyjêcia poprawki  wykluczaj¹cej inne
poprawki 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 §  53  ust. 2.

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

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

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

6.  Komisje Rady

§ 54. 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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 § 55. 1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie.

2. Rada mo¿e dokonywaæ zmian  w planie pracy Komisji.

 § 56. 1. Komisje Rady  mog¹ tworzyæ zespo³y oraz  odby-
waæ 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.

§  57. Pracami komisji kieruje Przewodnicz¹cy komisji
wybrany przez Radê  lub Zastêpca Przewodnicz¹cego komisji,
wybrany przez cz³onków danej komisji.

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

przepisy   o posiedzeniach  Komisji Rewizyjnej.

§ 59. 1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych  przedstawiaj¹ na
sesji Rady  sprawozdania   z dzia³alno�ci komisji.

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

§ 60. 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

§ 61. 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  sesji lub posie-
dzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecno�æ, sk³a-
daj¹c stosowne pisemne wyja�nienia na rêce Przewodnicz¹-
cego Rady lub Przewodnicz¹cego komisji.

§ 62. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie  z nim stosunku pracy, Rada  podejmuje
uchwa³ê w sprawie wyra¿enia  lub odmowy  wyra¿enia zgody na
rozwi¹zanie  stosunku pracy  z radnym.

§ 63. 1. Wójt wystawia radnym 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.

§ 64. 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 samorz¹dów terytorialnych.

§ 65. 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.

3. Na  wspólnej sesji Rady s¹ w³adne podejmowaæ  roz-
strzygniêcia, gdy uczestniczy w niej co najmniej po³owa  usta-
wowego sk³adu ka¿dej Rady.

4. W drodze g³osowania jawnego zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów wybiera siê  Przewodnicz¹cego obrad wspólnej sesji.

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

Rozdzia³ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 66. 1. Rada powo³uje Komisjê Rewizyjn¹ w ustawowym
sk³adzie z jej Przewodnicz¹cym w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów.

2. Odwo³anie Przewodnicz¹cego lub cz³onków Komisji
odbywa siê w tym samym trybie.

3. Zastêpcê  Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wy-
biera Komisja spo�ród cz³onków.

§ 67. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pra-
cê Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecno�ci
Przewodnicz¹cego lub niemo¿no�ci dzia³ania, jego zadania wy-
konuje jego Zastêpca.

2. Zasady kontroli

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

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

finansow¹ kontrolowanych podmiotów,  w tym opiniuje  wykona-
nie bud¿etu Gminy.

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

§ 70. 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.

§ 71. 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
kontroli  kompleksowej nie objêtej planem, o jakim mowa w ust. 1.

§ 72. Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
20 dni roboczych,  a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca - nie
d³u¿ej ni¿ 2 dni robocze.

§ 73. 1. Rada mo¿e  nakazaæ  Komisji Rewizyjnej zanie-
chanie,  a tak¿e  przerwanie kontroli lub  odst¹pienie od po-
szczególnych czynno�ci kontrolnych.
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2. Rada mo¿e  rozszerzyæ   lub  zawêziæ  zakres  i   przed-
miot   kontroli.

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

4. Komisja Rewizyjna jest  obowi¹zana do  przeprowa-
dzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez
Radê. Dotyczy    to wszystkich rodzajów kontroli.

§ 74.  1. Postêpowanie    kontrolne    przeprowadza   siê   w
sposób  umo¿liwiaj¹cy    bezstronne i  rzetelne  ustalenie  stanu
faktycznego w zakresie dzia³alno�ci   kontrolowanego  podmio-
tu, rzetelne jego  udokumentowanie.

 2. Stan  faktyczny ustala  siê   na   podstawie  dowodów
zebranych   w  toku  postêpowania  kontrolnego.

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

3. Tryb kontroli

§  75. 1. Kontrole  przeprowadzane s¹  na podstawie  pi-
semnego upowa¿nienia  wydanego przez Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej, okre�laj¹cego kontrolowany  podmiot, za-
kres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowa-
dzenia  kontroli.

2. Kontroluj¹cy  obowi¹zani s¹   przed przyst¹pieniem  do
czynno�ci  kontrolnych okazaæ kierownikowi  kontrolowanego
podmiotu  upowa¿nienia, o których  mowa w ust. 1 oraz  dowody
osobiste.

 § 76. 1.   W   razie   powziêcia   w   toku    kontroli   uzasad-
nionego    podejrzenia pope³nienia przestêpstwa,  kontroluj¹cy
niezw³ocznie   zawiadamia o tym  kierownika  kontrolowanej
jednostki  i Wójta   wskazuj¹c dowody  uzasadniaj¹ce  zawiado-
mienie.

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

§ 77. 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
kontrolowanego  podmiotu.

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

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

§ 78. Czynno�ci  kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿-
liwo�ci  w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego pod-
miotu.

4. Protoko³y kontroli

 §  79. 1. Kontroluj¹cy   sporz¹dzaj¹     z    przeprowadzonej
kontroli   w    terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia - 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 szczegól-

no�ci wnioski kontroli wskazuj¹ce na  stwierdzenie nieprawi-
d³owo�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
zalecenia pokontrolne co do sposobu usuniêcia nieprawid³o-
wo�ci  stwierdzonych  w wyniku kontroli.

§ 80. 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.

§ 81 . 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.

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

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 83. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwier-
dzenia roczny plan pracy.

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.

§ 84. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  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 opinii i wniosków  podjêtych przez  Komisjê Re-

wizyjn¹,
4) wykaz analiz  kontroli dokonanych  przez inne podmioty

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

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

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 85. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzo-
nym planem  pracy oraz   w miarê potrzeb.
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2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posie-
dzenie, 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.
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. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³

równie¿ osoby nie bêd¹ce jej cz³onkami.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  nale¿y  sporz¹dziæ

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

7. Protokó³ z  posiedzenia komisji powinien zawieraæ:
1) numer, datê oraz  numery  wniosków i opinii,
2) stwierdzenie prawomocno�ci posiedzenia,
3) zatwierdzony porz¹dek obrad,
4) wskazanie  osób  referuj¹cych  temat,  uczestnicz¹cych

w dyskusji,
5) tre�æ wniosku lub opinii.

§ 86. Wnioski  i opinie  Komisji Rewizyjnej zapadaj¹  zwy-
k³¹  wiêkszo�ci¹  g³osów w obecno�ci  co najmniej  po³owy
sk³adu Komisji,  w g³osowaniu jawnym.

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

2. W przypadku, gdy  skorzystanie z wy¿ej wskazanych �rod-
ków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty
wynagrodzenia ze �rodków bud¿etu Gminy, Przewodnicz¹cy
Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawê na  posiedzeniu Rady,
celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej organ  zarz¹dzaj¹cy
mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imie-
niu Gminy.

§ 88. 1.  W sprawach  nale¿¹cych  do  w³a�ciwo�ci  dwóch
lub  wiêcej  komisji,  w tym Komisji Rewizyjnej, komisje te wspó³-
dzia³aj¹  ze sob¹,  w szczególno�ci odbywaj¹  wspólne posie-
dzenia  i  kontrole, podejmuj¹ wspólne opinie i wnioski.

2. Do  cz³onków  innych  komisji  uczestnicz¹cych  w kon-
troli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê odpo-
wiednio przepisy niniejszego  rozdzia³u.

3. Przewodnicz¹cy Rady  zapewnia koordynacjê wspó³-
dzia³ania  poszczególnych komisji  w celu  w³a�ciwego ich ukie-
runkowania,  zapewnienia skuteczno�ci dzia³ania oraz unikania
zbêdnych kontroli.

§ 89. 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

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

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

2. Powstanie klubu musi zostaæ  niezw³oczne  zg³oszone
w formie pisemnej 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

przewodnicz¹cy  klubu  jest  obowi¹zany do niezw³ocznego po-
informowania o tym w formie  pisemnej Przewodnicz¹cego Rady.

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

§ 93. 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.

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

§ 95. 1. Kluby uchwalaj¹ 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.

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

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

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

Rozdzia³  VIII
Tryb pracy Wójta

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

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

Rozdzia³  IX
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli  z  doku-

mentów Rady,  Komisji  i  Wójta

§ 99. Zasady i tryb dostêpu  do informacji  bêd¹cych infor-
macjami  publicznymi okre�la odrêbna ustawa.

  §  100. Prawo  to przys³uguje  ka¿demu i obejmuje upraw-
nienia  do uzyskania informacji, do wstêpu na sesje Rady i
posiedzenia komisji oraz dostêp do dokumentów urzêdowych.

§  101. Informacje  publiczne  w Urzêdzie  udostêpniane
s¹  w nastêpuj¹cy sposób:

  1) w drodze  og³aszania  wa¿nych  dla mieszkañców  Gminy
informacji   w   Internecie na  stronie  www.chrzastowice.pl;

2)  przez  wywieszanie   najistotniejszych  informacji   na
tablicach  og³oszeñ w Urzêdzie Gminy oraz w poszczególnych
so³ectwach;
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3)  na wniosek zainteresowanego w przypadku gdy ¿¹da-
nej informacji nie ma   w miejscach, o których mowa w pkt  1 i 2.

§ 102. 1. Informacje , o których mowa w § 101 pkt 3,  udo-
stêpniane s¹ bez zbêdnej zw³oki w  poszczególnych referatach
w dniach pracy Urzêdu,  w asy�cie pracownika Urzêdu.

2. Gdyby  sposób    lub    forma  udostêpnienia  wniosko-
wanej   informacji wymaga³a  poniesienia dodatkowych kosz-
tów Urz¹d pobierze od wnioskodawcy op³atê w wysoko�ci od-
powiadaj¹cej tym kosztom.

Rozdzia³ X
Pracownicy samorz¹dowi

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

   § 104. 1. Podstaw¹ nawi¹zania stosunku pracy z Wój-
tem jest za�wiadczenie Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze
na stanowisko Wójta oraz z³o¿enie �lubowania.

2. Stosunek pracy z Wójtem  nawi¹zuje Rada w formie
uchwa³y. Czynno�ci z zakresu prawa pracy i  �wiadczeñ  wynika-
j¹cych  z innych ustaw wykonuje wobec Wójta  w imieniu Rady
jej Przewodnicz¹cy, przy czym czynno�ci te nie obejmuj¹  prawa
do ustalania Wójtowi wynagrodzenia oraz jego sk³adników.

3. Wynagrodzenie Wójta ustala Rada w oparciu o kryteria
zawarte  w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad
wynagradzania pracowników samorz¹dowych.

§ 105. 1. Zastêpca Wójta  jest  zatrudniony na podstawie
powo³ania zarz¹dzeniem Wójta.

    2. Sekretarz Gminy i Skarbnik  s¹  pracownikami  samo-
rz¹dowymi zatrudnionymi na   podstawie  powo³ania  przez  Radê
na wniosek  Wójta.

    3. W razie odwo³ania pracowników, o których mowa w
ust. 1 i 2, przys³uguj¹   im  �wiadczenia  przewidziane w Kodek-
sie Pracy.

    § 106. 1. Wójt  jest zwierzchnikiem  s³u¿bowym  w sto-
sunku do wszystkich pracowników Urzêdu Gminy.

2. Pracownikami  samorz¹dowymi  zatrudnionymi na pod-
stawie  mianowania s¹ pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
kierowników referatów oraz inspektorów.

3. Pozostali pracownicy samorz¹dowi oraz kierownicy
gminnych  jednostek organizacyjnych  zatrudnieni s¹  na pod-
stawie umowy o pracê.

§ 107. 1.  Wójt   jest   w³a�ciwy   do   nawi¹zywania   stosun-
ku pracy  z osobami wymienionymi w  § 105 i § 106.

2.  Nawi¹zanie  stosunku   pracy   z   osobami  wymienio-
nymi w § 105 ust. 2  nastêpuje po podjêciu przez Radê Gminy
uchwa³y  o  powo³aniu  ich przez   Radê Gminy.

 § 108. 1. Wójt zawiera i rozwi¹zuje  umowy o pracê  z
pracownikami  samorz¹dowymi.

2. Wójt wykonuje czynno�ci zastrze¿one dla niego  w prze-
pisach szczególnych.

 § 109. Zastêpca Wójta sprawuje funkcjê Wójta w razie
jego nieobecno�ci  lub niemo¿no�ci  wykonywania obowi¹z-
ków. Zadania powierzone mu przez Wójta wykonuje zgodnie  z
jego wskazówkami i poleceniami.

§ 110. 1. Sekretarz Gminy zapewnia sprawne  funkcjono-
wanie  oraz organizuje pracê Urzêdu.

2. Sekretarz Gminy prowadzi sprawy Gminy powierzone
mu przez Wójta, kieruj¹c siê  wskazówkami Wójta.

Rozdzia³ XI
Postanowienia koñcowe

 § 111. Uchwalenie i zmiana Statutu nastêpuje  w g³oso-
waniu jawnym zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci  co naj-
mniej  po³owy  sk³adu Rady.

§ 112.  Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad stosowaniem
Statutu oraz w miarê potrzeb wyja�nia jego ustalenia.
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Za³¹cznik nr 3 do Statutu
Gminy  Chrz¹stowice

WYKAZ
GMINNYCH  JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

1.  Gminny Zespó³ do spraw Administracji i Finansów
Szkó³  i Przedszkoli w Chrz¹stowicach

2.  O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Chrz¹stowicach
3.  Gminna Biblioteka Publiczna w Chrz¹stowicach

4.  Publiczne Gimnazjum w Dêbskiej Ku�ni
5.  Publiczna Szko³a Podstawowa w Chrz¹stowicach
6.  Publiczna Szko³a Podstawowa w Dañcu
7.  Publiczna Szko³a Podstawowa w Dêbiu
8.  Publiczna Szko³a Podstawowa w Dêbskiej Ku�ni
9.  Publiczne Przedszkole w Chrz¹stowicach
10.  Publiczne Przedszkole w Dêbskiej Ku�ni
11.  Publiczne Przedszkole w Falmirowicach
12.  Publiczne Przedszkole w Suchym Borze
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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. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochro-
nie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 71 , poz. 733 )  - Rada Gminy
uchwala , co nastêpuje :

§1. W pkt 4 za³¹cznika nr l do uchwa³y zmienia siê tabelê
"Planowana sprzeda¿" i nadaje siê jej nowe brzmienie:

753

Uchwa³a Nr VII/37/03
Rady Gminy Jemielnica

z dnia 24 marca 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Rady Gminy Nr XXXII/217/02 z dnia 20 kwietnia 20 kwietnia  2002 r.
w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2002 - 2006 oraz zasad

wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy i ustalania stawek czynszu za najem lokali
mieszkalnych.

Planowana sprzeda¿

ROK ILO�Æ LOKALI POWIERZCHNIA U¯YTKOWA WARTO�Æ W TYS.Z£.

2002                  0                          0                                              0

2003                12                      619,45                                           360

2004                  4                      230,78                                           120

2005                  2                      146,52                                             60 .

§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

 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.  21 ust.1  pkt.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  / Dz. U. Nr 71
poz. 733,  2002 r. Nr 113, poz. 984 /  -   Rada  Miejska w  Ole�nie
uchwala,  co nastêpuje :

§   1.Uchwala  siê  wieloletni  program  gospodarowania
mieszkaniowym  zasobem  gminy  Olesno na  lata  2003 -  2007,
stanowi¹cy  za³¹cznik  do  uchwa³y.

 § 2.  Zasady  wynajmowania lokali wchodz¹cych w  sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy  okre�la odrêbna uchwa³a Rady
Miejskiej.

 § 3.  Wykonanie uchwa³y powierza siê  Burmistrzowi  Ole-
sna.

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

                                                                 Przewodnicz¹cy
                                                                  Rady    Miejskiej

                                                                  Ehrenfrid  Dittmann
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  Uchwa³a   Nr  V/45/03
 Rady  Miejskiej  w  O l e � n i e

z dnia  26  marca  2003 r.

w  sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania  mieszkaniowym zasobem gminy Olesno
na lata 2003 - 2007.

                                                                     Za³¹cznik  do
uchwa³y  Nr V/45/03

                                           Rady Miejskiej w Ole�nie
                                                  z  dnia  26 marca 2003 r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy  Olesno na lata 2003 - 2007.

 I. Prognoza dotycz¹ca wielko�ci oraz stanu technicz-
nego zasobów gminy.

Wielko�æ zasobów  mieszkaniowych gminy  Olesno na
dzieñ 31 grudnia 2002 r. wynosi :  372  lokali mieszkalnych
znajduj¹cych siê w 70 budynkach na terenie Miasta i Gminy
Olesno o pow. u¿ytkowej 18.427,69 m2.

 W  latach 2003 - 2007 gmina nie przewiduje realizacji
nowego komunalnego budownictwa  mieszkaniowego. Ze wzglê-
du na planowan¹ sprzeda¿ lokali  mieszkalnych  zasoby miesz-
kaniowe bêd¹ ulegaæ pomniejszeniu.
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Szczegó³owy wykaz zasobów mieszkaniowych  gminy
przedstawia poni¿szy  wykaz :

Lp. Adres budynku                                            Liczba           Pow. u¿.
                                                                                 Lokali               w  m2
--------------------------------------------------------------------------------------
  1.                           2.                                                  3.                     4.
 1. Olesno,A.Krajowej 18                                               1                        48,00
 2. Bodzanowice,Czêstochowska 17                4               298,10
 3. Bodzanowice,Czêstochowska 18                6               281,79
 4. Bodzanowice,  Polna 1                                     2                  65,70
 5. Borki Wielkie, O. Alarda  27                              4                195,96
 6. Olesno, B. Aleksandra      1                          6               171,10
 7. Olesno, Drzyma³y 23                                   1                  69,31
 8. Olesno, Dworcowa  11                                 9                378,27
 9. Olesno, Dworcowa 13                                 11               514,83
10.Olesno, Dworcowa  13 a                               8               376,96
11.Olesnoo, Dworcowa  15                              11               541,13
12.Olesno, Dworcowa 5                                     7               384,32
13.Olesno, Dworcowa 7                                     6               335,67
14.Olesno, Dworcowa 9                                     6               334,62
15. Olesno, Eichendorfa 2                                  1                  55,00
16. Olesno, Grunwaldzka 1                                2                  87,70
17. Olesno, Grunwaldzka  7                               3                149,64
18. Olesno, H. Brodatego 3                                6                134,32
19. Olesno, Jaronia 1                                          1                  37,40
20. Olesno, Jaronia 3                                          1                  53,60
21. Olesno, Kluczborska 4                                 1                  36,10
22. Olesno, Ko�cielna  3                                     1                  37,20
23. Olesno, Ko�ciuszki 10                                 4                 185,17
24. Olesno, Ko�ciuszki 26                                 2                    73,60
25. Olesno, Krzywa 11                                        1                    69,70
26. Kucoby   3                                                           4                   299,40
27. Olesno , Labora 20                                       4                   155,88
28. Olesno,  Labora  20 a                                   1                     78,44
29. Olesno ,  Labora  4                                       4                   199,40
30. Olesno ,  Lompy 10                                     2                     93,50
31. Olesno, Lompy 19                                       9                   432,56
32. Olesno, Lompy 27                                       2                   161,94
33. Olesno , Lompy  5                                        8                   559,11
34. Olesno, Lompy 7                                          8                  446,62
35. £omnica                                                            2                     93,68
36. Olesno, Ma³e Przedmie�cie 1                       1                     16,50
37. Olesno, Ma³e Przedmie�cie 24                     1                     53,46
38. Olesno, Ma³e Przedmie�cie  3                   10                   508,19
39. Olesno, Ma³e Przedmie�cie 38                     2                     77,10
40. Olesno, Ma³e Przedmie�cie 41                    5                   252,26
41. Olesno, Ma³e Przedmie�cie 44                    8                   335,00
42. Olesno, Ma³e Przedmie�cie 46                     1                     63,60
43. Olesno, Ma³e Przedmie�cie 48                   18                   701,23
44. Olesno, Ma³e Przedmie�cie 50                    6                   414,84
45. Olesno, Ma³e Przedmie�cie 8                       7                   170,20
46. Olesno, Ma³e Przedmie�cie 9                       6                   306,10
47. Olesno, Matejki 15                                            6                   212,69
48. Olesno, Mickiewicza 12                               2                     80,77
49. Olesno, Mickiewicza 12 a                            3                     84,14
50. Olesno, Mickiewicza  2                                5                   344,65
51. Olesno, Opolska 9                                        1                      86,00
52.  Olesno, Piastów 1                                      12                   633,84
53.  Olesno, Pieloka 11                                       1                      59,18
54.  Olesno, Pieloka 15                                       8                    532,44
55.  Olesno, Powstañców  2                             18                     763,20
56.  Olesno, Powstañców 16                              5                     130,42

57.  Olesno, Rynek 15                                          3                        99,92
58.  Olesno, Rynek 19                                             2                      161,80
59.  Olesno, S¹dowa  10                                     3                     224,92
60.  Olesno, Sienkiewicza 11                             5                     168,84
61.  Olesno, Wachowska  2                                12                     463,50
62.  Olesno, Wachowska  4                                3                     688,90
63.  Olesno, Wachowska  8                                   2                       75,17
64.  Olesno, Wielkie Przedmie�cie 19                6                     428,00
65.  Olesno, Wielkie Przedmie�cie 32                6                     318,15
66.  Olesno, Wielkie Przedmie�cie  36               2                     139,18
67.  Olesno, Wielkie Przedmie�cie 38            20                     899,70
68.  Olesno, Wielkie Przedmie�cie 40                7                     384,40
69.  Olesno, Wielkie Przedmie�cie 42              26                   1146,38
70.  Wojciechów , Pohla                                     1                       37,00
----------------------------------------------------------------------------
  Razem  :                                                                     372          18.427,69

Lokale socjalne po³o¿one s¹ w  nastêpuj¹cych  budyn-
kach w Ole�nie :

  Lp.      Adres     budynku                             Liczba lokali          Pow. u¿ytkowa
                                                                                                          w  m 2

-    ul.  Grunwaldzka 1                             2  lokale                      87,70
-   ul.  H. Brodatego 3                              4  lokale                      75,00
-  ul. Ma³e  Przedmie�cie  8                  7  lokali                     170,20
-  ul.  Matejki  15                                           5  lokali                     150,69
-  ul. Mickiewicza  12 a                           2  lokale                      39,14
-  ul. Sienkiewicza 11                               5 lokali                     168,84
-  ul. Ma³e Przedmie�cie 41                     5 lokali                     252,26.

II.  Analiza  potrzeb oraz plany remontów i modernizacji
wynikaj¹ce  ze stanu technicznego budynków i lokali, z po-
dzia³em na kolejne lata.

Stan  techniczny posiadanych zasobów mieszkaniowych :

Stan  dobry:                                  25
Stan przeciêtny  :                          19
Stan  z³y :                                          7.
Analiza nak³adów finansowych na remonty oraz moderni-

zacje na lata 2003-2007.
___________________________________________________________________
  Rodzaje remontów                                      L a t a
                                              2003     2004      2005      2006       2007

Roboty dekarskie                             21            15            15            15             10
Roboty zduñskie                              10            10              6              5               4
Roboty malarskie                               7              6              5              4             10
Wymiana i modernizacja
Instalacji elektrycznej                        8              5              4              4               5
Wymiana  i  modernizacja
Instalacji wod.-kan.                         15            10              5             10              6
Roboty ogólno-budowlane         6              8              5             10              5
Inne  roboty                                          6              5             10             10            10
Ogó³em w ty�.z³                              73            59             50             58            50

III . Planowana sprzeda¿ lokali w  kolejnych latach.

W latach   2003 -   2007 przewiduje siê zmniejszenie
zasobów mieszkaniowych gminy Olesno poprzez sprzeda¿  :

 Rok  2003                            -            86    lokali
          2004                            -            71    lokali
          2005                           -             40    lokali
          2006                           -             20    lokali
          2007                           -              0     lokali
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IV. Zasady  polityki   czynszowej .

1. Polityka czynszowa gminy prowadzona jest z uwzglêd-
nieniem sytuacji socjalnej, finansowej gminy i jej mieszkañ-
ców. W zwi¹zku  z konieczno�ci¹ zapewnienia lokali socjalnych
przewiduje siê utrzymanie dwóch rodzajów czynszu za lokale
wchodz¹ce w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy, tj. za lokale
mieszkalne i lokale socjalne.

Uwzglêdniaj¹c �redni poziom dochodów ludno�ci na te-
renie gminy oraz konieczno�æ uzale¿nienia wysoko�ci czynszu
od standardu technicznego i atrakcyjno�ci lokalu, nale¿y stwo-
rzyæ gradacjê czynników modyfikuj¹cych stawkê czynszu tak by
uwzglêdnia³a ona ogóln¹ atrakcyjno�æ lokalu, a jednocze�nie
nie  tworzy³a op³at przekraczaj¹cych mo¿liwo�ci potencjalnych
najemców.

Polityka czynszowa  w szczególno�ci musi równie¿
uwzglêdniaæ  inflacjê oraz  zmieniaj¹ce  siê koszty utrzymania,
remontów, energii  .

2. Przyjmuje siê zasadê takiego kszta³towania wysoko�ci
czynszu w   wynajmowanych lokalach aby uzyskane �rodki  umo¿-
liwia³y wykonywanie  niezbêdnych remontów.

Dopuszcza siê zastêpcze wykonanie remontu lokalu przez
najemcê, po  uprzednim uzgodnieniu z wynajmuj¹cym  zakresu
i sposobu jego wykonania.

Poniesione koszty mog¹ byæ w takim przypadku zaliczone
na konto czynszu.

3.   Podwy¿szanie czynszu bêdzie dokonywane raz w roku
co 12 miesiêcy.

V. Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami
wchodz¹cymi  w  sk³ad  mieszkaniowego zasobu  Gminy.

 1. Zarz¹d   zasobem komunalnym Gminy  Olesno spra-
wowany jest przez  Zarz¹dcê wy³onionego w drodze przetargu
nieograniczonego  na podstawie umowy o zarz¹dzaniu.

2. Zarz¹dca samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie :
1/  zawieranie i  rozwi¹zywanie umów :
 -  z dostawcami c.o. i c.w., gazu, energii elektrycznej, wody

i odprowadzanie  �cieków,
-  na wykonywanie us³ug w zakresie sprz¹tania, us³ug

komunalnych,
-  na monta¿ anten radiowo-telewizyjnych, konserwacji

anten zbiorczych,    monta¿ reklam,
-  na bie¿¹ce roboty konserwacyjno-remontowe oraz usu-

wanie awarii i ich  skutków,
-   innych zwi¹zanych z eksploatacj¹ zasobów.
 2/  zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych, u¿ytko-

wych, umów  dzier¿awy na pisemne polecenie Zleceniodawcy.
3/  rozwi¹zywanie umów najmu lokali mieszkalnych i u¿yt-

kowych, gara¿y i   komórek .
4/  naliczanie czynszów za lokale mieszkalne  ,u¿ytkowe,

gara¿e i komórki   oraz innych nale¿no�ci wynikaj¹cych z umów.

5/  pobieranie op³at wynikaj¹cych z zawartych umów oraz
ich windykacja.

6/  zlecanie i nadzór nad wykonywanymi remontami bu-
dynków i lokali  zgodnie z zatwierdzonym planem remontów.

7/ prowadzenie na bie¿¹co robót konserwacyjno - remon-
towych oraz usuwanie  awarii i jej skutków.

8/ zlecanie wykonywania przegl¹dów budynków oraz pro-
wadzenie ksi¹g   obiektów budowlanych zgodnie z obowi¹zuj¹-
cymi  przepisami prawa   budowlanego,

9/prowadzenie innych spraw zgodnie z ustaleniami stron
umowy.

VI. �ród³a  finansowania gospodarki mieszkaniowej w
kolejnych latach.

 �ród³ami   finansowania gospodarki  mieszkaniowej   s¹ :
1. Czynsze za lokale  mieszkalne.
2. Czynsze za lokale u¿ytkowe.
3. �rodki ze sprzeda¿y lokali  mieszkalnych.
4. Bud¿et gminy.

VII.  Wysoko�æ wydatków  w  kolejnych latach z podzia-
³em na koszty bie¿¹cej eksploatacji, koszty remontów oraz
koszty modernizacji lokali   i   budynków  wchodz¹cych w sk³ad
zasobu gminy.

Wysoko�æ  kosztów  przedstawia poni¿szy wykaz:

    Rodzaje  kosztów                                                l  a t a
                                                          2003     2004     2005    2006     2007

Koszty zarz¹du nieruchomo�-
ciami                                                    270       250       200      170        170
Koszty remontów budynków                 73          59           50          58            50
Koszty bie¿¹cej  eksploatacji                95          90           75          65            65

Ogó³em  w ty�. z³.                                     438      399         325        293          285

VIII. Opis innych dzia³añ  maj¹cych na celu poprawê wy-
korzystania i racjonalizacjê gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy.

 W ramach  dzia³añ  maj¹cych na celu  poprawê  gospo-
darowania  mieszkaniowym zasobem gminy celem winno byæ
d¹¿enie do zbycia  maksymalnej ilo�ci mieszkañ przy zastoso-
waniu  zasady  sprzeda¿y wszystkich mieszkañ w budynkach,
gdzie nast¹pi³a sprzeda¿ przynajmniej jednego mieszkania do
takiego stanu aby mog³a powstaæ  samodzielna Wspólnota bez
wspó³w³asno�ci Gminy.

 W zwi¹zku z wprowadzeniem ustawy o ochronie  praw
lokatorów, istotnym zadaniem gminy jest zabezpieczenie  odpo-
wiedniej ilo�ci mieszkañ socjalnych oraz mieszkañ  dla osób o
niskich dochodach.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerw-
ca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 71, poz. 733;
2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 168, poz.1383) -Rada Gminy uchwa-
la,  co nastêpuje :
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 Uchwa³a Nr V/44/2003
Rady Gminy Prószków

 z dnia 10 marca 2003 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Prószków.

§ 1. Ustala siê zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Prószków.

§ 2. 1. Mieszkaniowy zasób gminy s³u¿y zaspokajaniu po-
trzeb mieszkaniowych cz³onków wspólnoty samorz¹dowej Gmi-
ny Prószków, na zasadach okre�lonych w uchwale.
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2. Wolny i pozyskiwany zasób mieszkaniowy Gminy Prósz-
ków przeznacza siê na:

a) lokale socjalne - wydzielone z gminnego zasobu
mieszkaniowego,

b) lokale do wynajmu na czas nieoznaczony, w tym lokale
zamienne do realizacji potrzeb mieszkaniowych wynikaj¹cych
z rozbiórek budynków i wycofania lokali lub budynków z eksplo-
atacji.

§ 3. Lokale z zasobu mieszkaniowego Gminy mog¹ byæ
wynajmowane cz³onkom wspólnoty samorz¹dowej Gminy
Prószków, którzy nabyli prawo najmu lokalu w postêpowaniu
kwalifikacyjnym, okre�lonym w niniejszej uchwale.

Rozdzia³ 1
Kryteria wyboru osób, którym przys³uguje pierwszeñ-

stwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i
lokalu socjalnego

§ 4. 1. Pierwszeñstwo najmu lokalu na czas nieoznaczony
maj¹ osoby, które spe³niaj¹ kryteria dochodowe okre�lone w
§ 5 uchwa³y, z zastrze¿eniem ust. 2, je�li:

a) s¹ uprawnione do lokalu zamiennego, w szczególno-
�ci na podstawie § 6 oraz § 8 uchwa³y,

b) znajduj¹ siê w trudnych warunkach mieszkaniowych,
c) dokona³y remontu lokalu zgodnie z § 10 uchwa³y,
d) opu�ci³y dom dziecka w zwi¹zku z uzyskaniem pe³no-

letno�ci, a przed umieszczeniem w domu dziecka zameldowa-
ne by³y na terenie gminy Prószków,

e) s¹ niepe³nosprawne w rozumieniu przepisów 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 i 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),

f) posiadaj¹ tytu³ prawny do lokalu nie nale¿¹cego do zasobu
gminy Prószków, z wyj¹tkiem prawa w³asno�ci do takiego lokalu.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 lit. a) nie spe³niaj¹ce
kryteriów dochodowych okre�lonych w § 5 uchwa³y, zachowuj¹
prawo pierwszeñstwa najmu lokalu na czas nieoznaczony.

3. Pierwszeñstwo najmu lokalu socjalnego maj¹ osoby,
które spe³niaj¹ kryteria dochodowe okre�lone w § 5 uchwa³y, z
zastrze¿eniem ust. 4:

a) naby³y prawo do otrzymania lokalu socjalnego na mocy
orzeczenia s¹du,

b) utraci³y mieszkanie wskutek klêski ¿ywio³owej, kata-
strofy lub po¿aru,

c) znajduj¹ siê w trudnych warunkach mieszkaniowych
4. Osoby, o których mowa w ust. 3 lit a) i lit b), nie spe³nia-

j¹ce kryteriów dochodowych okre�lonych w § 5 uchwa³y, zacho-
wuj¹ prawo pierwszeñstwa najmu lokalu socjalnego.

5. Przez trudne warunki mieszkaniowe rozumie siê w
szczególno�ci zamieszkiwanie w lokalach, w których na jedn¹
osobê przypada mniej ni¿ 5 metrów kwadratowych w przypadku
gospodarstwa domowego wieloosobowego i mniej ni¿ 10 me-
trów kwadratowych na osobê w przypadku gospodarstwa do-
mowego jednoosobowego powierzchni pokoi na osobê, a tak-
¿e konflikty rodzinne (znêcanie siê nad cz³onkami rodziny, alko-
holizm - potwierdzone stosownymi dokumentami), zamieszki-
wanie w lokalu nie spe³niaj¹cym wymogów pomieszczeñ prze-
znaczonych na pobyt ludzi (orzeczenie w³a�ciwego organu).

6. Umowa najmu lokalu zostaje zawarta z osobami spe³-
niaj¹cymi wy¿ej wymienione kryteria, zgodnie z kolejno�ci¹
pierwszeñstwa, ustalon¹ w ust. 1 lub w ust. 3.

Rozdzia³ 2
Wysoko�æ dochodu gospodarstwa domowego uzasad-

niaj¹c¹ oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu
socjalnego

§ 5. 1. Prawo do ubiegania siê o wynajêcie lokalu na czas
nieoznaczony, maj¹ osoby, których �redni dochód miesiêczny
na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie ostat-
nich 3-miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku o na-
jem nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 150%
najni¿szej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym 100%
najni¿szej emerytury, obowi¹zuj¹cej w dacie z³o¿enia wniosku,
og³oszonej przez Prezesa Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych w
Monitorze Polskim na podstawie przepisów ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych (Dz. U. Nr 162 ,poz. 118 z pó�n. zm.)

2. Prawo do ubiegania siê o wynajêcie lokalu socjalnego,
maj¹ osoby znajduj¹ce siê w trudnej sytuacji maj¹tkowej, któ-
rych �redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka rodziny w
okresie 3 - miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku lub
datê podpisania umowy najmu nie przekracza w gospodarstwie
jednoosobowym 75% najni¿szej emerytury, a w gospodarstwie
wieloosobowym 50 % najni¿szej emerytury, obowi¹zuj¹cej w
dacie z³o¿enia wniosku okre�lonej jak w ust. 1.

3. Za dochód, w rozumieniu uchwa³y, uznaje siê �redni¹
miesiêczn¹ wyliczon¹ z sumy dochodów brutto wszystkich cz³on-
ków gospodarstwa domowego osi¹gniêtych w okresie 3 mie-
siêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku, wzglêdnie podpi-
sania umowy.

Rozdzia³ 3
Warunki zamieszkiwania kwalifikuj¹ce wnioskodawcê

do ich poprawy

§ 6. 1. Gmina oddaje w najem lokal zamienny w drodze
wymiany (zamiana lokalu, zamieszka³ego, wchodz¹cego w sk³ad
mieszkaniowego zasobu Gminy Prószków na inny lokal nieza-
mieszka³y wchodz¹cy w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy
Prószków) w przypadku:

a) z³ego stanu technicznego lokalu lub budynku kwalifiku-
j¹cego do wycofania z eksploatacji lub rozbiórki wed³ug kwalifi-
kacji wynajmuj¹cego;

b) nieprzystosowania lokalu pod wzglêdem po³o¿enia,
wielko�ci, struktury i wyposa¿enia dla zamieszkuj¹cej w nim
osoby niepe³nosprawnej.

2. W ramach wymiany z urzêdu mo¿e byæ przydzielony wy-
³¹cznie lokal o porównywalnym standardzie z dotychczas zaj-
mowanym. Ze wzglêdu na sytuacjê ekonomiczn¹ najemcy oraz
zad³u¿enia czynszowe mo¿e byæ zaproponowany najemcy lokal
o mniejszej powierzchni u¿ytkowej lub obni¿onym standardzie,
b¹d� lokal socjalny. Przydzia³ lokalu o obni¿onym standardzie
lub lokalu socjalnego mo¿e nast¹piæ w takim przypadku za zgo-
d¹ najemcy.

3. Do umów najmu zawieranych z osobami w ramach
wymiany z urzêdu nie stosuje siê kryteriów dochodowych okre-
�lonych w § 5 uchwa³y.

Rozdzia³ 4
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodz¹cych w

sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiê-
dzy najemcami lokali nale¿¹cych do tego zasobu a osobami
zajmuj¹cymi lokale w innych zasobach

§ 7. 1. Wzajemna zamiana lokali  nastêpuje  na  wniosek
osób zainteresowanych:
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a) pomiêdzy najemcami lokali nale¿¹cych do zasobu
mieszkaniowego Gminy Prószków;

b) pomiêdzy najemcami lokali nale¿¹cych do zasobu
mieszkaniowego Gminy Prószków i osobami zajmuj¹cymi lo-
kale w innych zasobach.

2. Wzajemna zamiana lokali nastêpuje po wyra¿eniu zgo-
dy na zamianê przez w³a�cicieli lokali.

3. Osoby wnioskuj¹ce o wzajemn¹ zamianê lokali uzgad-
niaj¹ miêdzy sob¹ sposób usuniêcia ewentualnych nieprawi-
d³owo�ci w realizowaniu umów dotycz¹cych zajmowanych przez
nie lokali, w tym w szczególno�ci wyznaczaj¹ wnioskodawcê
zobowi¹zanego do:

a) uregulowania zaleg³o�ci czynszowych za najem lokalu;
b) zlikwidowania samowoli budowlanej w lokalu lub w

lokalach bêd¹cych przedmiotem wzajemnej zamiany;
c) przed³o¿enia w³a�cicielom lokali uzgodnieñ dokona-

nych na pi�mie.
4. Mo¿na odmówiæ zgody na wzajemn¹ zamianê lokali,

je�li informacje zawarte we wnioskach i za³¹czonych do nich
dokumentach oraz wyniki przeprowadzonego postêpowania
wyja�niaj¹cego nie daj¹ gwarancji wykonania w wyznaczonym
terminie zobowi¹zañ wobec Gminy okre�lonych w ust. 3.

5. Warunkiem wydania zgody przez Gminê na zamianê
mieszkañ jest uregulowanie zaleg³o�ci czynszowych i zlikwido-
wanie samowoli budowlanej.

6. Przy wzajemnej zamianie lokali nie obowi¹zuj¹ kryteria
dochodowe okre�lone w § 5 oraz kryteria pierwszeñstwa okre-
�lone § 4 uchwa³y.

7. Zamiana lokalu socjalnego jest dopuszczalna tylko na
inny lokal socjalny.

§ 8. 1. Prawo do wymiany lokalu wiêkszego na lokal mniej-
szy lub mniejszego na wiêkszy przys³uguje najemcy nie posia-
daj¹cemu zad³u¿enia wobec Gminy z tytu³u najmu lokalu.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy
mo¿e podj¹æ inne rozstrzygniêcia w zakresie rozliczeñ z tytu³u
zad³u¿enia.

3. Przekazywany do dyspozycji Gminy lokal powinien byæ
w dobrym stanie technicznym i nadawaæ siê do natychmiasto-
wego zasiedlenia.

4. Prawo do wymiany lokalu wiêkszego na dwa lokale
mniejsze ma wnioskuj¹cy najemca, je�li spe³nione s¹ ³¹cznie
nastêpuj¹ce warunki:

a) nie ma zaleg³o�ci czynszowych za najem lokalu;
b) istnieje uzasadnienie do rozdzielenia gospodarstwa

domowego wnioskodawcy ze wzglêdu na liczbê, zró¿nicowanie
struktury wiekowej i rodzinnego pokrewieñstwa osób zamiesz-
kuj¹cych w przekazywanym Gminie lokalu.

5.Przy wymianie lokali nie obowi¹zuj¹ kryteria dochodo-
we okre�lone w § 5 uchwa³y.

Rozdzia³ 5
Adaptacje pomieszczeñ i remonty

§ 9. 1. Osoby fizyczne mog¹ na w³asny koszt dokonaæ
adaptacji strychów, suszarni, pralni i innych pomieszczeñ nie
wchodz¹cych w sk³ad ju¿ istniej¹cych lokali mieszkalnych lub
u¿ytkowych usytuowanych w obiektach stanowi¹cych w³asno�æ
Gminy Prószków w celu wybudowania lub powiêkszenia zajmo-
wanego mieszkania.

2. Adaptacja, o której mowa w ust.1, polega na nadbudo-
wie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie pomieszczeñ nie-
mieszkalnych w obiektach budowlanych.

3. Obiekty budowlane i lokale przewidziane do wymienio-
nych w ust. 2 robót budowlanych typuje zarz¹dca budynków po

uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii urbanistyczno-architektonicz-
nej w zakresie mo¿liwo�ci przeprowadzenia inwestycji budowlanej.

4. Warunkiem rozpoczêcia prac adaptacyjnych oraz za-
warcia umowy najmu w takim przypadku jest uzyskanie zgody
wspólnoty mieszkaniowej na przeprowadzenie adaptacji stry-
chów, suszarni, pralni i innych pomieszczeñ, a tak¿e opracowa-
nie niezbêdnej dokumentacji, wykonanie robót budowlanych,
komisyjny odbiór lokalu i uzyskanie pozwolenia na u¿ytkowanie
(je¿eli jest wymagane).

5. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 nie maj¹ zastoso-
wania kryteria dochodowe oraz kryteria pierwszeñstwa okre�lo-
ne w uchwale.

§ 10. 1. Lokal mieszkalny przeznaczony do remontu mo¿e
byæ oddany w najem osobom, które na podstawie z³o¿onych
wniosków zosta³y zakwalifikowane na listê osób oczekuj¹cych.

2. O lokal mieszkalny przeznaczony do remontu mog¹ ubie-
gaæ siê osoby, które spe³niaj¹ kryteria pierwszeñstwa okre�lone § 4
oraz kryteria dochodowe okre�lone § 5 niniejszej uchwa³y.

3. Remont lokalu mieszkalnego odbywa siê na koszt w³a-
sny przysz³ego najemcy na  warunkach okre�lonych w umowie z
zarz¹dca o udostêpnienie lokalu z  przeznaczeniem na remont.

4. Warunkiem otrzymania skierowania na zawarcie umo-
wy najmu lokalu jest opracowanie niezbêdnej dokumentacji,
wykonanie robót budowlanych, komisyjny odbiór lokalu i uzy-
skanie pozwolenia na u¿ytkowanie (je¿eli jest wymagane).

Rozdzia³ 6
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni u¿yt-

kowej przekraczaj¹cej 80 m2

§ 11. 1. Umowy najmu lokali nale¿¹cych do mieszkanio-
wego zasobu Gminy o powierzchni przekraczaj¹cej 80 metrów
kwadratowych mog¹ byæ zawierane bez wzglêdu na wysoko�æ
dochodów osoby zainteresowanej, za zap³at¹ czynszu ustalo-
nego w drodze negocjacji lub przetargu.

2. Do lokalu powsta³ego w wyniku ³¹czenia lokali, stosuje
siê odpowiednio zapis ust. 1

3. Niniejsze postanowienia nie maj¹ zastosowania w przy-
padku wzajemnych zamian lokali mieszkalnych.

Rozdzia³ 7
Zasady postêpowania w stosunku do osób, które pozo-

sta³y w lokalu opuszczonym przez najemcê lub w lokalu, w
którego najem nie wst¹pi³y po �mierci najemcy

§ 12. 1. Z osobami, które pozosta³y w lokalu opuszczonym
przez najemcê lub w lokalu, w którego najem nie wst¹pi³y po
�mierci najemcy zawiera siê umowê najmu, je�li osoby te spe³-
niaj¹ kryteria dochodowe okre�lone w § 5, z³o¿¹ odpowiedni
wniosek, o którym mowa w § 15 oraz nie znajduj¹ siê inne oso-
by uprawnione do zawarcia umowy najmu lokalu zgodnie z kry-
teriami pierwszeñstwa okre�lonymi w § 4 uchwa³y.

2. Osoby, z którymi nie zostan¹ zawarte umowy najmu
lokalu pozosta³ego po zgonie najemcy lub po opuszczeniu loka-
lu przez najemcê zostan¹ wezwane do opró¿nienia lokalu w
terminie 3 miesiêcy od momentu powstania przyczyny wyga-
�niêcia umowy najmu.

Rozdzia³ 8
 £¹czenie i podzia³ lokali

§ 13. 1. Oddanie w najem zwolnionego lokalu jako dodat-
kowej powierzchni do lokalu wnioskuj¹cego najemcy mo¿e na-
st¹piæ, je¿eli spe³nione zostan¹ ³¹cznie warunki:
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a) istnieje techniczna mo¿liwo�æ po³¹czenia lokali;
b) powierzchnia u¿ytkowa lokalu po scaleniu nie bêdzie

wiêksza ni¿ 30 metrów kwadratowych w gospodarstwie jedno-
osobowym, 35 metrów kwadratowych w gospodarstwach dwu-
osobowych, 15 metrów kwadratowych na osobê - w gospodar-
stwach trzyosobowych i czteroosobowych, 13 metrów kwadra-
towych na osobê w gospodarstwach piêcio i wiêcej osobowych;

c) niska jest warto�æ u¿ytkowa do³¹czanego lokalu;
d) nast¹pi znacz¹ca poprawa warunków mieszkaniowych

wnioskodawcy;
e) wnioskodawca wywi¹zuje siê z obowi¹zków wobec

Gminy okre�lonych w umowie najmu;
f) wykonanie prac remontowych nast¹pi na koszt wnio-

skodawcy.
2. Do umów zawieranych w zakresie ³¹czenia lokali sto-

suje siê kryteria dochodowe okre�lone w uchwale.
3. Do umów zawieranych w zakresie ³¹czenia lokali nie s¹

stosowane kryteria pierwszeñstwa.
4. Czynsz za lokal powsta³y w wyniku po³¹czenia o po-

wierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 metrów kwadratowych
ustalany jest w drodze negocjacji.

5. Nie mo¿e byæ przy³¹czana dodatkowa powierzchnia do
lokali socjalnych.

§ 14. 1. Dopuszcza siê podzia³ zajmowanego przez wnio-
skodawcê lokalu i oddanie w najem wydzielonej czê�ci lokalu
osobie pe³noletniej nie posiadaj¹cej tytu³u prawnego do inne-
go lokalu, zamieszkuj¹cej stale w tym lokalu wspólnie z najem-
c¹, o ile :

a) istnieje techniczna mo¿liwo�æ podzia³u lokalu ;
b) istnieje gwarancja uzyskania po podziale lokali spe³-

niaj¹cych kryteria do oddzielnego najmu;
c) podzia³ lokalu i rozdzia³ najmu ma na celu zapobiega-

nie powstawania czy narastania zaleg³o�ci czynszowych;
d) uzgodniono z inwestorem zakres robót remontowych

zwi¹zanych z podzia³em lokalu;
e) koszty podzia³u lokalu i ewentualnych robót remonto-

wych wykonaj¹ na w³asny koszt najemcy.
2. Do umów zawieranych z osobami wymienionymi w ust. 1

nie stosuje siê kryteriów dochodowych, ani kryteriów pierwszeñ-
stwa okre�lonych w § 4 uchwa³y.

Rozdzia³ 9
 Tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem lo-

kali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjal-
nych oraz sposób poddania tych spraw kontroli spo³ecznej

§ 15. 1. Osoby ubiegaj¹ce siê o wynajem lokalu, zamianê
i wymianê zobowi¹zane s¹ do z³o¿enia:

a) stosownego wniosku;
b) dokumentów potwierdzaj¹cych dochody;
c) dokumentów potwierdzaj¹cych miejsce zamieszkania

na terenie gminy Prószków;
d) o�wiadczenia o udostêpnieniu danych osobowych.

2. Osoby ubiegaj¹ce siê o wynajem lokalu, zobowi¹zane
s¹ do sk³adania wniosku ka¿dego roku do dnia 31 kwietnia.

3. Odmowa z³o¿enia dokumentów wymienionych w ust. 1
przez osoby ubiegaj¹ce siê o wynajêcie lokalu, jak równie¿ do-
ros³ych cz³onków ich rodzin, które maj¹ wspólnie zamieszkaæ
stanowiæ bêdzie podstawê do odmowy rozpatrzenia wniosku.

4. O sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zo-
stanie poinformowany pisemnie.

5. Odmowne rozpatrzenie wniosku o przyznanie prawa
najmu do lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy winno za-
wieraæ uzasadnienie.

6. Osoby spe³niaj¹ce warunki okre�lone niniejsz¹ uchwa³¹
zostaj¹ wpisane na listê osób ubiegaj¹cych siê o wynajem lokalu.

7. Osoby umieszczone na listach maj¹ obowi¹zek aktu-
alizowania informacji zawartych we wnioskach, a dotycz¹cych w
szczególno�ci:

a) spraw rodzinnych (np. rozwód, zawarcie zwi¹zku ma³-
¿eñskiego, urodzenie dziecka, zgon itp.);

b) zmiana adresu zamieszkania.
8. Umowy najmu lokali zawiera siê z osobami, które zo-

sta³y wpisanymi na listê, o której mowa w ust. 6, z uwzglêdnie-
niem zasad pierwszeñstwa okre�lonych w § 4.

9. Propozycje sk³adane osobom umieszczonym na listach
na zawarcie umowy najmu lokalu s¹ uzale¿nione od struktury
lokali jakimi dysponuje Gmina oraz powinny uwzglêdniaæ czas
oczekiwania na wynajem lokalu.

10. Dwukrotna odmowa zawarcia umowy najmu lokalu,
dokonana przez osoby wpisane na listê, o której mowa w ust. 6,
skutkuje skre�leniem z tej listy.

11. Listy osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu s¹
jawne i umieszczane na tablicy og³oszeñ.

12. Listy osób, z którymi zawarto umowy najmu s¹ jawne
i umieszczane na tablicy og³oszeñ, wraz z krótkim uzasadnie-
niem, wskazuj¹cym powody zawarcia umowy najmu.

§ 16. Traci moc uchwa³a Nr VI/36/95 Rady Gminy w Prósz-
kowie z dnia 27 stycznia 1995 r.  w sprawie zasad gospodaro-
wania mieszkalnym zasobem gminy i trybu zaspokajania po-
trzeb mieszkaniowych cz³onków wspólnoty samorz¹dowej.

§ 17. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Prószków.

§ 18. Uchwa³a podlega publikacji na tablicy og³oszeñ w
budynku Urzêdu Gminy w Prószkowie oraz w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Klaudia Lakwa
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Na podstawie art.18, ust.2,pkt.5 - ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym  ( Dz. U .z 2001r. Nr 149,poz.1591,
2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz.984,  Nr 153,
poz.1271, Nr 214, poz.1806), oraz art.26 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. o zagospodarowaniu  przestrzennym  ( Dz.U. z 1999r. Nr15,
poz.139; Nr41,poz.412;Nr111,poz.1279; 2000r.Nr12,poz.136;
Nr109,poz.1157; Nr120,poz. 1268, Nr14,poz.124;  2001r. Nr100,
poz1085, Nr115, poz.1229,Nr 154,poz.1804 ; 2002r Nr 25, poz.253
), oraz  uchwa³y Nr XXIX/163/2000  Rady Miejskiej w Uje�dzie  z
dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla
Piaski w Uje�dzie  -  Rada Miejska  w Uje�dzie  uchwala , co
nastêpuje :

Rozdzia³ 1
Ustalenia ogólne

§ 1.1. Uchwala siê Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego osiedla PIASKI  w Uje�dzie, zwany dalej pla-
nem.

2. Plan obejmuje obszar wyznaczony wzd³u¿ Kana³u Gli-
wickiego i po³udniowej granicy administracyjnej miasta  Ujazd.

3. Przedmiotem ustaleñ planu jest okre�lenie przezna-
czenia terenu, zasad zabudowy i zagospodarowania oraz doce-
lowego wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹.

4. Ustalenia planu odpowiadaj¹ kierunkom zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Ujazd , okre�lonym w Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy  Ujazd.

5. Na powy¿szym obszarze traci moc prawn¹ Miejscowy
plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Ujazd
zatwierdzony uchwa³¹  Nr V/26/94  z dnia 28 pa�dziernika  1994r.

6. Powierzchnia terenu objêtego planem wynosi ogó³em
51,09 ha.

7. W granicach planu przeznacza siê na cele nierolnicze
22,52 ha  gruntów rolnych,

        w tym:
- grunty rolne   klasy IV              - 10,04 ha
- grunty rolne klasy V -    7,60 ha
- grunty rolne klasy VI -    4,88 ha
oraz pozosta³e grunty (drogi, nieu¿ytki) -    2,36 ha

Grunty rolne IV klasy bonitacyjnej wymagaj¹ce zgody na
zmianê przeznaczenia na cele nierolnicze uzyska³y stosown¹
zgodê decyzj¹ Wojewody Opolskiego nr �R.V-KK-7711/37/02 z
dnia 16 grudnia 2002r.  w oparciu o przepisy o ochronie gruntów
rolnych i le�nych .

§ 2. 1. Integraln¹ czê�ci¹ planu jest rysunek planu stano-
wi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

2. Na rysunku planu obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹:
1) Granice obszaru opracowania planu,
2) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i za-

sadach zagospodarowania.

Linie rozgraniczaj¹ce wyznaczaj¹ granice obszarów zwa-
nych w dalszej czê�ci jednostkami terenowymi. Szczegó³owe
ustalenia dla jednostek terenowych zawarto w  § 8 oraz
( w odniesieniu do jednostek uk³adu komunikacyjnego) w § 7,

Linie rozgraniczaj¹ce stanowi¹ równocze�nie granice dzia-
³ek. Dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek na s¹siaduj¹cych jednost-
kach terenowych pod warunkiem zachowania obowi¹zuj¹cych
na obszarze tych jednostek zasad zagospodarowania,

3) Linie zabudowy ustalone planem .
Na obszarze jednostek terenowych przeznaczonych pod

zabudowê, na których nie wyznaczono linii zabudowy obowi¹zu-
j¹ linie wynikaj¹ce z przepisów szczególnych, dotycz¹cych dróg
publicznych.

Dopuszcza siê inny przebieg linii zabudowy w obszarach
ochrony konserwatorskiej, na warunkach okre�lonych przez
Konserwatora Zabytków.

4) Granice stref ochrony konserwatorskiej, dla których
ustalenia okre�lono w § 3,

5) Obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz inne obiek-
ty o charakterze zabytkowym, których wykaz i obowi¹zuj¹ce dlañ
ustalenia okre�lono w § 4,

6) Tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych,
7) Granice polno-le�ne,
8) Przebieg wa³ów przeciwpowodziowych oraz strefa

ochronna obwa³owañ o szeroko�ci 50 metrów, dla której usta-
lenia okre�lono w § 5 ust.8,

9) Pasy ochronne ro�linne wzd³u¿ cieków wodnych,
zmniejszaj¹ce ³adunek zanieczyszczeñ obszarowych (pochodze-
nia rolniczego) sp³ywaj¹cych do wód - wy³¹czone z zabudowy,

10) Granica tzw. pasów izoluj¹cych teren cmentarza od
innych terenów, w szczególno�ci terenów mieszkaniowych,

11) Granice strefy zagro¿enia od napowietrznych linii
energetycznych 15/20 kV - szeroko�æ obszaru ograniczonego
u¿ytkowania wynosi  5,2 metra od skrajnych przewodów linii
�redniego  napiêcia,

12) Ci¹gi piesze na obszarze jednostek terenowych,
3. Ustaleniami planu s¹ równie¿ -  symbole jednostek

terenowych, uk³adu dróg i ulic oraz innych elementów rysunku
planu s³u¿¹ce lokalizacji ustaleñ niniejszej uchwa³y. Przyjmuje
siê nastêpuj¹cy sposób interpretacji ustaleñ dla jednostek te-
renowych oznaczonych dwoma symbolami:

1) Dwa symbole literowe oddzielone przecinkiem ozna-
czaj¹, ¿e dopuszczalne jest zagospodarowanie tej jednostki
zgodnie z zasadami obowi¹zuj¹cymi dla jednego lub drugiego
symbolu, albo te¿ w dowolnych proporcjach w czê�ci w jeden
sposób, a w czê�ci w drugi.

2) Je¿eli jeden z dwóch symboli ujêty jest w nawias ozna-
cza to, ¿e przypisane mu zasady okre�laj¹ tymczasowy sposób
zagospodarowania urz¹dzania oraz u¿ytkowania terenu - doce-
lowe przeznaczenie terenu wed³ug symbolu w nawiasie.

4. Pozosta³e, nie wymienione w ust. 2 i 3 elementy rysun-
ku maj¹ charakter informacyjny.

§ 3. W granicach obszaru objêtego planem nie wystêpuj¹
stanowiska archeologiczne podlegaj¹ce ochronie.
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Odkryte w trakcie wykonywania prac ziemnych przedmioty
zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe
podlegaj¹ ochronie prawnej. W razie ujawnienia znalezisk ar-
cheologicznych nale¿y niezw³ocznie zawiadomiæ Opolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Urz¹d Miasta i
Gminy w Uje�dzie oraz zabezpieczyæ znalezisko w miejscu ujaw-
nienia i wstrzymaæ mog¹ce je uszkodziæ roboty, do czasu wyda-
nia odpowiednich zarz¹dzeñ.

§ 4.  Na obszarze objêtym planem znajduj¹ siê obiekty
zabytkowe, których wykazy przedstawiono poni¿ej, a lokalizacjê
zaznaczono na rysunku planu.

W odniesieniu do tych obiektów obowi¹zuj¹ przepisy szcze-
gólne dotycz¹ce ochrony dóbr kultury tj. wszelkie prace budow-
lane oraz zmiana funkcji wymagaj¹ uzgodnienia z Opolskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków .

1. Cmentarz, w lesie,    Nr rej. Zabytków A-240/90     nieczynny
         ¿ydowski,                             ca³y

§ 5. Na ca³ym obszarze objêtym planem obowi¹zuj¹ w
szczególno�ci nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:

1. Dopuszcza siê dokonywanie wydzieleñ geodezyjnych w
innych miejscach ni¿ okre�lonych na rysunku planu przebiega-
mi linii rozgraniczaj¹cych oraz nowo wyznaczonymi granicami
dzia³ek , pod warunkiem zapewnienia dostêpu do drogi publicz-
nej podzielonych nieruchomo�ci oraz spe³nienia obowi¹zuj¹-
cych warunków, jakim winny odpowiadaæ budynki i ich usytu-
owanie.

2. Dopuszcza siê scalanie dotychczasowych dzia³ek geo-
dezyjnych.

3. Za pomoc¹ ma³ej architektury, zieleni oraz innych trwa-
³ych elementów, b¹d� rysunku nawierzchni nale¿y oznaczyæ prze-
biegi historycznych podzia³ów nieruchomo�ci w obszarze stref
ochrony konserwatorskiej.

4. Zakazuje siê wznoszenia substandardowej zabudowy
gospodarczej, a istniej¹c¹ zabudowê o takim charakterze win-
no siê sukcesywnie likwidowaæ lub modernizowaæ.

5. Na obszarze objêtym planem obowi¹zuje nakaz likwi-
dacji istniej¹cych studni .

6. W zagospodarowaniu poszczególnych, zabudowanych
nieruchomo�ci nale¿y przewidzieæ stosowne drogi po¿arowe
zgodnie z przepisami szczególnymi obowi¹zuj¹cymi w tym za-
kresie.

7. Dopuszcza siê skablowanie lub prze³o¿enie linii napo-
wietrznych �redniego napiêcia koliduj¹cych z planowanym za-
inwestowaniem, na warunkach okre�lonych przez w³a�ciciela
sieci.

8. W strefie ochronnej obwa³owañ o szeroko�ci 50 me-
trów i wa³u przeciwpowodziowego, obowi¹zuje uzgodnienie z
administratorem Kana³u Gliwickiego - lokalizacja wszelkich
obiektów budowlanych i infrastrukturalnych. W strefie tej zabra-
nia siê prowadzenia robót mog¹cych zak³óciæ stabilno�æ bu-
dowli tj. wa³u.

Na wa³ach  i  w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 3m od stopy wa³u
zabrania siê uprawy gruntu , sadzenia drzew i krzewów , a w
odleg³o�ci mniejszej ni¿ 50m od stopy wa³u zabrania siê m.in.
wykonywania obiektów budowlanych , kopania sadzawek oraz
do³ów  [ art. 85 Prawa wodnego z dnia 18 lipca 2001r. Dz. U. Nr
115 poz. 1229 ].

9. Na obszarze opracowanego planu obowi¹zuj¹ stan-
dardy jako�ci �rodowiska wynikaj¹ce z aktualnie obowi¹zuj¹-
cych przepisów szczególnych.

10. Przy prowadzeniu robót ziemnych lub w czasie przebu-
dowy istniej¹cych obiektów budowlanych nale¿y powstrzymy-
waæ siê przed przekszta³ceniami istniej¹cej rze�by terenu i nisz-
czeniem istniej¹cej szaty ro�linnej w stopniu przekraczaj¹cym
niezbêdny zakres dzia³añ, s³u¿¹cy uzyskaniu zak³adanego celu;
w przypadku dzia³añ mog¹cych naruszyæ równowagê przyrodni-
cz¹, sporz¹dziæ nale¿y ekspertyzê ekologiczn¹ spe³niaj¹c¹ wy-
mogi  okre�lone w przepisach szczegó³owych (§ 11.1 rozporz¹-
dzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987r. o ochronie
powierzchni ziemi - Dz.U. Nr 4, poz. 23).

11. Na ca³ym obszarze opracowania nie dopuszcza siê do
lokalizacji przedsiêwziêæ zaliczanych do mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu
o oddzia³ywaniu na �rodowisko w rozumieniu przepisów szcze-
gólnych. Na obszarach wydzielonych pod lokalizacjê  us³ug pro-
dukcyjnych - UP, sk³adów i magazynów - S oraz obs³ugi komuni-
kacji - KS, dopuszcza siê lokalizacjê przedsiêwziêæ, dla których
obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany.

12. Us³ugi nieuci¹¿liwe  o których mowa w §8  -  to us³ugi , które
powoduj¹ emisjê do �rodowiska substancji lub energii w rozu-
mieniu przepisów szczególnych , nie wywo³uj¹ce zjawisk fizycz-
nych lub stanów utrudniaj¹cych ¿ycie lub dokuczliwych dla ota-
czaj¹cego �rodowiska np. us³ugi handlu, gastronomii, kul-
tury, sportu i rekreacji, ³¹czno�ci , us³ugi bytowe.

Uci¹¿liwo�ci - to substancje i energie wprowadzane do
�rodowiska , a zw³aszcza  ha³as, wibracje, zanieczyszczenia
powietrza , pola elektromagnetyczne, utrudniaj¹ce ¿ycie lub
dokuczliwe dla otoczenia , nie powoduj¹ce przekroczenia okre�lo-
nych w przepisach  szczególnych standardów jako�ci �rodowiska .

13. Zaleca siê wprowadzenie zadrzewieñ wzd³u¿ szlaków
komunikacyjnych i cieków wodnych ro�linno�ci¹ zgodn¹ ze spe-
cyfik¹ lokaln¹ i ro�linno�ci¹ potencjaln¹ .

Dolesienia i zalesienia nale¿y prowadziæ gatunkami zgod-
nymi z ro�linno�ci¹ potencjaln¹ .

Przepis powy¿szy nie stosuje siê do terenów po³o¿onych
miêdzy wa³em przeciwpowodziowym, a korytem wody p³yn¹cej.

§ 6.1. Docelowo, wszelkie liniowe elementy infrastruktury
technicznej  (wraz z urz¹dzeniami  towarzysz¹cymi ), z wyj¹tkiem
tych , dla których wyznaczono odrêbne jednostki terenowe, po-
winny byæ umieszczone pod ziemi¹ i przebiegaæ w liniach roz-
graniczaj¹cych ulic lub innych przestrzeni publicznych.  Dopusz-
cza siê w przypadkach szczególnych, (uzasadnionych wzglêda-
mi technicznymi lub bezpieczeñstwem ) prowadzenie - usytu-
owanie wybranych elementów urz¹dzeñ i sieci poza uk³adem
ulic i innych terenów publicznych , w granicach ró¿nych jedno-
stek terenowych pod warunkiem ,  ¿e powy¿sze elementy infra-
struktury technicznej stanowiæ bêd¹ funkcjê uzupe³niaj¹c¹ , nie
koliduj¹c¹ z funkcj¹ podstawow¹ terenu; nie zmieni¹ general-
nego charakteru zagospodarowania terenu oraz warunków �ro-
dowiska przyrodniczego i kulturowego .

2. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej  i
komunalnej :

1) Zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej
poprzez istniej¹c¹ i nowo projektowan¹ sieæ rozdzielcz¹ .

Sieæ wodoci¹gowa powinna uwzglêdniaæ warunek dostêp-
no�ci do wody dla celów przeciwpo¿arowych.

2) Odprowadzanie �cieków z poszczególnych terenów,
docelowo do kolektora usytuowanego w s¹siaduj¹cych ulicach.

    Województwa Opolskiego Nr 32
Dziennik Urzêdowy
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Dziennik Urzêdowy
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Do czasu realizacji kolektora , dopuszcza siê indywidual-
ne sposoby odbioru �cieków , zgodne z  obowi¹zuj¹cymi przepi-
sami o ochronie �rodowiska przyrodniczego .

�cieki technologiczne przed odprowadzeniem do kanali-
zacji wymagaj¹ podczyszczenia w miejscu ich powstania.  Za-
brania siê odprowadzania nie oczyszczonych �cieków do grun-
tu, wód powierzchniowych oraz kanalizacji deszczowej .

3) Odprowadzenie wód  deszczowych z poszczególnych
obiektów docelowo do kolektora usytuowanego w s¹siaduj¹-
cych ulicach . Wszelkie ulice, place, parkingi, dojazdy o utwar-
dzonej nawierzchni nale¿y  wyposa¿yæ  w system kanalizacji
deszczowej, odpowiednio powi¹zanej z uk³adem kanalizacji
miejskiej; w przypadku zastosowania nawierzchni nieutwardzo-
nych lub czê�ciowo utwardzonych "a¿urowych" nale¿y odpowied-
nio zabezpieczyæ �rodowisko gruntowo-wodne przed infiltracj¹
zanieczyszczeñ.

Wody opadowe z terenów produkcyjnych (" brudne" ) wy-
magaj¹ wstêpnego podczyszczenia

4) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci elektro-
energetycznej  istniej¹cej i nowo realizowanej.  Zasilanie obiek-
tów ze stacji transformatorowych istniej¹cych i nowo projekto-
wanych w uzgodnieniu z Zak³adem Energetycznym. Dopuszcza
siê budowê stacji transformatorowych zasilaj¹cych zabudowê
w zale¿no�ci od potrzeb na terenach inwestora ;   Dopuszcza siê
skablowanie lub prze³o¿enie linii energetycznych napowietrz-
nych �redniego napiêcia koliduj¹cych z planowanym zainwe-
stowaniem , na warunkach okre�lonych przez w³a�ciciela sieci .

5) Zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci gazowej roz-
dzielczej ( po wybudowaniu stacji redukcyjnej gazu dla miasta
Ujazd) , na warunkach i w uzgodnieniu z Zak³adem Gazowni-
czym w Opolu.

6)  Zaopatrzenie w energiê ciepln¹ dla celów socjalno-
bytowych i technologicznych docelowo  nale¿y prowadziæ na bazie
kot³owni lokalnych , pracuj¹cych na paliwach niskoemisyjnych
( np. ciek³e i gazowe ) lub z wykorzystaniem energii elektrycznej.
Dopuszcza siê zaopatrzenie w energiê ciepln¹ ze zdalnych ¿ró-
de³ ciep³a .

7) Telefonizacja poprzez pod³¹czenie do telefonicznej sieci
kablowej istniej¹cej i projektowanej , usytuowanej w s¹siadu-
j¹cych ulicach , na warunkach uzgodnionych z w³a�cicielami
sieci ;

8) Zagospodarowanie odpadów, w tym odpadów niebez-
piecznych i innych ni¿ niebezpieczne prowadziæ zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami i gminnym planem gospodarki odpa-
dami, przy preferowaniu dzia³añ zapobiegaj¹cych i ograniczaj¹-
cych wytwarzanie odpadów oraz umo¿liwiaj¹cych ich odzysk.

3. W przypadku kolizji nowego zagospodarowania z ist-
niej¹cymi elementami infrastruktury technicznej nale¿y je prze-
nie�æ lub odpowiednio zmodyfikowaæ.

§ 7.  Obs³ugê obszaru objêtego planem w zakresie komu-
nikacji stanowi system ulic, dróg i ci¹gów pieszo-jezdnych oraz
pieszych  wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹-
cymi .

Dla dróg i ulic ustala siê nastêpuj¹ce szeroko�ci w li-
niach rozgraniczaj¹cych :

 - droga powiatowa - zbiorcza KZ 20 -30 metrów
 - droga gminna       - lokalna KL 12÷15 metrów
 - droga gminna      - dojazdowa KD 10 -12 metrów
 - ci¹g pieszo-jezdny Kp            min. 10 metrów
 - droga transportu rolniczego TG           8 metrów
Obszary te stanowi¹ tereny publiczne.
Drogi i ulice publiczne oraz zwi¹zane z nimi urz¹dzenia

powinny odpowiadaæ obowi¹zuj¹cym warunkom technicznym.

2. Zasady zagospodarowania i urz¹dzenia terenów ko-
munikacji s¹ nastêpuj¹ce :

1) Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KZ prze-
znaczone na ulice zbiorcze:

 - nawierzchnia jezdni typu "ciê¿kiego" ; dopuszczalna na-
wierzchnia asfaltowa; minimalna szeroko�æ pasa jezdni wyno-
si 7 m;

 - dopuszcza siê wprowadzanie zespo³ów zieleni ;
 - dopuszcza siê lokalizacjê przystanków autobusowych

wraz z towarzysz¹cymi urz¹dzeniami i obiektami us³ugowymi;
Obiekty te winny odznaczaæ siê estetyczn¹ form¹, dostosowan¹
do  �rodowiska architektonicznego.

 - dopuszcza siê organizowanie stanowisk postojowych
dla samochodów (parkingów), poza pasami jezdni;

 - dopuszcza siê wprowadzanie podziemnych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami § 6 uchwa³y.

 2)Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KL prze-
znaczone na ulice lokalne:

 - dopuszcza siê organizacjê przestrzeni ulicy zarówno
poprzez wydzielenie jezdni, jak i bez jej wydzielenia;

 - nawierzchnie jezdni typu "lekkiego" lub "�redniego";
 - dopuszcza siê wprowadzenie elementów zieleni i jej

zespo³ów oraz elementów rze�biarskich, ma³ej architektury i tym-
czasowych obiektów budowlanych z us³ugami handlowymi i
gastronomicznymi w sposób nie zak³ócaj¹cy funkcji komunika-
cyjnej ulicy;

 - dopuszcza siê organizowanie stanowisk postojowych
dla samochodów (parkingów); sposób ich organizacji jest for-
m¹ zagospodarowania tymczasowego;

 - dopuszcza siê wprowadzenie podziemnych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami §6 uchwa³y.

3) Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KD prze-
znacza siê na ulice dojazdowe :

 - dopuszcza siê organizacjê przestrzeni zarówno poprzez
wydzielenie jezdni, jak i bez jej wydzielenia,

 - nawierzchnie jezdni typu ,,lekkiego'' lub ,,�redniego''
 - dopuszcza siê wprowadzenie elementów zieleni i jej

zespo³ów oraz elementów rze�biarskich, ma³ej architektury i tym-
czasowych obiektów budowlanych z us³ugami handlowymi i
gastronomicznymi w sposób nie zak³ócaj¹cy funkcji komunika-
cyjnej ulicy;

 - dopuszcza siê organizowanie stanowisk postojowych
(parkingów) dla samochodów; sposób ich organizacji jest for-
m¹ zagospodarowania tymczasowego ;

 - dopuszcza siê wprowadzenie podziemnych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami §6, uchwa³y

4) Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem Kp prze-
znacza siê na ci¹gi pieszo- jezdne :

 - nawierzchnie ci¹gów winny byæ utwardzone; niedopusz-
czalna nawierzchnia asfaltowa;

 - dopuszcza siê wprowadzanie zieleni, elementów rze�-
biarskich, ma³ej architektury i tymczasowych obiektów budow-
lanych z us³ugami handlowymi i gastronomicznymi w sposób
nie zak³ócaj¹cy funkcji komunikacyjnej ci¹gu;

 - dopuszcza siê instalowanie podziemnych urz¹dzeñ in-
frastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami § 6 uchwa³y,

 - dopuszcza siê wprowadzenie ograniczonego ruchu sa-
mochodowego o charakterze dojazdowym.

5) Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem TG :
 - nawierzchnia typu "�redniego" t³uczniowa lub asfaltowa
 - minimalna szeroko�æ pasa jezdni - 5 metrów
 - dopuszcza siê instalowanie podziemnych urz¹dzeñ in-

frastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami § 6 uchwa³y.
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3. Trasy rowerowe w postaci oznakowanych pasów ru-
chu, uzupe³nione odpowiednio przygotowanymi parkingami win-
ny byæ - w miarê mo¿liwo�ci technicznych - wprowadzane na
tereny przeznaczone dla komunikacji lub po uzyskaniu zgody
w³a�cicieli nieruchomo�ci, tak¿e na terenach innych jednostek.

 Rozdzia³ 2
Przepisy szczegó³owe dotycz¹ce rodzajów jednostek

terenowych

§ 8.Obszar objêty planem dzieli siê na rodzaje jednostek
terenowych wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgrani-
czaj¹cymi , dla których w dalszej czê�ci uchwa³y okre�la siê
przeznaczenie i zasady zagospodarowania.

1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MU -
przeznacza siê dla funkcji mieszkaniowej oraz us³ug  np. han-
dlu, gastronomii, rzemios³a , us³ug  bankowych, kultury, zdrowia ,
administracji oraz turystyki.

1) Wysoko�æ nowo wznoszonych i modernizowanych bu-
dynków musi znajdowaæ siê w przedziale od 4m do 12 m, licz¹c
od poziomu terenu do kalenicy dachu;  Pokrycie dachem stro-
mym dwu- lub wielospadowym o jednakowym nachyleniu po³a-
ci 30-50° i o kalenicy zasadniczej bry³y dachu, jak w s¹siaduj¹-
cej zabudowie .

2) Nie zabudowane fragmenty jednostki terenowej winny
mieæ atrakcyjnie skomponowan¹ przestrzeñ, w której mog¹
wystêpowaæ powierzchnie utwardzone oraz pokryte zieleni¹, a
tak¿e odpowiednie dla funkcji terenu urz¹dzenia; dopuszcza siê
organizacjê parkingów.

3) Uci¹¿liwo�æ prowadzonej aktywno�ci gospodarczej w
zakresie emisji substancji i energii nie mo¿e powodowaæ prze-
kroczenia w s¹siedztwie standardów jako�ci �rodowiska i nie
mo¿e wykraczaæ poza granice terenu, do którego prowadz¹cy
dzia³alno�æ posiada tytu³ prawny.

4) Dopuszczalny poziom ha³asu w �rodowisku przyjmo-
waæ jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

2. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MjU -
przeznacza siê dla funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
us³ug  np. handlu, gastronomii, rzemios³a , us³ug  bankowych,
kultury, zdrowia , administracji oraz turystyki.

1) Wysoko�æ nowo wznoszonych i modernizowanych bu-
dynków musi znajdowaæ siê w przedziale od 4m  do 12 m, licz¹c
od poziomu terenu do kalenicy dachu;  Pokrycie dachem stro-
mym dwu- lub wielospadowym o jednakowym nachyleniu po³a-
ci 30-50° i o kalenicy zasadniczej bry³y dachu, jak w s¹siaduj¹-
cej zabudowie .

2) Nie zabudowane fragmenty jednostki terenowej winny
mieæ atrakcyjnie skomponowan¹ przestrzeñ, w której mog¹
wystêpowaæ powierzchnie utwardzone oraz pokryte zieleni¹, a
tak¿e odpowiednie dla funkcji terenu urz¹dzenia; dopuszcza siê
organizacjê parkingów.

3) Uci¹¿liwo�æ prowadzonej aktywno�ci gospodarczej w
zakresie emisji substancji i energii nie mo¿e powodowaæ prze-
kroczenia w s¹siedztwie standardów jako�ci �rodowiska i nie
mo¿e wykraczaæ poza granice terenu, do którego prowadz¹cy
dzia³alno�æ posiada tytu³ prawny.

4) Dopuszczalny poziom ha³asu w �rodowisku przyjmo-
waæ jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

3. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MjU/1 -
przeznacza siê dla funkcji jak MjU,

1) Dla budynków w których przewiduje siê  kondygnacje
u¿ytkowe poni¿ej poziomu  191,00 m npm  obowi¹zuje wykona-
nie izolacji wodochronnej.

2) Dopuszczalny poziom ha³asu w �rodowisku przyjmo-
waæ jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

4. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MR -
przeznacza siê dla funkcji  zagrodowej

1) Wysoko�æ nowo wznoszonych i modernizowanych bu-
dynków musi znajdowaæ siê w przedziale od 4m do 12 m, licz¹c
od poziomu terenu do kalenicy dachu;

Pokrycie dachem stromym dwu- lub wielospadowym o
jednakowym nachyleniu po³aci 30-50° i o kalenicy zasadniczej
bry³y dachu, jak w s¹siaduj¹cej zabudowie .

2) Nie zabudowane fragmenty jednostki terenowej winny
mieæ atrakcyjnie skomponowan¹ przestrzeñ, w której mog¹
wystêpowaæ powierzchnie utwardzone oraz pokryte zieleni¹, a
tak¿e odpowiednie dla funkcji terenu urz¹dzenia; dopuszcza siê
organizacjê parkingów.

3) Uci¹¿liwo�æ prowadzonej aktywno�ci gospodarczej w
zakresie emisji substancji i energii nie mo¿e powodowaæ prze-
kroczenia w s¹siedztwie standardów jako�ci �rodowiska i nie
mo¿e wykraczaæ poza granice terenu, do którego prowadz¹cy
dzia³alno�æ posiada tytu³ prawny.

4) Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów  hodowlanych o
obsadzie zwierzêcej nie przekraczaj¹cej 20 DJP .

5) Dopuszczalny poziom ha³asu w �rodowisku przyjmo-
waæ jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

5. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MR/1 -
przeznacza siê dla funkcji jak MR.

1) Dla budynków w których przewiduje siê  kondygnacje
u¿ytkowe poni¿ej poziomu

191,00 m npm  obowi¹zuje wykonanie izolacji wodochron-
nej.

2) Dopuszczalny poziom ha³asu w �rodowisku przyjmo-
waæ jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

6. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MUZ
przeznacza siê dla funkcji jak MjU

1) Nale¿y d¹¿yæ do sukcesywnego przekszta³cenia wspó³-
czesnej i dysharmonizuj¹cej zabudowy (do wyburzeñ w³¹cznie -
np. gara¿y, budynków gospodarczych) w kierunku przywrócenia
jej historycznego charakteru.

2)  Dopuszczalny poziom ha³asu w �rodowisku przyjmo-
waæ jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

7. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MZ -
przeznacza siê dla mieszkalnictwa zbiorowego  oraz us³ug  np.
handlu, gastronomii, rzemios³a , us³ug  bankowych, kultury, zdro-
wia , administracji oraz turystyki.

1) Wysoko�æ nowo wznoszonych i modernizowanych budyn-
ków musi znajdowaæ siê w przedziale od 4m  do 12 m, licz¹c od
poziomu terenu do kalenicy dachu;  Pokrycie dachem stromym dwu-
lub wielospadowym o jednakowym nachyleniu po³aci 30-50° i o kale-
nicy zasadniczej bry³y dachu, jak w s¹siaduj¹cej zabudowie .

2) Nie zabudowane fragmenty jednostki terenowej winny
mieæ atrakcyjnie skomponowan¹ przestrzeñ, w której mog¹
wystêpowaæ powierzchnie utwardzone oraz pokryte zieleni¹, a
tak¿e odpowiednie dla funkcji terenu urz¹dzenia; dopuszcza siê
organizacjê parkingów.

3) Dopuszczalny poziom ha³asu w �rodowisku przyjmo-
waæ jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

8. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem UC prze-
znacza siê na funkcje us³ugowe o charakterze centrotwórczym.

1) Wysoko�æ nowo-wznoszonych i modernizowanych bu-
dynków musi znajdowaæ siê w przedziale od 4m  do 15m licz¹c
od poziomu terenu do kalenicy dachu;
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Pokrycie dachem stromym dwu- lub wielospadowym o
jednakowym nachyleniu po³aci 30-50° o kalenicy zasadniczej
bry³y dachu, jak w s¹siaduj¹cej zabudowie .

2) Obowi¹zuje organizowanie parkingów towarzysz¹cych
w granicach danej nieruchomo�ci.

3) Uci¹¿liwo�æ prowadzonej aktywno�ci gospodarczej w
zakresie emisji substancji i energii nie mo¿e powodowaæ prze-
kroczenia w s¹siedztwie standardów jako�ci �rodowiska i nie
mo¿e wykraczaæ poza granice terenu, do którego prowadz¹cy
dzia³alno�æ posiada tytu³ prawny.

4) Dopuszcza siê czê�ciowe przeznaczenie terenu dla funk-
cji mieszkaniowych.

W takim przypadku oddzia³ywanie na �rodowisko obiek-
tów us³ugowych nie mo¿e spowodowaæ przekroczenia standar-
dów jako�ci �rodowiska wymaganych dla terenów mieszkanio-
wych.

9. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem UI prze-
znacza siê pod us³ugi inne   (np. remiza stra¿y po¿arnych, hotel)

Dopuszcza siê lokalizacjê us³ug towarzysz¹cych, np. kul-
tury, administracji, gastronomii itp.

10. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem U prze-
znacza siê na funkcje us³ugowe.

1) Wysoko�æ nowo wznoszonych i modernizowanych bu-
dynków musi znajdowaæ siê w przedziale od 4m do 12m do
kalenicy dachu; pokrycie dachem stromym dwu- lub wielospa-
dowym o jednakowym nachyleniu po³aci 30-50° i o kalenicy za-
sadniczej bry³y dachu, jak w s¹siaduj¹cej zabudowie .

2) Obowi¹zuje organizowanie parkingów towarzysz¹cych
w granicach danej nieruchomo�ci.

3) Uci¹¿liwo�æ prowadzonej aktywno�ci gospodarczej w
zakresie emisji substancji i energii nie mo¿e powodowaæ prze-
kroczenia w s¹siedztwie standardów jako�ci �rodowiska i nie
mo¿e wykraczaæ poza granice terenu, do którego prowadz¹cy
dzia³alno�æ posiada tytu³ prawny.

4) W dzia³alno�ci gospodarczej preferowaæ nale¿y  zapo-
bieganie, ograniczanie i odzysk odpadów poprodukcyjnych.

11. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem UOp
przeznacza siê na us³ugi o�wiaty.

1) Dopuszcza siê mo¿liwo�æ wprowadzenia innych rodza-
jów nieuci¹¿liwych us³ug.

2) Wysoko�æ nowo wznoszonych lub modernizowanych
budynków musi znajdowaæ siê w przedziale od 4m do 12m do
kalenicy dachu; w nowo wznoszonych budynkach pokrycie wy-
³¹cznie dachem dwu- lub wielospadowym, o nachyleniu po³aci
w przedziale 30-55°.

3) Teren powinien byæ wyposa¿ony w odpowiednio skom-
ponowan¹ zieleñ wysok¹ i nisk¹.

4) Dopuszczalny poziom ha³asu w �rodowisku przyjmo-
waæ jak dla terenów zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i m³odzie¿y, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisa-
mi szczególnymi.

12. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem UZ prze-
znacza siê na us³ugi  zdrowia  i opieki spo³ecznej .

1) Dopuszcza siê mo¿liwo�æ wprowadzenia innych rodza-
jów nieuci¹¿liwych us³ug.

2) Wysoko�æ nowo wznoszonych lub modernizowanych
budynków musi znajdowaæ siê w przedziale od 4m. do 12m. do
kalenicy dachu; w nowo wznoszonych budynkach pokrycie wy-
³¹cznie dachem dwu- lub wielospadowym, o nachyleniu po³aci
w przedziale 30-55°.

3) Teren powinien byæ wyposa¿ony w odpowiednio skom-
ponowan¹ zieleñ wysok¹ i nisk¹.

4) Dopuszczalny poziom ha³asu w �rodowisku przyjmo-
waæ jak dla terenów szpitali i domów opieki spo³ecznej, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

13. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem UK
przeznacza siê na us³ugi kultury.

1) Dopuszcza siê mo¿liwo�æ wprowadzenia innych rodza-
jów nieuci¹¿liwych us³ug; np. o�wiaty, zdrowia, gastronomii,
administracji oraz turystyki i wypoczynku,

2) Kompozycja zieleni , ma³ej architektury i nawierzchni
winna byæ dostosowana do charakteru miejsca ,

3) Dopuszcza siê lokalizacjê toalet publicznych oraz miejsc
postojowych,

4) Dopuszcza siê tymczasowe zagospodarowanie zwi¹-
zane z organizowaniem imprez kulturalnych.

14. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem UG
przeznacza siê na us³ugi gastronomii,  a oznaczone symbolem
UH przeznacza siê na us³ug handlu ,

1) Dopuszcza siê mo¿liwo�æ wprowadzenia innych rodza-
jów nieuci¹¿liwych us³ug; np. o�wiaty, zdrowia, kultury, admini-
stracji oraz turystyki i wypoczynku,

2) Kompozycja zieleni , ma³ej architektury i nawierzchni
winna byæ dostosowana do charakteru miejsca ,

3) Dopuszcza siê lokalizacjê toalet publicznych oraz miejsc
postojowych,

4) Dopuszcza siê tymczasowe zagospodarowanie zwi¹-
zane z organizowaniem imprez kulturalnych.

15. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem US
przeznacza siê dla funkcji sportu rekreacji i wypoczynku.

1) Obowi¹zuje organizowanie miejsc parkingowych w gra-
nicach danej nieruchomo�ci;

2) Dopuszcza siê lokalizacjê toalet publicznych;
3) Dopuszcza siê tymczasowe zagospodarowanie terenu

zwi¹zane z organizowaniem imprez sportowo- kulturalnych;
4) Dopuszcza siê lokalizacjê innych rodzajów nieuci¹¿li-

wych us³ug mog¹cych towarzyszyæ us³ugom sportu rekreacji i
wypoczynku;

5) Teren powinien byæ wyposa¿ony w odpowiednio skom-
ponowan¹ zieleñ wysok¹ i nisk¹.

16. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem US/1 -
przeznacza siê dla funkcji jak  US,

1) Dla budynków w których przewiduje siê  kondygnacje
u¿ytkowe poni¿ej poziomu  191,00 m npm  obowi¹zuje wykona-
nie izolacji wodochronnej

17. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZP
przeznacza siê na zieleñ parkow¹.

1) Dopuszcza siê wprowadzanie toalet publicznych, urz¹-
dzeñ dla zabaw i sportu, ³awek oraz organizowanie �cie¿ek spa-
cerowych i rowerowych.

2) Dopuszcza siê wprowadzenie rze�b i elementów ma³ej
architektury.

3) Dopuszcza siê organizacjê miejsc parkingowych. Ich
powierzchnia nie mo¿e zaj¹æ wiêcej ni¿ 20% powierzchni jed-
nostki terenowej.

18. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZC
przeznacza siê na zieleñ cmentarn¹.

1) Dopuszcza siê lokalizacjê, pomników oraz innych ele-
mentów ma³ej architektury,

2) Dopuszcza siê tymczasowe zagospodarowanie zwi¹-
zane z organizowaniem imprez sakralno -kulturowych ,

3) Kompozycja zieleni, ma³ej architektury i nawierzchni
winna byæ dostosowana do charakteru miejsca,

19. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KS
przeznacza siê pod obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane z obs³ug¹ ko-
munikacji samochodowej.

Dopuszcza siê wprowadzanie us³ug i urz¹dzeñ nie koli-
duj¹cych z funkcj¹ podstawow¹.

Przy realizacji stacji paliw lub innych przedsiêwziêæ  inwe-
stycyjnych mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko przy-
rodnicze, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu oddzia³y-
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wania mo¿e byæ wymagany, nale¿y zastosowaæ przewidziane
prawem rozwi¹zania techniczne i technologiczne minimalizuj¹-
ce oddzia³ywanie obiektu na otoczenie, a w szczególno�ci s³u-
¿¹ce ochronie �rodowiska wodnego i powietrza.

20. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem W prze-
znaczone s¹ pod wody otwarte.

 Projektuje siê modernizacjê Kana³u Gliwickiego oraz od-
budowê, rozbudowê,    przebudowê istniej¹cych i realizacjê no-
wych urz¹dzeñ wodnych .

21.Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem TW
stanowi¹ tereny transportu wodnego .

22.Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem UP prze-
znacza siê dla us³ug produkcyjnych.

Na terenach  tych  mog¹ byæ lokalizowane wszelkie rodza-
je us³ug produkcyjnych pod warunkiem zapewnienia odpowied-
nich warunków sanitarnych, bezpieczeñstwa po¿arowego oraz
ochrony �rodowiska.

1) Dopuszcza siê lokalizacjê sk³adów i magazynów, us³ug
handlu, rzemios³a, urz¹dzeñ i obiektów obs³ugi komunikacji
samochodowej np. stacji paliw, parkingów.

2) Przedsiêwziêcia  inwestycyjne mog¹ce znacz¹co od-
dzia³ywaæ na �rodowisko przyrodnicze, dla których obowi¹zek
sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania mo¿e byæ wymagany, pod-
legaj¹ postêpowaniu  - stosownego do obowi¹zuj¹cych przepi-
sów szczególnych - w sprawie oceny oddzia³ywania na �rodo-
wisko .

3) Uci¹¿liwo�æ prowadzonej aktywno�ci gospodarczej w
zakresie emisji substancji i energii nie mo¿e powodowaæ prze-
kroczenia w s¹siedztwie standardów jako�ci �rodowiska i nie
mo¿e wykraczaæ poza granice terenu, do którego prowadz¹cy
dzia³alno�æ posiada tytu³ prawny.

4) Dopuszcza siê instalowanie podziemnych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami §6 uchwa³y.

5) Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków do 12 m
w³¹cznie nad poziomem terenu . Ustalenie to nie dotyczy obiek-
tów takich jak : identyfikacyjne znaki przestrzenne oraz urz¹dze-
nia technologiczne np. wie¿e kratowe, kominy, maszynownie
d�wigów  i innych pomieszczeñ technicznych .

6) W zagospodarowaniu dzia³ki budowlanej nale¿y zapew-
niæ stosown¹ do potrzeb liczbê miejsc postojowych dla samo-
chodów u¿ytkowników sta³ych i przebywaj¹cych okresowo, w
tym równie¿ dla osób niepe³nosprawnych ,

7) W zagospodarowaniu terenu nale¿y minimum 20%
powierzchni dzia³ki przeznaczyæ pod zieleñ wysok¹ lub nisk¹,
szczególnie pe³ni¹c¹ funkcjê zieleni izolacyjnej.

8) Obowi¹zuje nakaz gospodarczego zagospodarowania
odpadów  poprodukcyjnych.

9) Zagospodarowanie odpadów innych ni¿ niebezpiecz-
ne, wytwarzanych w ilo�ci powy¿ej 1 tony rocznie wymaga po-
wiadomienia Burmistrza o sposobie ich zagospodarowania w
terminie nie krótszym ni¿ 2 miesi¹ce przed rozpoczêciem dzia-
³alno�ci powoduj¹cej ich powstanie.

23. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem S prze-
znacza siê pod sk³ady i magazyny.

Dopuszcza siê lokalizacjê  us³ug handlu, rzemios³a urz¹-
dzeñ i obiektów obs³ugi komunikacji samochodowej np. stacji
paliw, parkingów.

Pozosta³e ustalenia jak dla terenów oznaczonych symbo-
lem UP.

24. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem EE prze-
znacza siê pod lokalizacjê urz¹dzeñ i obiektów energetycznych
np.  stacji transformatorowych , rozdzielni .

25. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem RP
przeznacza siê pod u¿ytkowanie rolne- pola;

Dopuszcza siê zalesienie gruntów o klasie bonitacyjnej V
i VI oraz nieu¿ytków.

1) Zakaz realizacji obiektów mieszkalnych;
2) Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów, urz¹dzeñ oraz sie-

ci infrastruktury technicznej.
3) W strefie 300m do najbli¿szej zabudowy mieszkanio-

wej dopuszcza siê lokalizacjê instalacji do chowu zwierz¹t, o
obsadzie nie przekraczaj¹cej 20 DJP.

26. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem RO
przeznacza siê pod u¿ytkowanie rolne - sady i ogrody.

1) Dopuszcza siê zalesienie gruntów o klasie bonitacyj-
nej V i VI oraz nieu¿ytków.

2) Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów, urz¹dzeñ oraz sie-
ci infrastruktury technicznej.

27. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem RZ
przeznacza siê pod u¿ytkowanie rolnicze - ³¹ki i pastwiska.

1) Obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych;
2) Dopuszcza siê lokalizacjê obiektów, urz¹dzeñ oraz sie-

ci infrastruktury technicznej.
3) Dopuszcza siê zalesienie gruntów o klasie bonitacyj-

nej V i VI oraz nieu¿ytków.
28. Obszary oznaczone na rysunku planu symbolem ZL

stanowi¹ tereny zieleni le�nej oraz zadrzewieñ �ródpolnych.
29. Obszary oznaczone na rysunku planu symbolem ZLd

przeznacza siê na dolesienia.
Dolesienia i zalesienia nale¿y prowadziæ zgodnie z ro�lin-

no�ci¹ lokaln¹.
30. Obszary oznaczone na rysunku planu symbolem ZI

przeznacza siê pod zieleñ izolacyjn¹ wysok¹ i nisk¹. Zaleca siê
zalesienie terenu.

31. Obszary oznaczone na rysunku planu symbolem Zn
przeznacza siê pod zieleñ nisk¹ .

Rozdzia³  3
Przepisy koñcowe

§ 9.Na obszarze planu stawkê procentow¹ do okre�lenia
wymiaru jednorazowej op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo-
�ci (o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zago-
spodarowaniu przestrzennym) ustala siê w wymiarze :

1. Dla terenów przeznaczonych na cele rozwoju komu-
nikacji, infrastruktury technicznej, sportu i rekreacji - na po-
ziomie 0%.

2. Dla terenów pozosta³ych - na poziomie 30%.
3. W odniesieniu do gruntów bêd¹cych w³asno�ci¹ gminy

jednorazowa op³ata w przypadku zbycia nieruchomo�ci nie bê-
dzie pobierana.

§ 10.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
jest aktem prawa miejscowego i stanowi podstawê ustalania
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu objêtego pla-
nem.

§ 11.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Ujazd.

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

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Piotr Ko³odziej
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Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z
pó�n. zm.) zawarte zostaje Porozumienie pomiêdzy:

Zarz¹dem Powiatu Opolskiego, reprezentowanym przez:
1. Henryka LAKWÊ  - Starostê Opolskiego
2. Krzysztofa WYSDAKA - Wicestarostê Opolskiego,
zwanym dalej "Przekazuj¹cym"   a   Gmin¹ Niemodlin , w

imieniu, której dzia³a:
1. Stanis³aw CHALIMONIUK - Burmistrz Niemodlina,
zwany dalej "Przejmuj¹cym"  -  o nastêpuj¹cej tre�ci:

§1. Zarz¹d Powiatu Opolskiego przekazuje, a Gmina Nie-
modlin przejmuje  prowadzenie zadañ z zakresu melioracji szcze-
gó³owych oraz nadzoru i kontroli nad Spó³k¹ Wodn¹ w Niemo-
dlinie,  wynikaj¹cych z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz.U. Nr 115 poz. 1229 z pó�n. zm.), w tym wydawanie
decyzji administracyjnych w I instancji.

§2.Szczegó³owy zakres przedmiotowy zadañ powierzonych
okre�la za³¹cznik nr 1 do niniejszego Porozumienia, stanowi¹-
cy jego integraln¹ czê�æ.

§3. 1. �rodki finansowe na realizacjê zadañ wynikaj¹cych
z zawartego Porozumienia przekazywane bêd¹ Przejmuj¹cemu
w formie dotacji z bud¿etu Powiatu Opolskiego.

2. Wysoko�æ dotacji ustalono na 2.160,00 z³ i bêdzie ona
corocznie wzrastaæ o wska�nik wzrostu p³ac i wydatków poza-
p³acowych w pañstwowej sferze bud¿etowej w porównaniu do
kwot zaplanowanych w ustawie bud¿etowej za rok ubieg³y.

3. Przekazywanie �rodków finansowych nastêpowaæ bê-
dzie w okresach do 15-go ka¿dego miesi¹ca w wysoko�ci rów-
nej 1/12 kwoty ca³o�ci dotacji na rachunek bankowy Przejmuj¹-
cego w B.S. O/Niemodlin nr 88901079-94009-36011-00-001.

§4. Przejmuj¹cy zobowi¹zany jest do wydatkowania przyj-
mowanych �rodków finansowych wy³¹cznie na pokrycie kosz-
tów zwi¹zanych z wykonywaniem zadañ objêtych Porozumie-
niem.

§5. Przejmuj¹cy sk³ada Przekazuj¹cemu roczne sprawoz-
danie rzeczowe i finansowe z realizacji powierzonych zadañ w
terminie do 15 stycznia nastêpnego roku po otrzymaniu dotacji.

§6. Przekazuj¹cy nadzorowaæ bêdzie wykonanie zadañ po-
wierzonych Przejmuj¹cemu przez upowa¿nionych pracowników.

§7. 1. Ka¿da ze stron ma prawo rozwi¹zania niniejszego
Porozumienie za uprzednim - 3 miesiêcznym okresem wypo-
wiedzenia.

2. Przekazuj¹cy mo¿e rozwi¹zaæ Porozumienie bez zacho-
wania okresu wypowiedzenia, je¿eli Przejmuj¹cy nie wywi¹zuje
siê nale¿ycie z wykonywania zadañ objêtych Porozumieniem.

§8. W przypadku rozwi¹zania Porozumienia w trakcie roku
bud¿etowego, Przejmuj¹cy zobowi¹zany jest do rozliczenia otrzy-
manych �rodków i zwrotu �rodków niewykorzystanych w termi-
nie okre�lonym przez Przekazuj¹cego.
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Porozumienie Nr 5/03

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadañ  z zakresu nadzoru nad melioracjami szczegó³owymi
i spó³kami wodnymi.

§9. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaj¹ zachowa-
nia trybu w³a�ciwego dla jego zawarcia.

§10. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokre�lony.

§11. Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszego Porozumienia
trac¹ moc:

· Porozumienie Nr 4/21/90 z dnia 16 lutego 1991 r.
· Porozumienie Nr 48/92 z dnia 20 listopada 1992 r.

§12. Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w dwóch jedno-
brzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

§13. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

PRZEKAZUJ¥CY:          PRZEJMUJ¥CY:

STAROSTA OPOLSKI          BURMISTRZ
Henryk Lakwa                                                    Stanis³aw Chalimoniuk

WICESTAROSTA OPOLSKI
Krzysztof Wysdak

Za³¹cznik nr 1
do Porozumienia Nr 5/03

zawartego w dniu 31 marca 2003r .

Zakres przedmiotowy
zadañ powierzonych Porozumieniem

Z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U.  Nr
115, poz. 1229 z pó�n. zm.).

1. Wydawanie decyzji zatwierdzaj¹cych lub zmieniaj¹cych
statut spó³ki b¹d� odmawiaj¹cych zatwierdzenia statutu spó³ki
wodnej (art. 165 ust. 3 i 6).

2. Wydawanie decyzji na w³¹czenie zak³adów do spó³ki
wodnej (art. 168).

3. Wnioskowanie do organów spó³ki o konieczno�ci pod-
wy¿szenia wysoko�ci sk³adek wp³acanych na rzecz spó³ki na
dany rok (art. 170 ust. 3).

4. Wydawanie decyzji ustalaj¹cej wysoko�æ i rodzaj �wiad-
czeñ dla osób nie bêd¹cych cz³onkami spó³ki wodnej, a odno-
sz¹cych korzy�ci z jej urz¹dzeñ (art. 171 ust. 2).

5. Nadzorowanie i kontrolowanie dzia³alno�ci spó³ki (art. 178).
6. Uchylanie uchwa³ organów spó³ki wodnej sprzecznych

z prawem lub statutem spó³ki oraz ponowne ich rozpatrywanie
na wniosek spó³ki (art. 179 ust. 2, 3 i 4).

7. Wydawanie decyzji o rozwi¹zaniu zarz¹du spó³ki wod-
nej w przypadku powtarzaj¹cych siê naruszeñ prawa przez za-
rz¹d, ustanawianie zarz¹du komisarycznego spó³ki (art. 180 ust.
1 i 3).
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8. Wydawanie decyzji o rozwi¹zaniu spó³ki wodnej (art.
181 ust. 2).

9. Wydawanie decyzji wyznaczaj¹cej likwidatora spó³ki
wodnej, ustalaj¹cej jego wynagrodzenie (art. 182 ust. 3 i 5).

10. Wystêpowanie z wnioskiem o wykre�lenie spó³ki wod-
nej z katastru wodnego (art. 184).

11. Ustalanie, w drodze decyzji, proporcjonalnie do korzy-
�ci odnoszonych przez w³a�cicieli gruntu, szczegó³owych zakre-

sów i terminów wykonywania obowi¹zku utrzymania urz¹dzeñ
melioracji wodnych szczegó³owych, stosownie do pozwolenia
wodnoprawnego lub instrukcji utrzymania systemu urz¹dzeñ
melioracji wodnych, w sprawach w których organem w³a�ci-
wym do wydawania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urz¹dzeñ melioracji wodnych szczegó³owych jest Starosta (art.
77 ust. 2 w zwi¹zku z art. 206 ust. 5).

zawarte pomiêdzy Powiatem G³ubczyckim, reprezento-
wanym przez:

1.Starostê - Pana Dariusza Ka�ków
2.Cz³onka Zarz¹du - Pana Stanis³awa Wodyñskiego

a Gmin¹ G³ubczyce - reprezentowan¹ przez:
1.Burmistrza - Pana Kazimierza Jurkowskiego.

§ 1. Porozumienie zostaje zawarte na podstawie art. 1
ustawy o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholi-
zmowi z dnia 26 pa�dziernika 1982 r. (Dz. U. Nr 35, poz.230 z
pó�n. zm.) oraz uchwa³y Nr V/62/2003 Rady Miejskiej w G³ubczy-
cach z dnia 20 lutego 2003 r. w zwi¹zku z art. 28 ust. 1 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
155, poz. 1014  z pó�n. zm.).

§ 2. Przedmiotem Porozumienia jest pokrycie kosztów pro-
gramu profilaktyczno - zdrowotnych pn. "Droga do u�miechu",
przeznaczonego dla wychowanków specjalnego O�rodka Szkol-
no - Wychowawczego w G³ubczycach (koszty wycieczki i mate-
ria³ów do ww. programu).

Program zostanie przeprowadzony do dnia 20 czerwca 2003 r.

§ 3. Gmina G³ubczyce zobowi¹zuje siê do przekazania na
cel okre�lony w § 2 niniejszego Porozumienia �rodków finan-
sowych w kwocie 800,00 z³ (s³ownie: osiemset 00/100 z³).

§ 4. 1. Powiat zobowi¹zuje siê do wydatkowania otrzyma-
nych �rodków finansowych zgodnie z przeznaczeniem okre�lo-
nym w §  2 niniejszego Porozumienia.
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Porozumienie

z dnia 28 lutego 2003r.

z sprawie dotacji z bud¿etu Gminy G³ubczyce

2. W przypadku niezgodnego z celem okre�lonym w Poro-
zumieniu przeznaczenia dotacji, Gmina G³ubczyce zastrzega
sobie prawo ¿¹dania zwrotu udzielonej dotacji w ca³o�ci w ter-
minie 14 dni od daty otrzymania przez Powiat wezwania do za-
p³aty z Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach.

3. Powiat zobowi¹zuje siê do rozliczenia otrzymanych i
zwrotu niewykorzystanych �rodków oraz z³o¿enia sprawozdania
dokumentuj¹cego ich wykorzystanie do dnia 31 lipca 2003 r.

4. Osob¹ upowa¿nion¹ do oceny prawid³owo�ci wykorzy-
stania �rodków oraz przed³o¿onych dokumentów jest Skarbnik
Gminy.

§ 5. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagaj¹ formy pi-
semnej pod rygorem niewa¿no�ci.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozu-
mieniem maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pó�n.zm.).

§ 7. Umowê sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych eg-
zemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.

§ 8. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
og³oszenia.

Gmina G³ubczyce                       Powiat G³ubczyce

BURMISTRZ                                   STAROSTA G£UBCZYCKI
Kazimierz Jurkowski                   Dariusz Ka�ków

                                                          CZ£ONEK  ZARZ¥DU
                                                          Stanis³aw Wodyñski



        Poz. 759-760
Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 32 - 1780 -

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592;
2002 r. Nr 23, poz.220  )art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o bibliotekach (Dz U. Nr 85, poz. 539;1998 r. Nr 106, poz.
668, 2001 r. Nr 129, poz. 1440), zosta³o zawarte Porozumienie
pomiêdzy Powiatem  Krapkowickim,  reprezentowanym przez
Zarz¹d Powiatu, w imieniu którego wystêpuj¹:

1. Albert Macha - Starosta Krapkowicki
2. Hubert Niepala - Wicestarosta, zwany dalej "Powierza-

j¹cym"
a Miastem i Gmin¹ Krapkowice reprezentowan¹ przez

Burmistrza - Piotra Sollocha,zwan¹ dalej "Przejmuj¹cym",
o  nastêpuj¹cej tre�ci:

§1. W Porozumieniu w Or. 0118-1/2000 z dnia 22 grudnia
2000 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice zadañ prze-
widzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krapkowi-
cach (Dz. Urz. Woj. Op. z 2001 r. Nr 18, poz. 95, zmienionym
Porozumieniami: Nr Or.Ol 18-1/2001 z dnia 12 marca 2001 r.
(Dz. Urz. Woj. Op.  Nr 36, poz. 231), Nr Or. 0118-1/2002 z dnia
5 kwietnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 40, poz. 579) oraz Nr
Or.Ol 18-2/2002 z dnia 8 lipca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 73,
poz. 998), § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W 2003 r. przeznacza siê na ten cel �rodki z bud¿etu
powiatu, stanowi¹ce dotacjê celow¹, w kwocie 20.000,- z³ ( dzia³
921 rozdzia³ 92116 § 231 ) - kwota ujmuje �rodki, o których
mowa w § 3 ust. 3 i 4".
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Porozumienie Nr Or.0118-1/2003

 z dnia 26 marca 2003 r.

zmieniaj¹ce Porozumienie Nr Or.0118-1/2000  z dnia 22 grudnia 2002 r. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice
zadañ przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki w Krapkowicach.

Przekazywanie �rodków finansowych nastêpowaæ bêdzie
w okresach do 15-go dnia ka¿dego miesi¹ca, w wysoko�ci rów-
nej 1/12 kwoty dotacji, na rachunek bankowy w Banku �l¹skim
S.A. o/Krapkowice Nr 10501487-502422925 W roku 2003 �rod-
ki za styczeñ, luty i marzec zostan¹ przekazane do 15 kwiet-
nia 2003 r."

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

§ 3.  Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia.

§ 4. Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹-
cych egzemplarzach, trzy dla  Powierzaj¹cego" i jeden dla "Przej-
muj¹cego".

Powierzaj¹cy:                                             Przejmuj¹cy:

STAROSTA                                                  BURMISTRZ
Albert Macha                                               Piotr Solloch

WICESTAROSTA
Hubert Niepala

do Porozumienia Nr 1/99 z dnia 20 kwietnia  1999 r. ,
zawartego pomiêdzy Wojewod¹ Opolskim, a Dyrektorem Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Katowicach w spra-
wie nadzoru nad gospodark¹ le�n¹ w lasach nie stanowi¹cych
w³asno�ci Skarbu Pañstwa.

§ 1. Paragraf 5 ust. 3 Porozumienia Nr 1/99 z dnia 20
kwietnia 1999 r. , zawartego pomiêdzy Wojewod¹ Opolskim, a
dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Kato-
wicach otrzymuje brzmienie:

" Wysoko�æ �rodków finansowych przeznaczonych na re-
alizacjê niniejszego Porozumienia,  jest ustalana aneksem co-
rocznie i uwzglêdnia wielko�æ obszaru, którego nadzór dotyczy
oraz stawkê kwotow¹ za 1 ha nadzorowanego lasu�.

§2. 1.Ustala siê w 2003 r. stawkê za nadzór nad gospo-
dark¹ le�n¹ w lasach nie stanowi¹cych w³asno�ci Skarbu Pañ-
stwa, w wysoko�ci 3,50 z³ za jeden 1 ha nadzorowanego lasu.
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ANEKS Nr 1/2003

z dnia 16 kwietnia 2003 r.

2.Powierzchnia lasów niepañstwowych (bez lasów komu-
nalnych) w województwie opolskim wg stanu ewidencyjnego na
1 stycznia 2003 r. przyjêta do realizacji powierzonego nadzoru
wynosi 10.534 ha.

§3. Pozosta³e zapisy Porozumienia pozostaj¹ bez zmian.

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

DYREKTOR                                      WOJEWODA  OPOLSKI
RDLP Katowice

Z-ca Dyrektora                                    El¿bieta Rutkowska
ds.Gospodarki Le�nej
Bogdan Gieburowski
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"Starosta Powiatu Krapkowickiego, dzia³aj¹c na podsta-
wie § 9 ust. 1 rozporz¹dzenia MGPiPS z dnia 25 marca 2003 r. w
sprawie organizacji oraz trybu dzia³ania wojewódzkich i powia-
towych spo³ecznych rad do spraw osób niepe³nosprawnych
/Dz. U. Nr 62 poz. 560 /  -   informuje o mo¿liwo�ci zg³aszania
kandydatów na cz³onków Powiatowej Spo³ecznej Rady do Spraw
Osób  Niepe³nosprawnych w Krapkowicach. Uprawnionymi do
zg³aszania kandydatów s¹ dzia³aj¹ce na terenie Powiatu Krap-
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OG£OSZENIE
Starosty Krapkowickiego

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie mo¿liwo�ci zg³aszania kandydatów na cz³onków Powiatowej Spo³ecznej Rady do Spraw Osób Niepe³no-
sprawnych w Krapkowicach.

kowickiego organizacje pozarz¹dowe, fundacje oraz jednostki
samorz¹du terytorialnego. Zg³oszenia zawieraj¹ce opis kandy-
data wraz z uzasadnieniem nale¿y sk³adaæ w Starostwie  Po-
wiatowym w Krapkowicach na ul. Kiliñskiego 1, w terminie do
30 dni od dnia opublikowania niniejszego og³oszenia w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Opolskiego."

STAROSTA
Albert Macha

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b
i c i art. 45 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr
158, poz. 1042, 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1126, 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 , Nr 110, poz.
1255,  2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555, Nr 103, poz. 1099,
2001 r. Nr 154, poz. 1800,poz. 1802. 2002 r.  Nr 74, poz. 676, Nr
113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102 i Nr 135, poz. 1144) oraz na
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071, 2001 r. Nr 49, poz. 509 , 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169,
poz. 1387), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 marca 2003 r.  Przed-
siêbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Spó³ka
z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ w Antoniowie k/ Ozimka,
posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 530
569 824, zwanego w dalszej czê�ci decyzji "Przedsiêbiorstwem";

postanawiam:

1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez wymienio-
ne Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,

2) ustaliæ wspó³czynnik korekcyjny Xw, okre�laj¹cy pro-
jektowan¹ poprawê efektywno�ci funkcjonowania Przedsiêbior-
stwa oraz zmianê warunków prowadzenia przez to Przedsiê-
biorstwo dzia³alno�ci gospodarczej w pierwszym roku stoso-
wania taryfy w stosunku do roku kalendarzowego poprzedzaj¹-
cego pierwszy rok stosowania taryfy dla dzia³alno�ci gospodar-
czej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a

                                                               - w wysoko�ci 7,84%,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyj-

nego Xw, o którym mowa w pkt 2 niniejszej decyzji, do dnia
31 maja 2004 r.
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 DECYZJA
 PREZES A  URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI

z dnia 17 kwietnia 2003 r.

Nr OWR-820/9078-A/11/2003/III/JK

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania admini-

stracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno-
�ci¹ w Antoniowie k. Ozimka, posiadaj¹cego udzielone przez
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki zwanego dalej Prezesem
URE, koncesje z dnia 18 lutego 1999 r. na przesy³anie i dystry-
bucjê ciep³a nr PCC/788/9078/W/1/2/99/AS oraz na obrót cie-
p³em  nr OCC/226/9078/W/1/2/99/AS, w dniu 12 marca 2003 r.,
zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie za-
twierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przed-
siêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadze-
nie dzia³alno�ci gospodarczej m.in. w zakresie przesy³ania i
dystrybucji ciep³a oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy dla ciep³a,
które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Natomiast w my�l art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c ustawy -
Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE,
nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okre�laj¹cych
projektowan¹ poprawê efektywno�ci funkcjonowania przedsiê-
biorstwa energetycznego oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to przedsiêbiorstwo danego rodzaju dzia³alno�ci gospo-
darczej, a tak¿e ustalenie okresu obowi¹zywania tych wspó³-
czynników korekcyjnych.

W trakcie postêpowania administracyjnego, na podsta-
wie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo
opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okre�lonymi w art. 45
ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporz¹dzenia
Ministra Gospodarki z dnia 12 pa�dziernika 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad
rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego
w dalszej czê�ci rozporz¹dzeniem taryfowym.
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Bazowe stawki op³at skalkulowane zosta³y przez Przed-
siêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadze-
nia dzia³alno�ci, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowa-
nia taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych
przez Przedsiêbiorstwo w okresie sprawozdawczym (§ 12 ust. 2
rozporz¹dzenia taryfowego).

Wspó³czynnik korekcyjny, o którym mowa w punkcie 2 i 3
rozstrzygniêcia decyzji, ustalony zosta³ adekwatnie do mo¿liwo-
�ci poprawy efektywno�ci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz
stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przed-
siêbiorstwo dzia³alno�ci koncesjonowanej w okresie stosowa-
nia taryfy, odpowiednio do ustalonych przez Przedsiêbiorstwo i
zweryfikowanych przez Prezesa URE zaplanowanych kosztów
na pierwszy rok stosowania taryfy dla ciep³a.

Wspó³czynnik korekcyjny Xw, uwzglêdniony zosta³ w staw-
kach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹ decyzj¹.

Okres stosowania taryfy w my�l § 28 ust. 3 rozporz¹dze-
nia taryfowego - nie mo¿e byæ d³u¿szy od okresu obowi¹zywania
wspó³czynnika korekcyjnego.

W tym stanie rzeczy postanowi³em orzec, jak w rozstrzy-
gniêciu.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du

Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów - za moim po�rednictwem, w terminie dwutygodnio-
wym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i
art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).

2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zado�æ wymaga-
niom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ ozna-
czenie zaskar¿onej decyzji i warto�ci przedmiotu sporu, przyto-
czenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,
a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo o zmianê decyzji  w
ca³o�ci lub czê�ci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego).

Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Po³udniowo-za-
chodniego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energety-
ki -ul. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 49-57, 50-032 Wroc³aw.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31 ust. 4
ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetycz-
ne, taryfa powinna zacz¹æ obowi¹zywaæ nie wcze�niej ni¿ po
up³ywie 14 dni i nie pó�niej ni¿ do 45 dnia od daty jej publikacji w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
DYREKTOR

Wincenty Rêkas

Za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
z dnia 17 kwietnia 2003 r.

nr OWR-820/9078-A/11/2003/III/JK

TARYFA  DLA  CIEP£A

I. Pojêcia stosowane w taryfie:

- ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energe-
tyczne (Dz. U. z 1997 r.  Nr 54, poz. 48 i Nr 158, poz. 1042,1998 r. Nr 94,
poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz.1126, 1999 r. Nr 88, poz.
980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, 2000 r. Nr 43, poz. 489,

Nr 48, poz. 555, Nr 103, poz. 1099,  2001 r. Nr 154, poz. 1800,
1802, 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102
i Nr 135 poz. 1144 , 2003 r. Nr 50, poz. 424),

- rozporz¹dzenie taryfowe - rozporz¹dzenie Ministra Go-
spodarki z dnia  12 pa�dziernika 2000 r. w sprawie szczegó³o-
wych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ
w obrocie ciep³em (Dz. U.  z 2000 r. Nr 96, poz. 1053),

- rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe - rozporz¹dzenie Mini-
stra Gospodarki z dnia  11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó-
³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owni-
czych, obrotu ciep³em, �wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu
sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jako�ciowych
obs³ugi odbiorców (Dz. U.  z 2000 r. Nr 72, poz. 845),

- taryfa - zbiór cen i stawek op³at oraz warunków ich sto-
sowania, opracowany przez sprzedawcê i wprowadzony jako
obowi¹zuj¹cy dla okre�lonych w nim odbiorców w trybie okre-
�lonym ustaw¹,

- przedsiêbiorstwo energetyczne, sprzedawca - Przed-
siêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spó³ka z
ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ z siedzib¹ w Antoniowie pro-
wadz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹ w zakresie przesy³ania i dys-
trybucji oraz obrotu ciep³em,

- wytwórca ciep³a - Przedsiêbiorstwo ENMA Spó³ka z ogra-
niczon¹ odpowiedzialno�ci¹ z siedzib¹ w Ozimku prowadz¹ca
dzia³alno�æ gospodarcz¹ w zakresie wytwarzania ciep³a,

- odbiorca - ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep³o na
podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,

- sieæ ciep³ownicza - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze �róde³
ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycz-
nego,

- �ród³o ciep³a - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub insta-
lacje, s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,

- przy³¹cze - odcinek sieci ciep³owniczej doprowadzaj¹cy
ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego,

- wêze³ cieplny - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub insta-
lacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów no�nika ciep³a
dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji ilo�ci ciep³a dostarcza-
nego do instalacji odbiorczych,

- grupowy wêze³ cieplny - wêze³ cieplny obs³uguj¹cy wiê-
cej ni¿ jeden obiekt,

- obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami od-
biorczymi,

- zewnêtrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji od-
biorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub �ród³o ciep³a z obiek-
tami,

- uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do sto-
sowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru ilo�ci i para-
metrów no�nika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê
do obliczania nale¿no�ci z tytu³u dostarczania ciep³a,

- liczba punktów pomiarowych - ³¹czna liczba uk³adów
pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do
wêz³ów cieplnych,

- zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcê naj-
wiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w danym
obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzglêd-
niaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:

a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹ca utrzyma-
nie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomiesz-
czeniach znajduj¹cych siê w tym obiekcie,

b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury cie-
p³ej wody w punktach czerpalnych,  znajduj¹cych siê w tym obiek-
cie,

c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub in-
stalacji, zgodnie z okre�lonymi  dla  nich warunkami techniczny-
mi i wymaganiami technologicznymi,
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- warunki obliczeniowe - obliczeniowa temperatura po-
wietrza atmosferycznego okre�lona do strefy klimatycznej, w któ-
rej zlokalizowane s¹ obiekty, do których jest dostarczane ciep³o,

- nielegalne pobieranie ciep³a - pobieranie ciep³a bez za-
warcia umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym lub niezgod-
nie z umow¹.

II. Zakres dzia³alno�ci gospodarczej zwi¹zanej z zaopa-
trzeniem w ciep³o.

Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej Sp. z o.o. w Antoniowie prowadzi dzia³alno�æ gospodarcz¹
w zakresie przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em na tere-
nie miasta Ozimka.

Dzia³alno�æ prowadzona jest na podstawie udzielonych
przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki koncesji na:

- przesy³anie i dystrybucjê ciep³a Nr PCC/788/9078/W/1/2/
99/AS z dnia 18 lutego 1999 r.,

- obrót ciep³em Nr OCC/226/9078/W/1/2/99/AS z dnia  18
lutego 1999 r.

III. Podzia³ odbiorców na grupy taryfowe

Zgodnie z postanowieniami § 10 rozporz¹dzenia taryfo-
wego wyodrêbniono nastêpuj¹ce grupy taryfowe:

Grupa A - odbiorcy, do których ciep³o dostarczane jest za
po�rednictwem sieci ciep³owniczej, grupowych wêz³ów ciepl-
nych i zewnêtrznych instalacji odbiorczych sprzedawcy,

Grupa B - odbiorcy, do których ciep³o dostarczane jest za
po�rednictwem sieci ciep³owniczej i wêz³ów cieplnych sprze-
dawcy.

IV. Ceny i stawki op³at

   Grupa  A

       Wysoko�æ stawek op³at
Wyszczególnienie Jednostki

netto brutto*

z³/MW/rok
16 321,16 19 911,82

Stawka op³aty sta³ej za us³ugi
przesy³owe

rata miesiêczna 1 360,10 1 659,32

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe z³/GJ 8,96 10,93

z³/punkt
pomiarowy/rok

131,25 160,12

Stawka op³aty abonamentowej

rata miesiêczna 10,94 13,34

 Grupa  B

Wysoko�æ stawek op³at
Wyszczególnienie Jednostki

netto brutto*

z³/MW/rok
13 799,22 16 835,05

Stawka op³aty sta³ej za us³ugi

przesy³owe

rata

miesiêczna
1 149,94 1 402,93

Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe z³/GJ 7,83 9,55

z³/punkt
pomiarowy/rok

131,25 160,12

Stawka op³aty abonamentowej

rata miesiêczna
10,94 13,34

    * - Stawki op³at brutto zawieraj¹ podatek od towarów i us³ug w wysoko�ci 22%.

4.1. Rodzaje oraz wysoko�æ stawek op³at sprzedawcy
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4.2. Rodzaje cen i stawek op³at wytwórcy ciep³a
Rozliczenia z odbiorcami, z którymi zawarto umowy sprze-

da¿y ciep³a bêd¹ uwzglêdnia³y równie¿:
- cenê ciep³a (w z³/GJ),
- cenê za zamówion¹ moc ciepln¹  (w z³/MW),
- cenê no�nika ciep³a dostarczanego do nape³niania i

uzupe³niania jego ubytków  w  instalacjach odbiorczych (w z³/
m3),

ustalone w taryfie wytwórcy ciep³a.
4.3. Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej

1. Przedsiêbiorstwo nie planuje przy³¹czania nowych od-
biorców, a w przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia od-
biorcy, stawki op³at za przy³¹czenie bêd¹ kalkulowane na pod-
stawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych na podsta-
wie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednost-
kowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla
potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okre�lonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia  10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z
2002 r. Nr 72, poz. 664, ze zmianami), obowi¹zuj¹cych w dniu
zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnie-
niu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.

2. W razie powierzenia wykonania us³ugi w zakresie przy-
³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹
kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie jest koszt prac projekto-
wych i budowlano-monta¿owych, niezbêdnych do wykonania
przy³¹czenia, okre�lony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod
warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy ni¿ koszt ustalony przy zasto-
sowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 1.

V. Sposób obliczania op³at

Wysoko�æ op³at okre�lonych w umowie sprzeda¿y ciep³a
lub w umowie o �wiadczenie us³ug przesy³owych oblicza siê
wed³ug zasad podanych w § 33 rozporz¹dzenia taryfowego:

- miesiêczna rata op³aty za zamówion¹ moc ciepln¹ -
pobierana w ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn zamówionej
mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówion¹ moc ciepln¹ dla
danej grupy taryfowej,

- op³ata za ciep³o - pobierana za ka¿dy miesi¹c, w którym
nast¹pi³ pobór ciep³a, stanowi iloczyn ilo�ci dostarczonego cie-
p³a, ustalonej na podstawie odczytów wskazañ uk³adu pomia-
rowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przy³¹czu do wêz³a
cieplnego lub w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji
urz¹dzeñ i instalacji okre�lonych w umowach, oraz ceny ciep³a
dla danej grupy taryfowej,

- op³ata za no�nik ciep³a - pobierana za ka¿dy miesi¹c, w
którym nast¹pi³ pobór no�nika ciep³a, stanowi iloczyn ilo�ci no-
�nika ciep³a dostarczonego do nape³niania i uzupe³nienia ubyt-

ków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie
odczytów wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego zainsta-
lowanego w wê�le cieplnym, oraz ceny no�nika ciep³a dla danej
grupy taryfowej,

- miesiêczna rata op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe -
pobierana w ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn zamówionej
mocy cieplnej oraz 1/12 stawki op³aty sta³ej za us³ugi przesy³o-
we dla danej grupy taryfowej,

- op³ata zmienna za us³ugi przesy³owe - pobierana za
ka¿dy miesi¹c, w którym nast¹pi³ pobór ciep³a, stanowi iloczyn
ilo�ci dostarczonego ciep³a ustalonej na podstawie odczytów
wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowane-
go na przy³¹czu do wêz³a cieplnego lub w innych miejscach
rozgraniczenia eksploatacji urz¹dzeñ i instalacji okre�lonych w
umowach, oraz stawki op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe dla
danej grupy taryfowej,

- miesiêczna rata op³aty abonamentowej - pobierana w
ka¿dym miesi¹cu, stanowi iloczyn liczby punktów pomiarowych
i 1/12 stawki op³aty abonamentowej dla danej grupy taryfowej.

VI. Warunki stosowania cen i stawek op³at.

Ustalone w taryfie stawki op³at obowi¹zuj¹ przy zachowa-
niu standardów jako�ciowych obs³ugi odbiorców okre�lonych
w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.

W przypadkach:
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzeda-

¿y ciep³a,
- niedotrzymania przez przedsiêbiorstwo energetyczne

standardów jako�ciowych obs³ugi odbiorców,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wska-

zañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
- udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹-

cych odbiorcy,
- nielegalnego pobierania ciep³a,
stosuje siê odpowiednio postanowienia okre�lone w roz-

dziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
 Op³aty za nielegalny pobór ciep³a oblicza siê na podsta-

wie cen i stawek op³at netto.

VII. Wprowadzanie zmian cen i stawek op³at.

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki, jest kierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

Przedsiêbiorstwo energetyczne wprowadza taryfê do sto-
sowania nie wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie pó�niej ni¿ do
45 dnia od dnia jej opublikowania.

Wszyscy odbiorcy bêd¹ powiadamiani pisemnie o wpro-
wadzaniu nowych cen i stawek op³at z wyprzedzeniem co naj-
mniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.


