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Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, 1994 r. Nr 1, poz. 3,
1996 r. Nr 91, poz. 409,  1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926,
1998 r. Nr 108, poz. 681,  2001 r. Nr 81, poz. 875 ; 2002 r. Nr 200,
poz. 1680) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002r. o
lasach (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826), art. 6 ust.
12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683), oraz
art. 28 § 4 w zwi¹zku z art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160,
poz. 1083, 1998 r. Nr 106, poz. 668,  1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92,
poz. 1062,  2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315,  2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz.
459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr
130, poz. 1452 ;2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387)  - Rada Gminy Chrz¹stowice
uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Dotychczasowy zapis § 3 uchwa³y Nr VI/27/2003
Rady Gminy Chrz¹stowice z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie inkasa
podatków rolnego, le�nego i od nieruchomo�ci stanowi ust. 1.
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Uchwa³a Nr VII/31/2003
Rady Gminy Chrz¹stowice

z dnia 20 marca 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y.

2. W § 3 powo³anej uchwa³y po ust. 1 dodaje siê ust. 2 w
brzmieniu:

"Inkasenci maj¹ obowi¹zek rozliczenia siê z zebranej go-
tówki w ci¹gu 5 dni po up³ywie ustawowego terminu p³atno�ci
podatku".

§2. Pozosta³e postanowienia uchwa³y Nr VI/27/2003 Rady
Gminy Chrz¹stowice z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie inkasa
podatków rolnego, le�nego i od nieruchomo�ci nie ulegaj¹
zmianie.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Ginter Barucki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), Rada Gminy D¹browa
uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê Statut Gminy D¹browa, stanowi¹cy za-
³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy D¹-
browa.

Traci moc uchwa³a Nr IX/61/99 Rady Gminy w D¹browie z
dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
D¹browa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 23, poz. 85; 2001 r. Nr 84,
poz. 685) oraz  uchwa³a Nr IV/19/02 Rady Gminy D¹browa z dnia
30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy D¹bro-
wa.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Wieczorek
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Uchwa³a Nr VI/57/03
Rady Gminy D¹browa

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie Statutu Gminy D¹browa.

                                           Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/57/03 Rady

                                                       Gminy D¹browa
z dnia 27 marca 2003 r.

STATUT GMINY D¥BROWA

Rozdzia³ I. Postanowienia ogólne

§ 1. Statut  okre�la:
- ustrój Gminy D¹browa,
- zasady   tworzenia,  ³¹czenia, podzia³u   i  znoszenia

jednostek  pomocniczych  Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹-
cych tych jednostek w pracach Rady Gminy,

- organizacjê    oraz    tryb    pracy   Rady   Gminy    D¹browa,
komisji   sta³ych    i dora�nych   Rady  Gminy   D¹browa,

- zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej,
- zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy D¹browa,
- zasady dostêpu   i   korzystania   przez   obywateli   z

dokumentów  Rady,  jej  Komisji i Wójta Gminy,
- wykaz  stanowisk,   na  których   zatrudnia   siê  pracowni-

ków  na   podstawie   mianowania.
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§ 2. Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
- Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê  D¹browa,
- Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy D¹browa,
- Komisji - nale¿y przez to rozumieæ Komisje Rady Gminy

D¹browa,
- Komisji Rewizyjnej  -  nale¿y  przez  to  rozumieæ  Komisjê

Rewizyjn¹  Rady   Gminy D¹browa,
- Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy D¹browa,
- Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy D¹browa,
- ustawie - nale¿y rozumieæ ustawê o samorz¹dzie gminnym.

Rozdzia³ II. Gmina

§ 3. Gmina D¹browa jest jednostk¹ samorz¹du terytorial-
nego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim
obszarze.

§ 4. Gmina po³o¿ona jest w powiecie opolskim, w woje-
wództwie opolskim i obejmuje obszar 130 km2.

§ 5. Wójt  prowadzi rejestry:
1) jednostek pomocniczych gminy,
2) gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 6. 1. Herbem Gminy jest wizerunek przedstawiaj¹cy z³¹-
czone po³owy: ¿ó³tego krzy¿a i zielonego li�cia dêbu z dwoma
¿ó³tymi k³osami ¿yta u do³u, na niebieskim tle z napisem: "D¥-
BROWA". Wzór herbu okre�la za³¹cznik nr 1 do Statutu.

2. Zasady u¿ywania herbu okre�la Rada w odrêbnej
uchwale.

§ 7. Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowo�æ  D¹bro-
wa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.

Rozdzia³ III. Jednostki pomocnicze Gminy

§ 8. 1. O utworzeniu,  po³¹czeniu,  podziale  lub  zniesieniu
jednostki pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic roz-
strzyga Rada w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹-
cych 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 wymaga  przeprowadzenia konsultacji,

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
przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi  spo³eczne.

2. Uchwa³a, o  jakiej  mowa  w ust. 1 powinna okre�laæ w
szczególno�ci:

1) nazwê jednostki pomocniczej,
2) obszar,
3) granice.

§ 9. 1. Jednostkom pomocniczym mo¿e byæ w drodze
uchwa³y Rady przyznane prawo zarz¹du wydzielonej czê�ci mie-
nia komunalnego, znajduj¹cego siê na ich terytorium.

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

2. Czynno�ci dokonywane samodzielnie przez jednostki
pomocnicze nie mog¹ przekraczaæ granic zwyk³ego zarz¹du.

3. Jednostki pomocnicze prowadz¹ gospodarkê finan-
sow¹ w ramach bud¿etu gminy.

4. Dochodami jednostek pomocniczych s¹:
1) udzia³y w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne z najmu lokali , organizowanych im-

prez,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych.
5. Uprawnienia jakie przys³uguj¹ jednostkom pomocni-

czym do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach bud¿e-
tu gminy, okre�la Rada w odrêbnej uchwale.

§ 10.1. Rada Gminy mo¿e powierzyæ organom jednostek
pomocniczych rozpatrywanie i rozstrzyganie niektórych spraw
gminy odnosz¹cych siê do terytorium tych jednostek, z wyj¹t-
kiem zadañ przypisanych do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Rady.

2. Przekazywanie spraw wynikaj¹cych z ust. 1 nastêpuje
w formie uchwa³y Rady, na pisemny wniosek organów jedno-
stek pomocniczych albo Komisji Rady lub Wójta za zgod¹ Ze-
brania Wiejskiego.

3. Koordynacja, wspó³dzia³anie jednostek pomocniczych
z organami gminy spoczywa w imieniu Rady, na Przewodnicz¹-
cym Rady.

4. Wójt   udziela   pomocy   organom   jednostek   pomoc-
niczych w wykonywaniu ich zadañ i w tym celu zapewnia im
niezbêdne warunki organizacyjne, techniczne i lokalowe.

§ 11.  Rada  zarz¹dza wybory so³tysów i cz³onków rad so-
³eckich.

§ 12.  So³tys mo¿e zabieraæ g³os na sesjach i sk³adaæ
wnioski.

Rozdzia³ IV. Organizacja oraz tryb pracy Rady i Komisji
sta³ych i dora�nych Rady

§ 13. W sk³ad Rady wchodzi 15 radnych.

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

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

§ 15. Rada nowej kadencji na pierwszej sesji dokonuje
wyboru Przewodnicz¹cego i dwóch  Wiceprzewodnicz¹cych.

Kandydatów na Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹-
cych zg³aszaj¹ radni, podaj¹c uzasadnienie.

§ 16. Do zadañ Przewodnicz¹cego Rady, a w przypadku
jego nieobecno�ci w³a�ciwego Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y
wy³¹cznie zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady, a w
szczególno�ci:

- zwo³ywanie sesji Rady i przewodniczenie jej obradom,
- przeprowadzanie g³osowania nad projektami uchwa³,
- podpisywanie uchwa³ Rady oraz protoko³u z sesji,
- czuwanie  nad   zapewnieniem   warunków   niezbêdnych

do  wykonywania    przez radnych ich mandatu.

§ 17. Obs³ugê Rady i jej organów prowadzi zatrudniony na
stanowisku do spraw obs³ugi Rady pracownik Urzêdu.

§ 18. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji.

§ 19. 1. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie terminu i miejsca obrad,
2) ustalenie porz¹dku obrad,
3) zapewnienie dostarczenia   radnym   materia³ów, w   tym

projektów  uchwa³,dotycz¹cych poszczególnych punktów porz¹d-
ku obrad.
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2 O terminie, miejscu i ustalonym porz¹dku obrad sesji
powiadamia siê radnych najpó�niej na 5 dni przed terminem
obrad, za pomoc¹ listów lub w inny skuteczny sposób.

3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad
Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomo�ci w sposób
zwyczajowo przyjêty.

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

§ 21. Wójt obowi¹zany jest udzieliæ wszelkiej pomocy tech-
nicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji Rady.

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

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

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

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada
mo¿e postanowiæ w szczególno�ci ze wzglêdu na brak mo¿liwo-
�ci wyczerpania porz¹dku obrad lub konieczno�æ jego rozszerze-
nia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów oraz innych nie-
przewidzianych przeszkód, uniemo¿liwiaj¹cych Radzie w³a�ciwe
obradowanie lub podjêcie uchwa³.

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

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

2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba rad-
nych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie
poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada nie mo¿e wówczas po-
dejmowaæ uchwa³.

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

2. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego mo¿e powo³aæ
spo�ród radnych Sekretarza obrad i powierzyæ mu prowadzenie
listy mówców, obliczanie wyników g³osowania jawnego, spraw-
dzanie quorum oraz wykonywanie innych czynno�ci o podobnym
charakterze.

§ 26. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu for-
mu³y: "Otwieram ... sesjê Rady Gminy D¹browa".

2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecno�ci prawomocno�æ obrad oraz stawia
pytanie o ewentualny wniosek  w sprawie zmiany porz¹dku obrad.

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

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

sesyjnym, zw³aszcza   z wykonania uchwa³ Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³
5) interpelacje  radnych, w tym  sk³adanie nowych interpe-

lacji i odpowiedzi na  interpelacje zg³oszone na poprzednich se-
sjach lub w okresie miêdzysesyjnym,

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

§ 28. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 27 pkt 3 sk³ada
Wójt.

2. Sprawozdania   komisji   Rady   sk³adaj¹   ich   prze-
wodnicz¹cy  lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§ 29. 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 udzie-
liæ 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.

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

2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi doty-
cz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ.

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

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

§ 31. 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.

§ 32. 1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolej-
no�ci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególno-
�ci dotycz¹cych:

- stwierdzenia  quorum,
- zmiany porz¹dku obrad,
- ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
- zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
- zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
- zarz¹dzenia przerwy,
- odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
- przeliczenia g³osów,
- przestrzegania regulaminu obrad.
2.Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod

dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu "za" i jednego g³osu
"przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod g³oso-
wanie.

§ 33. 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 zarz¹-
dza g³osowanie.

§ 34. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê " Zamykam �. se-
sjê Rady Gminy D¹browa".
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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.

§ 35. 1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili wej�cia w
jej ¿ycie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 37. 1. Nie pó�niej ni¿ na najbli¿szej sesji radni mog¹
zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u, przy czym o
ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³u-
chaniu protokolanta.

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

3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protoko³u z po-
przedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

§ 38. 1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecno�ci radnych
oraz odrêbn¹ listê zaproszonych go�ci,  przyjête przez Radê
uchwa³y, usprawiedliwienia osób nieobecnych, o�wiadczenia i
inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Rady.

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

§ 39. 1. Interpelacje s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminy o zasadniczym cha-

rakterze.
3. Interpelacjê mo¿na z³o¿yæ na sesji poprzez jej odczyta-

nie i przekazanie na rêce przewodnicz¹cego obrad lub w okre-
sie miêdzysesyjnym na rêce Przewodnicz¹cego Rady za po�red-
nictwem sekretariatu Urzêdu.

4. Interpelacja   powinna   zawieraæ   krótkie   przedstawie-
nie   stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynika-
j¹ce zeñ pytania.

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

6. Odpowied�  na  interpelacjê  jest  udzielana  w  formie
pisemnej, w terminie 14 dni - na rêce Przewodnicz¹cego Rady i
radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.

7. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt.
8. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny

interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o
nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.

9. Przewodnicz¹cy Rady sk³ada informacjê  o tre�ci z³o¿o-
nych interpelacji i odpowiedziach na nie na najbli¿szej sesji
Rady.

§ 40. 1. Zapytania sk³ada siê do Wójta w sprawach aktu-
alnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o
konkretnym stanie faktycznym.

2. Zapytania formu³owane s¹ ustnie w trakcie sesji.
3. Je�li bezpo�rednia odpowied� na zapytanie nie jest

mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej. Paragraf 39
ust. 6, 7 i 8 stosuje siê odpowiednio.

§ 41. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych,
komisje Rady oraz  Wójt.

§ 42. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

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

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

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

4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.

5. G³osowanie  imienne  przeprowadza  siê  w  spra-
wach   okre�lonych w ustawie i dokonywane jest  w trybie i na
zasadach przyjêtych przez Radê.

§ 44. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady a samo g³osowanie prze-
prowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³o-
nionym 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. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.

4. Umieszczone w zamkniêtej, opisanej i opieczêtowanej
kopercie karty z oddanymi g³osami i protokó³ Komisji Skrutacyj-
nej z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.

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

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

3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów
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.
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§ 46. 1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa-
³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego
wniosku (wniosków), w pierwszej kolejno�ci Rada g³osuje nad
wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.

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

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

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

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

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

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

§ 47. 1. Sk³ady osobowe, przedmiot dzia³ania Komisji sta-
³ych  i dora�nych okre�la Rada w odrêbnych uchwa³ach.

2. Przewodnicz¹cych Komisji sta³ych i dora�nych wybiera
Rada  spo�ród cz³onków Komisji. Zastêpcê przewodnicz¹cego
wybiera Komisja.

3. Uchwa³a o powo³aniu Komisji dora�nej, oprócz sk³adu
osobowego powinna zawieraæ cel, tryb i zasady dzia³ania, a tak¿e
postanowienie o jej rozwi¹zaniu.

4. Rada mo¿e powo³ywaæ i odwo³ywaæ cz³onków Komisji
w ka¿dym czasie.

§ 48. 1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie, w terminie do koñca grudnia ka¿de-
go roku na rok nastêpny.

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

§ 49. 1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedze-
nia, które zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady.

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

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

§ 50. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy Komisji lub
zastêpca przewodnicz¹cego.

§ 51. 1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ Komisji sta³ych  i dora�nych  stosuje siê

odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

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

§ 53. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym, zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, w obecno�ci co najmniej
po³owy sk³adu Komisji.

§ 54.  Wyja�nieñ na posiedzeniach Komisji Rady udzie-
la Wójt.

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

2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub
posiedzenia komisji albo po ustaniu przyczyn winien uspra-
wiedliwiæ swoj¹ nieobecno�æ, sk³adaj¹c stosowne pisemne
wyja�nienia na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub przewodni-
cz¹cego komisji.

§ 56. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹-
cego radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada mo¿e
powo³aæ komisjê dora�n¹ do szczegó³owego zbadania wszyst-
kich okoliczno�ci sprawy.

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

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

§ 57.  Radni mog¹ zwracaæ siê bezpo�rednio do Rady
we wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich
funkcji radnego.

Rozdzia³ V. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

§ 58. 1. Komisja  Rewizyjna  sk³ada  siê  z  Przewodni-
cz¹cego, Zastêpcy Przewodnicz¹cego  oraz jednego cz³onka.

2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada
spo�ród cz³onków Komisji.

3. Zastêpcê  Przewodnicz¹cego  Komisji  Rewizyjnej
wybiera  Komisja.

§ 59. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pra-
cê Komisji, zwo³uje posiedzenia, ustala porz¹dek obrad, za-
prasza go�ci oraz prowadzi jej obrady.

W przypadku nieobecno�ci Przewodnicz¹cego lub nie-
mo¿no�ci dzia³ania, jego zadania wykonuje jego Zastêpca.

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

2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz cz³onka komisji decyduje pisemnie
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.

3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.

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

§ 61. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alno�æ Wój-
ta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocni-
czych Gminy pod wzglêdem:

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

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

§ 62. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontro-
lne  w zakresie i w formach wskazanym w uchwa³ach Rady.
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§ 63. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce kon-
trole:

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

2) problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienia z za-
kresu dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu,

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

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

2. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê w sprawie przeprowadze-
nia kontroli nie objêtej planem.

§ 65. 1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu fak-
tycznego w zakresie dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu, jego
udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alno�ci wed³ug
kryteriów z § 61 ust. 1.

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

3. Jako dowód mo¿na dopu�ciæ wszystko, co mo¿e przy-
czyniæ siê do wyja�nienia sprawy, a co nie jest sprzeczne z pra-
wem, a w szczególno�ci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania
�wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyja�nienia kontrolo-
wanych.

§ 66. 1. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pi-
semnego imiennego upowa¿nienia wydanego przez Przewod-
nicz¹cego Rady wskazuj¹cego kontrolowany podmiot oraz za-
kres 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
to¿samo�ci.

§ 67. 1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocz-
nie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i
Wójta, przywo³uj¹c na tê okoliczno�æ dowody.

2. Je¿eli podejrzenie dotyczy Wójta, kontroluj¹cy zawiada-
mia o tym Przewodnicz¹cego Rady.

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

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

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

§ 69. Czynno�ci kontrolne winny byæ  wykonywane w
dniach  oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

§ 70. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kon-
troli - w terminie do 14 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 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 po-
daniem przyczyn odmowy.

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

§ 71. 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.

§ 72. 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.

§ 73. 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.

§ 74. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwier-
dzenia plan pracy w terminie do koñca grudnia ka¿dego roku na
rok nastêpny.

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

troli,
3) zakres kontroli.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czê�æ planu pracy Ko-

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

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

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

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

toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) 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.

§ 76. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego,  zgodnie z zatwier-
dzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
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Zawiadomienie o terminie, miejscu i porz¹dku obrad otrzy-
muj¹ cz³onkowie komisji i kierownik jednostki kontrolowanej na
pi�mie na 5 dni przed terminem posiedzenia.

2. Posiedzenia nie objête planem pracy 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¿ 4 radnych.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na

posiedzenie osoby w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporz¹dza siê  proto-

kó³, który podpisuj¹  wszyscy cz³onkowie komisji uczestnicz¹cy
w posiedzeniu.

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

§ 78. Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.

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

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

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

3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o wskazanie osoby
maj¹cej kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹ do ze-
spo³u kontrolnego.

4. Do cz³onków  uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej
przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê odpowiednio przepisy ni-
niejszego rozdzia³u.

Rozdzia³ VI. Zasady dzia³ania klubów radnych

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

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

2. Powstanie   klubu   musi   zostaæ   niezw³ocznie   zg³o-
szone Przewodnicz¹cemu Rady.

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

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

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

§ 84. 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 g³osów w obecno�ci co najmniej po³owy cz³onków klubu.

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

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

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

nego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu
Rady.

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

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

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

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

Rozdzia³ VII. Zasady dostêpu i korzystania przez obywa-
teli z dokumentów Rady, Komisji, Wójta oraz Urzêdu

§ 89. Obywatelom udostêpnia siê wszystkie dokumenty,
za wyj¹tkiem tych, których jawno�æ wy³¹czaj¹ ustawy.

§ 90. Protoko³y z sesji Rady i posiedzeñ Komisji podlega-
j¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 91. 1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê na stanowisku zajmuj¹cym siê  obs³ug¹ Rady,
w dniach pracy Urzêdu Gminy, w godzinach przyjmowania inte-
resantów.

2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu udo-
stêpniane s¹ na stanowiskach pracy Urzêdu, za wiedz¹ Wójta,
w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹ rów-
nie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu Gmi-
ny oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.

§ 92. 1. Realizacja uprawnieñ okre�lonych w § 90 i 91
mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asy�cie pra-
cownika Urzêdu Gminy.

2. Odp³atno�æ za kopiowanie udostêpnianych dokumen-
tów ustala Wójt.

Rozdzia³ VIII. Pracownicy samorz¹dowi

§ 93. W Urzêdzie Gminy na podstawie mianowania za-
trudnia siê pracowników na nastêpuj¹cych stanowiskach:

- Kierownik Referatu Organizacyjnego,
- Stanowisko pracy do spraw Gospodarki Przestrzennej,
- Stanowisko pracy do spraw Inwestycji Gminnych,
- Stanowisko pracy do spraw Ksiêgowo�ci Podatkowej,
- Stanowisko pracy do spraw Gospodarki Komunalnej,

Mieszkaniowej i Ochrony �rodowiska,
- Stanowisko pracy do spraw Gospodarki Mieniem Gminnym.

Rozdzia³ IX. Postanowienia koñcowe

§ 94. Wójt Gminy czuwa nad przestrzeganiem stosowa-
nia  Statutu.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz.
1591z pó�n. zm.) oraz art. 26 ust. 1 i 2 ustawy   z dnia 7 lipca
1994r.  o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr
15 poz. 139, Nr 41 poz. 412,  Nr 111 poz. 1279;  2000 r. Nr 12 poz.
136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268;  2001 r. Nr 14 poz. 124,
Nr 154 poz. 1804;  2002 r. Nr 5 poz.42, Nr 113 poz. 984) - Rada
Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co nastêpuje:

§ 1.  USTALENIA  PODSTAWOWE
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego MG/2 dla czê�ci gminy Dobrodzieñ obejmuj¹cy: mia-
sto Dobrodzieñ oraz miejscowo�ci Gos³awice i My�linê.

2. Przedmiotem planu s¹ tereny u¿ytków rolnych po³o¿one:
a) w mie�cie Dobrodzieñ, obejmuj¹ce dz. nr 1100/82 , któ-

r¹ przeznacza siê pod zabudowê na cele dzia³alno�ci gospodar-
czej, oraz 3617/686 któr¹ przeznacza siê pod zabudowê miesz-
kaniow¹,

b) w mie�cie Dobrodzieñ i w miejscowo�ci Gos³awice,
obejmuj¹ce dzia³ki nr: 4934/341, 874/42, 252, 876/247, 878/247,
881/246, 883/241, 558/240, 875/42, 235, 885/233, 887/227, 889/225,
891/220, które przeznacza siê pod urz¹dzenia komunikacji /po-
szerzenie pasa drogowego/,

c) w miejscowo�ci My�lina obejmuj¹ce dz. nr 653/38, któr¹
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ z dzia³alno�ci¹
gospodarcz¹.

3. Ustalenia zawarte w § 3 niniejszej uchwa³y wraz z rysun-
kiem planu sporz¹dzonym na mapie sytuacyjno-wysoko�ciowej
w skali 1:2000 jako za³¹czniki nr 1 - 4 do uchwa³y stanowi¹ miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego.

4. Zakres planu obejmuje ustalenie:
- nowego przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹-

cych tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nym sposobie zagospo-
darowania,

- warunków zabudowy i zasad zagospodarowania terenów
objêtych zmian¹ w planie,

- warunków wynikaj¹cych z ochrony �rodowiska przyrodni-
czego i kulturowego,

- zasad wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹.

5. Do czasu zagospodarowania terenów, o których mowa
w § 3, dopuszcza siê dotychczasowy sposób ich u¿ytkowania i
zagospodarowania, o ile nie jest on sprzeczny i docelowo nie
umo¿liwi zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami ni-
niejszego planu.

6. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami regulacyjnymi i funkcyj-
nymi planu s¹:

a) granice obszaru objêtego planem,
b) linie rozgraniczenia terenów o ró¿nym przeznaczeniu lub

o ró¿nych zasadach zabudowy i zagospodarowania,
c) symbole przeznaczenia terenów,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy.
Pozosta³e ustalenia maj¹ charakter informacyjny.
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Uchwa³a Nr VI/40/03
Rady  Miejskiej  w  Dobrodzieniu

z dnia 3 kwietnia 2003 r.

    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego MG/2 dla czê�ci gminy Dobrodzieñ.

§ 2. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y mówi siê o:
1. Planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu o

których mowa w niniejszej uchwale.
2. Rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ, stosownie

do tre�ci ustaleñ, rysunki planu wykonane na mapie w skali
1: 1000 stanowi¹ce integraln¹ czê�æ niniejszej uchwa³y.

3. Terenie - nale¿y przez to rozumieæ wyznaczony liniami
rozgraniczaj¹cymi obszar   o okre�lonej funkcji, oznaczonej na
rysunku planu odpowiednim symbolem u¿ytkowania.

4. Przeznaczeniu podstawowym terenu - nale¿y przez
to rozumieæ rodzaj przeznaczenia dominuj¹cego na danym terenie.

5. Przeznaczeniu dopuszczalnym terenu - nale¿y przez
to rozumieæ okre�lony niniejszym planem inny sposób prze-
znaczenia terenu ni¿ przeznaczenie podstawowe, który mo¿e
byæ realizowany na terenie objêtym zmian¹ planu po spe³nie-
niu okre�lonych niniejszym planem ustaleñ,

6. Liniach zabudowy nieprzekraczalnych - jest to linia
wyznaczaj¹ca najmniejsz¹ dopuszczaln¹ odleg³o�æ zabudowy
od drogi mierzon¹ do zasadniczej �ciany budynku.

7. Urz¹dzeniach towarzysz¹cych - nale¿y przez to rozu-
mieæ obiekty technicznego wyposa¿enia (naziemne i podziem-
ne) s³u¿¹ce funkcji podstawowej terenu.

8. Przedsiêwziêciu mog¹cym znacz¹co oddzia³ywaæ
na �rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcia in-
westycyjne wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania
na �rodowisko i przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia ra-
portu oddzia³ywania na �rodowisko mo¿e byæ wymagany na
podstawie przepisów szczegó³owych.

9. Us³ugach bytowych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
takie jak : fryzjerskie, krawieckie, szewskie, naprawy sprzêtu
domowego, fotograficzne, pralnicze, kosmetyczne, renowacji
odzie¿y, zegarmistrzowskie, optyczne, elektrotechniczne, lekar-
skie, ma³ego handlu i gastronomii, biurowe itp.

10. Dzia³alno�ci gospodarczej o charakterze nieuci¹¿-
liwym - nale¿y przez to rozumieæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ o
charakterze us³ugowym lub us³ugowo-produkcyjnym lub inn¹,
która nie powoduje wystêpowania zjawisk fizycznych lub sta-
nów utrudniaj¹cych ¿ycie lub dokuczliwych dla otoczenia i tere-
nów s¹siednich, w szczególno�ci nie powoduj¹ca:

a) emisji ha³asu o poziomie przekraczaj¹cym normy okre-
�lone w przepisie szczególnym, w tym ha³asu od obs³uguj¹-
cych �rodków transportu,

b) przekroczenia dopuszczalnych warto�ci stê¿eñ sub-
stancji zanieczyszczaj¹cych powietrze, w tym emisji nieprzy-
jemnych zapachów i odorów.

 11. Dzia³alno�ci gospodarczej us³ugowo-produkcyjnej
- nale¿y przez to rozumieæ dzia³alno�æ gospodarcz¹-us³ugow¹
o charakterze wytwórczym, nie maj¹c¹ charakteru produkcji na
skalê przemys³ow¹.

12. Wielofunkcyjnej dzia³alno�æ gospodarczej - nale¿y
przez to rozumieæ ró¿norodn¹ dzia³alno�æ o charakterze us³u-
gowym, wytwórczym i innym, która siê wzajemnie nie wyklucza.

13. Odpadach komunalnych - nale¿y przez to rozumieæ
nieczysto�ci sta³e i ciek³e powstaj¹ce w gospodarstwach do-
mowych.
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14. Odpadach innych - nale¿y przez to rozumieæ odpady, z
wyj¹tkiem komunalnych, których sposób gromadzenia, przecho-
wywania i utylizacji reguluj¹ przepisy szczególne.

15. Drogach - nale¿y przez to rozumieæ drogi gminne -
lokalne i dojazdowe, realizowane na zasadach okre�lonych w
przepisach o drogach publicznych.

16. Przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia
w dysponowaniu terenem wynikaj¹ce z prawomocnych decyzji
administracyjnych.

17. Przepisach szczegó³owych - nale¿y przez to rozumieæ
aktualnie obowi¹zuj¹ce w trakcie realizacji planu przepisy wy-
konawcze oraz Polskie Normy.

§ 3. USTALENIA  SZCZEGÓ£OWE  DLA WYZNACZONYCH
TERENÓW

1.  Miasto Dobrodzieñ
MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe     - zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna.
Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i go-

spodarcze, oraz miejsca postojowe,   urz¹dzenia towarzysz¹ce,
ma³a architektura.

Zasady zagospodarowania terenu:
1) na terenie dopuszczalna jest realizacja:
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) us³ug bytowych jako obiektów wbudowanych na dzia³ce.
2) dla przeznaczenia podstawowego ustala siê:
a) podzia³ terenu na dzia³ki okre�la rysunek planu. Do-

puszcza siê ³¹czenie dzia³ek wyznaczonych w planie. £¹czenia
dzia³ek nale¿y dokonywaæ tak, aby umo¿liwiæ prawid³owe zago-
spodarowanie pozosta³ych dzia³ek, dostêp do komunikacji ze-
wnêtrznej i sieci infrastruktury technicznej,

b) wjazd na dzia³ki budowlane - z projektowanej drogi kla-
sy dojazdowej KD,

c) obiekty us³ugowe mo¿na realizowaæ w formie wolno
stoj¹cej, wbudowanej lub przybudowanej do budynku miesz-
kalnego, przy czym obiekty us³ugowe wolno stoj¹ce mo¿na lo-
kalizowaæ je�li wielko�æ dzia³ki jest wiêksza ni¿ 950 m2 i istnieje
mo¿liwo�æ wyznaczenia 2-3 miejsc postojowych w obrêbie dzia³-
ki mieszkaniowej,

d) w budynku mieszkalnym na lokalizacje us³ug mo¿na
przeznaczyæ nie wiêcej ni¿ 25 % powierzchni u¿ytkowej budynku
mieszkalnego,

e) przed przyst¹pieniem do budowy nale¿y zdj¹æ wierzch-
ni¹ warstwê ziemi /humus/  i zagospodarowaæ przy rekultywacji
terenu.

Zasady zabudowy terenu:
1) odleg³o�æ linii zabudowy od drogi KD - 8,0 m od krawê-

dzi jezdni,
2) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ nale¿y reali-

zowaæ w formie wolno stoj¹cej, dopuszczalna zabudowa bli�-
niacza,

3) zabudowê mieszkaniow¹ nale¿y realizowaæ jako II kon-
dygnacyjn¹, z dopuszczeniem wykorzystania III kondygnacji jako
poddasze u¿ytkowe,

4) architektura winna nawi¹zywaæ do tradycji regionalnej
zabudowy. Dachy strome   o symetrycznym uk³adzie po³aci (do-
puszczalne wielospadowe), uk³ad kalenic budynków nale¿y do-
stosowaæ do budynku powsta³ego jako pierwszy na terenie ob-
jêtym planem,

5) pokrycie budynków dachówkami ceramicznymi lub
materia³ami dachówko podobnymi w kolorze ceglastym,

6) mo¿liwo�æ podpiwniczenia budynków, minimalny po-
ziom pod³ogi parteru ustala siê co najmniej 0,50 m nad pozio-
mem jezdni,

7) dopuszcza siê realizacje budynków gospodarczych i
gara¿y na granicy dzia³ki jako przylegaj¹ce do podobnych obiek-
tów na dzia³kach s¹siednich,

8) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie,
dojazdy i doj�cia nie powinny ³¹cznie przekraczaæ 60 % po-
wierzchni dzia³ki, pozosta³¹ nale¿y u¿ytkowaæ jako biologicznie
czynn¹ tzn. trawniki, zieleñ ozdobn¹, ogrody, itp.

9) ogrodzenie nale¿y sytuowaæ w granicy dzia³ki: trwa³e,
a¿urowe, co najmniej 0,60 m powy¿ej powierzchni terenu,
maksymalnie do 1,80 m. Wyklucza siê ogrodzenia z p³yt ¿elbetowych.

10) Dla zabudowy mieszkaniowej ustala siê nastêpuj¹ce
dopuszczalne poziomu ha³asu i wibracji:

             - od �róde³ komunikacji drogowej
                               Leg dla dnia [ 6oo - 22oo] - 55dB(A)
                               Leg dla nocy [ 22oo - 6oo] - 45dB(A)
              -od pozosta³ych obiektów i grup �róde³ ha³asu
                               Leg dla dnia [ 6oo - 22oo] - 45dB(A)
                               Leg dla nocy [ 22oo - 6oo] - 40dB(A).

KD - teren urz¹dzeñ komunikacji - droga dojazdowa:
Dla drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KD nale¿y

przyj¹æ parametry pasa drogowego:
- szeroko�æ w liniach rozgraniczenia - min. 10,0 m
- jezdnia o szeroko�ci - min. 5,0 m
- szeroko�æ chodnika nie mniejsza ni¿ 1,20 m
- w obrêbie linii rozgraniczenia drogi dozwolone jest pro-

wadzenie infrastruktury technicznej

DG - teren dzia³alno�ci gospodarczej
Przeznaczenie podstawowe - teren wielofunkcyjnej dzia-

³alno�ci gospodarczej o charakterze  us³ugowo wytwórczym.
Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i go-

spodarcze oraz miejsca postojowe zwi¹zane z funkcj¹ terenu,
infrastruktura techniczna, zieleñ towarzysz¹ca oraz izolacyjna.

Zasady zagospodarowania terenu:
1) na terenie dopuszczalna jest lokalizacja obiektów us³u-

gowych, ma³ych zak³adów produkcyjnych, obiektów do sk³ado-
wania i magazynowania, baz budowlanych i komunalnych, na-
prawy i konserwacji pojazdów, urz¹dzeñ  infrastruktury technicz-
nej i ochrony �rodowiska, zapleczy administracyjno-technicz-
nych, gara¿y i parkingów,

2) dla obiektów us³ugowo-produkcyjnych nale¿y zastoso-
waæ takie rozwi¹zania techniczne, technologiczne oraz organi-
zacyjne, które wyeliminuj¹ ponadnormatywne oddzia³ywanie na
�rodowisko poza granice terenu do którego inwestor posiada
tytu³ prawny. Przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e
byæ wymagany, wymagaj¹ przeprowadzenia procedury oceny
oddzia³ywania na �rodowisko zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami szczególnymi a wnioski  i uwagi z niej wynikaj¹ce nale¿y
uwzglêdniæ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu,

3) zakazuje siê lokalizowania w granicach terenu objête-
go planem jednostek organizacyjnych które wytwarzaj¹, prze-
chowuj¹ b¹d� u¿ywaj¹ substancje promieniotwórcze,

4) sk³adowanie substancji i materia³ów powoduj¹cych
wtórne pylenie oraz innych substancji mog¹cych powodowaæ
zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych np. ropopochodnych
wymaga wykonania zabezpieczeñ eliminuj¹cych przenikanie
tych substancji do wód powierzchniowych, podziemnych i grun-
tu wraz z urz¹dzeniami monitoruj¹cymi,

5) w zakresie emisji zanieczyszczeñ do powietrza atmos-
ferycznego nale¿y zastosowaæ technologie i rozwi¹zania tech-
niczne pozwalaj¹ce na dotrzymanie norm imisji w granicach
w³asno�ci. W przypadku zastosowania procesów technologicz-



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 34 - 1848 -             Poz. 785

nych, bêd¹cych �ród³em wydzielania substancji gazowych i o
nieprzyjemnym zapachu oraz pylenia nale¿y zastosowaæ her-
metyzacjê lub inne rozwi¹zania minimalizuj¹ce emisjê,

6) ha³as spowodowany dzia³alno�ci¹ us³ugowo-produk-
cyjn¹ nie mo¿e przekraczaæ dopuszczalnych norm dla zabudo-
wy mieszkaniowej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szcze-
gólnymi. Ustala siê dopuszczalne warto�ci poziomów ha³asu i
wibracji dla zabudowy mieszkaniowej jaki mo¿e byæ emitowany
z terenu DG na poziomie:

        pora dnia  (6,oo - 22,oo) Leg = 55 dB(A
         pora nocy (22,oo - 6,oo) Leg = 45 dB(A)
7) gospodarka odpadami:
a) komunalnymi - gromadzenie odpadów do pojemników

i usuwanie na gminne sk³adowisko odpadów w Dobrodzieniu,
b) innymi - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szcze-

gólnymi,
8) zabrania siê wprowadzania nie oczyszczonych �cieków

do rowu melioracyjnego po³o¿onego przy  zachodniej granicy
terenu,

9) przed przyst¹pieniem do budowy nale¿y zdj¹æ wierzch-
nia warstwê ziemi i wykorzystaæ przy rekultywacji terenu,

10) dopuszcza siê podzia³ terenu na mniejsze dzia³ki in-
westycyjne pod warunkiem zapewnienia dla ka¿dej wydzielonej
nieruchomo�ci mo¿liwo�æ prawid³owego jej zagospodarowa-
nia, dostêpu sieci infrastruktury technicznej i komunikacji ze-
wnêtrznej. Minimalna szeroko�æ dojazdu nie powinna byæ mniej-
sza ni¿ 8,0 m.

Zasady zabudowy terenu:
1) budowa obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z podstawow¹

funkcj¹ terenu w sposób zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami
szczególnymi i normami,

2) wysoko�æ zabudowy winna uwzglêdniaæ wymogi tech-
nologiczne, lecz nie wiêcej ni¿ 11 m,

3) w zagospodarowaniu terenu wyznaczyæ miejsca posto-
jowe dla pojazdów,

4) ogrodzenie sytuowaæ w granicy dzia³ki - trwa³e,
5) wzd³u¿ granicy dzia³ki wprowadziæ pas zieleni o zmien-

nej wysoko�ci.

2.  Miasto Dobrodzieñ - Gos³awice.
KGPp - teren urz¹dzeñ komunikacji.
Przeznaczenie podstawowe - teren komunikacji drogo-

wej przeznaczony na poszerzenie pasa drogowego przy skrzy-
¿owaniu realizowanej obwodnicy drogowej miasta Dobrodzieñ
z drog¹ krajow¹ nr 46 relacji K³odzko - Szczekociny.

Zasady zagospodarowania i zabudowy terenu:
1) realizacja zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z pro-

jektem technicznym obwodnicy,
2) ubytek zieleni zwi¹zany z przeznaczeniem terenu pod

realizacjê skrzy¿owania nale¿y zrekompensowaæ na terenie
wskazanym przez Burmistrza Miasta,

3) warstwa gleby zdjêtej w zwi¹zku z realizacj¹ przedsiê-
wziêcia ze wzglêdu na wysok¹ zawarto�æ kadmu nale¿y wyko-
rzystaæ na cele rekultywacji terenu w miejscu jej pozyskania,

4) w projekcie technicznym przewidzieæ rozwi¹zania in¿y-
nierskie minimalizuj¹ce sp³ywy zanieczyszczonych wód opado-
wych z jezdni obwodnicy do cieku My�linka.

3.  My�lina
MN/UP - teren zabudowy mieszkaniowej z dzia³alno�ci¹

gospodarcz¹.
Przeznaczenie podstawowe    - zabudowa mieszkanio-

wa z obiektami dzia³alno�ci gospodarczej o charakterze us³u-
gowo-produkcyjnym

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce   - budynki gara¿owe i go-
spodarcze oraz miejsca postojowe,     urz¹dzenia  towarzysz¹ce.

Zasady zagospodarowania terenu:
1) na terenie dopuszczalna jest realizacja:
a) zabudowy mieszkaniowej z obiektami dzia³alno�ci go-

spodarczej o charakterze us³ugowo-produkcyjnym,
b) realizacja zabudowy mieszkaniowej dopuszczalna jest

wy³¹cznie dla prowadz¹cego dzia³alno�æ okre�lon¹ w pkt. a ,
bêd¹cego w³a�cicielem terenu lokalizacji inwestycji.

2) dla przeznaczenia podstawowego ustala siê:
a) wyklucza siê wprowadzenie dzia³alno�ci zaliczanej do

przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko
w rozumieniu przepisów prawa ochrony �rodowiska, oraz przed-
siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla
których sporz¹dzenie raportu mo¿e byæ wymagane je�li nie bêd¹
zapewniaæ okre�lonych dopuszczalnych norm jako�ci �rodowiska,

b) obowi¹zek zapewnienia czasowych miejsc postojowych dla
pojazdów transportowych w obrêbie terenu lokalizacji inwestycji,

c) dopuszcza siê podzia³ terenu na mniejsze nierucho-
mo�ci. Wydzielenia terenu nale¿y dokonywaæ w oparciu o kon-
cepcjê zagospodarowania planowanej inwestycji na etapie usta-
lania warunków zabudowy i zagospodarowania. Podzia³ powi-
nien zapewniaæ prawid³owe zagospodarowanie wydzielonych
nieruchomo�ci, umo¿liwiaæ dostêp do drogi publicznej i sieci
infrastruktury technicznej. Minimalna szeroko�æ dojazdu nie
powinna byæ mniejsza ni¿ 8,0 m,

d) wjazd na teren z istniej¹cej drogi gminnej, klasy dojaz-
dowej KD.

Zasady zabudowy terenu:
1) odleg³o�æ linii zabudowy- min. 6,0 m od krawêdzi jezdni

drogi KD,
2) zabudowê mieszkaniow¹ nale¿y realizowaæ jako obiekt

II kondygnacyjny z mo¿liwo�ci¹ wykorzystania III kondygnacji dla
celów u¿ytkowych. Architekturê budynku mieszkalnego dosto-
sowaæ wygl¹dem i skal¹ do otoczenia, wskazane nawi¹zanie
do formy regionalnej, dach spadzisty o symetrycznym uk³adzie
po³aci /dopuszczalny wielospadowy/,

3) zabudowê przeznaczon¹ na dzia³alno�æ gospodarcz¹
mo¿na realizowaæ jako obiekty wolno stoj¹ce, wbudowane lub
przybudowane do budynku mieszkalnego. Wysoko�æ budynków
us³ugowo-gospodarczych dostosowaæ do istniej¹cej zabudo-
wy i do wymogów technologicznych lecz nie wiêcej ni¿ 11 metrów,

4) dopuszczalna lokalizacja obiektów o lekkiej konstrukcji
na cele reklamowe,

5) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie,
dojazdy i doj�cia nie powinny ³¹cznie przekraczaæ 65 % po-
wierzchni dzia³ki, pozosta³¹ czê�æ nale¿y u¿ytkowaæ jako biolo-
gicznie czynn¹ tzn. trawniki, zieleñ ozdobna,

6) ogrodzenie w granicy dzia³ki: trwa³e, a¿urowe co naj-
mniej 0,6 m powy¿ej powierzchni terenu, maksymalnie do 1,8m.
Wyklucza siê ogrodzenia z p³yt ¿elbetowych,

7) wzd³u¿ granicy z terenami s¹siednich nieruchomo�ci
nale¿y wprowadziæ pasy zieleni izolacyjnej o szeroko�ci min.
2,0 m o zmiennej wysoko�ci, zimozielonej,

8) gospodarka odpadami:
a) komunalnymi - gromadzenie w pojemnikach lub kontene-

rach i usuwanie na  gminne sk³adowisko  odpadów w Dobrodzieniu,
b) innymi ni¿ komunalne  - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-

pisami szczególnymi.
9) Dla zabudowy mieszkaniowej z dzia³alno�ci¹ gospo-

darcz¹ ustala siê nastêpuj¹ce dopuszczalne poziomu ha³asu  i
wibracji:

             - od �róde³ komunikacji drogowej
                               Leg dla dnia [ 6oo - 22oo] -  60dB(A)
                               Leg dla nocy [ 22oo - 6oo] - 50dB(A)
              -od pozosta³ych obiektów i grup �róde³ ha³asu
                               Leg dla dnia [ 6oo - 22oo] -  50dB(A)
                               Leg dla nocy [ 22oo - 6oo] - 40dB(A).
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§ 4. Zasady obs³ugi w zakresie  infrastruktury technicznej
1. Zaopatrzenie w wodê - poprzez pod³¹czenie do sieci

wodoci¹gowej.
2. Odprowadzanie �cieków komunalnych - w mie�cie

Dobrodzieñ do sieci kanalizacji miejskiej, we wsiach: Gos³awi-
ce i My�lina przej�ciowo do szczelnych zbiorników okresowo
wybieralnych i wywóz do oczyszczalni �cieków w Dobrodzieniu,
docelowo do zbiorczego systemu kanalizacji.

3. Odprowadzanie �cieków deszczowych - do sieci ka-
nalizacji deszczowej.

4. Energia cieplna - ogrzewanie z indywidualnego �róde³
ciep³a, zalecane zastosowanie �róde³ o niskiej emisji.

5. Elektroenergetyka - poprzez pod³¹czenie do istniej¹-
cych sieci niskiego napiêcia na warunkach okre�lonych przez
dysponenta lub zarz¹dcê sieci.

6. Telekomunikacja - poprzez pod³¹czenie do istniej¹cej
sieci na warunkach dysponenta lub zarz¹dcy.

§ 5. Zasady zagospodarowania terenów i obiektów pod-
legaj¹cych ochronie kulturowej.

1) Wszelkie okryte w trakcie prac ziemnych przedmioty lub
obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegaj¹ ochro-
nie prawnej.

2) W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziem-
nych znalezisk archeologicznych inwestor ma obowi¹zek:

- powiadomiæ w³a�ciwy organ ds. ochrony zabytków o zna-
lezisku,

- przeprowadzenia na w³asny  koszt ratowniczych badañ
archeologicznych przez specjalistyczne placówki.

§ 6. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zago-
spodarowaniu przestrzennym ustala siê stawkê procentow¹ w
stosunku do wzrostu warto�ci nieruchomo�ci objêtych niniej-
szym planem, s³u¿¹ce naliczeniu jednorazowej op³aty w przy-
padku ich zbycia w ci¹gu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniej-
szego planu sta³y siê obowi¹zuj¹ce:

1) dla terenu oznaczonego symbolem MN -    5 %
2) dla terenu oznaczonego symbolem MN/UP -  15 %
3) dla terenu oznaczonego symbolem DG -     0 %
4) dla terenu oznaczonego symbolem KGPp; KD -     0 %.

§ 7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Do-
brodzienia.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

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

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

§2.1. Wprowadziæ do bud¿etu gminy zmianê planu wydat-
ków gminy o kwotê  76.000 z³, jak za³¹cznik nr 1.

§ 3.1. Wprowadziæ do bud¿etu gminy zmianê planu zadañ
inwestycyjnych, jak za³¹cznik nr 2.

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

Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Józef Szymoszek

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr III/18/2002

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 30 grudnia 2002r.

Wprowadziæ do Bud¿etu Gminy na 2002 rok zmianê pla-
nu wydatków

I. Zmniejszyæ plan wydatków bud¿etu gminy
                                                                   o kwotê   76.000,00
1. Dzia³ 010 ROLNICTWO I £OWIECTWO           7.500,00
Rozdzia³ 01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna

wsi                                                                                           7.500,00
Wydatki bie¿¹ce                                                          7.500,00
2. Dzia³ 600 TRANSPORT I £¥CZNO�Æ                 13.900,00
Rozdzia³ 60016 Drogi publiczne gminne             13.900,00
Wydatki maj¹tkowe                                                 13.900,00
w tym:
§  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

     13.900,00
3. Dzia³ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA        19.000,00
Rozdzia³ 75095 Pozosta³a dzia³alno�æ               19.000,00
Wydatki bie¿¹ce                                                                                19.000,00

786
Uchwa³a Nr III/18/2002

Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmian Bud¿etu Gminy na rok 2002.

4. Dzia³ 757 OBS£UGA D£UGU PUBLICZNEGO 21.000,00
Rozdzia³ 75702 Obs³uga papierów warto�ciowych, kredy-

tów i po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego   21.000,00
Wydatki bie¿¹ce                                                                              21.000,00
5. Dzia³ 801 O�WIATA I WYCHOWANIE                14.600,00
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe                       6.600,00
Wydatki maj¹tkowe                                                   6.600,00
w tym:
§  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                                      2.700,00
§  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿e-

towych                                                                                     3.900,00
Rozdzia³ 80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³       8.000,00
Wydatki bie¿¹ce                                                          8.000,00
II. Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu gminy
                                                                     o kwotê  76.000,00
l. Dzia³ 754 BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPO¯AROWA                                                          10.000,00
Rozdzia³ 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne       10.000,00
Wydatki bie¿¹ce                                                       10.000,00
2. Dzia³ 801 O�WIATA I WYCHOWANIE              63.000,00
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe                   55.000,00
Wydatki bie¿¹ce                                                       55.000,00
w tym:
§  4110  Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne       12.000,00
§  4120  Sk³adki na Fundusz Pracy                          2.000,00
§  4440  Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjal-

nych                                                                                      17.997,00
Rozdzia³ 80110 Gimnazja                                        8.000,00
Wydatki bie¿¹ce                                                          8.000,00
w tym:
§  4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników       5.000,00
§  4110  Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne     2.000,00
§  4120  Sk³adki na Fundusz Pracy                        1.000,00
3. Dzia³ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
                                                                                       3.000,00
Rozdzia³ 85404 Przedszkola                                   3.000,00
Wydatki bie¿¹ce                                                          3.000,00
w tym:
§  4110  Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne        2.000,00
§  4120  Sk³adki na Fundusz Pracy                          1.000,00.

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr III/18/2002

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

Wprowadziæ zmianê planu w za³¹czniku nr 3 do uchwa-
³y Rady Gminy Nr XXXVI/ 56/2002 z 30 stycznia 2002 r. "Plano-
wane zadania inwestycyjne"

1. Wprowadziæ zmianê planu w zadaniu o tre�ci "Budowa
drogi o nawierzchni asfaltowej Laskowice" kwotê 138.900 z³.
zastêpuje siê  kwot¹ 125.000 z³,  poz. 5.

2. Wprowadziæ zmianê planu w zadaniu o tre�ci "Moderni-
zacja kot³owni i instalacji c.o w Szkole Podstawowej w Gronowi-
cach" kwotê 35.000 z³  zastêpuje siê kwot¹ 28.400 z³, poz.15.
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Na  podstawie  art.18 ust. 2 pkt 4  ustawy  z  dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 ,
poz.1591,  2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz.558 i  Nr 113,
poz.984), art.124  ustawy  z  dnia  26 listopada  1998 r. o finan-
sach publicznych ( Dz.U. Nr 155, poz.1014 ,  1999 r. Nr 38, poz.360
,  Nr 49 ,  poz.485 , Nr 70 ,  poz.778  i  Nr 110 ,  poz.1255 ,   2000r.
Nr 6,  poz.69 ,  Nr 12 ,  poz.136  , Nr 48  , poz.550 , Nr 95,  poz.1041
Nr 119 ,  poz.1251 i  Nr 122, poz.1315,  2001 r. Nr 45,  poz.497, Nr
46, poz.499 , Nr 88 , poz.961, Nr 98 ,  poz.1070, Nr 100,  poz.1082,
Nr 102,  poz.1116 , Nr 125, poz.1368 i Nr 145,  poz.1623 , 2002r.
Nr 41, poz.363 i 365 , Nr 74, poz.676 , Nr 113 , poz.984 , Nr 153,
poz.1271 , Nr 156 , poz.1300 i Nr 200, poz.1685 ) ,  art. 3  i  art. 4
ustawy  z  dnia      26 listopada 1998 r . o dochodach jednostek
samorz¹du terytorialnego  w   latach  1999 - 2002  (  Dz.U. Nr
150, poz.983 i Nr 162, poz.1119,  2000 r. Nr 95, poz.1041, 2001r.
Nr 39,  poz.459 , Nr 55, poz.574 i Nr 145, poz.1623 ) oraz art.420
w zwi¹zku  z art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony �rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 i Nr 115, poz.1229;
2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984 i Nr 153, poz.1271 ) -
Rada Miejska  w  Le�nicy  uchwala ,  co  nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu gminy
                                                              o kwotê        60.000,-z³
z tego :
- dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia                                 60.000,-z³
   w tym:
   - § 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
                                                                                    60.000,-z³
 ( rozdzia³ 75801 Czê�æ o�wiatowa subwencji
 ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego    - 60.000,-z³
 - �rodki na dofinansowanie zakupu sprzêtu szkolnego do
    nowo wybudowanych obiektów o�wiatowych ).

§ 2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu gminy  o kwotê 63.000,-z³
tego:
- dzia³ 750 Administracja publiczna                         3.000,-z³
   w tym:
- rozdzia³ 75020 Starostwa powiatowe                   3.000,-z³
  -dotacja celowa na dofinansowanie zakupu      3.000,-z³
 wyposa¿enia technicznego dla Policji w Le�nicy
 - wydatki bie¿¹ce ( § 2320 - 3.000,-z³ )
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Uchwa³a Nr V/19/02
Rady  Miejskiej  w  Le�nicy

z dnia 30 grudnia  2002 r.

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

- dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                         60.000,-z³
   w tym:
- rozdzia³ 80110 Gimnazja                                      60.000,-z³
- "Utworzenie (budowa) Centrum Edukacji         60.000,-z³
Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej To¿samo�ci z

gimnazjum o profilu ekologicznym
 - zakup sprzêtu szkolnego
- wydatki bie¿¹ce       ( § 4210 - 60.000,-z³ ).

 § 3. Zmniejsza siê wydatki bud¿etu gminy
                                                                       o kwotê 3.000,-z³
z tego:
- dzia³ 750 Administracja publiczna                        3.000,-z³
   w tym:
- rozdzia³ 75020 Starostwa powiatowe                    3.000,-z³
-dotacja celowa na monta¿ instalacji gazowej w samo-

chodzie policyjnym dla policji w Le�nicy                         2.500,-z³
 - wydatki bie¿¹ce ( § 2320 - 2.500,-z³ )
-dotacja celowa na dofinansowanie zakupu            500,-z³
faxu dla Policji w Le�nicy
- wydatki bie¿¹ce ( § 2320 - 500,-z³ ).

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

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Ryszard Froñ

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r.o samorz¹dzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r .Nr 1 poz.1591 z
pó�n. zm. ) oraz art. 109 ustawy  z dnia 26 listopada 1998r o
finansach publicznych  (  Dz. U.  Nr 155  poz. 1014 z pó�n. zm. )-
Rada Gminy w Lubszy uchwala, co nastêpuje:
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Uchwa³a Nr II / 23 / 2002
 Rady Gminy w Lubszy

 z dnia 3 grudnia 2002 r.

 w sprawie zmian w bud¿ecie na rok 2002.

 § 1. Zwiêksza siê plan dochodów:

 Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                                                               2.500,-
 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê

w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin                                                     2.500,-
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§ 2. Zwiêksza siê plan wydatków:

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo                                                      6.000,-
 Rozdzia³ 01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitarna

wsi                                                                                                6.000,-
- wydatki maj¹tkowe                                                       6.000,-

          Dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-
ciwpo¿arowa                                                                            2.500,-

Rozdzia³ 75412 Stra¿e po¿arne                                                          2.500,-
- wydatki bie¿¹ce                                                            2.500,-

 § 3. Zmniejsza siê plan wydatków:

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                                                               6.000,-
Rozdzia³ 85315 Dodatki mieszkaniowe                     6.000,-
- wydatki bie¿¹ce                                                           6.000,-

§ 4. Zmienia siê za³¹cznik do bud¿etu nr 6 w sprawie wie-
loletniego  planu inwestycyjnego w zakresie wydatków roku 2002.

  ZWIÊKSZENIE PLANU
               Nazwa zadania                                              Kwota
  " Budowa wodoci¹gu Roszkowice,
Rogalice    i Borucice"                                                                   6.000,-

.

§ 5.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lubsza

Józef Poterek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym  ( Dz. U. z  2001r.  Nr 142 poz.
1591 z pó�n. zm. ) oraz art. 109 ustawy  z dni 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych  (  Dz. U.  Nr 155 poz. 1014 z pó�n. zm.)
-Rada Gminy w Lubszy uchwala, co nastêpuje:

 § 1.  Zwiêksza siê plan dochodów:

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia                                                         10.938,-
- czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorz¹du terytorialnego                                                10.938,-

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                                                     5.840,-
- �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych
 gmin, powiatów, samorz¹dów województw, pozyskane
 z innych �róde³ .            5.840,-

 § 2 .Zwiêksza siê plan wydatków:

   Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo                                                  7.000,-
Rozdzia³ 01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitarna

wsi                         7.000,-
- wydatki maj¹tkowe                                                        7.000,-
w tym dotacje                                                                 7.000,-

Dzia³ 750 Administracja publiczna                                              2.000,-
Rozdzia³ 75023 Urzêdy gmin                                                       2.000,-
- wydatki bie¿¹ce                                                            2.000,-
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ      2.000,-

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                                          21.278,-
 Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe                                     16.778,-
- wydatki bie¿¹ce                                                        16.778,-
w tym wynagr. i pochodne od wynagrodzeñ            1.100,-

Rozdzia³ 80110 Gimnazjum                                                    4.500,-
 - wydatki bie¿¹ce                                                          4.500,-
w tym wynagr. i pochodne od wynagrodzeñ              4.500,-

§ 3. Zmniejsza siê plan wydatków:

Dzia³ 750 Administracja publiczna                                          3.450,-
 Rozdzia³ 75047 Pobór podatków, op³at i niepodatkowych
                                nale¿no�ci bud¿etowych              3.450,-

 - wydatki bie¿¹ce                                                         3.450,-

 Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie                                             4.500,-
 Rozdzia³ 80110 Gimnazjum                                                     4.500,-
 - wydatki bie¿¹ce                                                         4.500,-

 Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
           5.500,-

 Rozdzia³ 92109 Domy i o�rodki Kultury, �wietlice i kluby
                                                                                         5.550,-
 - wydatki bie¿¹ce                                                          5.550,-
 w tym dotacje                                                                5.550,-

.
§ 4. Zmienia siê za³¹cznik do bud¿etu nr 8 w sprawie wy-

kazu podmiotów otrzymuj¹cych dotacje z bud¿etu w 2002 roku
na realizacjê zadañ publicznych.

Zwiêksza siê dotacjê dla ZGK w Lubszy o kwotê 7.000,-
Zmniejsza siê dotacje dla Gminnego O�rodka Kultury
                                                                                          5.550,-
§ 5 .Zmienia siê za³¹cznik do bud¿etu nr 6 w sprawie wie-

loletniego  planu inwestycyjnego w zakresie wydatków roku 2002.
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Uchwa³a Nr III / 24 / 2002
Rady Gminy w Lubszy

z dnia 30 grudnia  2002 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie na rok 2002.
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ZWIÊKSZENIE PLANU

            Nazwa zadania                                                                     Kwota

 "Wodoci¹g - przy³¹cza wodoci¹gowe Nowy �wiat"          7.000,-

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lubsza

Józef Poterek

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie  gminnym /Dz. U. z 2001r.142 poz. 1591; 2002 r .Nr
23 poz. 220, Nr  62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 / oraz art. 109 ust. 1,
art. 116 ust.4 , art. 118, art. 124 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 2 ust. 3 oraz art.
128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia  26 listopada  1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr  155 poz. 1014,  1999 r. Nr  38  poz. 360 ,
Nr 49 poz. 485 Nr 70 poz. 778 , Nr 110 poz. 1255,  2000 r. Nr 6
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Uchwa³a  Nr  II / 8/ 2002
Rady   Gminy  £ambinowice

z dnia 5  grudnia 2002 r.

         w  sprawie  zmiany  bud¿etu.

poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz.1041,Nr 119
poz. 1251 , Nr 122 poz. 1315, 2001 r.  Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz.
499, Nr 98 poz.1070,  Nr 102  poz. 1116 Nr 145 poz. 1623; 2002
r. Nr 41 poz. 363 i 365 Nr 74 poz. 676, Nr 156 poz. 1300, Nr 113
poz. 984/ -   Rada Gminy uchwala, co  nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê bud¿et  gminy po stronie dochodów
                                                            o kwotê  103.031,35 z³

Dzia³ 710 Dzia³alno�æ us³ugowa 586,35
Rozdzia³ 71035 Cmentarze 586,35

§ 270 �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin, powiatów, samorz¹dów
województw, pozyskane z innych �róde³ 586,35

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia 44.577,00
Rozdzia³ 75805 Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin 44.577,00

§ 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 44.577,00

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie 6.504,00
Rozdzia³ 80130 Szko³y zawodowe 1.200,00

§ 270 �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin, powiatów, samorz¹dów
województw, pozyskane z innych �róde³ 1.200,00

Rozdzia³ 80195 Pozosta³a dzia³alno�æ 5.304,00
§ 203 Dotacje celowe  otrzymane  z bud¿etu pañstwa na realizacjê  w³asnych zadañ bie¿¹cych

gmin 5.304,00

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna 305,00
Rozdzia³ 85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i  wychowawcze 305,00

§ 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami 305,00

Dzia³ 854 Edukacyjna opieka  wychowawcza 619,00
Rozdzia³ 85495 Pozosta³a dzia³alno�æ 619,00

§ 203 Dotacje celowe  otrzymane  z bud¿etu pañstwa na realizacjê  w³asnych zadañ bie¿¹cych
gmin 619,00

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 50.440,00
Rozdzia³ 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 50.440,00

§ 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami 50.440,00



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 34 - 1862 -          Poz. 790

§ 2. Zmniejsza siê  bud¿et gminy po stronie dochodów o kwotê  44.577,00 z³ :

§ 3. Zwiêksza siê bud¿et  gminy po stronie  wydatków  o kwotê  58.454,35 z³ :

Dzia³ 710 Dzia³alno�æ us³ugowa 586,35
Rozdzia³ 71035 Cmentarze 586,35

w tym:
wydatki bie¿¹ce 586,35

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie 6.504,00
Rozdzia³ 80130 Szko³y zawodowe 1.200,00

w tym:
wydatki bie¿¹ce 1.200,00

Rozdzia³ 80195 Pozosta³a dzia³alno�æ 5.304,00
w tym:
wydatki bie¿¹ce 5.304,00

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna 305,00
Rozdzia³ 85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i  wychowawcze 305,00

w tym:
wydatki bie¿¹ce 305,00

Dzia³ 854 Edukacyjna opieka  wychowawcza 619,00
Rozdzia³ 85495 Pozosta³a dzia³alno�æ 619,00

w tym:
wydatki bie¿¹ce 619,00

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 50.440,00
Rozdzia³ 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 50.440,00

w tym:
wydatki bie¿¹ce 50.440,00

§ 4. Dokonuje siê zmian planu Gminnego Funduszu
Ochrony �rodowiska,  zgodnie  z za³¹cznikiem  nr 1.

§ 5. Dokonuje siê zmian planu �rodka Specjalnego  przy
Urzêdzie Gminy  £ambinowice,  zgodnie  z za³¹cznikiem  nr 2.

§ 6. Ustalenie  planu przychodów i wydatków �rodka Spe-
cjalnego przy O�rodku Pomocy Spo³ecznej w £ambinowicach,
zgodnie z za³¹cznikiem  nr 3.

§ 7.  Wykonanie  uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy .

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

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

Przewodnicz¹cy
 Rady Gminy

Micha³  Serafin

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y  NrII/8/2002

Rady Gminy £ambinowice
z dnia 5 grudnia 2002 r.

Zwiêksza siê plan przychodów i wydatków
Gminnego  Funduszu Ochrony  �rodowiska  i Gospodar-

ki  Wodnej

PRZYCHODY:

1.  Wp³ywy z op³at i kar  za pozosta³e  rodzaje  gospodar-
czego   korzystania ze �rodowiska                                       15.000

WYDATKI :

1.  Realizacja zadañ modernizacyjnych i inwestycyjnych    s³u¿¹-
cych ochronie �rodowiska i gospodarki wodnej                  9.000

2.  Urz¹dzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewieñ,
zakrzewieñ oraz parków wiejskich                                       4.000

3.  Inne cele s³u¿¹ce ochronie �rodowiska w gminie
ustalone  przez Radê Gminy - realizacja zadañ w programie
"Odnowa wsi"                                                                 2.000

Dzia³ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie

posiadaj¹cych  osobowo�ci  prawnej 44.577,00
Rozdzia³ 75615 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego, podatku od czynno�ci cywilnoprawnych

oraz podatków i op³at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 44.577,00
§ 031 Podatek od nieruchomo�ci 17.577,00
§ 032 Podatek rolny 25.000,00
§ 033 Podatek le�ny 2.000,00
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y  NrII/8/2002

Rady Gminy £ambinowice
z dnia 5 grudnia 2002 r.

Zwiêksza siê plan  przychodów  i wydatków  �rodka
specjalnego przy Urzêdzie Gminy £ambinowice

W  Dziale        600     Transport i ³¹czno�æ
W  Rozdziale  60016  Drogi  publiczne  gminne

PRZYCHODY
1.  Zwiêksza  siê  plan �rodków  pieniê¿nych na pocz¹tek

okresu    sprawozdawczego                                                 206,00
2. Zwiêksza siê plan przychodów                         274,00

WYDATKI
1.  Zwiêksza siê plan wydatków
     w tym:  wydatki bie¿¹ce                                      480,00

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y  NrII/8/2002

Rady Gminy £ambinowice
z dnia 5 grudnia 2002 r.

Ustala  siê plan przychodów i wydatków �rodka Spe-
cjalnego przy O�rodku Pomocy Spo³ecznej w £ambinowicach

PRZYCHODY:
Dzia³       853      Opieka spo³eczna
Rozdzia³  85319 O�rodki pomocy spo³ecznej

1. Z tytu³u otrzymanych darowizn pieniê¿nych       1.000,00

WYDATKI :

1. Ustala  siê plan  wydatków                      1.000,00
     w tym: wydatki bie¿¹ce                                 1.000,00.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt.  4 ustawy z dnia  8 marca
1990 r .o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr  142 poz.
1591) art. 124 ustawy z dnia  26 listopada  1998r. o finansach
publicznych  (Dz. U.  Nr  155 poz. 1014,  1999 r. Nr 38 poz. 360, Nr
49 poz. 485, Nr 70  poz. 778 , Nr  110 poz. 1255,  2000 r. Nr 6 poz.
69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz.1041, Nr 119 poz.
1251, Nr  122 poz. 1315,  2001 r.  Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499,
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Uchwa³a  Nr  II /9/ 2002
Rady  Gminy  £ambinowice

z dnia  5  grudnia  2002  r.

w sprawie zmian  w bud¿ecie gminy .

Nr 88 poz. 961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100 poz. 1082, Nr 102 poz.
1116, Nr 106 poz.1149,  Nr 145 poz. 1623  )- Rada Gminy  uchwa-
la, co  nastêpuje:

§ 1. Zmniejsza  siê bud¿et gminy po stronie  wydatków o
kwotê  25.300,00 z³ w rozbiciu na:

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ 21.000,00
Rozdzia³ 60016 Drogi publiczne gminne

w tym: wydatek  inwestycyjny
21.000,00
21.000,00

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie 4.300,00
Rozdzia³ 80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³

w tym: wydatek bie¿¹cy
4.300,00
4.300,00

 Zwiêksza  siê bud¿et gminy po stronie  wydatków o kwotê  25.300,00  z³ w rozbiciu na:

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ 21.000,00
Rozdzia³ 60016 Drogi publiczne gminne

w tym: wydatki bie¿¹ce
21.000,00
21.000,00

Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4.300,00
Rozdzia³ 85401 �wietlice szkolne 4.300,00

w tym: wydatek bie¿¹cy
z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników

4.300,00
4.300,00

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza   siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

                                                                             Micha³  Serafin



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 34 -1864 -     Poz. 792

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  z dnia 8 marca 1990 r.  o
samorz¹dzie  gminnym  /Dz. U. z 2002r. Nr 142 poz. 1591; 2002
r. Nr  23 poz. 220, Nr  62 poz. 558, Nr 113 poz. 984  oraz art. 109
ust. 1, art. 116 ust.4 , art. 118, art. 124 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 2 ust. 3
oraz art. 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia  26 listopada  1998 r. o
finansach  publicznych (Dz. U. Nr  155 poz. 1014,  1999 r. Nr  38
poz. 360 , Nr 49 poz. 485 Nr 70 poz. 778 , Nr 110 poz. 1255, 2000
r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz.1041,Nr
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Uchwa³a  Nr  III /20 / 2002
Rady  Gminy  £ambinowice

z dnia  30 grudnia  2002  r.

w sprawie zmian  w bud¿ecie gminy .

119 poz. 1251 , Nr 122 poz. 1315, 2001 r Nr 45 poz. 497, Nr 46
poz. 499, Nr 98 poz.1070,  Nr 102  poz. 1116 Nr 145 poz. 1623,
2002r. Nr 41 poz. 363 i 365 Nr 74 poz. 676, Nr 156 poz. 1300, Nr
113 poz. 984/  - Rada Gminy uchwala ,co  nastêpuje:

§ 1. Zmniejsza  siê bud¿et gminy po stronie  dochodów
                                                            o kwotê  123.500,00 z³
 w rozbiciu na:

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo 1.900,00
Rozdzia³ 01022 Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t  oraz badania monitoringowe pozosta³o�ci

chemicznych i biologicznych w tkankach zwierz¹t i produktach pochodzenia
zwierzêcego 1.900,00

§ 049 Wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez jednostki samorz¹du
terytorialnego na podstawie odrêbnych ustaw 1.900,00

Dzia³ 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie

posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej 58.166,00
Rozdzia³ 75601 Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8.000,00

§ 035 Podatek od dzia³alno�ci gospodarczej  osób fizycznych, op³acany w formie  karty
podatkowej 8.000,00

Rozdzia³ 75615 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego, podatku od czynno�ci
cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych 45.166,00

§ 031 Podatek od nieruchomo�ci 31.966,00
§ 032 Podatek rolny 2.000,00
§ 033 Podatek le�ny 2.400,00
§ 049 Wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez jednostki  samorz¹du

terytorialnego  na podstawie odrêbnych ustaw 4.800,00
§ 069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 400,00
§ 091 Odsetki od nieterminowych wp³at  z tytu³u  podatków i op³at 3.600,00

Rozdzia³ 75616 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynno�ci  cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób
fizycznych 2.000,00

§ 045 Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynno�ci urzêdowe 1.000,00
§ 049 Wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez jednostki  samorz¹du

terytorialnego  na podstawie odrêbnych ustaw 1.000,00
Rozdzia³ 75618 Wp³ywy z innych op³at  stanowi¹cych dochody jednostek samorz¹du

terytorialnego  na podstawie ustaw 3.000,00
§ 041 Wp³ywy z op³aty skarbowej 3.000,00

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia 12.000,00
Rozdzia³ 75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe 12.000,00

§ 092 Pozosta³e odsetki 12.000,00

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna 12.434,00
Rozdzia³ 85315 Dodatki mieszkaniowe 12.434,00

§ 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ w³asnych zadañ
bie¿¹cych gminy 12.434,00

Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 39.000,00
Rozdzia³ 85401 �wietlice szkolne 10.000,00

§ 083 Wp³ywy z us³ug 10.000,00
Rozdzia³ 85404 Przedszkola 29.000,00

§ 083 Wp³ywy z us³ug 29.000,00



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 34 - 1865 -     Poz. 792

 Zwiêksza  siê bud¿et gminy po stronie   dochodów  o kwotê  123.500,00  z³ ,
w rozbiciu na:

§ 2. Zmniejsza siê  bud¿et  gminy po  stronie  wydatków o kwotê 13.500,00 z³ ,
  w rozbiciu na :

Dzia³ 750 Administracja publiczna 8.500,00
Rozdzia³ 75022 Rady  gmin 8.500,00

w tym :
wydatki bie¿¹ce 8.500,00

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 5.000,00
Rozdzia³ 90015 O�wietlenie  ulic , placów  i dróg 5.000,00

w tym wydatki bie¿¹ce 5.000,00

Zwiêksza  siê  bud¿et  gminy po  stronie  wydatków o kwotê  13.500,00 z³  w rozbiciu na :

Dzia³ 750 Administracja publiczna 8.500,00
Rozdzia³ 75023 Urzêdy gmin 8.500,00

w tym :
wydatki bie¿¹ce 8.500,00

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie 5.000,00
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe 5.000,00

w tym wydatki bie¿¹ce
z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników

5.000,00
2.200,00

§3. Wykonanie uchwa³y powierza   siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
 Rady Gminy

                                                    Micha³  Serafin

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo 1.900,00
Rozdzia³ 01022 Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t  oraz badania monitoringowe pozosta³o�ci

chemicznych i biologicznych w tkankach zwierz¹t i produktach pochodzenia
zwierzêcego 1.900,00

§ 069 Wp³ywy z  ró¿nych op³at 1.900,00

Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa 23.300,00
Rozdzia³ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 23.300,00

§ 075 Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych skarbu Pañstwa,
jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22.000,00

§ 091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 1.300,00

Dzia³ 750 Administracja publiczna 700,00
Rozdzia³ 75023 Urzêdy gmin 700,00

§ 069 Wp³ywy  z ró¿nych op³at 500,00
§ 045 Wp³ywy z op³aty  administracyjnej za czynno�ci urzêdowe 200,00

Dzia³ 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie

posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej 97.600,00
Rozdzia³ 75615 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego, podatku od czynno�ci

cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych 6.600,00

§ 034 Podatek od �rodków  transportowych 6.600,00
Rozdzia³ 75616 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego, podatku od spadków i darowizn,

podatku od czynno�ci  cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób
fizycznych 73.000,00

§ 031 Podatek od nieruchomo�ci 18.000,00
§ 032 Podatek rolny 36.000,00

§ 034 Podatek od �rodków transportowych 17.000,00
§ 091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 2.000,00

Rozdzia³ 75619 Wp³ywy z  ró¿nych  rozliczeñ 18.000,00
§ 046 Wp³ywy z op³aty  eksploatacyjnej 18.000,00



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 34 -1866 - Poz. 793-794

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591, 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984)
- Rada Miejska w Namys³owie uchwala, co nastêpuje:

 § 1.1. Zwiêksza siê plan dochodów gminy w 2002 roku w
dziale 758 - Ró¿ne rozliczenia o kwotê 240.887 z³ w zakresie
subwencji rekompensuj¹cej dochody utracone z tytu³u ulg i zwol-
nieñ ustawowych w podatkach rolnym, le�nym - 151.972 z³ oraz
subwencji o�wiatowej - 88.915 z³.

Zwiêkszeñ powy¿szych dokonano stosownie do pism Mi-
nistra Finansów Nr ST3-4820-68/2002 z dnia 1 pa�dziernika
2002r., Nr ST5-4820-101g/2002 z dnia 23 pa�dziernika 2002r.
oraz Nr ST5-4820-118g/2002 z dnia 10 grudnia 2002r.

2. Zwiêksza siê plan dochodów gminy w 2002 roku w
dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej o
kwotê 429.113 z³ tytu³em podatku od nieruchomo�ci od osób
prawnych.

3. Zmniejsza siê plan dochodów gminy w 2002 roku w
dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotê 270.000 z³ w
zakresie sprzeda¿y mienia - 120.000 z³ oraz wp³ywów z tytu³u
czynszów najmu - 150.000 z³.

4. Zmniejsza siê plan dochodów gminy w 2002 roku w
dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej o
kwotê 367.644 z³ tytu³em udzia³ów w podatku dochodowym od
osób fizycznych.
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Uchwa³a  Nr  III/28/02
Rady Miejskiej w Namys³owie

z dnia  30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy na 2002 rok.

5. Zwiêksza siê plan wydatków gminy w 2002 roku w dzia-
le 801 - O�wiata i wychowanie o kwotê 30.749 z³, z czego:

1/w rozdziale 80101 - Szko³y podstawowe o kwotê 23.992 z³,
i tak:
a) w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników -

    20.233 z³,
b) w § 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne - 3.519 z³,
c) w § 4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy - 240 z³,
2/w rozdziale 80110 - Gimnazja, w § 4010 - Wynagrodze-

nia osobowe pracowników o kwotê  6.757 z³.
6. Zwiêksza siê plan wydatków gminy w 2002 roku w dzia-

le 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 -
�wietlice szkolne o kwotê 1.607 z³, z czego:

1) w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników -
         1.337 z³,

2) w § 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne - 239 z³,
3) w § 4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy - 31 z³.

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§ 3.  Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Namys³owie.

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

Przewodnicz¹ca Rady
Teresa Ceglecka-Zielonka

Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopa-
da 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014,
1999r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110,
poz. 1255, 2000r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz.550,
Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, 2001 Nr
45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070,
Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 106, poz. 1149, Nr 125,
poz. 1368, Nr 145, poz. 1623, 2002r. Nr 41, poz. 363 i 365 Nr 74,
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Uchwa³a  Nr  III /30 /02
Rady Miejskiej w Namys³owie

z dnia  30 grudnia 2002 r.

w sprawie wykazu wydatków, które w 2002 roku nie wygasaj¹  z up³ywem roku bud¿etowego .

poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300,
Nr 200, poz.1685) -  Rada Miejska w Namys³owie uchwala ,co
nastêpuje:

 § 1. 1. Ustala siê wykaz wydatków, które w 2002 roku nie
wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego o ³¹cznej warto�ci
222.430,00 z³, i tak:



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 34  Poz.794         -1867 -

Lp. Nazwa zadania Kwota wydatku Termin realizacji

1. Gazyfikacja osiedla przy ul. 1 Maja. 70.000,00 30.11.2003r.

2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej dróg dojazdowych do
gruntów rolnych Namys³ów-Józefków i Kamienna-Michalice.

60.000,00 30.06.2003r.

3. Budowa sali gimnastycznej w Ligocie Ks. 50.000,00 10.01.2003r.

4. Zakup serwera, centrali telefonicznej i zestawu
komputerowego.

42.430,00 30.04.2003r.

2. Plan finansowy wydatków, które nie wygasaj¹ z up³y-
wem roku bud¿etowego w podziale na dzia³y i rozdzia³y klasyfi-
kacji wydatków z wyodrêbnieniem wydatków maj¹tkowych sta-
nowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§ 3.  Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-

Za³¹cznik do uchwa³y
Nr III/31/02  Rady Miejskiej w Namys³owie

z dnia 30 grudnia 2002 r.

Plan wydatków nie wygasaj¹cych z up³ywem roku bud¿etowego 2002

Dzia³ Rozdzia³ Wyszczególnienie
Planowany wydatek

600 Transport i ³¹czno�æ 60.000 z³

60016 Drogi publiczne gminne 60.000 z³

a) wydatki maj¹tkowe 60.000 z³

750 Administracja publiczna 42.430 z³

75023 Urzêdy gmin 42.430 z³

a) wydatki maj¹tkowe 42.430 z³

801 O�wiata i wychowanie 50.000 z³

80101 Szko³y podstawowe 50.000 z³

a) wydatki maj¹tkowe 50.000 z³

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
70.000 z³

90095 Pozosta³a dzia³alno�æ 70.000 z³

a) wydatki maj¹tkowe 70.000 z³

RAZEM: 222.430 z³

wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Namys³owie.

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

Przewodnicz¹ca Rady
Teresa Ceglecka-Zielonka



Poz. 795-796
Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr34                                      -1868 -

Dzia³aj¹c na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 26
listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014;
; 1999r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778, Nr 110
poz. 1255;  2000r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr
95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315;  2001 r. Nr 45
poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz. 961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100
poz. 1082, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368;  2002r. Nr 41 poz.
363,  Nr 41 poz. 365, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984. Nr 153 poz.
1271, Nr 156 poz. 1300, Nr 200 poz. 1685, Nr 213 poz. 1802, Nr
214 poz. 1806), Rada Miejska w Nysie uchwala, co nastêpuje:

§ 1.Dokonuje siê korekty za³¹cznika nr 1 i nr 2 do uchwa³y
Nr IV/45/02 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2002r. w
sprawie ustalenia wykazu wydatków bud¿etowych Gminy Nysa
na 2002 rok, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego,
poprzez wykre�lenie zadañ:

1/ drogi gminne dojazdowe do gruntów rolnych: Kêpnica -
Wierzbiêcice,
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Uchwa³a Nr V/62/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 28 stycznia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr IV/45/02 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wykazu
wydatków bud¿etowych Gminy Nysa na 2002 rok, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego .

2/ rozwój i poprawa infrastruktury technicznej - budowa
kanalizacji we wsiach.

§2. Inwestycje, które nie zosta³y zasilone w roku 2002,
finansowane bêd¹ ze �rodków bud¿etowych 2003 roku.

§3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

§4.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzê-
du Miejskiego w Nysie oraz w prasie lokalnej.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo
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Uchwa³a Nr IV/19/02
Rady Powiatu w Ole�nie

z dnia 30 grudnia 2002 r.

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

Na podstawie art. 109, art. 111 ust. 2, art. 116, art. 124 ust. 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych   /Dz.U.
Nr 155 poz. 1014 z pó�n. zm./ oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592;

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

§ 1. Zmniejszyæ plan dochodów powiatu o kwotê 16.545 z³,
w tym:



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 34 - 1869 -     Poz. 796



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 34 - 1870 -     Poz. 796

§ 6. Zwiêkszyæ plan rozchodów powiatu o kwotê 600.000 z³,
w tym :

§ 991  -  udzielone z bud¿etu po¿yczki i kredyty - 600.000 z³.

§ 7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu

Bernard Kus



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 34          Poz. 797- 1871 -

     Na podstawie art.22 ust. 1,2,3 pkt.2, ust. 4 i 6, art. 109,
art. 110 ust.1, art. 111 ust. 2, art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.
1014 z pó�n. zm.), oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
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Uchwa³a Nr IV/23/02
Rady Powiatu w Ole�nie

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie  zmian do uchwa³y Rady Powiatu Nr XXXV/223/01 z dnia 27 grudnia 2001r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu powiatu na 2002 rok.

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

§ 1.  Za³¹cznik nr 8 do uchwa³y bud¿etowej: Plan finanso-
wy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartogra-
ficznym otrzymuje brzmienie:

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

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

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

 Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu

                                                                           Bernard Kus



    Województwa Opolskiego Nr 34
Dziennik Urzêdowy

                          Poz. 798- 1872 -

Na podstawie art.130, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada
1998r.  - o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z
pó�n. zm.), uchwala siê,  co nastêpuje :

§1.Ustala siê wykaz  wydatków, które nie wygasaj¹ na
dzieñ 31 grudnia 2002 r. wraz z ostatecznymi terminami ich do-
konania - zgodnie z za³¹cznikami nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Ustala siê plan finansowy wydatków niewygas¹j¹-
cych,  zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.
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Uchwa³a Nr IV/19/02
Rady Powiatu Opolskiego

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasaj¹cych na dzieñ 31 grudnia 2002 roku.

§3.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr IV/19/02

Rady Powiatu Opolskiego
z dnia 30 grudnia 2002 r.

Lp Dzia³ Rozdzia³ Tytu³ Kwota Przeznaczenie Ostateczny termin

1 600 60014 TRANSPORT I £¥CZNO�Æ
- drogi publiczne

powiatowe
115.500,00

- Zimowe utrzymanie dróg-kwota
80.000,00 z³

- Roboty nawierzchniowe na drodze
Nr 27756 Chró�cina �Polska Nowa
Wie�-kwota 35.500,00 z³

31.03.2003

30.06.2003

2 853 85302
OPIEKA

SPO£ECZNA
- Domy Pomocy

Spo³ecznej

300.000,00

Wydatki remontowe
(adaptacja powierzchni)

31.08.2003

OGÓ£EM 415.500,00

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr IV/19/02

Rady Powiatu Opolskiego
z dnia 30 grudnia 2002 r.

Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Tytu³ Kwota

600 TRANSPORT I £¥CZNO�Æ 115.500,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 115.500,00

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 80.000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 35.500,00

853
OPIEKA SPO£ECZNA 300.000,00

85302
Domy Pomocy Spo³ecznej � DPS Prószków 300.000,00

4270
Zakup us³ug remontowych 300.000,00

I. OGÓ£ÊM 415.500,00

Wykaz wydatków, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bu-
d¿etowego 2002.

Plan finansowy wydatków nie wygasaj¹cych na 2003 r.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591
z pó�n. zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o
finansach publicznych ( Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z pó�n. zm.)-
Rada Miejska w Paczkwie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zmniejsza siê bud¿et po stronie wydatków:
Dzia³: 010 - Rolnictwo i ³owiectwo
Rozdzia³: 01095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                  o kwotê 11.000,00 z³.
(modernizacja dróg we wsi Kamienica)
Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie
Rozdzia³: 80110 - Gimnazja
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych        o kwotê 6.350,00 z³.
Dzia³: 853 - Opieka spo³eczna
Rozdzia³: 85319 - O�rodki pomocy spo³ecznej
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                         o kwotê 48,79 z³.
§ 4110 - sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                       o kwotê 537,45 z³.
§ 4120 - sk³adki na Fundusz Pracy          o kwotê 72,01 z³.
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Uchwa³a Nr IV/26/02
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany w bud¿ecie gminy Paczków na 2002 rok.

Zwiêksza siê bud¿et po stronie wydatków:
Dzia³: 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdzia³: 70095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych      o kwotê 6.000,00 z³.
Dzia³: 750 - Administracja publiczna
Rozdzia³: 75023 - Urzêdy gmin
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych      o kwotê 5.000,00 z³.
Dzia³: 801 - O�wiata i wychowanie
Rozdzia³: 80110 - Gimnazja
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿e-

towych                                                                 o kwotê 6.350,00 z³.
Dzia³: 853 - Opieka spo³eczna
Rozdzia³: 85319 - O�rodki pomocy spo³ecznej
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia      o kwotê 658,25 z³.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny Paczków.

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

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Paczkowie oraz w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
 Rady Miejskiej

Wac³aw Æwik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z pó�n. zm.) oraz art. 21 ust 1pkt. 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)  - Rada Gminy uchwala, co nastêpuje :

§ 1.Uchwala siê wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Strzeleczki na lata 2003 - 2007
w brzmieniu ustalonym w za³¹czniku.

§ 2.Zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad miesz-
kaniowego zasobu gminy okre�la odrêbna uchwa³a Rady Gminy.

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy .

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

Przewodnicz¹cy Rady
        Walter Wieja
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Uchwa³a  Nr  VI/43/03
Rady Gminy Strzeleczki

z dnia 27 marca 2003r.

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

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr VI/43/03
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 27 marca 2003r.

Wieloletni program
gospodarowania mieszkaniowym zasobem

Gminy  Strzeleczki na lata 2003 -2007

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych cz³onków wspól-
noty samorz¹dowej jest zadaniem w³asnym gminy, na³o¿onym
na ni¹ przez ustawê z dnia  21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego / Dz. U. Nr 71, poz 733 / zwana dalej ustaw¹.

O kszta³cie lokalnej polityki mieszkaniowej decyduj¹
wszelkie dzia³ania, decyzje i plany zmierzaj¹ce do zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych cz³onków wspólnoty samorz¹dowej przy
uwzglêdnieniu lokalnych uwarunkowañ spo³eczno - gospodar-
czych, a w szczególno�ci finansowych , demograficznych .
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ROZDZIA£ I

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

1. Wielko�æ zasobów mieszkaniowych gminy na stan
31.12 2001 w zarz¹dzie Gminnego Zak³adu Gospodarki Komu-
nalnej w Strzeleczkach / dalej zwany GZGK / wynosi 26 szt. lokali
mieszkaniowych z czego sprzedanych na rzecz najemców 1 szt. ,
stanowi¹cych w³asno�æ gminy 25 szt. / w tym lokale socjalne /.

Stopieñ sprywatyzowania mieszkañ wynosi 49 % . �red-
nia powierzchnia u¿ytkowa komunalnego lokalu mieszkalnego
waha siê w granicach 60,30 m2 .

1a.  Wielko�æ zasobów mieszkaniowych gminy bêd¹cych
w zarz¹dzie Gminnego Zespo³u  Ekonomiczno -  Administra-
cyjnego Szkó³ w Strzeleczkach / dalej zwany GZEAS /  wynosi 30 szt.
lokali mieszkaniowych. �rednia powierzchnia u¿ytkowa lokalu
mieszkalnego wynosi w granicach 65.48 m 2 .

 Rok     ilo�æ lokali  mieszkalnych     ilo�æ lokali  socjalnych

2001 56                                        -

2002 52                                         -

2003                          41                                           -

2004                          38                                           -

2005                         36                                           -

2006                         35                                            -.

2 .   Stopieñ  wyposa¿enia mieszkañ w podstawowe instalacje

1/ instalacja wodoci¹gowa                    98 %

2/     w .  C .                                               94 %

3 /   ³azienki

4 /  instalacja  gazowa                             0 %

5/  centralne ogrzewanie                        25 %

3 . Struktura  wiekowa budynków:

- wybudowane do 1040 roku              -  85 %
- wybudowane w latach 1941 -1950   -   0 %
- wybudowane w latach 1951-1960     -   0 %
- wybudowane w latach 1961 - 1970   -   0 %
- wybudowane w latach 1971 - i powy¿ej 15 %
- wybudowane w roku 1997                     -  0 %.

Zmniejszenie ilo�ci zasobów gminy , szczególnie w la-
tach 1999 do 2201, jest wynikiem prowadzonej na szerok¹ ska-
lê prywatyzacji mieszkañ.

W gminie w ostatnich latach zanik³o budownictwo zak³a-
dowe i spó³dzielcze a jedynie inwestorzy prywatni buduj¹ domy
jednorodzinne na w³asne potrzeby. Aktualnie na ukoñczeniu s¹
prace nad przestrzennym planem zagospodarowania gminy , w
którym przewidziane s¹ tereny pod budownictwo jednorodzin-
ne. Tereny te s¹ czê�ciowo uzbrojone lub w bliskiej odleg³o�ci
od terenów uzbrojonych.

ROZDZIA£  II
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wy-

nikaj¹cych ze stanu technicznego budynków i lokali z podzia-
³em na kolejne lata .

Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej Strzeleczki zwa-
ny dalej GZGK , zarz¹dzaj¹cy mieszkaniowym zasobem gminy,
przedk³ada corocznie projekt planu remontów w ujêciu rzeczo-
wym i finansowym w oparciu o stan techniczny budynków, kwa-
lifikuj¹cy do niezbêdnego remontu.

Projekt obejmuje analizê potrzeb w uk³adzie rzeczowym i
warto�ciowym w podziale na remonty finansowe z bud¿etu gmi-
ny i ze �rodków w³asnych.

W planie remontów na lata 2001 i 2003  nie przewidziano
planowych remontów budynków, bêd¹ tylko usuwane roboty
awaryjne .

Remonty i inwestycje w lokalach stanowi¹cych mieszka-
niowy zasób gminy Strzeleczki .

Z uwagi na stan techniczny budynków komunalnych ko-
nieczne jest przeprowadzenie remontów i modernizacji w takim
zakresie , aby mo¿na by³o zapewniæ bezpieczne oraz dogodne
warunki lokalowe mieszkañcom gminy, ustala siê zakres oraz
kolejno�æ przedsiêwziêæ zgodnie z mo¿liwo�ciami finansowymi
gminy , GZGK i GZEAS i wspólnot mieszkaniowych.

Okres realizacji  �rodki bud¿etu     �rodki GZEAS  �rodki GZGK     Razem

2001-2206         na remonty           na remonty     na remonty

                        w tys. z³                w tys.z³         w tys. z³         w tys.z³

2001                          -                             -                      -                  -

2002                          -                              -                      -                  -

2003                          -                         -                   -               -

2004                      15,0                           -                       -                15,0

2005                      15,0                           -                      -                 15,0

2006                      15,0                           -                      -                 15,0.

ROZDZIA£  III
Planowana sprzeda¿ lokali mieszkalnych w latach
2003 - 2007

Lokale s¹ zbywane aktualnym najemcom na zasadach
preferencyjnych zachêcaj¹cych do ca³kowitego wykupu miesz-
kañ w poszczególnych budynkach - czyli do pe³nej prywatyzacji.
Na dzieñ 31 grudnia  2001 r.ilo�æ sprzedanych lokali mieszkal-
nych wynosi  24 szt.

W kolejnych latach przewiduje siê sprzeda¿ lokali :

Stan na dzieñ 31-12-2001           szt. lokali   mieszkalnych
2002 2 Dobra
2003 11 ZOZ
2004 3 Zielina
2005 2 Bu³awa + 2 Dobra
2006 1  Bu³awa

ROZDZIA£  IV
Zasady polityki  czynszowej

  W lokalach wchodz¹cych w sk³ad mie4szkaniowego za-
sobu gminy ustala siê stawki czynszu za 1 m2 ;powierzchni u¿yt-
kowej lokalu z uwzglêdnieniem czynników obni¿aj¹cych  i pod-
wy¿szaj¹cych ich warto�æ u¿ytkow¹ raz w roku , pocz¹wszy od II
kwarta³u.
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W czynnikach obni¿aj¹cych uwzglêdniono , oprócz okre-
�lonych w ustawie , czynniki wynikaj¹ce z modernizacji lokali
mieszkalnych przez najemców.

Od stawki bazowej uchwalonej przez Wójta Gminy Strze-
leczki nale¿y stosowaæ n / w czynniki zmniejszaj¹ce i zwiêksza-
j¹ce warto�æ u¿ytkow¹ , dotycz¹ce :

 1 .  Po³o¿enia budynku
 2 . Po³o¿enia lokalu w budynku

Czynniki dodatkowe wp³ywaj¹ce na poziom czynszu
podstawowego

Obni¿aj¹ce stawkê       % obni¿ki w stosunku  Podwy¿szaj¹ce stawkê  % podwy¿szenia w
bazow¹                              do stawki bazowej          bazow¹                       stosunku do stawki
                                                                                                                          bazowej

Mieszkanie w budynku                50                    w.c lub ³azienka                           20
przeznaczone do
rozbiórki*

Mieszkanie bez urz¹dzeñ
wodoci¹gowych lub                     30                 centralne ogrzewanie                        15
kanalizacyjnych

Mieszkanie z kuchni¹
bez po�redniego                         10                 mieszkanie po³o¿one                           5
o�wietlenia naturalne                                      w II strefie **

Mieszkanie po³o¿one                                      mieszkanie po³o¿one
w III strefie                                    5                 w I strefie **                                     10

                                                                       Mieszkanie z urz¹dzeniami

                                               wod-kan. bez w.c.                              10
                                                                        lub ³azienkami

Obja�nienia :
· - Decyzja starosty
** - Usytuowanie mieszkania w strefie I , II , III - wg poni¿-

szego podzia³u gminy Strzeleczki na strefy :
Strefa I - obejmuje nastêpuj¹ce miejscowo�ci:
Strzeleczki
Strefa II - obejmuje nastêpuj¹ce miejscowo�ci :
Moszna , Dobra ,Smolarnia ,Rac³awiczki, Kuja wy , Zielina
Strefa III - obejmuje nastêpuj¹ce miejscowo�ci :
Pisarzowice , Komorniki, £owkowice, �cigów,
Wawrzyncowice oraz przysió³ki :
Nowy Bud, Nowy M³yn, Serwitut , Kopalina, Bu³awa,
Urszulanowice.

 3 . Wyposa¿enia budynku i lokalu w urz¹dzenia technicz-
ne i instalacje oraz ich stan :

        - Brak instalacji c . o w lokalu               - 10 %
        - brak ³azienki w lokalu                           - 10 %
        - brak w.c w lokalu                                  - 10 %
      .
  4 .  Ogólnego stanu technicznego budynku

 -  wymiana okna przez najemcê za ka¿de okno o pow .
powy¿ej 1 m2   - przez 5 lat- 5 %,

- wymiana [przez najemcê instalacji c.o , wodnej , kanali-
zacji i elektrycznej w ca³ym mieszkaniu za ka¿dy rodzaj instalacji
- przez 5lat  - 5 %,

 -  wymiana drzwi wej�ciowych do mieszkania przez na-
jemcê przez  - 3 lata - 5 %.

Dopuszcza siê wprowadzenie przez Wójta Gminy Strze-
leczki innych czynników zmniejszaj¹cych czynsz lub w przypad-
ku zmiany przepisów, zwiêkszaj¹cych czynsz.

Najemca mo¿e wprowadziæ w lokalu ulepszenia tylko za
zgod¹ wynajmuj¹cego, na podstawie pisemnego uzgodnienia.

Podwy¿ki czynszu powinny kszta³towaæ siê na górnym
pu³apie warto�ci dopuszczalnych ustaw¹.

Osoby otrzymuj¹ce lokal komunalny / z wy³¹czeniem loka-
lu socjalnego / zobowi¹zane s¹ do wp³acenia w dniu zawarcia
umowy kaucji w wysoko�ci 10 - krotnego miesiêcznego czynszu
za dany lokal, obni¿ony wg stawek obowi¹zuj¹cych w dniu za-
warcia umowy.

Stawki czynszu za lokal socjalny nale¿y ustalaæ w wysoko-
�ci po³owy stawki najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w gmin-
nym zasobie mieszkaniowym.

Celem zapewnienia sp³aty nale¿nego czynszu nale¿y pro-
wadziæ pe³n¹ windykacjê nale¿no�ci czynszowych, a w przypad-
ku trudnej sytuacji finansowej najemcy zaproponowaæ mu ugo-
dê w sprawie sp³at zaleg³o�ci i bie¿¹cych nale¿no�ci lub je�li
spe³nia warunki zaproponowaæ lokal socjalny lub lokal o mniej-
szej powierzchni u¿ytkowej.

  W latach nastêpnych - do roku 2006, kolejne podwy¿ki
czynszu mog¹ byæ dokonywane wg zasady przyjmuj¹cej wyli-
czenia ze wzrostem nie przekraczaj¹cym ka¿dorazowo 10,1 %.
Przyjmuj¹c tylko inflacyjny wzrost stawki odtworzeniowej oraz
wzrost stawki czynszu wg �redniorocznego wzrostu cen towa-
rów i us³ug konsumpcyjnych , stawka czynszu praktycznie nie
mo¿e wzrosn¹æ wiêcej ni¿ 10,1 %

L.p Wyszczególnienie                      2001r.2002r.2003r.2004r.2005r.2006r.

1. Przewidywalny  wska�nik wzrostu
Cen towrów i us³ug   art. 9 ust.o
Ochronie praw lokatorów ...    %            10.1   10.1   10.1   10.1   10.1     10.1

2. Maksymalna stawka bazowa                 10.5   11.6    12.8  14.1   15.5     17.0
czynszu w z³ / m2
3 . Wska¿nik przeliczeniowy 1 m2

      pow. u¿ytkowej bud. Mieszkl.
za II pó³rocze roku przed.w z³                1990  2315  2660    2920 3060   3200
4 .Czynsz wg stawki odtworz./ 3%/      5.97  6.94   7.98     8.76  9.18    9.60

W stosunku do nowo wynajmowanych lokali stawka czyn-
szu ustalona bêdzie w oparciu o wska¿nik warto�ci odtworze-
niowej budynku na dzieñ spisania umowy najmu:

2003 - 2.0 % - warto�ci odtworzeniowej budynku
2004 -  2.5 % -   "                   "                      "
2005 -  3.0 % -    "                  "                      "
2006 - 3.0%  -    "                  "                      "
2007 -  3.0 % -    "                  "                      ".

ROZDZIA£ V
Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami

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

Zarz¹dzanie lokalami i budynkami wchodz¹cymi w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy Strzeleczki powierzone jest
Gminnemu Zak³adowi Gospodarki Komunalnej oraz Gminne-
mu Zespo³owi Ekonomiczno- Administracyjnemu Szkó³.
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W latach nastêpnych przewiduje siê przejêcie polityki
mieszkaniowej w Urzêdzie Gminy Strzeleczki..

Wszystkie budynki oraz lokale wchodz¹ce w sk³ad miesz-
kaniowego zasobu gminy winny byæ zarz¹dzane przez Urz¹d
Gminy.

Urz¹d Gminy winien równie¿ zarz¹dzaæ Wspólnotami
Mieszkaniowymi , w których znajduj¹ siê lokale gminy do czasu
zbycia ostatniego lokalu w budynku b¹d� przejêcia uchwa³¹ za-
rz¹du wspólnoty przez pozosta³ych wspó³w³a�cicieli.

Zarz¹d mieszkaniowym zasobem gminy mo¿e byæ pro-
wadzony wy³¹cznie pod nadzorem osoby posiadaj¹cej licencjê
zarz¹dcy nieruchomo�ci.

Politykê remontow¹ nale¿y prowadziæ poprzez zlecanie
us³ug na zewn¹trz.

W miarê up³ywu lat z uwagi na prowadzon¹ sprzeda¿ lo-
kali maleæ bêd¹ zasoby gminy.

ROZDZIA£ VI.
�ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej w ko-

lejnych latach.

�ród³em finansowania gospodarki mieszkaniowej gminy
bêd¹ dochody w tys. z³

1. Z czynszu mieszkaniowego w wysoko�ci     -        95,4
2. Dochody z najmu lokali u¿ytkowych               -        43,6
3. Wp³ywy z najmu gara¿y                                     -          2,2
4. Dotacje z bud¿etu gminy na remonty             -            -
5. Dotacje z bud¿etu gminy na inwestycje         -           -
6.  Inne wp³ywy                                                        -           -

      Ogó³em wp³ywy                                                  -    141,2

�ród³a finansowania w latach 2002-2006 przyjêto wg za-
³o¿eñ:

- komunalne zasoby mieszkaniowe i wp³ywy z uwagi na
sprzeda¿ mieszkañ bêd¹ mala³y rocznie w tempie ok. 10 % ,
wp³ywy za najem lokali w wysoko�ci ok. 10 %, wp³ywy za lokale
u¿ytkowe bêd¹ wzrastaæ w tempie ok. 5% rocznie, natomiast
maleæ z uwagi na sprzeda¿ w temp. 10 % rocznie.

�ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej gminy
bêd¹ w latach 2003 - 2007 r. w tys. z³.

L.p.        Przychody             2003  2004  2005  2006  2007

1 .  Czynsze za najem        90.6  86.0   81.7   77.6    73.72
2 .  Wp³ywy za lokale
         u¿ytkowe
3.  Wp³ywy za najem             41.6  39.7   37.9   36.1    34.40
3. Gara¿y                                   2.0    1.8     1.6     1.5      1.4
4. Dotacje gminy na                  -         -       -        -         -
remonty
5.  Dotacje gminy na           -         -       -        -         -            inwestycje

 Ogó³em przychody                    141.9    149.2   142.4    136.1   130.0

ROZDZIA£ VII.
Wysoko�æ wydatków w kolejnych latach z podzia³em

na koszty bie¿¹cej konserwacji, koszty remontów oraz kosz-
ty modernizacji lokali i budynków wchodz¹cych w  sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy , koszty zarz¹du nierucho-
mo�ciami wspólnymi, których gmina jest jednym ze wspó³-
w³a�cicieli .

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

L.p.       Koszty                             2003   2004   2005   2006   2007

1 .   Zarz¹du                                     -           -          -          -         -
2. Remonty budynków                    -           -          -         -          -
3. Remonty czê�ci
Wspólnych                                  -           -         15.0    15.0     15.0
4. Bierz¹ce eksploatacji  141.9   134.2  127.4  121.1   115.0
5.  Inwestycje

        Ogó³em                             141.9   134.2  142.4  136.1    130.0.

ROZDZIA£ VIII
Inne dzia³ania maj¹ce na celu poprawê wykorzystania i

racjonalizacjê gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy.

Realizacja programu szczególnie w zakresie prowadzo-
nej gospodarki  remontowo - konserwacyjnej :

- poprawi stan techniczny budynków
- podniesie znacznie warto�æ obiektów
- poprawi estetykê obiektów
- stworzy lepsze warunki wnêtrz
- uporz¹dkuje otoczenie budynków.

Prawid³owo prowadzone prace remontowe zapobiegaj¹
dewastacji obiektu, pogorszeniu stanu technicznego czyli spadku
jego warto�ci.

Przejêcie przez Gminê zarz¹dzania nieruchomo�ciami
mieszkalnymi sprawdzi³o siê. Rada Gminy oraz Wójt Gminy okre-
sowo otrzymuj¹ zestawienia wyników z bie¿¹cej dzia³alno�ci w
zakresie gospodarki remontowo - finansowej. Sta³a kontrola  i
nadzór zapewnia prowadzenie intensywnego i szerokiego wa-
chlarza us³ug remontowych.

Prowadzona intensywna sprzeda¿ lokali doprowadzi do
likwidacji zarz¹dzania Wspólnotami Mieszkaniowymi i do sku-
pienia siê wy³¹cznie na lokalach komunalnych oraz ich remoncie.

W³a�ciwe kierunki dzia³añ w zakresie gospodarowania miesz-
kaniowym zasobem Gminy ureguluje ponadto niniejszy program,
który ustali zasady postêpowania na piêæ najbli¿szych lat.

Sami w³a�ciciele i najemcy bêd¹ bardziej troszczyæ siê o bu-
dynki w których mieszkaj¹.

Dla uzyskania wymienionych efektów, w tym w du¿ej mierze
niezbêdna jest jasna polityka w³adz gminy oraz jednoznaczny stan
finansowy zak³adów komunalnych i mieszkañców gminy. Wskazane
jest rozwi¹zanie , w którym gmina poprzez wydzia³ polityki mieszka-
niowej bêdzie pe³niæ rolê zarówno kontrolera jak i decydenta oraz
ustalaæ zasady polityki mieszkaniowej gminy.
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Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) -  Rada Miejska w Uje�dzie
uchwala,  co nastêpuje :

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

§ 2. Traci moc uchwa³a Nr XIII/87/99 z dnia 27 listopada
1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Ujazd.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Ujazd.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po 14 dniach
od daty jej og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Ko³odziej

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VIII/34/2003
Rady Miejskiej w Uje�dzie

z dnia 25 marca 2003 r.

STATUT
GMINY UJAZD

Rozdzia³ I. Postanowienia ogólne

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

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

3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej
w Uje�dzie,

4) tryb pracy Burmistrza Ujazdu,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w Uje�-

dzie,
6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej

komisji i Burmistrza Ujazdu, oraz korzystania z nich,
7) zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej,
8) wykaz pracowników mianowanych zatrudnionych w

Urzêdzie Miejskim.

§ 2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ gminê Ujazd,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w Uje�-

dzie,
3) komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Miej-

skiej w Uje�dzie,
4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê

Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Uje�dzie,
5) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Ujazdu,
6) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Ujazd,
7) Urzêdzie - nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Miejski w

Uje�dzie.
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Uchwa³a Nr VIII/34/2003
Rady Miejskiej w Uje�dzie

z dnia 25 marca 2003r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ujazd.

Rozdzia³ II. Gmina

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

§ 4. 1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Strzeleckim, w
Województwie Opolskiem i obejmuje obszar 83,3 km2.

2. Granice terytorialne Gminy przedstawione s¹ na mapie
stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do Statutu.

3. Gmina Ujazd obejmuje terytorium miasta Ujazd z osie-
dlem Goj oraz terytoria so³ectw:

1) Balcarzowice,
2) Jaryszów z przysió³kiem Kolonia Jaryszowska,
3) Klucz z przysió³kiem Wapiennik,
4) Niezdrowice z przysió³kiem Wydzierów,
5) Nogowczyce,
6) Olszowa z przysió³kami: Janków, Komorniki i Ksiê¿y Las,
7) Sieroniowice z przysió³kiem Grzeboszowice,
8) Stary Ujazd z przysió³kami: Ferdynand i Kopanina,
9) Zimna Wódka z przysió³kami: Buczki i Weso³ów.

§ 5. 1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy
jednostki organizacyjne wyszczególnione w za³¹czniku nr 2 do
Statutu.

2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organi-
zacyjnych.

§ 6. 1. Herbem Miasta i Gminy Ujazd s¹ dwa pastora³y i
mitra biskupia w nastêpuj¹cym uk³adzie:  tarcza herbowa nie-
bieska, dekoracyjnie os³oniêta czerwonym aksamitem ze z³oty-
mi koronkami; ca³o�æ zwieñczona z³ot¹ koron¹ ksi¹¿êc¹. W �rod-
ku tarczy figuruje z³ota infu³a (mitra), a po jej bokach symetrycz-
nie dwa pastora³y. Wizerunek herbu przedstawia za³¹cznik nr 3

2. Herb stanowi dobro Gminy i podlega ochronie.
3. U¿ywanie nazwy Gminy wraz z herbem w celach rekla-

mowych wymaga zgody Rady.
4. Osoby szczególnie zas³u¿one dla Gminy Ujazd mog¹

byæ wyró¿nione przyznaniem tytu³u "Honorowy Obywatel Gminy
Ujazd" lub "Zas³u¿ony dla Gminy Ujazd".

5. Szczegó³owe zasady przyznawania wyró¿nienia jak w
pkt.4 okre�lone s¹ odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej.

§ 7.Siedzib¹ organów Gminy  jest miasto Ujazd.

Rozdzia³ III. Jednostki pomocnicze Gminy

§ 8. 1. Jednostkami pomocniczymi gminy  s¹ so³ectwa
oraz miasto Ujazd.

2. Tworzenie, ³¹czenie podzia³, znoszenie oraz zmiana gra-
nic so³ectw lub miasta Ujazd mo¿e byæ podjête z inicjatywy Rady
lub mieszkañców zainteresowanego so³ectwa lub miasta, wy-
ra¿onego w formie uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub Zebrania
Mieszkañców i wymaga przeprowadzenia konsultacji z jej miesz-
kañcami.

3.  Wniosek dotycz¹cy utworzenia jednostki pomocniczej
musi byæ poparty przez co   najmniej 25% mieszkañców terenu,
którego wniosek dotyczy.
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4. Konsultacje przeprowadza siê przez umo¿liwienie miesz-
kañcom zg³oszenia uwag do projektu uchwa³y o czynno�ciach,
o których mowa w pkt 2, przez okres 30 dni od dnia podania jej
tre�ci do publicznej wiadomo�ci.

5. Projekt granic so³ectw lub miasta sporz¹dza Burmistrz
w uzgodnieniu z inicjatorami.

6. Przebieg granic jednostek pomocniczych jak w pkt.6
powinien uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne,
komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.

§ 9. Uchwa³y, o tworzeniu, ³¹czeniu, podziale, i znoszeniu
jednostki pomocniczej  powinny okre�laæ w szczególno�ci:

1) obszar,
2) granice,
3) nazwê jednostki pomocniczej.

§ 10. 1. Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospo-
darkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodaruj¹ �rodkami
wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te �rodki na reali-
zacjê przyznanych zadañ.

3. Rada uwzglêdnia wnioski so³ectw i miasta w uchwale
bud¿etowej.

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

5. Jednostki pomocnicze mog¹ podejmowaæ decyzje o
wydatkowaniu �rodków bud¿etowych ka¿dorazowo do kwoty
okre�lonej zgodnie z pkt.2.

6. Decyzje, o których mowa w pkt. 2 - 5, s¹ wi¹¿¹ce dla
osób sk³adaj¹cych o�wiadczenia woli w zakresie zarz¹du mie-
niem Gminy.

Rozdzia³ IV. Organizacja wewnêtrzna Rady

§ 11. 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 swojej dzia³alno�ci.

§ 12. Do wewnêtrznych struktur Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) 2-ch Wiceprzewodnicz¹cych,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Komisje sta³e, wymienione w Statucie,
5) dora�ne komisje do okre�lonych zadañ.

§ 13. 1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e Komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Bud¿etu, Finansów i Gospodarki,
3) Rolnictwa , Ochrony �rodowiska i Porz¹dku Publicznego,
4) Kultury, O�wiaty i Spraw Spo³ecznych.

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

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

2. Pracê Rady organizuje i prowadzi obrady Przewodni-
cz¹cy.

3. Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecno-
�ci w³a�ciwy Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególno�ci:

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

uchwa³,

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

wykonywania przez radnych ich mandatu.

§ 15.W przypadku odwo³ania lub rezygnacji z funkcji b¹d�
wyga�niêcia mandatu Przewodnicz¹cego lub jednego z Wice-
przewodnicz¹cych Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej
najbli¿szej sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.

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

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

§ 17.1. Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia Burmistrz
poprzez utworzenie Biura Rady.

2. Przewodnicz¹cy Rady przekazuje Burmistrzowi zawia-
domienie o konieczno�ci przygotowania materia³ów dla potrzeb
Rady nie pó�niej ni¿ 3 dni robocze przed terminem ich wykorzy-
stania.

Rozdzia³ V. Tryb pracy Rady

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

2. Podjête przez Radê uchwa³y mog¹ mieæ charakter:
1) postanowieñ proceduralnych,
2) deklaracji - zawieraj¹cej samo zobowi¹zanie siê do

okre�lonego postêpowania,
3) o�wiadczeñ - zawieraj¹cych stanowisko w okre�lonej

sprawie,
4) apeli - zawieraj¹cych formalne niewi¹¿¹ce wezwania

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

5) opinii - zawieraj¹cych  o�wiadczenia wiedzy oraz oceny.

§ 19.  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-AB-0911-1-43/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r. stwier-
dzaj¹ce niewa¿no�æ tego zapisu.

§ 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 porz¹dku obrad.
3. O terminie, miejscu i porz¹dku obrad sesyjnych powia-

damia siê radnych najpó�niej na 5 dni przed terminem obrad,
za po�rednictwem poczty lub w inny skuteczny sposób.

4. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
po�wiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania
bud¿etu przesy³a siê radnym najpó�niej na 6 dni przed sesj¹.

5. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w
pkt. 4 i 5 ,Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wy-
znaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji
mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed
g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku
obrad.

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

§ 21. 1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po za-
siêgniêciu opinii Burmistrza ustala listê osób zaproszonych na
sesjê.

2. W sesjach Rady mog¹ braæ udzia³, wyznaczeni przez
Burmistrza kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych pod-
legaj¹cych kontroli Rady.
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§ 22. Burmistrz obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej po-
mocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 23. Publiczno�æ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje
wyznaczone dla niej miejsca lub inne wskazane przez Przewod-
nicz¹cego.

§ 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 terminie na kolejnym posiedzeniu
tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w pkt. 1,
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 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 ich zakoñ-
czeniem, 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 8 radnych.

2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady
spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak Przewodnicz¹cy mo¿e
pomin¹æ punkty porz¹dku obrad wymagaj¹ce podjêcia uchwa³..

§ 27.1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: "Otwieram �� sesjê Rady
Miejskiej w Uje�dzie".

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

§ 28.Po otwarciu sesji i przedstawieniu porz¹dku obrad
Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w
sprawie zmiany porz¹dku obrad.

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

dejmowanych w okresie  miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie z dzia³alno�ci Burmistrza w okresie miê-

dzysesyjnym, zw³aszcza z wykonywania uchwa³ Rady, oraz z do-
konanych zmian bud¿etowych,

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

sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.

§ 30.1. Sprawozdanie, o jakim mowa w § 29 pkt 3, sk³ada
Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona.

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

§ 31.1. Interpelacje i zapytania radnych s¹ kierowane do
Burmistrza .

2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasad-
niczym charakterze.

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

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

5. Odpowied� na interpelacje jest udzielana w formie pi-
semnej.

6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Burmistrz lub w³a-
�ciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Burmistrza,
do 14 dni od daty jej otrzymania.

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

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

§ 32.1. Zapytania radny sk³ada  w sprawach aktualnych
problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkret-
nym stanie faktycznym.

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

3. Je�li bezpo�rednia odpowied� na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.
Paragraf 31 pkt. 5, 6  stosuje siê odpowiednio.

§ 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 pkt. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do 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 regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy mo¿e poddaæ pod

g³osowanie Rady ju¿ po dopuszczeniu jednego g³osu "za" i jed-
nego g³osu "przeciw" wnioskowi.
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§ 37.1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy
Rady zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê w
celu umo¿liwienia w³a�ciwej Komisji lub Burmistrzowi ustosun-
kowania siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a je�li
zaistnieje taka konieczno�æ - przygotowania poprawek w rozpa-
trywanym dokumencie.

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

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

§ 38.1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê " Zamykam ���
sesjê Rady Miejskiej w Uje�dzie".

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

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

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

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

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

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

§ 41.1. Protokó³ z sesji odzwierciedla 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 oraz protokolanta,

2) stwierdzenie prawomocno�ci posiedzenia,
3) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
4) ustalony porz¹dek obrad,
5) przebieg obrad, a w szczególno�ci tre�æ wyst¹pieñ albo

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

6) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³o-
sów: "za", "przeciw" i "wstrzymuj¹cych siê" ,

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

8) podpis przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹-
cej protokó³.

§ 42.1. Radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia
do protoko³u w trakcie obrad lub nie pó�niej ni¿ na najbli¿szej
sesji, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy
Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu ta�my ma-
gnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.

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

3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protoko³u z poprzed-
niej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w pkt. 2.

§ 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�wiadczenia i inne dokumenty
z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Rady.

2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Burmistrzowi naj-
pó�niej w ci¹gu 3 dni od dnia zakoñczenia sesji.

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

§ 44.Uchwa³y, o których mowa w § 18, s¹ sporz¹dzone w for-
mie odrêbnych dokumentów, chyba, ¿e Rada postanowi inaczej.

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

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

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

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

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

uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y
oraz informacjê o skutkach finansowych jej realizacji.

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

§ 46.Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym zna-
czeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê
wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych
i neologizmami.

§ 47.Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania
Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub w poro-
zumieniu z organami administracji rz¹dowej lub innymi organa-
mi, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk³adany jest projekt
uchwa³y akceptowany przez Radê odrêbn¹ uchwa³¹

§ 48.1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Przepis pkt. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprze-

wodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.

§ 49.Burmistrz ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w reje-
strze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady, a
odpisy uchwa³ przekazuje w³a�ciwym jednostkom do realizacji i
do wiadomo�ci zale¿nie od ich tre�ci.

§ 50.1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne  przeprowadza przewodnicz¹cy ob-

rad, przelicza oddane g³osy "za", "przeciw" i "wstrzymuj¹ce siê",
sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych na sesji, wzglêd-
nie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem Rady, nakazuje odno-
towanie wyników g³osowania w protokole sesji.

3. Do przeliczenia g³osów przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.

4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy
obrad.

§ 51.1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady. Metodê g³osowania ka¿-
dorazowo ustala Rada, a samo g³osowanie przeprowadza wy-
brana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onionym spo�ród
siebie przewodnicz¹cym.

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

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

4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³ i podaje wynik g³osowania.
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5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stano-
wi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.

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

2. W pierwszej kolejno�ci przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, je�li mo¿e to wykluczyæ
potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewentualny
spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga
przewodnicz¹cy obrad.

3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów za-
pytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzyma-
niu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniê-
cie listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.

4. Przepis pkt. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kan-
dydat 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 tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejno�ci Rada
g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o
podjêcie uchwa³y.

2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych para-
grafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich ko-
lejno�ci, z tym, ¿e w pierwszej kolejno�ci przewodnicz¹cy obrad
poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub od-
rzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

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

4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okre�lon¹
w § 53 pkt. 2.

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

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

7.  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-AB-0911-1-43/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r. stwier-
dzaj¹ce niewa¿no�æ tego zapisu.

§ 54.1. Przewodnicz¹cego Komisji wybiera Rada spo�ród
cz³onków Rady. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji wybieraj¹
cz³onkowie Komisji.

2. Przewodnicz¹cy Komisji kieruje prac¹ Komisji, a w przy-
padku jego nieobecno�ci obowi¹zki wykonuje jego Zastêpca.

3. W sk³ad poszczególnych komisji sta³ych wchodzi:
1) do 9 osób - Komisja Bud¿etu, Finansów i Gospodarki,
2) do 7 osób - Komisja Rolnictwa , Ochrony �rodowiska i

Porz¹dku Publicznego,
3) do 7 osób - Komisja Kultury, O�wiaty i Spraw Spo³ecznych,
4. Sk³ad osobowy komisji  sta³ej ustala Rada. Propozycjê sk³a-

du osobowego komisji sta³ej przedstawia jej Przewodnicz¹cy.

§ 55.1. Komisje Sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie na pierwszej sesji w danym roku.

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

§ 56.1. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1) kontrola dzia³alno�ci Burmistrza w zakresie spraw dla

których komisja zosta³a powo³ana,
2) rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych przez

Radê i cz³onków Komisji,
3) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
4) sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwa³ Rady,

5) rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkañców Gminy
w zakresie kompetencji komisji.

2. Szczegó³owy zakres kompetencji poszczególnych ko-
misji sta³ych okre�laj¹ regulaminy pracy Komisji uchwalone
przez Radê.

3. Komisja jest zobowi¹zana przedstawiæ Radzie spra-
wozdanie  ze swojej dzia³alno�ci co najmniej raz w roku oraz w
ka¿dym czasie na ¿¹danie Rady.

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

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

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

4. Komisje Rady mog¹ zaprosiæ lub wezwaæ na posiedze-
nie Burmistrza.

§ 58. 1. Przewodnicz¹cy komisji kieruje jej pracami, a w
szczególno�ci:

1) ustala terminy i porz¹dek posiedzeñ komisji,
2) zapewnia przygotowanie i dostarczanie cz³onkom ko-

misji niezbêdnych materia³ów,
3) zwo³uje posiedzenia komisji,
4) kieruje obradami komisji.
2. Przewodnicz¹cy komisji jest zobowi¹zany zwo³aæ jej po-

siedzenie na wniosek co najmniej 1/3 sk³adu osobowego ko-
misji lub Przewodnicz¹cego Rady.

§ 59.1. Komisja podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów w obecno�ci co najmniej po³owy sk³adu komisji, w g³o-
sowaniu jawnym.

2. W przypadku równej ilo�ci g³osów decyduje g³os prze-
wodnicz¹cego Komisji.

3. Na ¿¹danie wnioskodawcy, odrzucone przez komisjê
wnioski umieszcza siê w stanowisku komisji jako wnioski mniej-
szo�ci w sprawach dotycz¹cych projektów uchwa³ Rady.

4. Stanowisko Komisji przedstawia na sesji Rady prze-
wodnicz¹cy komisji lub radny sprawozdawca.

§ 60.1. Dla wykonania konkretnych zadañ Rada mo¿e po-
wo³aæ komisje dora�ne.

2. Zakres dzia³ania komisji dora�nej okre�la Rada w
uchwale o jej powo³aniu.

3. Do komisji dora�nej stosuje siê odpowiednio przepisy
dotycz¹ce komisji sta³ej, z uwzglêdnieniem pkt.2.

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

2. Radny do czasu odbycia najbli¿szej sesji lub posiedze-
nia komisji, powinien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecno�æ Prze-
wodnicz¹cemu Rady lub przewodnicz¹cemu komisji.

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

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

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

Rozdzia³ VI. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

§ 64.1. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ Przewodni-
cz¹cy, Zastêpca Przewodnicz¹cego oraz pozostali cz³onkowie w
liczbie 3.
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2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wy-

biera Komisja Rewizyjna spo�ród jej cz³onków.

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

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

3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.

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

§ 66.1. 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 Rewizyjna bada w szczególno�ci gospodarkê

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

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

§ 68. 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,

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

§ 69.1. 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 pkt. 1.

§ 70.Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
3 dni robocze, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca - nie d³u-
¿ej ni¿ 1 dzieñ roboczy.

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

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

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

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

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

§ 72.1. 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 § 66 pkt. 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, a tak¿e dokumentacja fotograficzna.

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

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

3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ prze-
prowadzane przez co najmniej dwóch cz³onków Komisji Rewi-
zyjnej.

4. Kontrole (z zastrze¿eniem pkt. 6) przeprowadzane s¹
na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Prze-
wodnicz¹cego Rady, okre�laj¹cego kontrolowany podmiot, za-
kres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia
kontroli.

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

6. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, cz³onkowie Ko-
misji Rewizyjnej w liczbie co najmniej dwóch mog¹ przyst¹piæ
do kontroli problemowej bez wcze�niejszej uchwa³y Komisji
Rewizyjnej oraz upowa¿nienia, o którym mowa w pkt. 5. Za przy-
padki nie cierpi¹ce zw³oki uwa¿a siê w szczególno�ci sytuacje,
w których zaistnieje uzasadnione podejrzenie pope³nienia prze-
stêpstwa lub gdy zachodz¹ przes³anki pozwalaj¹ce przypusz-
czaæ, i¿ niezw³oczne przeprowadzenie kontroli pozwoli unikn¹æ
niebezpieczeñstwa dla zdrowia lub ¿ycia ludzkiego lub te¿ zapo-
biec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komu-
nalnym.

7. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w pkt. 6, kontroluj¹cy s¹ obowi¹zani zwróciæ siê - w naj-
krótszym mo¿liwym terminie - do Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, o wyra¿enie zgody na ich kontynuowanie.

8. W przypadku nie zwrócenia siê o wyra¿enie zgody, lub
te¿ odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa w pkt. 7, kontroluj¹-
cy niezw³ocznie przerywaj¹ kontrolê, sporz¹dzaj¹c notatkê z podjê-
tych dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt Komisji Rewizyjnej.

9. Podejmuj¹cy dzia³ania jak w pkt. 6., obowi¹zani s¹ do
udzielenia Radzie wyja�nieñ dotycz¹cych podjêtej kontroli oraz
jej wyników.

10. Rada wyra¿a opiniê w sprawie zasadno�ci trybu i wy-
ników podjêtej kontroli.

§ 74.1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocz-
nie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Bur-
mistrza, a tak¿e Przewodnicz¹cego Rady, wskazuj¹c dowody
uzasadniaj¹ce zawiadomienie.

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

§ 75.1. 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.
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3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynno�ci, o których mowa w pkt. 1 i 2, obowi¹zany
jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej pi-
semnego wyja�nienia.

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

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

§ 77. 1. Po zakoñczeniu kontroli, kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹
z przeprowadzonej kontroli protokó³ pokontrolny, obejmuj¹cy:

1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiona i nazwiska 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.

§ 78. 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 pkt. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.

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

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

§ 80. 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.

§ 81. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwier-
dzenia  roczny plan pracy w terminie do 31 stycznia roku objête-
go planem.

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

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

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

§ 82. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie do
dnia 31 stycznia ka¿dego roku - roczne sprawozdanie ze swojej
dzia³alno�ci w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmioty, miejsca, rodzaje i czas przeprowa-

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

toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,

4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne organy
kontrolne wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z
tych kontroli.

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

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

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje w formie
pisemnej jej posiedzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym
planem pracy Komisji.

3. Posiedzenia, o których mowa w pkt 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¿ 3 radnych,
3) nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na

jej posiedzenia osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Re-
wizyjnej w charakterze bieg³ych lub ekspertów.

5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków
komisji, uczestnicz¹cych w posiedzeniu.

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

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

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

§ 86. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady wspó³-
dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami
Rady, w zakresie ich w³a�ciwo�ci rzeczowej.

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

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

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

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

§ 87. 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

§ 88. 1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
2. Warunkiem utworzenia i dzia³alno�ci klubu jest zade-

klarowanie cz³onkostwa w nim przez co najmniej 4 radnych.
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3. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.

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

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

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

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

2. Dzia³alno�æ Klubów Radnych nie mo¿e obci¹¿aæ bu-
d¿etu Gminy.

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

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

nego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu
Rady.

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

Rozdzia³ IX. Tryb pracy Burmistrza

§ 92. Burmistrz wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone,
4) inne zadania okre�lone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 93. Burmistrz mo¿e upowa¿niæ do wykonywania zadañ i
kompetencji okre�lonych w § 92 swojego zastêpcê lub Sekreta-
rza Gminy.

Rozdzia³ X. Zasady dostêpu i korzystania przez obywa-
teli z dokumentów Rady, Komisji, Burmistrza

§ 94. 1. Za udostêpnienie  obywatelom dokumentów wy-
nikaj¹cych z wykonywania  zadañ publicznych przez Radê Miej-
sk¹, w tym protoko³ów z posiedzeñ Rady, Komisji Rady odpo-
wiada Burmistrz.

2. Wniosek o udostêpnienie dokumentu, o którym mówi
w pkt 1, obywatel sk³ada na pi�mie lub ustnie do protoko³u,
okre�laj¹c w nim rodzaj dokumentu i sprawê której dotyczy.

§ 95. Dokument udostêpniany jest "od rêki". W wypadku
zaistnienia okoliczno�ci uniemo¿liwiaj¹cych to udostêpnienie,
w uzgodnieniu z wnioskodawc¹ Burmistrz ustala inny termin,
nie d³u¿szy ni¿ 7 dni.

§ 96. Burmistrz odmówi udostêpnienia dokumentu, je�li
zawiera on informacje   chronione przed ujawnieniem na pod-
stawie innych ustaw. Odmowa z podaniem przyczyny faktycznej
i prawnej nastêpuje na pi�mie.

§ 97. Je¿eli mo¿liwe jest oddzielenie czê�ci dokumentu
podlegaj¹cej ochronie udostêpnia siê jego pozosta³¹ czê�æ. Z
tej te¿ przyczyny zamiast orygina³u mo¿e byæ udostêpniona kse-
rokopia wykonana z pominiêciem fragmentów podlegaj¹cych
ochronie.

§ 98. 1. Dokumenty dotycz¹ce Rady i Komisji udostêpnia
siê w Biurze Rady.

2. Dokumenty dotycz¹ce pracy Burmistrza udostêpnia siê
w referacie Organizacyjno- Gospodarczym.

§ 99. 1. Dokumenty udostêpnia siê w godzinach pracy
Urzêdu, w obecno�ci pracownika Urzêdu.

2. Obywatel z przegl¹danych dokumentów mo¿e sporz¹-
dzaæ notatki, wypisy. Na ¿¹danie Obywatela pracownik Urzêdu
sporz¹dzi kserokopiê dokumentu lub wskazanej jego czê�ci.
Czynno�æ ta jest odp³atna.

3. Wynoszenie dokumentów poza miejsce udostêpnienia
jest zabronione.

4. Do wykonywania czynno�ci, o których mowa w niniej-
szym rozdziale Burmistrz mo¿e  upowa¿niæ pracowników Urzêdu.

Rozdzia³ XI. Pracownicy samorz¹dowi

§ 100. 1. Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w Urzê-
dzie s¹ osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie:

1) wyboru
2) powo³ania
3) mianowania
4) umowy o pracê
2. Pracownikami samorz¹dowymi s¹ tak¿e pracownicy

gminnych jednostek organizacyjnych, którym przepisy prawa
nadaj¹ status pracowników samorz¹dowych.

§ 101. 1. Na podstawie wyboru zatrudniony jest Burmistrz.
2. Wobec Burmistrza czynno�ci w sprawach z zakresu pra-

wa pracy, oprócz ustalenia wynagrodzenia, dokonuje Przewod-
nicz¹cy Rady.

§ 102. 1. Na podstawie mianowania zatrudnieni s¹ Kie-
rownicy Referatów oraz pozostali pracownicy po przepracowa-
niu 20 lat ³¹cznie w administracji samorz¹dowej i wcze�niej w
terenowych organach administracji pañstwowej.

2. Stosunek pracy na podstawie mianowania nawi¹zuje
Burmistrz.

3. Podstaw¹ nawi¹zania stosunku pracy jest akt mianowania.
4. Pracownicy samorz¹dowi mianowani podlegaj¹ okre-

sowym ocenom kwalifikacyjnym.

§ 103. 1. Na podstawie umowy o pracê zatrudnieni s¹
pozostali pracownicy.

2. Stosunek pracy na podstawie umowy o pracê nawi¹zu-
je Burmistrz.

§ 104. Przed podjêciem pracy pracownicy zatrudnieni na
podstawie mianowania lub powo³ania sk³adaj¹ pisemne �lu-
bowanie nastêpuj¹cej tre�ci:  "�lubujê uroczy�cie, ¿e na zajmo-
wanym stanowisku bêdê s³u¿yæ pañstwu i spo³eczno�ci lokal-
nej, przestrzegaæ porz¹dku prawnego i wykonywaæ sumiennie
powierzone mi zadania".

Rozdzia³ XII. Postanowienia koñcowe

§ 105. Statut Gminy podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

§ 106. Zmian Statutu dokonuje Rada w trybie w³a�ciwym
dla jego uchwalenia.

§ 107.W sprawach nie uregulowanych w  Statucie, maj¹
zastosowanie przepisy nastêpuj¹cych ustaw:

1. Ustawa o samorz¹dzie gminnym z dnia 8 marca
1990r.(DZ.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm).

2. Ustawa o pracownikach samorz¹dowych z dnia 22
marca 1990 r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z pó�n. zm.).

3. Ustawa o referendum lokalnym  z dnia 15 wrze�nia
2000 r. ( Dz. U. z 2000r Nr 88, poz. 985 z pó�n. zm.)

4. Ustawa o finansach publicznych z dnia 28 listopada
1998 r. ( Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z pó�n. zm.).
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Za³¹cznik nr 2 do
Statutu Gminy Ujazd

WYKAZ
 jednostek organizacyjnych utworzonych przez gminê

w celu wykonywania swych zadañ.
1. Zak³ad bud¿etowy pod nazw¹ "Zak³ad Gospodarki Ko-

munalnej i Mieszkaniowej w Uje�dzie".
2. Samorz¹dowa Instytucja Kultury pod nazw¹ "Miejsko -

Gminny O�rodek Dzia³alno�ci Kulturalnej w Uje�dzie".
3. Jednostka bud¿etowa pod nazw¹ "O�rodek Pomocy

Spo³ecznej w Uje�dzie".
4. Jednostka bud¿etowa pod nazw¹ "Gminny Zarz¹d

O�wiaty w Uje�dzie".
5. Jednostki O�wiatowe:
1) Publiczna Szko³a Podstawowa w Uje�dzie, Ujazd, ul.

Strzelecka 6:
a) Filia PSP w Starym Uje�dzie, Stary Ujazd,  ul. Szkolna 3,

b) Filia PSP w Sieroniowicach, Sieroniowice, ul. Strzelecka 26,
2) Publiczna Szko³a Podstawowa w Jaryszowie, Jaryszów,

ul. Stawowa 1,
3)  Publiczna Szko³a Podstawowa w Olszowej, Olszowa,

ul. Szkolna 7:
 a) Filia PSP w Zimnej Wódce, Zimna Wódka, ul. Strzelecka 2,

4) Publiczne Gimnazjum w Uje�dzie, Ujazd, ul. Strzelecka 6,
5) Przedszkole Publiczne w Uje�dzie, Ujazd, ul. Strzelecka 8:
a) oddzia³ zamiejscowy w Niezdrowicach, ul. Wiejska 65,
b) oddzia³ zamiejscowy w Starym Uje�dzie, ul. Czterdziestolecia 28,
c) oddzia³ zamiejscowy w Zimnej Wódce, ul. Ujazdowska 32,
6) Przedszkole Publiczne w Jaryszowie, Jaryszów, ul. Strzelec-

ka 15:
a) oddzia³ zamiejscowy w Balcarzowicach, ul. 1 Maja 12,
b) oddzia³ zamiejscowy w  Sieroniowicach, ul. Strzelecka 26.
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Dzia³aj¹c na podstawie art. 12 ust.2 oraz art.14 ust. 6 usta-
wy z dnia 26 pa�dziernika 1982 r.o wychowaniu w trze�wo�ci i
przeciwdzia³aniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1231 , Nr 167, poz. 1372/ - Rada Miejska uchwala nastêpuj¹ce
zasady usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych  :

§ 1. Nie wydaje siê zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alko-
holowych dla punktów sprzeda¿y usytuowanych :

1/  bli¿ej ni¿ 50 metrów od palcówek wychowawczych, opiekuñ-
czych, o�wiatowych,  ko�cio³ów, placówek opieki spo³ecznej,

2/  na targowiskach.

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Zdzie-
szowic.
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Uchwa³a Nr VII/48/03
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 25 marca 2003 r.

   w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Zdzieszowice miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych.

§ 3.  Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
Nr XLIV/333/01 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 listo-
pada 2001 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie
gminy Zdzieszowice miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i
warunków sprzeda¿y tych napojów.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
                                                                     Edward Paciorek

 Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz. 1591;  2001 r.,
Nr 23, poz.220 ;2002 r. Nr  62, poz. 558; Nr 113,poz,. 984/  art.
128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014; 1998 r.Nr 49 poz. 485, Nr
70 poz. 778;1999 r. Nr 6 poz.69; 2000 r.Nr 12, poz.136, Nr 48,
poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119, poz. 1251,  Nr 122, poz.  1315;
2001 r. Nr 45, poz. 497; Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98,
poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 106, poz.
1149, Nr 145, poz. 1623;2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74,
poz.676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300)
zarz¹dzam,  co nastêpuje :

 §   1.  Dokonaæ zmian bud¿etu o kwotê z³ :
- zmniejszenia  dochodów     /za³¹cznik nr 1/  -      7.000,00
w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone  -         7.000,00
- zmniejszenia wydatków   /za³¹cznik nr 1/ -       7.000,00
w tym wydatki  na zadania zlecone i powierzone
                                                                                      7.000,00
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Zarz¹dzenie Burmistrza Nr 51/02

z dnia 31 grudnia 2002 r.

w  sprawie zmiany bud¿etu  Gminy Otmuchów na 2002 rok.

§ 2.Po dokonaniu zmian bud¿et wynosi :
-  dochody w z³                                                  20.974.241,78
   w tym dotacja na zadania zlecone  i powierzone w z³

                                                                                         1.592.487,78
-  przychody w z³                                       3.659.000,00
-  wydatki w z³                                                  23.732.167,78
   w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w z³
                                                                            1.592.487,78

 - rozchody w z³                                                    1.025.543,00.

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

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

BURMISTRZ
Jan Wo�niak

Za³¹cznik nr 1
                    do Zarz¹dzenia Burmistrza

Nr 51/02
                                                         z dnia 31 grudnia 2002 r.

Dz. Rozdz. § Nazwa Zmniejszenia kwota z³

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 7.000,00

90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 7.000,00

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

7.000,00

RAZEM 7.000,00

Zmiana  planu dochodów
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Dz. Rozdz. § Nazwa Zmniejszenia kwota z³

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 7.000,00

90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 7.000,00

4260 Zakup energii ( zadanie zlecone) 7.000,00
Razem 7.000,00

"Marsza³ek Województwa Opolskiego, dzia³aj¹c na pod-
stawie § 9 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo³ecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz
trybu dzia³ania wojewódzkich i powiatowych spo³ecznych rad do
spraw osób niepe³nosprawnych (Dz, U. Nr 62, poz. 560),  infor-
muje o mo¿liwo�ci zg³aszania kandydatów na cz³onków Woje-
wódzkiej Spo³ecznej Rady do Spraw Osób Niepe³nosprawnych.
Uprawnionymi do zg³aszania kandydatów s¹ dzia³aj¹ce na terenie
województwa opolskiego organizacje pozarz¹dowe, fundacje, woje-
woda i jednostki samorz¹du terytorialnego (powiaty i gminy).

 "Starosta Powiatu Opolskiego,  dzia³aj¹c na postawie § 9
ust. 1rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-
³ecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu
dzia³ania wojewódzkich i powiatowych 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 Powie-
cie Opolskim. Uprawnionymi do zg³aszania kandydatów s¹ dzia-
³aj¹ce na terenie Powiatu Opolskiego organizacje pozarz¹do-
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OG£OSZENIE
Marsza³ka Województwa Opolskiego

z dnia  30 kwietnia 2003 r.

w sprawie mo¿liwo�ci og³aszania kandydatów na cz³onków Wojewódzkiej Spo³ecznej Rady
do Spraw Osób Niepe³nosprawnych.

Zg³oszenia zawieraj¹ce dane dotycz¹ce kandydata wraz z
uzasadnieniem nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Marsza³kowskim
Województwa Opolskiego - Departament Zdrowia i Polityki Spo-
³ecznej (pok. nr 134) w terminie do 30 dni od dnia opublikowa-
nia niniejszego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Opolskiego."

Marsza³ek
Województwa Opolskiego

Grzegorz Kubat
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OG£OSZENIE
Starosty Opolskiego

z dnia 5 maja 2003 r.

w sprawie mo¿liwo�ci zg³aszania kandydatów na cz³onków Powiatowej Spo³ecznej Rady
do Spraw Osób Niepe³nosprawnych w Opolu.

we, fundacje oraz jednostki samorz¹du terytorialnego. Zg³osze-
nia zawieraj¹ce opis kandydata wraz z uzasadnieniem nale¿y
sk³adaæ w Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul. Piastow-
skiej 14, w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskie-
go."

STAROSTA OPOLSKI
Henryk Lakwa

Zmiana  planu wydatków


