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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 i Nr 214, poz. 1806), Rada Miejska w Byczynie
uchwala, co nastêpuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Byczyny.

§ 3. Trac¹ moc uchwa³a Nr XLII/302/2002 Rady Miejskiej
w Byczynie z dnia 28 maja 2002 r.  w sprawie Statutu Gminy
Byczyna .

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Byczynie

Józef Lucjan Kêdzia

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/57/03

Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 marca 2003 r.

STATUT GMINY BYCZYNA

Rozdzia³ I. Postanowienia ogólne

§ 1. Statut okre�la:
1) ustrój Gminy Byczyna
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jedno-
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Uchwa³a Nr VI/57/03
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 28 marca 2003r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Byczyna.

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

3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej
w Byczynie, komisji Rady Miejskiej i Burmistrza Byczyny,

4) zasady dostêpu obywateli do dokumentów i korzysta-
nia z nich.

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

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

skiej w Byczynie
4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê

Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Byczynie
5) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Byczyny
6) Urzêdzie - nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Miejski w Byczynie
7) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Byczyna
8) ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 8 marca

1990 r. o samorz¹dzie gminnym z pó�niejszymi zmianami.

Rozdzia³ II. Gmina

§ 3. 1. Gmina Byczyna jest podstawow¹ jednostk¹ lokal-
nego samorz¹du terytorialnego.

2. Wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Byczyna tworz¹ z mocy
prawa mieszkañcy miasta Byczyna oraz so³ectw: Biskupice,
Borek, Chudoba, Ciecierzyn, Dobiercice, Go³kowice, Gos³aw,
Jakubowice, Janówka, Ja�kowice, Koch³owice, Kostów, Miecho-
wa, Nasale, Paruszowice, Pogorza³ka, Polanowice, Pro�lice,
Pszczonki, Roszkowice, Sarnów, Sieros³awice, Wojs³awice.

3. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obsza-
rze Gminy, z mocy ustawy, stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samo-
rz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³
w referendum oraz poprzez organy Gminy.
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§ 4. 1. Gmina po³o¿ona jest w powiecie kluczborskim w
województwie opolskim i obejmuje obszar 183 km 2.

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

3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze :
so³ectwa, oraz - stosownie do potrzeb lub tradycji - inne jednost-
ki pomocnicze.

4. Rejestr jednostek pomocniczych Gminy prowadzi Burmistrz.

§ 5. 1. Gmina Byczyna posiada flagê i herb, których opis,
wzór i zasady stosowania okre�lone s¹ odrêbn¹ uchwa³¹ Rady.

2. Zgodnie z § 3, pkt 14 za³¹cznika do rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kance-
laryjnej dla organów gmin i zwi¹zków miêdzygminnych pieczê-
ci¹ urzêdow¹ Gminy jest pieczêæ okr¹g³a z wizerunkiem herbu
miasta po�rodku i nazw¹ w otoku: "GMINA BYCZYNA" lub jej
wizerunek elektroniczny. Wizerunek pieczêci urzêdowej stanowi
za³¹cznik nr 2 do Statutu.

3. Odcisk pieczêci z herbem nie mo¿e byæ umieszczany
na dokumentach urzêdowych w sprawach z zakresu admini-
stracji rz¹dowej.

§ 6. Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Byczyna.

Rozdzia³ III. Rada Miejska
Organizacja wewnêtrzna Rady

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

2. Rada sk³ada siê z piêtnastu radnych.

§ 8. 1. Rada dzia³a na sesjach oraz poprzez swoje komi-
sje i przez Burmistrza wykonuj¹cego jej uchwa³y.

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

§ 9. Rada dokonuje wyboru spo�ród radnych Przewodni-
cz¹cego i dwóch Wiceprzewodnicz¹cych.

§ 10. 1. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Prze-
wodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni od og³o-
szenia zbiorczych wyników wyborów do rad gmin na obszarze
ca³ego kraju.

2. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasu wyboru
Przewodnicz¹cego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny
obecny na sali.

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

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

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

kiem spo�ród radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porz¹dku obrad o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 obejmu-

je sprawozdanie dotychczasowego Burmistrza o stanie Gminy.

Radni

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

§ 12. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada przed podjê-
ciem uchwa³y umo¿liwia radnemu z³o¿enie wyja�nieñ.

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

Przewodnicz¹cy Rady

§ 14. 1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje wy³¹cznie pracê
Rady i prowadzi jej obrady.

2. Przewodnicz¹cy Rady w szczególno�ci :
1) zwo³uje sesje Rady,
2) ustala porz¹dek obrad,
3) nadzoruje obs³ugê kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady, w tym

czuwa nad przygotowaniem materia³ów na obrady, zaprasza
go�ci do udzia³u w sesji,

4) przewodniczy obradom, w tym :
a) otwiera i zamyka sesjê,
b) sprawdza quorum na pocz¹tku sesji i w trakcie jej trwa-

nia,  w przypadkach budz¹cych w¹tpliwo�ci oraz na wniosek
radnych,

c) udziela i odbiera g³os,
d) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami

uchwa³,
5) podpisuje uchwa³y, protoko³y z obrad sesji oraz inne

dokumenty Rady,
6) koordynuje prace komisji Rady,
7) opracowuje projekt planu pracy Rady,
8) opiniuje projekty planów pracy komisji w celu skoordy-

nowania z planem pracy Rady,
9) sk³ada w imieniu Rady informacje prasie w sprawach,

które by³y przedmiotem obrad Rady,
10) przyjmuje skargi i wnioski mieszkañców oraz nadaje

im bieg, na zasadach okre�lonych w Kodeksie postêpowania
administracyjnego.

Sesje Rady

§ 15. 1. Rada obraduje na sesjach zwo³anych przez Prze-
wodnicz¹cego Rady, nie rzadziej jednak, ni¿ raz na kwarta³.

2. Sesje s¹ przewidziane w planach pracy Rady.
3. Sesja nie przewidziana w planie pracy mo¿e byæ zwo³a-

na przez Przewodnicz¹cego Rady z zachowaniem zasad okre-
�lonych w § 16 ust. 1.

4. Sesja Rady mo¿e sk³adaæ siê z jednego lub kilku po-
siedzeñ.

§ 16. 1. Sesje przygotowuje i zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady
ustalaj¹c projekt porz¹dku obrad, miejsce, dzieñ i godzinê roz-
poczêcia sesji.

2. O terminie i miejscu sesji zwyczajnej zawiadamia siê
radnych co najmniej na 7 dni przed ustalonym terminem obrad,
wysy³aj¹c zawiadomienia zawieraj¹ce informacje o miejscu i
czasie rozpoczêcia obrad, projekt porz¹dku sesji oraz projekty
uchwa³ i niezbêdne materia³y zwi¹zane z tematyk¹ sesji.

§ 17. 1. Przewodnicz¹cy Rady zawiadamia mieszkañców
Gminy o terminie sesji, miejscu i porz¹dku obrad w sposób
zwyczajowo przyjêty, w terminie co najmniej 7 dni przed sesj¹.

2. Listê zaproszonych go�ci na sesjê ustala ka¿dorazowo
Przewodnicz¹cy Rady,  po konsultacji z Burmistrzem.

3. W sesjach Rady mog¹ uczestniczyæ - z g³osem dorad-
czym - Sekretarz Gminy  i Skarbnik Gminy.

§ 18. 1. Sesje Rady s¹ jawne. Wy³¹czenie jawno�ci sesji
dopuszczalne jest jedynie  w przypadkach przewidzianych w usta-
wach.
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2. W miejscu obrad Rady Burmistrz zapewnia warunki or-
ganizacyjne niezbêdne dla prawid³owej pracy Rady na sesji, do-
tycz¹ce zw³aszcza miejsca dla radnych, osób zaproszonych i jej
publiczno�ci oraz ich bezpieczeñstwa, a tak¿e porz¹dku po jej
zakoñczeniu.

§ 19. 1. Z zastrze¿eniem § 10 ust 2, sesjê Rady otwiera i
obrady prowadzi Przewodnicz¹cy   lub Wiceprzewodnicz¹cy Rady,
zwany dalej "Przewodnicz¹cym".

2. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Prze-
wodnicz¹cego s³ów: "otwieram sesjê Rady Miejskiej w Byczynie".

3. Przewodnicz¹cy powo³uje z grona Wiceprzewodnicz¹-
cych, sekretarza sesji.

4. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy sprawdza na podsta-
wie listy obecno�ci prawomocno�æ obrad, a w przypadku braku
quorum podejmuje decyzjê o przerwaniu sesji.

5. Po stwierdzeniu prawomocno�ci obrad Przewodnicz¹cy
przedstawia do uchwalenia projekt porz¹dku obrad.

6. Z wnioskiem o uzupe³nienie b¹d� zmianê porz¹dku ob-
rad mo¿e wyst¹piæ ka¿dy  z radnych oraz Burmistrz.

7. Uchwalenie porz¹dku obrad odbywa siê w g³osowaniu
jawnym, zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej
po³owy sk³adu Rady. Wprowadzenie zmiany proponowanego
porz¹dku obrad wymaga bezwzglêdnej wiêkszo�ci g³osów usta-
wowego sk³adu Rady w g³osowaniu jawnym.

§ 20. 1. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady wed³ug uchwalo-
nego porz¹dku.

2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu radnym wed³ug kolejno-
�ci zg³oszeñ, a w uzasadnionych przypadkach mo¿e udzieliæ g³o-
su poza kolejno�ci¹.

3. W trakcie sesji Przewodnicz¹cy udziela g³osu w sprawie
zg³oszenia wniosków o charakterze formalnym, których przed-
miotem mog¹ byæ sprawy:

1) stwierdzanie quorum,
2) zakoñczenie dyskusji,
3) zamkniêcia listy mówców,
4) ograniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów.
4. Przewodnicz¹cy poddaje wniosek okre�lony w ust. 3 pod

g³osowanie.

§ 21. 1. Przewodnicz¹cy czuwa nad sprawnym przebiegiem
sesji i przestrzeganiem porz¹dku obrad.

2. W przypadku stwierdzenia, ¿e radny w swoim wyst¹pie-
niu wyra�nie odbiega od przedmiotu obrad, Przewodnicz¹cy mo¿e
zwróciæ mu uwagê, a nastêpnie odebraæ mu g³os.

3. Je¿eli zachowanie radnego w drastyczny sposób zak³ó-
ca porz¹dek obrad, b¹d� uchybia powadze sesji, Przewodnicz¹-
cy zwraca mu uwagê. Po bezskutecznym zwróceniu uwagi
Przewodnicz¹cy mo¿e odebraæ radnemu g³os.

§ 22. 1. Rada podejmuje rozstrzygniêcia w formie uchwa³
w sprawach rozpatrywanych na sesji.

2. Uchwa³y Rady s¹ odrêbnymi dokumentami z wyj¹tkiem
uchwa³ o charakterze proceduralnym, które s¹ odnotowywane w
protokole sesji.

§ 23. 1. Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y przez Radê mog¹
wystêpowaæ: co najmniej trzyosobowa grupa radnych, komisje
Rady i Burmistrz.

2. Wykonanie inicjatywy uchwa³odawczej koordynuj¹ Prze-
wodnicz¹cy Rady i Burmistrz, podejmuj¹c w tym celu dzia³ania
niezbêdne do prawid³owego przygotowania projektu.

3. Projekt uchwa³y przed³o¿ony Przewodnicz¹cemu winien
zawieraæ uzasadnienie, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê pod-
jêcia uchwa³y.

4. Projekty uchwa³ opiniuje pisemnie radca prawny Urzê-
du po zaparafowaniu przez:

1) sporz¹dzaj¹cego projekt uchwa³y i kierownika refera-
tu, którego zakres dzia³ania uchwa³a dotyczy,

2) Skarbnika Gminy, je�li podjêcie uchwa³y wywo³a skut-
ki finansowe.

§ 24. 1. Uchwa³y Rady zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej po³owy
sk³ady Rady, chyba, ¿e ustawa stanowi inaczej.

2. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesie-
niu rêki. Za g³osy wa¿ne uznaje siê te, które oddano "za", "prze-
ciw" oraz "wstrzymuje siê".

3. G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy, ka¿-
dorazowo sprawdzaj¹c, czy g³osowanie odbywa siê w obecno-
�ci wymaganej liczby radnych.

§ 25. 1. W przypadku ustawowego wymogu tajnego g³o-
sowania Rada ustala ka¿dorazowo sposób g³osowania z
uwzglêdnieniem zasad, o których mowa w ust. 2, 3 i 4.

2. G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna
wybrana na sesji spo�ród radnych w g³osowaniu jawnym.

3. Komisja skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³oso-
wania obja�nia sposób g³osowania i sprawdza, czy g³osowa-
nie odbywa siê w obecno�ci wymaganej liczby radnych.

4. Komisja skrutacyjna przeprowadza g³osowanie wy-
czytuj¹c kolejno radnych z listy obecno�ci. Radni g³osuj¹ za
pomoc¹ kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady. Za g³osy wa¿ne
uznaje siê te, które oddano w sposób ustalony dla danego
g³osowania.

5. Po przeczytaniu g³osów, Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wyniki g³osowania.

§ 26. 1. Uchwa³a Rady stanowi¹ca odrêbny dokument, o
którym mowa z § 22 ust. 2, powinna zawieraæ:

1) kolejny numer sk³adaj¹cy siê z; numeru sesji, numeru
uchwa³y wg kolejno�ci podjêcia i roku podjêcia,

2) datê podjêcia i tytu³,
3) podstawê prawn¹,
4) okre�lenie zadañ,
5) w przypadku uchwa³y dotycz¹cej zobowi¹zañ finanso-

wych - wskazanie �róde³ dochodów, z których zobowi¹zania
zostan¹ pokryte,

6) okre�lenie organów odpowiedzialnych za wykonanie
uchwa³y,

7) termin wej�cia w ¿ycie uchwa³y oraz ewentualnie spo-
sób jej og³oszenia i czas jej obowi¹zywania.

2. Uchwa³ê podpisuje Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewod-
nicz¹cy Rady, który przewodniczy³ obradom.

3. Orygina³y uchwa³ ewidencjonuje siê i przechowuje wraz
z protoko³em sesji. Zbiór uchwa³ i protoko³ów Rady dostêpny
do powszechnego wgl¹du prowadzi Sekretarz Gminy.

4. Burmistrz przekazuje uchwa³y w³a�ciwym jednostkom
organizacyjnym do realizacji.

§ 27. 1. Radni sk³adaj¹ zapytania, interpelacje oraz wnio-
ski w istotnych sprawach zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ Rady i
Burmistrza.

2. W miarê mo¿liwo�ci, a zw³aszcza w zale¿no�ci od cha-
rakteru sprawy bêd¹cej przedmiotem interpelacji, zapytania lub
wniosku Burmistrz lub wyznaczona przez niego osoba udziela
odpowiedzi na sesji, wzglêdnie na nastêpnej sesji.

§ 28. 1. W ramach realizacji porz¹dku obrad przewodni-
cz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu zaproszonym na sesjê osobom.
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2. Na wniosek Przewodnicz¹cego albo radnych obecnych
na sesji, Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynu-
owaniu obrad w innym ustalonym przez Przewodnicz¹cego ter-
minie w ramach tej samej sesji, a w szczególno�ci z powodu:

1) niemo¿no�ci rozpatrzenia na jednym posiedzeniu spraw
przewidzianych w porz¹dku obrad,

2) nieprzewidzianych przeszkód umo¿liwiaj¹cych Radzie
obradowanie, b¹d� rozstrzyganie spraw.

3. Przewodnicz¹cy Rady podejmuje decyzjê o przerwaniu
sesji. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad,
wyznacza termin kolejnego posiedzenia w ramach sesji lub po-
daje przewidywany termin kolejnego posiedzenia.

4. Fakt przerwania sesji oraz jego przyczyny odnotowuje
siê w protokole sesji.

§ 29. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
koñczy sesjê wypowiadaj¹c s³owa: " zamykam sesjê Rady Miej-
skiej w Byczynie".

2. Przepis ust 1 dotyczy równie¿ sesji, która objê³a wiêcej
ni¿ jedno posiedzenie.

§ 30. 1. Z ka¿dej sesji sporz¹dza siê protokó³ na pi�mie,
stanowi¹cy urzêdowy zapis przebiegu sesji. Nagranie magne-
tofonowe obrad przechowuje siê w okresie jednego roku.

2. Protokó³ powinien zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce posiedzenia,
2) liczbê radnych obecnych na posiedzeniu,
3) stwierdzenie nieobecno�ci radnych (usprawiedliwio-

nych i nieusprawiedliwionych),
4) stwierdzenie prawomocno�ci posiedzenia,
5) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego posie-

dzenia,
6) uchwalony porz¹dek obrad,
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz

tekst zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
8) przebieg g³osowania nad rozstrzygniêciami Rady oraz

numery i tytu³y uchwa³ wraz ze stwierdzeniem obecno�ci usta-
wowo wymaganej liczby radnych podczas g³osowania, poda-
niem trybu g³osowania i liczby oddanych g³osów "za", "przeciw",
"wstrzymuje siê ",

9) czas trwania posiedzenia,
10) podpisy Przewodnicz¹cego i osoby sporz¹dzaj¹cej pro-

tokó³.
3. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecno�ci radnych oraz

podjête przez Radê uchwa³y oraz inne dokumenty stanowi¹ce
przedmiot obrad sesji, które stanowi¹ integralna czê�æ protoko³u.

Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y cy-
frami arabskimi. Nowa numeracjê rozpoczyna siê z pocz¹tkiem
kadencji Rady .

4. Protokó³ z poprzedniej sesji wyk³ada siê do wgl¹du rad-
nych w siedzibie Rady przed terminem sesji oraz na sesji.

5. Radni mog¹ zg³aszaæ poprawki i uzupe³nienia do proto-
ko³u sesji.

6. Protokó³ jest przyjmowany przez Radê na nastêpnej sesji
w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci
co najmniej po³owy sk³adu Rady.

Komisje Rady Miejskiej

§ 31. 1. Rada mo¿e powo³aæ sta³e i dora�ne komisje.
2. Rada okre�la zadania komisji, ustala przedmiot ich dzia-

³ania oraz liczbê i sk³ad osobowy cz³onków komisji.
3. Komisje podlegaj¹ Radzie, realizuj¹ jej wytyczne, przed-

k³adaj¹ swoje plany pracy oraz sprawozdania z dzia³alno�ci.
4. Komisje dzia³aj¹ w sk³adach osobowych nie wiêkszych

ni¿ 5 osób powo³anych przez Radê.

5. Ka¿dy radny powinien byæ cz³onkiem jednej komisji sta³ej.
6. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ radni z wyj¹tkiem

radnych pe³ni¹cych funkcje Przewodnicz¹cego i Wiceprzewod-
nicz¹cych Rady.

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

§ 32. Komisje dzia³aj¹ na posiedzeniach.

§ 33. 1. Przewodnicz¹cy komisji organizuje jej pracê, zwo-
³uje posiedzenia i ustala ich porz¹dek oraz listê osób zaproszo-
nych do udzia³u w posiedzeniu komisji.

2. Przewodnicz¹cy komisji, na wniosek komisji, mo¿e
zasiêgn¹æ opinii i korzystaæ  z pomocy ekspertów spoza komi-
sji.

§ 34. Komisje pracuj¹ w oparciu o roczne plany pracy
zatwierdzone przez Radê.

§ 35. 1. Posiedzenie komisji jest wa¿ne, je¿eli uczestni-
czy w nim co najmniej po³owa ogólnej liczby cz³onków komisji.

2. Wnioski i opinie komisje podejmuj¹ zwyk³¹ wiêkszo-
�ci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym.

3. Rejestr wniosków komisji prowadzi biuro Rady w Urzê-
dzie.

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

2. Komisje mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowied-
nimi komisjami innych gmin, a tak¿e z organizacjami spo³ecz-
nymi i zawodowymi dzia³aj¹cymi na obszarze gminy.

§ 37. Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e :
1. Komisja Rewizyjna,
2. Komisja Polityki Gospodarczej, Bud¿etu i Rolnictwa,
3. Komisja O�wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

§ 38. 1. Do zadañ poszczególnych komisji sta³ych nale¿y:
1) Komisja Rewizyjna :
a) kontrola dzia³alno�ci Burmistrza i gminnych jednostek

organizacyjnych,
b) opiniowanie wykonania bud¿etu gminy i wystêpowa-

nie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
c) badanie skarg na Burmistrza i przedk³adanie Radzie

projektu tre�ci odpowiedzi w tych sprawach,
d) wspó³dzia³anie z jednostkami organów kontroli pañ-

stwowej i zawodowej, inspirowanie przez nie kontroli.
2) Komisja Polityki Gospodarczej, Bud¿etu i Rolnictwa :
a) wskazywanie kierunków rozwoju gminy i okre�lenie

polityki przestrzennej,
b) ocena kierunków polityki bud¿etowej Gminy,
c) opiniowanie programów i rozwi¹zañ gospodarczych od

strony finansowej,
d) analiza kszta³towania i ocena dochodów gminy,
e) opiniowanie bud¿etu gminy i jego realizacji,
f) ocena sprawozdañ z dzia³alno�ci finansowej gminy,
g) ocena w zakresie utrzymania i eksploatacji budynków,

ulic i placów,
h) opiniowanie rozwi¹zañ w zakresie zaopatrzenia gminy

w wodê, gaz, ciep³o, energiê elektryczn¹, odprowadzania �cie-
ków, usuwania nieczysto�ci, odpadów komunalnych, higieny
komunalnej i ³¹czno�ci,

i) ocena gospodarki gruntami,
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j) kreowanie polityki ochrony �rodowiska w gminie,
k) opiniowanie podzia³u �rodków z gminnego funduszu

ochrony �rodowiska,
l) inspirowanie kierunków rozwoju oraz opiniowanie zadañ

gminy w zakresie rolnictwa.
3) Komisja O�wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia :
a) opiniowanie zadañ gminy w zakresie o�wiaty,
b) inspirowanie kierunków rozwoju i ocena dzia³alno�ci w

zakresie kultury i sportu oraz turystyki i ochrony dziedzictwa Gminy,
c) inicjowanie dzia³añ na rzecz ochrony zdrowia i pomocy

spo³ecznej,
d) ocena stanu bezpieczeñstwa i rozwi¹zañ w tym zakresie,
e) nazewnictwo ulic i placów oraz sprawy pomników.
2. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y tak¿e :
1) udzia³ w tworzeniu programów i planów dzia³ania Rady,
2) opiniowanie projektów uchwa³ Rady,
3) wspó³dzia³anie z jednostkami i organizacjami zajmuj¹-

cymi siê sprawami nale¿¹cymi do zakresu dzia³ania komisji,
4) opiniowanie wniosków w sprawach nale¿¹cych do w³a-

�ciwo�ci Rady w zakresie dzia³ania komisji,
5) nadzór nad realizacj¹ uchwa³ Rady w zakresie przed-

miotu dzia³ania komisji,
6) kontrola w zakresie ich w³a�ciwo�ci rzeczowej.

§ 39. 1. Z posiedzenia komisji sporz¹dza siê protokó³ za-
wieraj¹cy :

1) numer i datê,
2) stwierdzenie prawomocno�ci posiedzenia,
3) zatwierdzony porz¹dek obrad,
4) wyszczególnienie osób referuj¹cych temat i uczestnicz¹-

cych w dyskusji,
5) tre�æ wniosków i opinii oraz wynik g³osowania nad nimi,
6) czas trwania posiedzenia,
7) podpis przewodnicz¹cego komisji.
2. Protoko³y z posiedzeñ komisji numeruje siê kolejno cy-

frami arabskimi oraz dwiema ostatnimi cyframi roku w którym siê
odby³o. Obowi¹zuje numeracja ci¹g³a od pocz¹tku do koñca ka-
dencji Rady.

3. Dokumentacjê pracy komisji prowadzi i przechowuje Biu-
ro Rady w Urzêdzie.

§ 40. 1. Postanowienia Statutu o komisjach sta³ych Rady
stosuje siê odpowiednio do komisji dora�nych.

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

Rozdzia³ IV. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

§ 41. Komisja Rewizyjna jest komisj¹ sta³¹. Dokonuje kon-
troli w oparciu o nastêpuj¹ce kryteria :

1) legalno�ci,
2) gospodarno�ci,
3) rzetelno�ci,
4) celowo�ci.

§ 42. 1. Komisja Rewizyjna pracuje wed³ug rocznych pla-
nów pracy zatwierdzonych przez Radê.

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

§ 43. Kontroli dokonuje w imieniu Komisji Rewizyjnej zespo³
kontrolujacy sk³adaj¹cy siê co najmniej z trzech cz³onków komisji.

§ 44. Przewodnicz¹cy Komisji zawiadamia Burmistrza o
zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej 7 dni przed termi-
nem kontroli.

§ 45. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisem-
nego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego Ko-
misji Rewizyjnej, okre�laj¹cego kontrolowany podmiot, zakres
kontroli oraz zespó³ wydelegowany do przeprowadzenia kon-
troli.

§ 46. W zwi¹zku z wykonywan¹ dzia³alno�ci¹ zespó³ kon-
troluj¹cy upowa¿niony jest do:

1) wstêpu do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanej jed-
nostki,

2) wgl¹du do akt i dokumentów zwi¹zanych z przeprowa-
dzon¹ kontrol¹ z wyj¹tkiem indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej,

3) ¿¹dania od kierownika kontrolowanej jednostki ust-
nych i pisemnych wyja�nieñ w sprawach dotycz¹cych przed-
miotu kontroli,

4) przyjmowania o�wiadczeñ od pracowników kontrolo-
wanej jednostki,

5) wystêpowania z wnioskiem do Rady o powo³anie bie-
g³ego do zbadania spraw bêd¹cych przedmiotem kontroli.

§ 47. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowi¹-
zany do zapewnienia zespo³owi kontroluj¹cemu warunków lo-
kalowych i technicznych do sprawnego przeprowadzenia kon-
troli.

2. Podczas dokonywania czynno�ci kontrolnych zespó³
kontroluj¹cy jest zobowi¹zany do przestrzegania:

1) przepisów o bezpieczeñstwie i higienie pracy obowi¹-
zuj¹cych na terenie kontrolowanej jednostki,

2) przepisów o postêpowaniu z informacjami niejawny-
mi zawieraj¹cymi tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹ w zakre-
sie obowi¹zuj¹cym w kontrolowanej jednostce.

3. Dzia³alno�æ zespo³u kontroluj¹cego nie mo¿e naru-
szaæ porz¹dku pracy obowi¹zuj¹cego w kontrolowanej jedno-
stce.

§ 48. 1. Z przebiegu kontroli zespó³, w terminie 7 dni
sporz¹dza protokó³, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie ze-
spo³u kontroluj¹cego oraz kierownik kontrolowanej jednostki.
Protokó³ powinien zawieraæ:

1) nazwê kontrolowanej jednostki oraz dane osobowe
jej kierownika,

2) imiona i nazwiska cz³onków zespo³u kontroluj¹cego,
3) okre�lenie zakresu i metody kontroli oraz podstawy

prawnej,
4) czas trwania kontroli,
5) opis stanu faktycznego stwierdzonego przez zespó³,
6) ewentualne zastrze¿enia kierownika kontrolowanej

jednostki,
7) wykaz za³¹czników.
2. Protokó³ sporz¹dza siê w trzech jednobrzmi¹cych eg-

zemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednost-
ki kontrolowanej, drugi Burmistrz, trzeci pozostaje w aktach
Komisji.

3. Zespó³ kontroluj¹cy przek³ada Komisji propozycje za-
leceñ i wniosków pokontrolnych.

§ 49. 1. Komisja w terminie 7 dni od daty podpisania
protoko³u kontroli formu³uje zalecenia i wnioski w sprawie:

1) usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owo�ci,
2) wyci¹gniêcia przez kierownika kontrolowanej jednostki

konsekwencji s³u¿bowych wobec winnych,
3) ewentualnego skierowania sprawy do pañstwowych

organów kontroli, nadzoru i �cigania.
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2. Zalecenia i wnioski, o których mowa w ust. 1, Komisja
kieruje do Rady celem uzyskania zatwierdzenia na najbli¿szej sesji,
a nastêpnie do Burmistrza i kierownika kontrolowanej jednostki.

3. Kierownik kontrolowanej jednostki jest zobowi¹zany
zawiadomiæ, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 10 dni Komisjê i Prze-
wodnicz¹cego Rady o sposobie realizacji wniosków i zaleceñ
pokontrolnych.

4. W przypadku odmowy wykonania wniosków i zaleceñ
pokontrolnych, kierownik jednostki zobowi¹zany jest podaæ na
pi�mie przyczynê odmowy wraz z uzasadnieniem Przewodni-
cz¹cemu Komisji Rewizyjnej.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Komisja kieruje
sprawê do rozstrzygniêcia przez Radê.

6. Komisja dokonuje kontroli realizacji wniosków i zale-
ceñ pokontrolnych.

§ 50. 1. Komisja przedstawia Radzie sprawozdanie z dzia-
³alno�ci.

2. Sprawozdanie powinno zawieraæ w szczególno�ci:
1) zwiêz³y opis wyników kontroli ze wskazaniem przyczyn

ujawnionych nieprawid³owo�ci,
2) sprawozdanie z realizacji wniosków pokontrolnych.

Rozdzia³ V. Organ wykonawczy Gminy

§ 51. Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz.

Rozdzia³ VI. Pracownicy Samorz¹dowi

§ 52. 1. W Urzêdzie zatrudnia siê w drodze mianowania
pracowników samorz¹dowych na nastêpuj¹cych stanowiskach:
kierownik referatu, radca prawny, inspektor, zastêpca skarbnika.

2. Mianowani pracownicy samorz¹dowi podlegaj¹ okre-
sowym ocenom kwalifikacyjnym na zasadach ustalonych przez
Radê w odrêbnej uchwale.

§ 53. Zastêpca Burmistrza sprawuje funkcjê Burmistrza w
razie jego nieobecno�ci lub niemo¿no�ci wykonywania obowi¹z-
ków. Zadania powierzone mu przez Burmistrza wykonuje zgod-
nie z jego wskazaniami i poleceniami.

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

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

§ 55. Ustala siê dzieñ 27 maja, dniem pracownika samo-
rz¹dowego.

Rozdzia³ VII. Jednostki organizacyjne

§ 56. 1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy
jednostki organizacyjne, a tak¿e mo¿e zawieraæ umowy z orga-
nizacjami pozarz¹dowymi.

2. Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych prowadzi
Burmistrz.

3. Wykaz jednostek organizacyjnych stanowi za³¹cznik
nr 3 do Statutu.

§ 57. 1. Sposób prowadzenia gospodarki finansowej przez
jednostkê okre�la Rada w uchwale o jej powo³aniu.

2. Roczny bud¿et jednostki ustala Rada w uchwale bu-
d¿etowej.

3. Dyrektor jednostki jest odpowiedzialny za prawid³ow¹
realizacjê bud¿etu w kierowanej przez siebie jednostce oraz za
powierzone do korzystania mienie komunalne.

Rozdzia³ VIII. Jednostki Pomocnicze Gminy

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

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

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

3) Projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Bur-
mistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

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

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

§ 59. Uchwa³y o jakich mowa w § 58, powinny okre�laæ w
szczególno�ci:

- obszar,
- granice,
- siedzibê w³adz,
- nazwê jednostki pomocniczej.

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

2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodaruj¹ samodziel-
nie �rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te
�rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych na tych jednostkach.

3. Rada uchwala corocznie za³¹cznik do uchwa³y bud¿eto-
wej, okre�laj¹cy wydatki jednostek pomocniczych w uk³adzie
dzia³ów lub rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.

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

§ 61. 1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek po-
mocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje
w tym zakresie Burmistrzowi.

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

§ 62. 1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej uczestniczy w sesjach Rady z urzêdu.

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

Rozdzia³ IX. Dostêp obywateli do informacji publicznej

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

2. Prawo to przys³uguje ka¿demu i obejmuje uprawnienia
do uzyskania informacji, do wstêpu na sesje rady i posiedzenia
komisji oraz dostêp do dokumentów urzêdowych.

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

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

2) przez wywieszanie najistotniejszych informacji na tabli-
cy og³oszeñ usytuowanej w Urzêdzie,
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3) na wniosek zainteresowanego w przypadku, gdy ¿¹da-
nej informacji nie ma w miejscach, o których mowa w pkt. 1 i 2. w:

a) dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i komisji udostêp-
nia siê w biurze Rady   w dniach pracy Urzêdu,

b)  dokumenty z zakresu dzia³ania Burmistrza udostêpnia
siê w referacie  Organizacyjnym Urzêdu (pokój nr 17) w dniach i
godzinach pracy Urzêdu.

§ 65. Realizacja uprawnieñ, o których mowa w § 64 pkt 3,
mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w Urzêdzie i w asy�cie pracownika
Urzêdu.

Za³¹cznik nr 1
do Statutu Gminy Byczyna
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Za³¹cznik nr 3
do Statutu Gminy Byczyna

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Byczyna

1. Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w By-
czynie.

2. O�rodek Kultury w Byczynie.

3. O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Byczynie.

Za³¹cznik nr 2
do Statutu Gminy Byczyna

4. Szko³y:
1) Publiczna Szko³a Podstawowa w Byczynie,
2) Publiczna Szko³a Podstawowa w Biskupicach,
3) Publiczna Szko³a Podstawowa w Dobiercicach,
4) Publiczna Szko³a Podstawowa w Kostowie,
5) Publiczna Szko³a Podstawowa w Pro�licach,
6) Publiczna Szko³a Podstawowa w Roszkowicach,
7) Publiczne Gimnazjum w Byczynie.

5. Publiczne Przedszkole w Byczynie.
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Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z  1999r. Nr  15 poz. 139 ,
Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279,  2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 109
poz. 1157, Nr 120 poz. 1268,  2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124,
Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229 i Nr 154 poz. 1804, 2002r. Nr
25, poz. 253, Nr 113 poz. 984 i Nr 130 poz. 1112), Rada Miejska w
G³ogówku uchwala co nastêpuje:

§ 1.1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego  gminy G³ogówek, zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr 47/VIII/90 Rady Miejskiej w G³ogówku z dnia 12 listo-
pada 1990r. ( Dziennik Urzêdowy Województwa Opolskiego
Nr 19, poz. 399 ), zwan¹ w dalszej czê�ci uchwa³y planem.

2. Zmiana planu obejmuje dzia³ki nr 383/261 oraz czê�æ
dzia³ki 700/248 i 251 km. 5, po³o¿one na gruntach wsi Twardawa,
oznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy
G³ogówek symbolem N15R (tereny pól uprawnych) i  przeznacza
je na funkcje us³ugowe.

3. Ustalenia zmiany planu zawarte s¹ w tre�ci niniejszej
uchwa³y i na rysunku zmiany planu, sporz¹dzonym na mapie
sytuacyjno-wysoko�ciowej w skali 1 : 2.000, stanowi¹cym inte-
graln¹ czê�æ  niniejszej uchwa³y .

§ 2.1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ tereny funkcjonalne,
wyznaczone liniami rozgraniczaj¹cymi,  oznaczone na rysunku
zmiany planu symbolem:

1) UT - teren obs³ugi ruchu turystycznego,
2) UC - teren us³ug komercyjnych,
3) KGP - teren tras komunikacji drogowej, droga krajowa

nr 40 klasy g³ówna ruchu przyspieszonego,
4) KL - teren tras komunikacji drogowej, ulica klasy lokalna.
2. Do czasu zagospodarowania terenów, o których mowa

w ust. 1, zgodnie z ustaleniami planu,  dopuszcza siê dotychcza-
sowy sposób ich u¿ytkowania i zagospodarowania, o ile nie jest
on sprzeczny i docelowo nie uniemo¿liwi ich zagospodarowania
zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.

§ 3.1. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami,  zawartymi na rysunku
planu s¹  nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:

1) granica opracowania,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny funkcjonalne - �ci�le okre-

�lone,
3) linie rozgraniczaj¹ce  tereny funkcjonalne - orientacyjne,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy,
5) symbole terenów funkcjonalnych,
6) dopuszczalna lokalizacja wjazdu na teren.
2. Pozosta³e, nie wymienione w ust. 1, elementy rysunku

planu maj¹ charakter informacyjny.
3. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych tereny funkcjonalne -

�ci�le okre�lonych, nie podlega zmianom. Dopuszcza siê zmia-
nê przebiegu linii rozgraniczaj¹cych orientacyjnych w dostoso-
waniu do potrzeb.

4. Przy zagospodarowaniu terenów wyznaczonych liniami
rozgraniczaj¹cymi oprócz ustaleñ niniejszego planu obowi¹zuj¹
przepisy szczególne.

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

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

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

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

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

5) przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym - nale¿y przez to rozu-
mieæ inne ni¿ podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzu-
pe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,

6) intensywno�ci zainwestowania - nale¿y przez to ro-
zumieæ wska�nik wyra¿aj¹cy nieprzekraczalny,  procentowy
udzia³ powierzchni zabudowanej oraz przeznaczonej pod utwar-
dzone doj�cia, dojazdy, place gospodarcze i parkingi do wiel-
ko�ci terenu funkcjonalnego lub dzia³ki, bêd¹cej we w³adaniu
w³a�ciciela/inwestora, zgodnie z ustaleniami planu,

7) intensywno�ci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
wska�nik wyra¿aj¹cy nieprzekraczalny, procentowy udzia³ po-
wierzchni zabudowanej do powierzchni terenu funkcjonalnego
lub dzia³ki,  bêd¹cej  we w³adaniu  w³a�ciciela/inwestora,   zgod-
nie z ustaleniami planu,

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - to zakaz sytuowa-
nia budynków bli¿ej linii rozgraniczaj¹cych terenu tras komuni-
kacji drogowej, ni¿ pozwala na to ustalona rysunkiem planu
lub tre�ci¹ uchwa³y, nieprzekraczalna linia zabudowy.

§ 5.1. UT - teren obs³ugi ruchu turystycznego  - z prze-
znaczeniem podstawowym pod obiekty obs³ugi podró¿nych (ho-
tel, motel) i us³ugi gastronomii oraz urz¹dzenia komunikacji, w
tym szczególnie wewnêtrzne dojazdy i parkingi dla budynku
hotelowo-restauracyjnego usytuowanego na s¹siedniej dzia³-
ce (887/260).

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) us³ugi handlu detalicznego oraz pojedyncze mieszka-

nia s³u¿bowe,
2) towarzysz¹ce obiekty  i urz¹dzenia techniczno-gospo-

darcze,
3) obiekty i konstrukcje tymczasowe oraz tymczasowe

zagospodarowanie terenu, zwi¹zane z organizowaniem imprez
okoliczno�ciowych.

4) zieleñ izolacyjna i ozdobna z ma³¹ architektur¹,
5) urz¹dzenia ochrony przed ha³asem (ekrany akustyczne),
6) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, z wy³¹cze-

niem anten nadawczych emituj¹cych promieniowania niejoni-
zuj¹ce.

3. Dla terenu obs³ugi ruchu turystycznego UT ustala siê:
1) Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczal-

ne zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, pod
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Uchwa³a Nr V/55/2003
Rady Miejskiej w G³ogówku

z  dnia 31 marca 2003r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy G³ogówek - wie� Twardawa - tereny
us³ugowe.
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warunkiem zachowania bezpo�redniego dostêpu dzia³ki do dro-
gi KL, uwzglêdnienia charakteru i potrzeb inwestycji oraz intere-
sów s¹siednich nieruchomo�ci w zakresie o�wietlenia, sp³ywu
wód opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjno-technicz-
nej, a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu.

2) Zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko.

3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 85% powierzchni

terenu,
b) intensywno�æ zabudowy  - max. 50% powierzchni terenu,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków - 20m

od linii rozgraniczaj¹cej teren drogi KGP; 8m od linii rozgrani-
czaj¹cej teren drogi KL; dla pozosta³ych obiektów budowlanych
- od krawêdzi jezdni, zgodnie z przepisami szczególnymi,

d) wjazd na teren z drogi KL,
e) budynki przeznaczenia podstawowego - stosowaæ roz-

wi¹zania funkcjonalno-przestrzenne oraz �rodki techniczne za-
pewniaj¹ce ochronê budynków przed ha³asem; nieprzekraczal-
na wysoko�æ max. 3 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe
poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 8m od poziomu terenu do okapu
dachu; dopuszcza siê realizacjê obiektów nietradycyjnych pod
wzglêdem formy i materia³ów, o wysokich walorach architekto-
nicznych,

f) us³ugi handlu oraz mieszkania s³u¿bowe - wy³¹cznie
jako wbudowane w budynki przeznaczenia podstawowego,

g) sposób zagospodarowania terenu winien zapewniæ
jego ochronê i budynków zamieszkania zbiorowego przed uci¹¿-
liwym oddzia³ywaniem drogi krajowej, w tym szczególnie przed
ha³asem; zaleca siê wykonaæ pas komponowanej zieleni izola-
cyjnej od strony drogi KGP i KL; zapewniæ dominacjê gatunków
zimozielonych; urz¹dzenia s³u¿¹ce ochronie przed ha³asem
(ekrany akustyczne) sytuowaæ w dostosowaniu do potrzeb,

h) zapewniæ min. 1 miejsce postojowe na 1 pokój  w hote-
lu/motelu oraz 0,2m.p. na jednego zatrudnionego; dopuszcza
siê wewnêtrzne powi¹zania komunikacyjne z  terenem UC.

4) Warunki ochrony �rodowiska:
a) roboty ziemne wykonywaæ pod nadzorem archeologicz-

nym instytucji lub osoby uprawnionej; termin rozpoczêcia prac
ziemnych uzgodniæ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
o dokonanych znaleziskach archeologicznych niezw³ocznie za-
wiadomiæ pañstwow¹ s³u¿bê ochrony zabytków i w³a�ciwy urz¹d
gminy oraz podporz¹dkowaæ siê ich zaleceniom,

b) dzia³alno�æ obiektów i urz¹dzeñ  przeznaczenia pod-
stawowego i uzupe³niaj¹cego nie mo¿e  powodowaæ przekro-
czenia dopuszczalnych norm emisji do �rodowiska w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, ha³asu, wibracji,

c) �cieki opadowe z dróg, dojazdów i parkingów mog¹ byæ
kierowane do gruntu, przy zachowaniu parametrów oraz  warun-
ków okre�lonych w przepisach szczególnych,

d) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie, jak dla terenu
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbio-
rowego, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 6.1. UC - teren us³ug komercyjnych, z przeznaczeniem
podstawowym pod us³ugi rozrywki (sala widowiskowo-koncer-
towa, dyskoteka),  gastronomii i  rekreacji oraz urz¹dzenia ko-
munikacji, w tym szczególnie wewnêtrzne dojazdy i parkingi dla
obiektu dyskoteki usytuowanej na s¹siedniej  dzia³ce (889/260).

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) towarzysz¹ce obiekty  i urz¹dzenia techniczno-gospo-

darcze,
2) obiekty i konstrukcje tymczasowe oraz tymczasowe za-

gospodarowanie terenu, zwi¹zane z organizowaniem imprez
okoliczno�ciowych,

3) zieleñ izolacyjna i ozdobna z ma³¹ architektur¹,

4) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, z wy³¹cze-
niem anten nadawczych emituj¹cych promieniowanie niejoni-
zuj¹ce.

3. Dla terenu us³ug komercyjnych UC ustala siê:
1) Dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczal-

ne zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, pod
warunkiem uwzglêdnienia charakteru i potrzeb inwestycji oraz
interesów posesji s¹siednich w zakresie o�wietlenia, sp³ywu
wód opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjno-technicz-
nej, a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu.

2) Zakaz lokalizacji:
a) przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-

dowisko.
b) miejsc postojowych dla samochodów ciê¿arowych.
3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max. 90% powierzchni

terenu,
b) intensywno�æ zabudowy - max. 35% powierzchni terenu,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków - 20m

od linii rozgraniczaj¹cej teren drogi KGP oraz 25m od linii roz-
graniczaj¹cej planowanego obej�cia drogowego w ci¹gu drogi
krajowej nr 40 - zgodnie z rysunkiem planu; dla pozosta³ych
obiektów budowlanych - od krawêdzi jezdni, zgodnie z przepisa-
mi szczególnymi,

d) w przypadku realizacji alternatywnego wariantu prze-
biegu lub innej trasy przebiegu planowanego obej�cia drogo-
wego w ci¹gu drogi krajowej nr 40 dopuszcza siê przeznaczenie
czê�ci dzia³ki 383/261 km. 5, rezerwowanej w niniejszym planie
na pas drogowy, zgodnie z przeznaczeniem terenu UC,

e) wjazd na teren z drogi KGP, sytuowany zgodnie z rysun-
kiem planu, na warunkach  okre�lonych przez zarz¹dcê drogi;
dopuszcza siê wjazd na teren z drogi KL poprzez teren UT, za
zgod¹ i na warunkach  w³a�ciciela,

f) budynki przeznaczenia podstawowego - nieprzekraczal-
na wysoko�æ max. 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie wiêcej
ni¿ 10m od poziomu terenu do okapu dachu; dopuszcza siê
realizacjê obiektów w technologiach nietradycyjnych, o wyso-
kich walorach architektonicznych,

g) od rzutu skrajnego przewodu  istniej¹cej linii 15 kV za-
chowaæ odleg³o�æ:

- do rzutu budynków oraz ich czê�ci (balkonu, tarasu) prze-
znaczonych na pobyt ludzi - zgodn¹    z Polsk¹ Norm¹, jednak nie
mniej ni¿ 10m,

      - do rzutu prowadzonych robót budowlanych - min. 5m,
h) od strony terenu UT zaleca siê wykonaæ pas zieleni

izolacyjnej komponowanej,
i) zapewniæ w granicach dzia³ki w³a�ciw¹ ilo�æ miejsc

postojowych dla u¿ytkowników sta³ych i przebywaj¹cych  okre-
sowo.

4) Warunki ochrony �rodowiska:
a) roboty ziemne wykonywaæ pod nadzorem archeologicz-

nym instytucji lub osoby uprawnionej; termin rozpoczêcia prac
ziemnych uzgodniæ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
o dokonanych znaleziskach archeologicznych niezw³ocznie za-
wiadomiæ pañstwow¹ s³u¿bê ochrony zabytków i w³a�ciwy urz¹d
gminy oraz podporz¹dkowaæ siê ich zaleceniom,

b) dzia³alno�æ obiektów i urz¹dzeñ  przeznaczenia pod-
stawowego i uzupe³niaj¹cego nie mo¿e  powodowaæ przekro-
czenia dopuszczalnych norm emisji do �rodowiska w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, ha³asu, wibracji,

c) �cieki opadowe z dróg, dojazdów i parkingów mog¹ byæ
kierowane do gruntu, przy zachowaniu parametrów oraz  warun-
ków okre�lonych w przepisach szczególnych,

d) dopuszczalny poziom  ha³asu na terenie - nie ustala siê.
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§ 7.1. KGP  - teren tras komunikacji drogowej, z przezna-
czeniem podstawowym pod istniej¹c¹ drogê krajow¹ klasy -
g³ówna ruchu przy�pieszonego (GP1/2) oraz pod obej�cie dro-
gowe terenów zabudowanych wsi Twardawa.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) przystanki komunikacji zbiorowej,
2) urz¹dzenia komunikacyjne, w tym zwi¹zane z eksplo-

atacj¹ tras,
3) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej, za zgod¹ i

na warunkach  zarz¹dcy drogi,
4) zieleñ izolacyjna i ma³a architektura.
3. Dla  terenu tras komunikacji drogowej KGP ustala siê:
1) Do czasu realizacji obej�cia drogowego wsi (o szero-

ko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych pasa drogowego 50m) za-
chowuje siê dotychczasowy przebieg drogi; docelowa jej klasa
- ulica zbiorcza (Z1/2).

2) Szeroko�æ pasa drogowego -  istniej¹ca, jednak nie
mniej ni¿ 20m; zalecane elementy przekroju:

a) jezdnia - szer. min. 11m (2x3,5m + pobocza 2x2m),
b) �cie¿ka rowerowa dwukierunkowa - jednostronna - szer.

min. 2,4m,
c) chodnik - szer. min.2m.
3) Warunki ochrony �rodowiska:
a) przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na  �ro-

dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w  sprawie
oceny jego oddzia³ywania, zgodnie z przepisami szczególnymi -
wnioski i uwagi z niej wynikaj¹ce nale¿y uwzglêdniæ w decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

b) �cieki opadowe mog¹ byæ kierowane do gruntu, pod
warunkiem zachowania parametrów wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych;  postêpowanie z zanieczyszczonymi �ciekami
opadowymi - zgodne z przepisami szczególnymi.

§ 8.1. KL - teren tras komunikacji drogowej, z przezna-
czeniem pod istniej¹c¹ ulicê klasy - lokalna (L1/2).

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) urz¹dzenia komunikacji, w tym zwi¹zane z eksploatacj¹ tras,
2) zieleñ izolacyjna i ma³a architektura,
3) urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej.
3. Dla terenu tras komunikacji drogowej KL ustala siê:
1) Zachowaæ istniej¹ce powi¹zanie ulicy KL z drog¹ KGP;

projekt modernizacji skrzy¿owania uzgodniæ z w³a�ciwym zarz¹-
dem drogi.

2) Parametry techniczne ulicy:
a) szeroko�æ pasa drogowego - 12m,
b) jezdnia - szer. min. 5m,
c) jednostronny chodnik szer.  min. 2m.
3) Roboty ziemne wykonywaæ pod nadzorem archeolo-

gicznym instytucji lub osoby uprawnionej; termin rozpoczêcia
prac ziemnych uzgodniæ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków; o dokonanych znaleziskach archeologicznych niezw³ocz-
nie zawiadomiæ pañstwow¹ s³u¿bê ochrony zabytków i w³a�ci-
wy urz¹d gminy oraz podporz¹dkowaæ siê ich zaleceniom.

§ 9.Ustala siê zasady wyposa¿enia terenów w infrastruk-
turê techniczn¹:

1) zaopatrzenie  w wodê do celów bytowych i p/po¿. - z
wodoci¹gu komunalnego z w³¹czeniem do istniej¹cych sieci
wsi Twardawa, zasilanej z ujêcia komunalnego "Twardawa",

2) odprowadzenie �cieków sanitarnych i zanieczyszczo-
nych �cieków opadowych - do ci�nieniowej lub grawitacyjnej
kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem na komunaln¹ oczysz-
czalniê �cieków; czasowo dopuszcza siê odprowadzenie �cie-
ków do szczelnego, wybieralnego zbiornika na nieczysto�ci cie-
k³e; lokalizacjê zbiornika o pojemno�ci  wiêkszej ni¿ 50m3 uzgod-
niæ z  w³a�ciwym inspektorem sanitarnym,

3) zasilanie elektroenergetyczne - z istniej¹cych i projek-
towanych trafostacji, z uwzglêdnieniem mo¿liwo�ci zwiêksze-
nia mocy  na cele grzewcze - na warunkach okre�lonych przez
w³a�ciwy Z.E,

4) zasilanie w gaz do celów grzewczych -  w oparciu o
w³asne �ród³a,

5) zaopatrzenie w ciep³o - z indywidualnych �róde³ ciep³a
na paliwa niskoemisyjne lub na paliwa sta³e, z wykorzystaniem
urz¹dzeñ niskoemisyjnych,

6) sieæ telekomunikacyjn¹ - realizowaæ jako kablow¹,
7) odpady bytowe -  gromadziæ selektywnie w pojemni-

kach i kontenerach, odprowadziæ poprzez uprawnione jednostki
obs³ugi.

§ 10.Zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r.  o zagospodarowaniu przestrzennym ustala
siê nastêpuj¹ce stawki procentowe, w stosunku do wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci objêtych niniejsz¹ zmian¹ planu, s³u¿¹ce
naliczaniu jednorazowej op³aty uiszczanej przez w³a�cicieli  nie-
ruchomo�ci w przypadku ich zbycia w ci¹gu 5 lat od dnia, w
którym ustalenia planu sta³y siê obowi¹zuj¹ce:

1) 30% dla terenu oznaczonego symbolem UT i UC,
2) 0% dla pozosta³ych terenów.

§ 11.Trac¹ moc dotychczasowe ustalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy G³ogówek, za-
twierdzonego uchwa³¹ Nr 47/VIII/90 Rady Miejskiej w G³ogówku
z dnia 12 listopada 1990r. ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego   Nr 19,
poz. 399 ), w zakresie  uregulowanym  niniejsz¹ uchwa³¹.

§ 12.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³o-
gówka.

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

                                                             Przewodnicz¹cy Rady
Marek Pelka
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Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. 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, 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz.
1804, 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz.
1112), oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym/ Dz.U. z 1990r. Nr 16,
poz. 95, z pó�n. zm./- Rada Gminy  w Lasowicach Wielkich uchwa-
la zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie, obejmuj¹ce ustale-
nia planu i rysunki planu  (za³¹czniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16).

ROZDZIA£ I
Ustalenia ogólne

§ 1.1. Zmiany planu obejmuj¹ tereny po³o¿one wg ustaleñ
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Lasowice Wielkie zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XI/33/99 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 1999r., w:

1.1. Strefie dopuszczalnego zainwestowania, w tym:
a/ we wsi Chocianowice - dz. ew. nr 559/138,
b/ we wsi Chudoba - dz. ew. nr 68/6 i 43/1,
c/ we wsi Jasienie - dz. ew. nr 147/93, 289/92, 65/14, 66/15,

16, 718/88, 193, 27, oraz 83/22,
d/ we wsi Laskowice - dz. ew. nr 194 i 195 oraz 368/75,
e/ we wsi Lasowice Wielkie - dzia³ka nr 120,
f/ we wsi Wêdrynia - dzia³ka nr 88.
1.2.  Obszarach systemu ekologicznego, w tym:
a/ we wsi Chocianowice - dz. ew. nr 462/23,
b/ we wsi Lasowice Wielkie - dz. nr 25/34,
c/ we wsi Jasienie - dz. nr 52 i 54.

§ 2.1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest
umo¿liwienie zaspokojenia potrzeb lokalnych w zakresie:

a/ budownictwa mieszkaniowego,
b/ rozwoju aktywno�ci gospodarczej,
c/ zmiany granicy polno - le�nej.

§ 3. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1/ tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej, ozna-

czone na rysunkach zmian planu symbolem MN
2/ tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej z us³u-

gami rzemios³a (MNu),
3/ tereny zabudowy zagrodowej (MR),
4/ tereny zabudowy magazynowo-sk³adowej oraz us³ugo-

wo - handlowej (S, UH),
5/ tereny zieleni niskiej (ZN i ZP),
6/ tereny u¿ytków rolnych (RP),
7/ tereny u¿ytków rolnych przeznaczonych do zalesienia

(RP/RL),
8/ tereny komunikacji drogowej, w tym: dróg dojazdowych

(KD) oraz ci¹gów pieszych (KCP).
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Uchwa³a Nr VI / 39/2003
Rady  Gminy  w  Lasowicach  Wielkich

z dnia 26 marca 2003 r.

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lasowice Wielkie.

§ 4.1. Dla terenów funkcjonalnych wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych symbolami literowymi ustala
siê:

a/  przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopusz-
czalne, z warunkami jego dopuszczenia,

b/  zasady zabudowy i zagospodarowania terenu,
c/  zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury

technicznej,
d/  warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony dóbr kultury,
e/  warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony �rodowiska.

§ 5.Integraln¹ czê�ci¹ zmian planu s¹ rysunki w skali
1:1000, stanowi¹ce za³¹czniki do niniejszej uchwa³y.

2.  Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami na rysunku planu s¹:
   a/ granice terenu objêtego zmian¹ planu,
   b/ linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach pod-

stawowych i ró¿nych zasadach   zagospodarowania,
   c/ nieprzekraczalne linie zabudowy,
   d/ kierunek wjazdu na dzia³kê.
2.1. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nych ro-

dzajach przeznaczenia funkcjonalnego mo¿e byæ zmieniony w
uzasadnionych przypadkach, je�li zachowane zostan¹:

   a/ liczba wydzielonych dzia³ek,
   b/ dojazd z drogi publicznej,
   c/ minimalna szeroko�æ frontu dzia³ki budowlanej wyno-

sz¹cej 20 m.

§ 6.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w
decyzjach administracyjnych, nale¿y okre�laæ wed³ug tre�ci re-
gulacyjnych ustalonych w §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14, §15,
§16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, 23, a tak¿e z uwzglêdnieniem
obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych.

§ 7. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

 zmianach planu - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia ni-
niejszej uchwa³y.

 rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek zmiany
planu sporz¹dzony na mapie w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cz-
nik do niniejszej uchwa³y.

 terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar ograniczony li-
niami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony symbolem okre�laj¹cym
podstawowe przeznaczenie funkcjonalne.

 przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ prze-
pisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w
dysponowaniu terenem wynikaj¹ce z prawomocnych decyzji
administracyjnych.

przeznaczeniu podstawowym terenu - nale¿y przez to
rozumieæ takie przeznaczenie funkcjonalne, które powinno prze-
wa¿aæ na danym terenie w granicach linii rozgraniczaj¹cych.
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 terenach sk³adowych - nale¿y przez to rozumieæ tereny,
których funkcja u¿ytkowa i sposób zagospodarowania zwi¹zany
jest z obiektami i urz¹dzeniami magazynów, sk³adów materia-
³ów budowlanych i opa³u oraz sprzêtu transportowego,

 terenach us³ugowo - handlowych - nale¿y przez to rozu-
mieæ tereny, których funkcja u¿ytkowa i sposób zagospodaro-
wania zwi¹zany jest z obiektami i urz¹dzeniami us³ugowymi
handlu, w tym handlu hurtowego, rzemios³a us³ugowego oraz
us³ug bytowych,

 us³ugach bytowych - nale¿y przez to rozumieæ dzia³al-
no�æ zaspokajaj¹c¹ potrzeby ludno�ci w zakresie miêdzy inny-
mi: fryzjerstwa, kosmetyki, odnowy biologicznej, napraw sprzêtu
AGD i elektronicznego, napraw obuwia i odzie¿y,  doradztwa
prawno - finansowego i ubezpieczeniowego, obs³ugi turystycz-
nej i inne, których dzia³alno�æ nie powoduje uci¹¿liwo�ci dla
�rodowiska,

uci¹¿liwo�ci - substancje i energie wprowadzane do �ro-
dowiska, a zw³aszcza ha³as, wibracje, zanieczyszczenia powie-
trza, pola elektromagnetyczne, utrudniaj¹ce ¿ycie lub dokuczli-
we dla otoczenia, nie powoduj¹ce przekroczenia okre�lonych w
przepisach szczególnych standardów jako�ci �rodowiska,

us³ugi nieuci¹¿liwe - us³ugi, które powoduj¹ emisjê do
�rodowiska substancji lub energii w rozumieniu przepisów
szczególnych, nie wywo³uj¹ce zjawisk fizycznych lub stanów
utrudniaj¹cych ¿ycie lub dokuczliwych dla otaczaj¹cego �rodo-
wiska np. us³ugi handlu, gastronomii, kultury, sportu i rekreacji,
³¹czno�ci, us³ugi bytowe,

odpadach komunalnych - nale¿y przez to rozumieæ odpa-
dy powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, a tak¿e odpady
nie zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych pochodz¹cych od
innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu na swój charakter
lub sk³ad s¹ podobne do odpadów powstaj¹cych w gospodar-
stwach domowych,

odpadach niebezpiecznych - nale¿y przez to rozumieæ od-
pady okre�lone w przepisach szczególnych, które ze wzglêdu
na swoje pochodzenie, sk³ad chemiczny, biologiczny, inne w³a-
�ciwo�ci i okoliczno�ci stanowi¹ zagro¿enie dla ¿ycia lub zdro-
wia ludzi albo dla �rodowiska,

 urz¹dzeniach towarzysz¹cych - nale¿y przez to rozumieæ
obiekty i urz¹dzenia pe³ni¹ce s³u¿ebn¹ rolê wobec funkcji pod-
stawowej terenu.

ROZDZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe obowi¹zuj¹ce dla terenów wy-
znaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunkach niniej-
szych zmian planu

§ 8.1. Dla terenów oznaczonych symbolem literowym RP/RL,
obejmuj¹cych:

A/ dzia³kê ew. nr 462/23 w miejscowo�ci Chocianowice
(za³¹cznik graficzny nr 1)

B/ dzia³kê ew. nr 25/34 w miejscowo�ci Lasowice Wiel-
kie (za³¹cznik graficzny nr 2)

C/ czê�æ dzia³ek ew. nr 52 i 54 w miejscowo�ci Jasienie
(za³¹cznik graficzny nr 11)

- ustala siê:
1.1. Przeznaczenie funkcjonalne podstawowe: tereny pro-

jektowanych zalesieñ,

1.2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu,  w tym:
a/ zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych nie zwi¹zanych

z gospodark¹ le�n¹,
b/ zalesienie gatunkami drzew dostosowanymi do wa-

runków siedliskowych terenów,
c/ docelowe prowadzenie gospodarki le�nej wed³ug ope-

ratu urz¹dzeniowego,
d/ do czasu podjêcia realizacji projektowanych zalesieñ

dopuszcza siê dotychczasowy sposób ich u¿ytkowania.

§ 9.1. Dla terenów oznaczonych symbolem literowym MN,
obejmuj¹cych:

A/ dz. ew. nr 559/138 w miejscowo�ci Chocianowice (za-
³¹cznik graficzny nr 3)

B/ czê�æ dz. ew. nr 68/6 w miejscowo�ci Chudoba (za³¹cz-
nik graficzny nr 4)

C/ czê�æ dz. ew. nr 16, 65/14 i 65/15 w miejscowo�ci Ja-
sienie (za³¹cznik graficzny nr 5)

D/ czê�æ dz. ew. nr 83/22 w miejscowo�ci Jasienie (za-
³¹cznik graficzny nr 6)

E/ czê�æ dz. ew. nr 193 w miejscowo�ci Jasienie (za³¹cz-
nik graficzny nr 7)

F/ czê�æ dz. ew. nr 718/88 w miejscowo�ci Jasienie (za-
³¹cznik graficzny nr 8)

G/ czê�æ dz. ew. nr 289/92 w miejscowo�ci Jasienie (za-
³¹cznik graficzny nr 9)

H/ dz. ew. nr 27 w miejscowo�ci Jasienie (za³¹cznik gra-
ficzny nr 10)

I/ czê�æ dz. ew. nr 52 i 54 w miejscowo�ci Jasienie (za-
³¹cznik graficzny nr 11)

J/ czê�æ dz. ew. nr 368/75 w miejscowo�ci Laskowice
(za³¹cznik graficzny nr 12)

K/ czê�æ dz. ew. nr 195 w miejscowo�ci Laskowice (za-
³¹cznik graficzny nr 13)

L/ czê�æ dz. ew. nr 120 w miejscowo�ci Lasowice Wielkie
(za³¹cznik graficzny nr 14)

M/ czê�æ dz. ew. nr 88 w miejscowo�ci Wêdrynia (za³¹cz-
nik graficzny nr 15)

ustala siê:

1.1. Przeznaczenie funkcjonalne podstawowe: tereny za-
budowy mieszkaniowej - jednorodzinnej, obejmuj¹cej: budyn-
ki mieszkalne jednorodzinne - wolno stoj¹ce, budynki gospo-
darcze, gara¿e, zieleñ ogrodow¹, obiekty ma³ej architektury i urz¹-
dzenia rekreacyjne, oraz urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

1.2. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy i urz¹dzania terenu, w tym:

a/ obowi¹zuje zachowanie nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy od krawêdzi jezdni dróg istniej¹cych i projektowanych w
odleg³o�ciach okre�lonych na za³¹cznikach graficznych,

b/ wysoko�æ zabudowy do 2 kondygnacji (2 kondygnacja
liczna jako poddasze u¿ytkowe) z mo¿liwo�ci¹ podpiwniczenia
do wysoko�ci 1,5 m  nad poziomem terenu, a w przypadku wy-
stêpowania wody gruntowej powy¿ej tego poziomu nale¿y pro-
jektowaæ budynki bez podpiwniczenia, ze wzmocnion¹ izolacj¹,

c/ kszta³t dachów: symetryczne dwu- lub wielospadowe o
pochyleniu po³aci dachowych od 300 do 500 z mo¿liwo�ci¹ reali-
zacji przyczó³ków i naczó³ków i zalecanym pokryciu dachówk¹
lub materia³em dachówkopodobnym,

d/ obowi¹zuje zasada realizacji zabudowy jednolitej w za-
kresie bry³y budynku, w tym usytuowania kalenic  i k¹ta pochyle-
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nia po³aci dachowych, oraz wysoko�ci podpiwniczenia (w na-
wi¹zaniu do istniej¹cej zabudowy) - obejmuj¹cej zespo³y co
najmniej trzech budynków,

e/ mo¿liwo�æ lokalizacji budynków gara¿owych lub gara-
¿owo-gospodarczych jednokondygnacyjnych, jako obiekty do-
budowane do obiektu podstawowego lub wolno stoj¹ce o ar-
chitekturze nawi¹zuj¹cej do obiektu podstawowego pod warun-
kiem zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy,

e.1/ dopuszcza siê sytuowanie budynków gospodarczych
i gara¿owych w granicach dzia³ek, jako obiekty bli�niacze,

f/ powierzchnie zabudowane i utwardzone (budynki, tara-
sy, dojazdy, �cie¿ki, place, miejsca postojowe) nie mog¹ stano-
wiæ wiêcej ni¿ 60 % ogólnej powierzchni dzia³ki, pozosta³¹ po-
wierzchniê nale¿y zagospodarowaæ jako tereny czynnie biolo-
gicznie (tereny zieleni i ogrodów),

g/ ogrodzenia trwa³e w granicach nieruchomo�ci,
g.1/  od strony dróg publicznych wysoko�æ ogrodzenia nie

mo¿e przekroczyæ 180 cm a coko³u 60 cm,
g.2/  obowi¹zuje zakaz stosowania ogrodzeñ z prefabry-

kowanych p³yt ¿elbetowych,
h/ mo¿liwo�æ lokalizacji us³ug bytowych,
i/ w przypadku lokalizacji us³ug bytowych nale¿y zastoso-

waæ rozwi¹zania komunikacyjne i budowlane umo¿liwiaj¹ce
dostêp do nich osobom niepe³nosprawnym,

j/ wyklucza siê mo¿liwo�æ lokalizacji przedsiêwziêæ mo-
g¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko wymagaj¹cych
sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko oraz dla
których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany
oraz obiektów inwentarskich i tymczasowych gara¿y,

k/ w przypadku funkcjonowania us³ug bytowych w parte-
rach budynków, nale¿y na terenie posesji zapewniæ miejsca
parkingowe w ilo�ci nie mniejszej ni¿ 1 miejsce postojowe na
10 m2  powierzchni u¿ytkowej wbudowanej us³ugi,

l/ zasady obs³ugi infrastrukturalnej zgodnie z warunkami
okre�lonymi w § 20 niniejszej uchwa³y,

m/ dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania
gruntów do czasu podjêcia realizacji projektowanych zamierzeñ
inwestycyjnych.

§ 10. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem MR, obejmuj¹cych:

A/ czê�æ dz. ew. nr 83/22 w miejscowo�ci Jasienie (za-
³¹cznik graficzny nr 6),

B/ dz. ew. nr 147/93 w miejscowo�ci Jasienie (za³¹cznik
graficzny nr 9),

ustala siê:
1.1. Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagro-

dowej, obejmuj¹ce: budynki mieszkalne, mieszkalno - inwen-
tarskie, inwentarskie (o obsadzie do 20 DJP), gospodarcze,
gara¿e, wiaty na sprzêt i maszyny rolnicze, ogrody i sady przydo-
mowe, obiekty ma³ej architektury i urz¹dzenia rekreacyjne, oraz
urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

1.2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:

a/ utrzymanie funkcji mieszkalnej, produkcji rolnej i innej zwi¹-
zanej z dzia³alno�ci¹ us³ugow¹ pod warunkiem zachowania dopusz-
czalnych norm uci¹¿liwo�ci w granicach w³asno�ci terenu,

b/ mo¿liwo�æ dokonywania remontów, modernizacji, roz-
budowy i przebudowy, a tak¿e wymiany zu¿ytej technicznie zabu-
dowy mieszkaniowej z zachowaniem:

b.1/ wysoko�ci nie przekraczaj¹cej 2 kondygnacji (2 kon-
dygnacja liczona jako poddasze u¿ytkowe),

b.2/ kszta³tu dachów: dwu lub wielospadowego,
b.3/ dotychczasowej linii zabudowy,

c/ mo¿liwo�æ adaptacji obiektów gospodarczych (inwen-
tarskich i magazynowych) do funkcji pozarolniczych pod warun-
kiem dochowania uci¹¿liwo�ci prowadzonej aktywno�ci gospo-
darczej do wymaganych standardów jako�ci �rodowiska dla
terenów mieszkalnictwa i nie mo¿e wykraczaæ poza granice te-
renu, do którego prowadz¹cy dzia³alno�æ posiada tytu³ prawny,

d/ mo¿liwo�æ lokalizacji budynków gospodarczo - gara¿o-
wych jednokondygnacyjnych jako obiekty dobudowane do ist-
niej¹cych budynków lub wolno stoj¹cych o architekturze nawi¹-
zuj¹cej do obiektu podstawowego oraz wiat na maszyny rolni-
cze, pod warunkiem zachowania:

d.1/ nieprzekraczalnych linii zabudowy,
d.2/ obowi¹zuj¹cych warunków technicznych i bezpieczeñ-

stwa po¿arowego,
e/ zasady obs³ugi infrastrukturalnej, zgodnie z  warunka-

mi okre�lonymi w § 20 niniejszej uchwa³y
f/ wyklucza siê mo¿liwo�æ lokalizacji przedsiêwziêæ mo-

g¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, wymagaj¹cych
sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko oraz dla
których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany.

§ 11.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem: MNu, obejmuj¹cego czê�æ dzia³ki ew. nr 83/22 w miejsco-
wo�ci Jasienie (za³¹cznik graficzny nr 6), ustala siê:

1.1. Przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy miesz-
kaniowej z obiektami us³ugowymi, obejmuj¹cy: budynek miesz-
kalny, budynki us³ug komercyjnych, budynki gospodarcze, gara-
¿e, drogi dojazdowe, parkingi, zieleñ, obiekty ma³ej architektury i urz¹-
dzenia rekreacyjne, oraz urz¹dzenia infrastruktury technicznej,

1.1.a/ dopuszcza siê lokalizacjê obiektów produkcyjnych
nie stwarzaj¹cych uci¹¿liwo�ci dla  �rodowiska.

1.2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ powierzchnie zabudowane i utwardzone (budynki, tara-

sy, dojazdy, �cie¿ki, place, miejsca postojowe) nie mog¹ stano-
wiæ wiêcej ni¿ 70 % ogólnej powierzchni dzia³ki, pozosta³¹ po-
wierzchniê nale¿y zagospodarowaæ jako tereny czynnie biolo-
gicznie (tereny zieleni i ogrodów),

b/ dla budynków mieszkalnych obowi¹zuje:
b.1. Zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy w od-

leg³o�ciach okre�lonych na rysunku planu,
b.2. Wysoko�æ zabudowy do 2 kondygnacji z mo¿liwo�ci¹

podpiwniczenia do wysoko�ci 1,5 m nad poziomem terenu, a w
przypadku wystêpowania wody gruntowej nale¿y projektowaæ
budynki bez podpiwniczenia, ze wzmocnion¹ izolacj¹,

b.3.Kszta³t dachów: symetryczne dwu- lub wielospadowe,
o pochyleniu po³aci 30o  ÷ 50o,

b.4. Pokrycie dachówk¹ lub materia³em dachówkopodob-
nym,

b.5. Obowi¹zuje zasada realizacji zabudowy jednolitej w
zakresie bry³y budynku, w tym usytuowania kalenic  i k¹ta pochy-
lenia po³aci dachowych, oraz wysoko�ci podpiwniczenia (w na-
wi¹zaniu do istniej¹cej zabudowy),

c/ dla budynków warsztatowych, gospodarczych, gara¿o-
wych lub gospodarczo-gara¿owych obowi¹zuje:

c.1. Zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy w od-
leg³o�ciach okre�lonych na rysunku planu,

c.2. Wysoko�æ zabudowy: 1 lub w uzasadnionych wypad-
kach 1,5 kondygnacji.

c.3. Kszta³t dachów: jednospadowe lub symetryczne dwu-
spadowe.

c.4. Dopuszcza siê sytuowanie budynków w granicach dzia-
³ek, jako obiekty bli�niacze,

d/ ogrodzenie w granicy dzia³ki: trwa³e, a¿urowe co naj-
mniej 0,6 m powy¿ej powierzchni terenu (od strony dróg publicz-
nych),
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e/ wyklucza siê mo¿liwo�æ lokalizacji przedsiêwziêæ mo-
g¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko wymagaj¹cych
sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko oraz dla
których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany
oraz obiektów inwentarskich,

f/  na terenie posesji nale¿y zapewniæ miejsca parkingo-
we w ilo�ci odpowiadaj¹cej charakterowi prowadzonej dzia³al-
no�ci rzemie�lniczej.

g/ dla obiektów us³ugowych nale¿y zastosowaæ rozwi¹za-
nia komunikacyjne i budowlane umo¿liwiaj¹ce dostêp do nich
osobom niepe³nosprawnym.

h / zasady obs³ugi infrastrukturalnej zgodnie z warunkami
okre�lonymi w § 20 niniejszej uchwa³y,

i/ dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania grun-
tów do czasu podjêcia realizacji projektowanych zamierzeñ in-
westycyjnych.

§ 12. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem literowym S,
UH obejmuj¹cego dzia³kê ew. nr 43/1 w miejscowo�ci Chudoba
(za³¹cznik graficzny nr 16) ustala siê:

2.1. Przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy ma-
gazynowo - sk³adowej oraz us³ugowo - handlowej obejmuj¹-
ce: budynki magazynowe, place sk³adowe, budynki us³ug han-
dlu lub innych us³ug komercyjnych (z wyj¹tkiem us³ug napraw-
czych i remontowych sprzêtu transportowego oraz us³ug rze-
mios³a produkcyjnego) oraz obiekty i urz¹dzenia towarzysz¹ce
(gospodarcze, pomocnicze, a tak¿e dojazdy, parkingi, oraz zieleñ
urz¹dzon¹, obiekty ma³ej architektury i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej), nie stwarzaj¹cych uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska.

2.2. Wyklucza siê mo¿liwo�æ lokalizacji przedsiêwziêæ za-
liczonych do mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko
wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodo-
wisko oraz dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e
byæ wymagany.

1.3. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy i urz¹dzania terenu, w tym:

a/ mo¿liwo�æ ³¹czenia funkcji magazynowo - sk³adowych i
us³ugowo - handlowych w ramach w³asno�ci nieruchomo�ci,

b/ mo¿liwo�æ lokalizacji zabudowy magazynowej, us³ugo-
wej i gospodarczej pod warunkiem zachowania:

b.1/ nieprzekraczalnych linii zabudowy okre�lonych na ry-
sunku planu,

b.2/ wysoko�ci zabudowy nie przekraczaj¹cej 6m,
b.3/ warunków technicznych i bezpieczeñstwa po¿arowe-

go okre�lonych przepisami szczególnymi,
c/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji wiat i zadaszeñ na

materia³y stanowi¹ce przedmiot obrotu handlowego
d/ powierzchnie sk³adowe nale¿y wykonaæ jako utwardzone
e/ w ramach terenu nale¿y uwzglêdniæ realizacjê:
e.1/ od strony po³udniowej: miejsc postojowych dla u¿yt-

kowników obiektów us³ugowo - handlowych - liczbê miejsc
dostosowaæ do programu us³ugowo-handlowego, przyjmuj¹c od
3 do 5 miejsc postojowych na ka¿de 100 m2 powierzchni u¿ytko-
wej.

e.2/ wewnêtrznych dojazdów i placów manewrowych,
e.3/ zieleni urz¹dzonej i obiektów ma³ej infrastruktury,
f/ rozwi¹zania komunikacyjne i budowlane projektowanych

obiektów us³ug handlu i innych us³ug komercyjnych  winny za-
pewniaæ dostêp osobom niepe³nosprawnym,

g/ zasady obs³ugi infrastrukturalnej,  zgodnie z warunka-
mi okre�lonymi w § 20 niniejszej uchwa³y,

h/  dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania grun-
tów do czasu podjêcia realizacji projektowanych zamierzeñ in-
westycyjnych.

§ 13.1. Dla terenów oznaczonych symbolem literowym ZN
obejmuj¹cego:

A/ czê�æ dzia³ki ew. nr 68/6 w miejscowo�ci Chudoba (za-
³¹cznik graficzny nr 4),

B/ czê�æ dz. ew. nr 16, 65/14 i 65/15 w miejscowo�ci Ja-
sienie (za³¹cznik graficzny nr 5),

C/ czê�æ dz. ew. nr 718/88 w miejscowo�ci Jasienie (za-
³¹cznik graficzny nr 8),

D/ czê�æ dz. ew. nr 54 w miejscowo�ci Jasienie (za³¹cznik
graficzny nr 11),

E/ czê�æ dz. ew. nr 368/75 w miejscowo�ci Laskowice
(za³¹cznik graficzny nr 12),

ustala siê:

1.1. Przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni niskiej,
obejmuj¹ce: tereny zieleni niskiej i krzewiastej.

1.2. Lokalne warunki, zasady i standardy urz¹dzania tere-
nu, w tym:

a/ zakaz realizacji zabudowy kubaturowej,
b/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ urz¹dzenia ogrodu lub sadu,
c/ mo¿liwo�æ prowadzenia sieci doziemnych infrastruktu-

ry technicznej.

§ 14.1. Dla terenów oznaczonych symbolem literowym ZP,
obejmuj¹cego czê�æ dz. ew. nr 83/22 w miejscowo�ci Jasienie
(za³¹cznik graficzny nr 6) ustala siê:

1.1. Przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni niskiej,
obejmuj¹ce: tereny zieleni niskiej  i krzewiastej:

a/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ wykorzystania terenu ZP dla
realizacji dojazdu gospodarczego do gruntów rolnych,

1.2. Lokalne warunki, zasady i standardy urz¹dzania tere-
nu, w tym:

a/ zakaz realizacji zabudowy kubaturowej,
b/ mo¿liwo�æ prowadzenia sieci doziemnych infrastruktu-

ry technicznej.

§ 15.1. Dla terenu oznaczonego symbolem literowym RL,
obejmuj¹cego czê�æ dz. ew. nr 88 w miejscowo�ci Wêdrynia
(za³¹cznik graficzny nr 15)

ustala siê:
1.1. Przeznaczenie podstawowe - tereny lasów i zadrze-

wieñ, obejmuj¹ce: tereny zieleni niskiej i krzewiastej.
1.2. Lokalne warunki, zasady i standardy urz¹dzania tere-

nu, w tym:
a/ zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych nie zwi¹zanych

z gospodark¹ le�n¹,
b/ prowadzenie gospodarki le�nej wed³ug operatu urz¹-

dzeniowego.

§ 16.1. Dla terenu oznaczonego symbolem literowym RP,
obejmuj¹cego czê�æ dz. ew. nr 83/22 w miejscowo�ci Jasienie
(za³¹cznik graficzny nr 6) ustala siê:

1.1. Przeznaczenie podstawowe - tereny u¿ytków rolnych:
gruntów ornych i trwa³ych u¿ytków zielonych.

1.2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ zakaz realizacji obiektów kubaturowych, w tym równie¿

zwi¹zanych z produkcj¹ roln¹.
1.3. W granicach terenów RP dopuszcza siê:
a/ prowadzenie sieci infrastruktury technicznej "doziem-
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nej" i "napowietrznej" z zachowaniem wymogów technicznych i
�rodowiskowych okre�lonych w obowi¹zuj¹cych przepisach
szczególnych,

b/ realizacjê utwardzonych dróg gospodarczych.

ROZDZIA£ III
Zasady realizacji i funkcjonowania uk³adu drogowego

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem literowym:
KD, ustala siê:

1.1. Przeznaczenie podstawowe: tereny dróg dojazdowych,
1.2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ szeroko�æ pasa komunikacyjnego w liniach rozgrani-

czaj¹cych dla dróg projektowanych:  8 ÷ 10 m, w tym:
a.1/ jedna jezdnia o szeroko�ci 6m,
a.2/ chodniki o szer. 2,0 m,
a.3/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji chodników jed-

nostronnych,
b/ mo¿liwo�æ realizacji o�wietlenia s³upowego,
c/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizowania sieci (podziem-

nych), urz¹dzeñ uzbrojenia technicznego oraz urz¹dzeñ tech-
nicznych dróg i zwi¹zanych z utrzymaniem i obs³ug¹ ruchu - w
obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, pod warunkiem zachowania okre-
�lonych obowi¹zuj¹cymi przepisami norm bran¿owych.

§ 18. 1. Dla terenów pieszych ci¹gów komunikacyjnych
oznaczonych  na rysunku planu symbolem: KCP , ustala siê:

1.1. Przeznaczenie podstawowe: tereny ci¹gów pieszych,
1.2. Zasady u¿ytkowania i urz¹dzania terenu, w tym:
a/ szeroko�æ w liniach rozgraniczenia: 3 ÷ 5 m,
b/ nawierzchnia utwardzona - zalecana kostka typu po-

lbruk,
c/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ lokalizacji doziemnych sieci

infrastruktury technicznej, o�wietlenia s³upowego, oraz elemen-
tów ma³ej architektury.

§ 19. 1. Do czasu realizacji projektowanych odcinków dróg
lub poszerzenia istniej¹cych dróg i ulic do parametrów okre�lo-
nych niniejszym planem, dopuszcza siê dotychczasowy sposób
zagospodarowania terenów, z wykluczeniem mo¿liwo�ci lokali-
zowania trwa³ych obiektów budowlanych, uniemo¿liwiaj¹cych
docelow¹ realizacjê ustaleñ planu.

ROZDZIA£ IV
Zasady realizacji uzbrojenia technicznego

§ 20. Dla terenów w granicach okre�lonych na za³¹czni-
kach graficznych do niniejszej uchwa³y ustala siê nastêpuj¹ce
zasady realizacji uzbrojenia technicznego:

1/ w zakresie sieci wodoci¹gowej:
a/ zaopatrzenie budynków i obiektów w wodê z sieci wo-

doci¹gowej wyprowadzonej z istniej¹cych lub projektowanych
przewodów w liniach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic.

b/ zaopatrzenie w wodê do celów bytowych, us³ugowych
oraz przeciwpo¿arowych z ujêæ zasilaj¹cych wodoci¹gi grupowe,

c/ rozprowadzenie po terenie projektowanych przedsiê-
wziêæ inwestycyjnych poprzez przewody o przekrojach zabezpie-
czaj¹cych planowane potrzeby, w tym tak¿e potrzeby przeciwpo-
¿arowe,

d/ wodoci¹gi nale¿y budowaæ jako ruroci¹gi doziemne w
sposób zapewniaj¹cy najmniejsz¹ liczbê skrzy¿owañ i zbli¿eñ z
innymi obiektami budowlanymi i istniej¹cym uzbrojeniem pod-
ziemnym,

e/ przebieg ruroci¹gu powinien zapewniæ dogodne wa-
runki budowy, bezpieczn¹ eksploatacjê oraz mo¿liwo�æ dostê-
pu do wodoci¹gu w ci¹gu ca³ego roku,

f/ budowê i monta¿ nale¿y przeprowadziæ zgodnie z wyma-
ganiami technicznymi okre�lonymi w normach bran¿owych,

g/ w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê prowa-
dzenie odcinków sieci poza liniami rozgraniczaj¹cymi dróg i ulic
w uzgodnieniu z w³a�cicielami nieruchomo�ci, pod warunkiem
zachowania obowi¹zuj¹cych odleg³o�ci od budynków,

2/ w zakresie kanalizacji sanitarnej:
a/ docelowo projektuje siê realizacjê przy³¹czy do projek-

towanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ciach : Cho-
cianowice, Chudoba, Jasienie, Laskowice, Lasowice Ma³e i
Wêdrynia,

b/ dopuszcza siê - w okresie przej�ciowym - odprowadza-
nie �cieków do zbiorników wybieralnych zlokalizowanych w ob-
rêbie dzia³ek, zgodnie z warunkami technicznymi i sanitarnymi
okre�lonymi w przepisach szczególnych pod warunkiem uzgod-
nienia zapewnienia odbioru �cieków na zmodernizowan¹ oczysz-
czalniê w Trzebiszynie lub inn¹ (Kluczbork, Olesno),

c/ budowa przy³¹czy kanalizacyjnych wymaga:
- realizacji ruroci¹gu doziemnego w sposób zapewniaj¹-

cy najmniejsz¹ liczbê skrzy¿owañ i zbli¿eñ z innymi obiektami
budowlanymi i istniej¹cym uzbrojeniem podziemnym,

- przebieg ruroci¹gu powinien zapewniæ dogodne warun-
ki budowy, bezpieczn¹ eksploatacjê oraz mo¿liwo�æ dostêpu do
ruroci¹gu w ci¹gu ca³ego roku,

- budowê i monta¿ nale¿y przeprowadziæ zgodnie z wyma-
ganiami technicznymi okre�lonymi w normach bran¿owych,

- prowadzenia sieci w liniach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic,
- dopuszcza siê prowadzenie odcinków sieci poza liniami

rozgraniczaj¹cymi dróg i ulic w uzgodnieniu  z w³a�cicielami
nieruchomo�ci, pod warunkiem zachowania obowi¹zuj¹cych
odleg³o�ci od budynków,

- w ci¹gach projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji przepompowni,

3/ w zakresie kanalizacji deszczowej:
a/ tereny projektowanego zainwestowania nale¿y odwad-

niaæ poprzez wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, zaopa-
trzonej w studzienki kanalizacyjne oraz kratki �ciekowe,

b/ wody opadowe z terenów magazynowych i us³ugowych
nale¿y odprowadzaæ do istniej¹cych i projektowanych kana³ów
zaopatrzonych w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce (separatory).,

c/  w terenach projektowanej zabudowy mieszkaniowej
dopuszcza siê mo¿liwo�æ odprowadzenia wód do istniej¹cych
rowów przydro¿nych,

d/ wody opadowe z terenów magazynowo-us³ugowych
("brudne") wymagaj¹ wstêpnego podczyszczenia na urz¹dze-
niach oczyszczaj¹cych,

e/ odprowadzenie �cieków "brudnych" - podczyszczonych
na urz¹dzeniach oczyszczaj¹cych do rowów przydro¿nych - wy-
maga uzyskania pozwolenia wodno - prawnego,

f/ odcinki kanalizacji deszczowej nale¿y prowadziæ w li-
niach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic zgodnie z wymaganiami tech-
nicznymi okre�lonymi w normach bran¿owych,

4/ w zakresie zasilania energetycznego:
a/ w celu ograniczenia negatywnego oddzia³ywania elek-

tromagnetycznego na �rodowisko i zdrowie ludzi wyznacza siê
rezerwê terenu dla pasa ograniczonego u¿ytkowania - docelo-
wo zagospodarowan¹ przez nisk¹ zieleñ izolacyjn¹ wzd³u¿ linii
energetycznej 110 kV GPZ Kuniów - GPZ Bierdzany i projekto-
wanej linii 110 kV relacji GPZ Kluczbork - Rozdzielnia Dobrzeñ
Wielki o szeroko�ci 60 m po obu stronach od osi linii. Ostatecz-
ne wyznaczenie strefy i zasad jej zagospodarowania przepro-
wadziæ w trybie wynikaj¹cym z przepisów szczególnych,

b/ w obszarze, o którym mowa w pkt. 1 obowi¹zuje:
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b.1/ bezwzglêdny zakaz wznoszenia jakichkolwiek obiek-
tów i urz¹dzeñ z wy³¹czeniem infrastruktury technicznej, je�li nie
narusza to wymagañ okre�lonych w odrêbnych przepisach do-
tycz¹cych sieci najwy¿szych napiêæ,

b.2/ w terenie, o którym mowa w pkt. a/ dopuszcza siê
lokalizacjê równoleg³ej linii 110 kV relacji GPZ Kluczbork - Roz-
dzielnia Dobrzeñ Wielki,

c/   w dla obs³ugi terenów projektowanych funkcji przewi-
duje siê mo¿liwo�æ realizacji nowych stacji transformatorowych
15/0,4 kV zlokalizowanych w ich obrêbie jako obiekty towarzy-
sz¹ce, dla których nale¿y zapewniæ sta³y dostêp,

d/ projektowan¹ sieæ �redniego i niskiego napiêcia nale-
¿y wykonywaæ w liniach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic jako napo-
wietrzn¹ lub kablow¹ - doziemn¹,

e/ dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji odcinków linii pro-
wadzonych poza liniami rozgraniczaj¹cymi dróg i ulic - nie koli-
duj¹cych z innymi obiektami i urz¹dzeniami,

f/   budowê i monta¿ linii �redniego i niskiego napiêcia
nale¿y prowadziæ zgodnie z normami bran¿owymi w sposób
zapewniaj¹cy dogodne warunki budowy, bezpieczn¹ eksploata-
cjê oraz mo¿liwo�æ dostêpu do linii w ci¹gu ca³ego roku,

5/ w zakresie sieci telekomunikacyjnej:
a/  linie telefoniczne nale¿y budowaæ jako kablowe do-

ziemne w sposób zapewniaj¹cy najmniejsz¹ liczbê skrzy¿owañ
i zbli¿eñ z innymi obiektami budowlanymi wymagaj¹cymi dodat-
kowych zabezpieczeñ,

b/  dopuszcza siê mo¿liwo�æ ustawienia wyniesionych
modu³ów centrali telefonicznej w postaci wolno stoj¹cych szaf
sieci dostêpowej,

c/  przebieg linii powinien zapewniæ dogodne warunki bu-
dowy, bezpieczn¹ eksploatacjê oraz mo¿liwo�æ dostêpu do linii
i modu³ów w ci¹gu ca³ego roku,

d/  budowê i monta¿ nale¿y przeprowadziæ zgodnie z nor-
mami bran¿owymi,

6/ w zakresie ciep³ownictwa:
a/  zaopatrzenie w ciep³o z instalacji indywidualnych z wy-

korzystaniem niskoemisyjnych �róde³ energii (gaz, olej opa³o-
wy, energia elektryczna, energia alternatywna), z zachowaniem
obowi¹zuj¹cych przepisów i norm bran¿owych,

b/  dopuszcza siê realizacjê instalacji na gaz propan-bu-
tan i olej opa³owy oraz zbiorników (podziemnych, naziemnych
lub przysypanych) na paliwo z zachowaniem warunków tech-
nicznych i bezpieczeñstwa po¿arowego,

7/ w zakresie sieci gazowniczej:
a/  w przypadku budowy sieci gazowniczej dopuszcza siê

realizacjê przy³¹czy w sposób zapewniaj¹cy najmniejsz¹ liczbê
skrzy¿owañ i zbli¿eñ z innymi obiektami budowlanymi i istniej¹-
cym uzbrojeniem podziemnym,

b/  budowê i monta¿ nale¿y przeprowadziæ zgodnie z wy-
maganiami technicznymi okre�lonymi w normach bran¿owych,

8/ gospodarka odpadami:
a/  odprowadzanie odpadów komunalnych do pojemni-

ków lub kontenerów i usuwanie w ramach gminnego systemu
gromadzenia i usuwania odpadów na gminne, powiatowe lub
inne sk³adowisko o uregulowanym statusie formalno - praw-
nym.

b/  zasady zagospodarowania odpadów niebezpiecznych
lub innych ni¿ niebezpieczne prowadziæ zgodnie  z  przepisami
szczególnymi.

ROZDZIA£ V
Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony �rodowiska

§ 21.1. Na terenach objêtych niniejszym planem obowi¹-
zuj¹ nastêpuj¹ce warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony �rodo-
wiska przyrodniczego:

1.1. Na obszarze opracowanego planu obowi¹zuj¹ do-
puszczalne poziomy substancji  w powietrzu wynikaj¹ce z aktu-
alnie obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych.

1.2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej MN, MNu, MR
dopuszczalny poziom ha³asu w �rodowisku nale¿y przyjmowaæ
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami szczególnymi.

1.3. Wewn¹trz terenów na których prowadzona jest dzia-
³alno�æ gospodarcza zaleca siê, aby dotrzymane by³y warunki
wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia MPiPS z dnia 1 grudnia 1989 r. w
sprawie najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ czynni-
ków szkodliwych dla zdrowia  w �rodowisku pracy (Dz. U. z 1995r.
Nr 69, poz. 351 ).

1.4. Na wyznaczonych w ustaleniach szczegó³owych pla-
nu terenach o funkcjach mieszkalnych i sk³adowo-us³ugowych
(MN; MR; MNu; S, UH) nie dopuszcza siê do lokalizacji przedsiê-
wziêæ zaliczanych do mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu
na �rodowisko oraz dla których obowi¹zek sporz¹dzenia rapor-
tu mo¿e byæ wymagany, wynikaj¹cy z obowi¹zuj¹cych przepisów
szczególnych; na terenach tych dopuszcza siê lokalizacjê us³ug
o charakterze nieuci¹¿liwym.

1.5.  Zagospodarowanie odpadów, w tym odpadów nie-
bezpiecznych i innych ni¿ niebezpieczne prowadziæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami i gminnym planem gospodarki od-
padami, przy preferowaniu dzia³añ zapobiegaj¹cych i ograni-
czaj¹cych wytwarzanie odpadów oraz umo¿liwiaj¹cych ich od-
zysk.

1.6.  Rolnicze zagospodarowanie odchodów zwierzêcych,
powstaj¹cych w terenach zabudowy zagrodowej, mo¿e odby-
waæ siê wy³¹cznie na zasadach okre�lonych ustaw¹ z dnia
26 lipca 2000 r. o nawozach i nawo¿eniu (Dz.U.  Nr 89, poz. 991
z pó�n. zm.).

1.7. �cieki  sanitarne  z  terenów  projektowanej zabudowy
mieszkaniowej i magazynowo - sk³adowej nale¿y docelowo
odprowadzaæ do projektowanej kanalizacji sanitarnej. Tymcza-
sowo �cieki sanitarne bêd¹ odprowadzane do zbiorników wy-
bieralnych - sk¹d nale¿y je wywoziæ na zmodernizowan¹ oczysz-
czalniê w Trzebiszynie lub inn¹ o uregulowanym statusie praw-
nym /obowi¹zuje uzyskanie uzgodnienia zapewnienia odbioru
�cieków/. �cieki technologiczne przed odprowadzeniem na
oczyszczalniê �cieków wymagaj¹ podczyszczenia w miejscu ich
powstania. Wody opadowe z posesji mieszkalnych i terenów
nieprodukcyjnych /czyste/  odprowadzane bêd¹ do istniej¹cych i
projektowanych rowów. Wody opadowe z terenów sk³adowych i
us³ug ("brudne") wymagaj¹ wstêpnego podczyszczenia na urz¹-
dzeniach oczyszczaj¹cych.

1.8. Gospodarkê ciepln¹ dla celów socjalno - bytowych i
technologicznych nale¿y prowadziæ na bazie indywidualnych in-
stalacji grzewczych pracuj¹cych na paliwach niskoemisyjnych
(ciek³e i gazowe), z wykorzystaniem energii elektrycznej lub in-
nej, alternatywnej.
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1.9. Przy prowadzeniu robót ziemnych lub w czasie prze-
budowy istniej¹cych obiektów budowlanych nale¿y powstrzymy-
waæ siê przed przekszta³ceniami istniej¹cej rze�by terenu i nisz-
czeniem istniej¹cej szaty ro�linnej w stopniu przekraczaj¹cym
niezbêdny zakres dzia³añ, s³u¿¹cy uzyskaniu zak³adanego celu;
w przypadku dzia³añ mog¹cych naruszyæ równowagê przyrodni-
cz¹, sporz¹dziæ nale¿y ekspertyzê ekologiczn¹ spe³niaj¹c¹ wy-
mogi  § 11.1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia
1987r. o ochronie powierzchni ziemi (Dz.U. Nr 4, poz. 23),

§ 22. 1. Na terenach objêtych niniejszym planem ustala
siê strefy izolacyjne, w celu ograniczenia   skutków oddzia³ywa-
nia obiektów i urz¹dzeñ na otoczenie, oraz zapobieganiu ewen-
tualnym konfliktom:

1.1. Strefa izolacyjna o charakterze rezerwy terenu dla ob-
szaru ograniczonego u¿ytkowania wzd³u¿ linii energetycznej
wysokiego napiêcia 110 kV, o szeroko�ci 60 m po obu stronach
od osi linii, w której zabrania siê mo¿liwo�ci lokalizowania obiek-
tów przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi.

ROZDZIA£ VI
Warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony dóbr kultury

§ 23. 1. Dla terenów objêtych ustaleniami niniejszego pla-
nu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochro-
ny dóbr kultury:

     1.1. W przypadku odkrycia, w trakcie prowadzenia ro-
bót ziemnych znalezisk archeologicznych, na inwestorze ci¹¿y
obowi¹zek:

a/ powiadomienia Pañstwowej S³u¿by Ochrony Zabytków
o znalezisku,

b/ przeprowadzenia na koszt inwestora ratowniczych ba-
dañ archeologicznych przez  specjalistyczne placówki.

1.2. projektowane budynki mieszkalne winny nawi¹zywaæ
bry³¹ do istniej¹cej zabudowy.

ROZDZIA£ VII
Przepisy koñcowe

§ 24. W sprawach nie unormowanych ustaleniami niniej-
szej uchwa³y, obowi¹zuj¹ przepisy ustaw szczególnych.

§ 25. 1. Dla nieruchomo�ci objêtych ustaleniami niniej-
szej uchwa³y ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do nalicza-
nia op³aty w zwi¹zku ze wzrostem warto�ci nieruchomo�ci (sto-
sownie do art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzen-
nym) w wysoko�ci:

-   30 % (trzydzie�ci procent) - dla terenów sk³adowo-us³u-
gowych i mieszkaniowych z us³ugami rzemios³a    (S,UH i MNu),

- 20 % (dwadzie�cia procent) - dla terenów projektowanej
zabudowy mieszkaniowej (MN),

- 0 % (zero procent) - dla terenów: zieleni niskiej (ZN i ZP),
projektowanych zalesieñ (RP/RL) oraz terenów komunikacyj-
nych (KD i KCP).

§ 26. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Lasowice Wielkie.

§ 27.  Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie,
zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XIV/57/86 Gminnej Rady Narodo-
wej w Lasowicach Wielkich z dnia 30 grudnia 1986r., w czê�ci
dotycz¹cej dzia³ek ewidencyjnych nr:

a/ we wsi Chocianowice - dz. ew. nr 559/138, 462/23,
b/ we wsi Chudoba - dz. ew. nr 68/6 i 43/1,
c/ we wsi Jasienie - dz. ew. nr 147/93, 289/92, 65/14, 66/15,

16, 718/88, 193, 27, 52, 54 oraz 83/22,
d/ we wsi Laskowice - dz. ew. nr 194 i 195 oraz 368/75,
e/ we wsi Lasowice Wielkie - dzia³ka nr 120, 25/34,
f/ we wsi Wêdrynia - dzia³ka nr 88.

§ 28. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

2. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

     Józef Szymoszek
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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 uchwala ,  co na-
stêpuje :

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

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nie-
modlina.

§ 3.   Traci moc uchwa³a Nr XXII/125/96 Rady Miejskiej w
Niemodlinie  z dnia  29 sierpnia1996 r. w sprawie Statutu Gminy
Niemodlin zmieniona uchwa³ami :Nr XXIII/196/97 z dnia 7 sierp-
nia 1997 r., Nr XL/267/98 z dnia 23 kwietnia 1998 r., Nr I/7/98 z
dnia 12 listopada 1998 r.,Nr XI/94/99 z dnia 7 wrze�nia 1999 r.,
Nr XXVIII/223/2000  z dnia 29 wrze�nia 2000 r. oraz Nr XLII/315/
2001 z dnia 28 sierpnia 2001 r. ( Dz. Urz. Woj. Op. Nr 35/96,
poz.125; Nr 26/97, poz.158; Nr 14, poz.73 i Nr 33/98, poz.309; Nr
37/99 , poz.245; Nr 69/2000 , poz.362, Nr 83/01, poz.680 ).

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

Przewodnicz¹cy Rady
Czes³aw Paszkowski

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/44/03

 Rady Miejskiej w Niemodlinie
 z dnia  28  marca 2003 r.

STATUT  GMINY  NIEMODLIN

Rozdzia³ I
 Postanowienia ogólne

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

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

3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej
w Niemodlinie i komisji Rady Miejskiej,

4) tryb pracy Burmistrza Niemodlina,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w Nie-

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

komisji i Burmistrza Niemodlina oraz korzystania z tych doku-
mentów.

§ 2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Miasto i Gminê Nie-

modlin,
2) organach Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miej-

sk¹ w Niemodlinie i Burmistrza Niemodlina,
3) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w Nie-

modlinie,
4) komisji Rady - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady

Miejskiej w Niemodlinie,
5) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê

Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Niemodlinie,
6) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Nie-

modlina,
7) Urzêdzie Miejskim -nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Miej-

ski w Niemodlinie,
8) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Niemodlin.

Rozdzia³ II
Gmina

§ 3. Gmina Niemodlin jest podstawow¹ jednostk¹ samo-
rz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publiczne-
go na swoim terytorium.

§ 4. 1. Gmina po³o¿ona jest w powiecie opolskim, w woje-
wództwie opolskim i obejmuje obszar 183 km2.

2. Granice terytorialne Gminy okre�la mapa w skali
1:100 000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.

3. Gmina posiada jednostki pomocnicze - so³ectwa.
4. Rejestr jednostek pomocniczych prowadzi Burmistrz.

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

2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organi-
zacyjnych.

§ 6. 1. Herbem Gminy jest wizerunek ¿ó³tego soko³a z
roz³o¿onymi skrzyd³ami, stoj¹cego na zielonym wzgórku z g³ow¹
zwrócon¹ do prawego skrzyd³a na tle b³êkitnym.

Wzór herbu okre�la za³¹cznik nr 2 do Statutu.
2. Barwy Gminy okre�la jej flaga, której wzór okre�la od-

rêbna uchwa³a Rady.
3. W sprawach w³asnych Gmina u¿ywa pieczêci urzêdo-

wej z wizerunkiem herbu Gminy po�rodku i nazw¹ w otoku o
tre�ci: "BURMISTRZ NIEMODLINA". W pozosta³ych sprawach
pieczêci¹ urzêdow¹ Gminy jest, je�li przepisy szczególne nie
stanowi¹ inaczej, pieczêæ okr¹g³a z wizerunkiem god³a pañstwo-
wego po�rodku i nazw¹ w otoku o tre�ci: "BURMISTRZ NIEMO-
DLINA". Wzory pieczêci urzêdowych Gminy okre�la za³¹cznik nr
3 do Statutu.

§ 7. Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Niemodlin.
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Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 28 marca  2003 r.

w sprawie Statutu Gminy Niemodlin.
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Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze Gminy

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

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

2) utworzenie, po³¹czenie lub podzia³ jednostki pomocni-
czej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okre-
�la Rada odrêbn¹ uchwa³¹,

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

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

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê od-
powiednio zasady okre�lone w ust. 1.

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

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

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

2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodaruj¹ samodziel-
nie �rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te
�rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych na tych jednostkach.

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

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

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

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

7. Obs³uga kasowa jednostek pomocniczych odbywa siê
za pomoc¹ konta bankowego Gminy.

§ 11. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki po-
mocniczej ma prawo zabieraæ g³os na sesjach Rady, nie ma
jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.

Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady.

§ 12. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.

§ 13. 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.

§ 14. 1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Bud¿etu i Spraw Gospodarczych,
3) Spraw Spo³ecznych.

2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem jednej komisji sta³ej.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dora�-

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

§ 15. 1. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹-
cego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

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

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

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

kiem spo�ród radnych obecnych na sesji.

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

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

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

wykonywania przez radnych ich mandatu.

§ 17. W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d� wyga�niêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady
przed up³ywem kadencji, Rada na najbli¿szej sesji wybiera spo-
�ród radnych osobê do pe³nienia tych funkcji.

§ 18. Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego Rady nale-
¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut
dla Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewod-
nicz¹cego.

§ 19 . Pod nieobecno�æ Przewodnicz¹cego jego zadania
wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy Rady.

§ 20. 1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady
koordynuj¹ z ramienia Rady pracami komisji Rady.

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

§ 21. Obs³ugê kancelaryjno-biurow¹ Rady zapewnia Bur-
mistrz.

Rozdzia³ V
Tryb pracy Rady.

1. Sesje Rady.

§ 22. 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. Rada mo¿e podejmowaæ, w trybie okre�lonym w ust. 1:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje - zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do

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

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

adresatów zewnêtrznych do okre�lonego postêpowania, pod-
jêcia inicjatywy czy zadania,
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5) opinie - zawieraj¹ce o�wiadczenia woli oraz oceny.

2. Przygotowanie sesji

§ 23. 1. Przygotowanie sesji przez Przewodnicz¹cego Rady
obejmuje:

1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym

projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów porz¹d-
ku obrad.

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

3. O terminie, miejscu i porz¹dku obrad sesji powiada-
mia siê radnych najpó�niej na 5 dni przed terminem obrad, za
pomoc¹ listów 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 14 dni przed sesj¹.

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

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

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

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

2. W sesjach Rady uczestniczy - z g³osem doradczym -
Burmistrz.

3. Przebieg sesji

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

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

§ 27. Wy³¹czenie jawno�ci sesji jest dopuszczalne jedy-
nie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.

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

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

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

4. Fakt przerwania obrad odnotowuje siê w protokole sesji.

§ 29. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach usta-
lanych w ramowym planie pracy rady i w terminach okre�lonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.

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

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

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

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

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

§ 32. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: "Otwieram sesjê Rady Miej-
skiej w Niemodlinie".

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

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

§ 34. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególno�ci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
3) informacjê z dzia³alno�ci Burmistrza w okresie miêdzy-

sesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich

sesjach,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) wnioski i zapytania wyborców,
7) wolne wnioski i informacje.

§ 35.1. Informacjê o jakiej mowa w § 34 pkt. 3, sk³ada
Burmistrz. Informacjê tê do³¹cza siê do protoko³u sesji.

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

§ 36. 1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Burmi-
strza.

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

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

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

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

6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Burmistrz.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny

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

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

§ 37. 1. Zapytania sk³ada siê w sprawach z zakresu dzia-
³ania Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym
stanie faktycznym.
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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.
§ 36 ust. 6, 7 i 8 stosuje siê odpowiednio.

§ 38. 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.

3. W uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³o-
su poza kolejno�ci¹.

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

5. Przewodnicz¹cy Rady zabieraj¹c g³os w dyskusji prze-
kazuje na ten czas prowadzenie obrad Wiceprzewodnicz¹cemu
Rady.

§ 39. 1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym prze-
biegiem obrad.

2. Przewodnicz¹cy Rady ma prawo czynienia uwag odno-
�nie niestosowno�ci zachowania radnego lub niezgodno�ci tre-
�ci jego wyst¹pienia z przedmiotem obrad wzglêdnie przekro-
czenia czasu wyst¹pienia ponad limit przyjêty przez Radê.

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.

§ 40. 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.

§ 41. 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.

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

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

§ 43. 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 sposobie lub porz¹dku g³osowania.

§ 44. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê " Zamykam sesjê
Rady Miejskiej w Niemodlinie ".

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.

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

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

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

§ 46. Przebieg sesji nagrywa siê na ta�mê magnetofono-
w¹, któr¹ przechowuje siê do koñca kadencji

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 48. 1. W trakcie obrad lecz nie pó�niej ni¿ na najbli¿szej
sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do proto-
ko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy
Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu ta�my ma-
gnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.

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

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

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

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

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

§ 50. Obs³ugê kancelaryjno-biurow¹ sesji zapewnia Bur-
mistrz.
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4. Uchwa³y

§ 51. 1. Uchwa³y Rady sporz¹dzane s¹ w formie odrêb-
nych dokumentów.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.

§ 52. 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,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania i wej�cia w ¿ycie

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

wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê pod-
jêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach finansowych jej reali-
zacji.

4. Projekt uchwa³y powinien byæ zaopiniowany co do jego
zgodno�ci z prawem.

§ 53. 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.

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

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

§ 55.1. Burmistrz ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w reje-
strze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.

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

5. Procedura g³osowania

§ 56. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

§ 57.1. G³osowanie jawne, z zastrze¿eniem ust.3, odbywa
siê przez podniesienie rêki.

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

3. G³osowanie imienne odbywa siê przez kolejne wywo³y-
wanie nazwisk radnych i odnotowywanie w protokole sesji , czy
radny g³osowa³ "za", "przeciw", czy "wstrzyma³ siê".

4. Do liczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e wyzna-
czyæ radnych.

5. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Komisje Rady

§ 61. 1. Zadania Komisji Rewizyjnej okre�la ustawa o
samorz¹dzie gminnym.

2. Do zadañ Komisji Bud¿etu i Spraw Gospodarczych Rady
nale¿y :

1) opiniowanie bud¿etu Gminy i okresowa ocena jego re-
alizacji,

2) analiza kszta³towania dochodów Gminy i ocena kierun-
ków jej polityki finansowej,

3) analiza bazy materialnej i kadrowej jednostek organi-
zacyjnych Gminy w zakresie dzia³ania Komisji oraz ocena ich
funkcjonowania,
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4) wspó³udzia³ w tworzeniu i opiniowaniu programów i
rozwi¹zañ gospodarczych,

5) wspó³tworzenie kierunków rozwoju i polityki przestrzen-
nej w mie�cie i gminie,

6) wspó³dzia³anie w zakresie polityki inwestycyjnej w
Gminie,

7) okresowa analiza i ocena gospodarki nieruchomo�cia-
mi,

8) opiniowanie i udzia³ w kszta³towaniu rozwi¹zañ w za-
kresie infrastruktury komunalnej i ochrony �rodowiska oraz oce-
na utrzymania i eksploatacji istniej¹cej infrastruktury,

9) wspó³udzia³ w tworzeniu i ocena realizacji programów
³agodz¹cych skutki bezrobocia,

10) kszta³towanie polityki rozwoju rolnictwa i infrastruktury
wiejskiej,

11) kreowanie dzia³añ promuj¹cych Gminê,
12) opiniowanie wniosków dotycz¹cych nadania nazw uli-

com i placom.
3. Do zadañ Komisji Spraw Spo³ecznych nale¿y :
1) kszta³towanie polityki w zakresie o�wiaty, kultury, sportu

i wypoczynku oraz ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej,
2) ocena funkcjonowania przedszkoli, szkó³ i gimnazjów

oraz innych jednostek organizacyjnych w zakresie o�wiaty, kul-
tury, sportu, zdrowia i  opieki spo³ecznej,

3) analiza i ocena bazy materialnej i kadrowej jednostek
organizacyjnych Gminy w zakresie dzia³ania Komisji,

4) wspó³praca z organami i instytucjami samorz¹dowymi
i pañstwowymi oraz jednostkami sektora niepublicznego w za-
kresie rozwoju o�wiaty, kultury, sportu i wypoczynku oraz profi-
laktyki zdrowotnej i opieki spo³ecznej,

5) opiniowanie dzia³añ Burmistrza , m.in. pod k¹tem ich
wp³ywu na polepszenie poziomu i jako�ci ¿ycia rodzin, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem rodzin najs³abszych ekonomicznie i
osób niepe³nosprawnych,

6) inicjowanie dzia³añ na rzecz zwalczania patologii spo-
³ecznych, w szczególno�ci w�ród dzieci i m³odzie¿y,

7) inicjowanie przedsiêwziêæ zmierzaj¹cych do rozszerze-
nia programu zagospodarowania wolnego czasu dzieci i m³o-
dzie¿y,

8) opiniowanie planów i programów dzia³añ na rzecz po-
prawy ³adu, porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego oraz ochro-
ny Gminy przed  ¿ywio³ami i kataklizmami.

4. Komisj¹ w³a�ciw¹, w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych , do opiniowania zmian w planie dochodów i wydat-
ków bud¿etu Gminy jest Komisja Bud¿etu i Spraw Gospodar-
czych.

§ 62.Komisje Rady w zakresie swej dzia³alno�ci, oprócz
zadañ okre�lonych w § 61:

1) uczestnicz¹ w tworzeniu programów i planów dzia³ania
Rady,

2) bior¹ udzia³ w przygotowaniu sesji, w szczególno�ci
opiniuj¹ projekty uchwa³,

3) wspó³dzia³aj¹ z podmiotami zajmuj¹cymi siê sprawa-
mi nale¿¹cymi do zakresu dzia³ania Komisji,

4) wspó³dzia³aj¹ z So³tysami i Radami So³eckimi,
5) wspó³dzia³aj¹ z jednostkami organów kontroli pañstwo-

wej i zawodowej oraz Komisj¹ Rewizyjn¹ , korzystaj¹ z wyników
tych kontroli,

6) rozpatruj¹ sprawozdania i informacje Burmistrza oraz
jednostek organizacyjnych Gminy,

7) rozpatruj¹ wnioski zg³aszane na spotkaniach z wybor-
cami,

8) rozpatruj¹ i oceniaj¹ propozycje b¹d� inicjatywy zg³o-
szone do Komisji, a w uzasadnionych przypadkach formu³uj¹
odpowiednie wnioski,

9) mog¹ badaæ i opracowywaæ sprawy zlecone przez Radê
lub Przewodnicz¹cego Rady, a tak¿e opiniowaæ sprawy na wnio-
sek Burmistrza,

10) przedstawiaj¹ sprawy do rozstrzygniêcia przez Radê
na sesji,

11) wystêpuj¹ z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
12) kontroluj¹ realizacjê uchwa³ Rady w zakresie przed-

miotu dzia³ania.

§ 63.1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy zatwierdzonym przez Radê.

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

§ 64. 1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedze-
nia.

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

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

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

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

§ 66.1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Posiedzenia komisji zwo³uje jej Przewodnicz¹cy a w

razie jego nieobecno�ci Zastêpca Przewodnicz¹cego komisji.
3. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio

przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§ 67.1. Z posiedzenia Komisji sporz¹dza siê protokó³ za-
wieraj¹cy:

1) numer, datê oraz numery wniosków i opinii,
2) stwierdzenie prawomocno�ci posiedzenia,
3) zatwierdzony porz¹dek obrad,
4) wyszczególnienie osób referuj¹cych temat i uczestni-

cz¹cych w dyskusji,
5) tre�æ wniosku lub opinii oraz wynik g³osowania nad

nimi,
6) podpisy cz³onków Komisji uczestnicz¹cych w posie-

dzeniu.
2. Protoko³y numeruje siê kolejno cyframi arabskimi oraz

dwiema ostatnimi cyframi roku kalendarzowego.
3. Posiedzenia Komisji protoko³uje pracownik wyznaczo-

ny do obs³ugi Komisji przez Burmistrza.

§ 68. 1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych, z wyj¹tkiem Ko-
misji Rewizyjnej, co najmniej raz do roku przedstawiaj¹ na sesji
Rady sprawozdania z dzia³alno�ci Komisji w terminie do 31
grudnia ka¿dego roku.

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

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

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

2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posie-
dzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecno�æ, sk³a-
daj¹c stosowne wyja�nienia na rêce Przewodnicz¹cego Rady
lub Przewodnicz¹cego Komisji.

§ 71.1. Burmistrz wystawia radnym dokument podpisany
przez Przewodnicz¹cego Rady,  w którym stwierdza siê pe³nie-
nie funkcji radnego.

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

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

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

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

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

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

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

Rozdzia³ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej.

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej.

§ 74.1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹ce-
go, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz 3 pozosta³ych cz³onków.

2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybie-

ra Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej.

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

2. Zasady kontroli.

§ 76. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania kontrolne na
zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwa³ach
Rady.

§ 77.1. 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 oraz skargi na dzia³alno�æ Burmistrza i kierowni-
ków jednostek organizacyjnych Gminy.

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

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

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

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

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

2. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³y w sprawie przeprowadze-
nia kontroli nie objêtej planem, o jakim mowa w ust. 1.

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

2. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie  zakresu i przedmiotu
kontroli.

3. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadze-
nia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej uchwa³y przez
Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych,  jak i kontroli
problemowych oraz sprawdzaj¹cych.

§ 81. 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 § 77 ust. 1.

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

3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem.

Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególno�ci:
dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania �wiadków, opinie bieg³ych
oraz pisemne wyja�nienia i o�wiadczenia kontrolowanych.

3. Tryb kontroli.

§ 82. 1. Kontroli dokonuj¹ w imieniu Komisji 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 ,z zastrze¿eniem ust. 5, przeprowadzane s¹ na
podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewod-
nicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okre�laj¹cego kontrolowany pod-
miot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowa-
dzenia kontroli.

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

5. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, ka¿dy z cz³onków
Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli problemowej
bez wcze�niejszej uchwa³y Komisji Rewizyjnej oraz upowa¿nie-
nia, o którym mowa w ust. 3.  Za przypadki nie cierpi¹ce zw³oki
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uwa¿a siê w szczególno�ci sytuacje, w których cz³onek Komisji
Rewizyjnej powe�mie uzasadnione podejrzenie pope³nienia
przestêpstwa lub gdy zachodz¹ przes³anki pozwalaj¹ce przy-
puszczaæ, i¿ niezw³oczne przeprowadzenie kontroli pozwoli unik-
n¹æ niebezpieczeñstwa dla zdrowia lub ¿ycia ludzkiego lub te¿
zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu
gminnym.

6. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust. 5, kontroluj¹cy jest obowi¹zany zwróciæ siê - w
najkrótszym mo¿liwym terminie - do Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, o wyra¿enie zgody na ich kontynuowanie.

7. W przypadku nie zwrócenia siê o wyra¿enie zgody, lub
te¿ odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa w ust. 6, kontroluj¹-
cy niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c notatkê z pod-
jêtych dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt Komisji Rewizyj-
nej.

8. Osoby kontroluj¹ce podlegaj¹ przepisom bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy oraz przepisom o postêpowaniu z wiado-
mo�ciami stanowi¹cymi tajemnicê pañstwow¹ lub s³u¿bow¹ w
zakresie obowi¹zuj¹cym w jednostce kontrolowanej, a tak¿e
przepisom ustawy o ochronie informacji niejawnych, oraz usta-
wy o ochronie danych osobowych.

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

2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza kontroluj¹-
cy zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.

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

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

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

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

5. Ka¿dy mo¿e z³o¿yæ kontroluj¹cym ustne lub pisemne
o�wiadczenia dotycz¹ce przedmiotu kontroli.

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

4. Protoko³y kontroli

§ 86. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kon-
troli w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³ pokontrol-
ny, 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 ustalenia stwierdzaj¹ce nieprawid³owo�ci w dzia³alno�ci
kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwier-
dzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,

7) adnotacjê o dokonaniu wpisu do ksi¹¿ki kontroli jed-
nostki kontrolowanej,

8) datê i miejsce podpisania protoko³u,
9) podpisy kontroluj¹cych wraz z parafowaniem stron pro-

toko³u i kierownika kontrolowanego podmiotu , lub notatkê o
odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.

2. Protokó³ pokontrolny winien zawieraæ wnioski oraz pro-
pozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owo�ci stwierdzo-
nych w wyniku kontroli.

§ 87.1.   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.

§ 88.1. 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.

§ 89. Protokó³ z kontroli sporz¹dza siê w czterech egzem-
plarzach, które w terminie 7 dni od daty podpisania protoko³u
otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Burmistrz, Przewodnicz¹cy Ko-
misji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 90.1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwier-
dzenia plan pracy na dany rok kalendarzowy w terminie do dnia
31 grudnia roku poprzedniego.

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

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

§ 91.1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie w terminie do
dnia 30 stycznia ka¿dego roku roczne sprawozdanie ze swojej
dzia³alno�ci w roku poprzednim.

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

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

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

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

wniosek w sprawie absolutorium.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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

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

3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mog¹ byæ zwo³y-
wane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyj-
nej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:
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1) Przewodnicz¹cego Rady ,
2) nie mniej ni¿ 4 radnych,
3) nie mniej ni¿ 3 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na

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

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

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

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

§ 94.Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Bur-
mistrz.

§ 95. 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 okre�lonych w bud¿ecie gminy Prze-
wodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posie-
dzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby
zarz¹dzaj¹cej mieniem gminnym do zawarcia stosownej umo-
wy w imieniu Gminy.

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

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

3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w
sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w za-
kresie tematyki objêtej kontrol¹.

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

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

§ 97. 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.

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

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

2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.

3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,

2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania prze-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 105. Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Burmistrz
obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w za-
kresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.

Rozdzia³ VIII
Tryb pracy Burmistrza.

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

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

tem.

§ 107. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.

§ 108. Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Burmistrza na
ich posiedzenie.

§ 109. Zastêpca Burmistrza przejmuje wykonywanie za-
dañ i kompetencji okre�lonych w  § 106  - § 108  w przypadku
uzyskania upowa¿nienia od Burmistrza.

Rozdzia³  IX
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z doku-

mentów Rady, Komisji i Burmistrza.

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

§ 111. Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami pra-
wa oraz Statutem.
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§ 112. 1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê w Biurze Rady, w dniach pracy Urzêdu Miejskie-
go, w godzinach przyjmowania interesantów.

2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Burmistrza oraz Urzêdu
Miejskiego udostêpniane s¹  we w³a�ciwej rzeczowo komórce
organizacyjnej Urzêdu wskazanej przez Burmistrza,  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 Miej-
skiego oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.

§ 113. Realizacja uprawnieñ okre�lonych w § 111 i 112
mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Miejskim i w asy�cie
pracownika tego Urzêdu.

§ 114. Uprawnienia okre�lone w § 111 i 112 nie znajduj¹
zastosowania:

1) w przypadku wy³¹czenia - na podstawie ustaw - jawno�ci.
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione

tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu ad-

ministracji publicznej o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art.
73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.

Rozdzia³  X
Pracownicy samorz¹dowi.

§ 115. Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi na
podstawie mianowania s¹ pracownicy zatrudnieni na wszyst-
kich stanowiskach w Urzêdzie Miejskim przez okres co najmniej
5 lat - z wyj¹tkiem pracowników obs³ugi i pracowników zatrud-
nionych na stanowiskach pomocniczych - którzy uzyskali naj-
wy¿sz¹ ocenê pracy wed³ug kryteriów okre�lonych przez Radê w
odrêbnej uchwale

Rozdzia³  XI
Postanowienia koñcowe.

§ 116. 1. Zasady og³aszania aktów prawa miejscowego
stanowionego przez organa Gminy okre�la ustawa.

2. Akty prawa miejscowego oraz inne rozstrzygniêcia po-
dejmowane przez Radê i Burmistrza podaje siê do publicznej
wiadomo�ci poprzez ich umieszczenie na tablicach informacyj-
nych w Urzêdzie Miejskim, rozplakatowanie w miejscach pu-
blicznych oraz zamieszczanie w "Biuletynie Gminy Niemodlin."

3. Uchwalenie i zmiana Statutu nastêpuje w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, w obecno�ci co najmniej
po³owy sk³adu Rady.

§ 117. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Sta-
tucie maj¹ zastosowanie przepisy ustaw:

(- z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z
2001r. Nr 142, poz.1591 z pó�n. zm),

- z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z pó�n. zm.),

- z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.
z 1997 r. Nr 9, poz.43 z pó�n. zm.)

- z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003r. Nr 15 poz.148,

- z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.. U. Nr 62, poz.718 z
pó�n. zm.) ,

- z dnia 15 wrze�nia 2000 r. o referendum lokalnym ( Dz.U.
Nr 88, poz.985  z pó�n. zm.),

- z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o dostêpie do informacji pu-
blicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198 ).
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Na  podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , art.61 ust.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, 113 poz.984 /
i  art. 109, 110, 116, 117, 118, 124  ust.1 i 2, 128, 129  ust.2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz.
U. Nr 155  poz. 1014,  1999 r. Nr 38 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. 1250 i Nr
122 poz. 1315,  2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 46 poz.
499, Nr 88  poz. 961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100 poz. 1082 , Nr 102
poz. 1116, Nr 125 poz. 1368, Nr 145 poz. 1623,z 2002 r. Nr 41
poz. 363 i 365, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.
1271, Nr 156 poz. 1300 /-  Rada Miejska w Ozimku  uchwala, co
nastêpuje :

§  1. W uchwale Nr XLI / 272 / 01 z dnia 28 grudnia 2001  r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2002 rok , zmienionej
uchwa³ami:  Nr XLII / 280 / 02 z dnia 31 stycznia 2002 r.,
Nr XLIII / 290 / 02 z dnia 25 lutego 2002 r.,  Nr XLIV / 292 / 02  z
dnia 15 kwietnia 2002 r. , Nr XLV / 295 / 02 z dnia 29 kwietnia 2002
r. i Nr XLVI / 308 / 02 z dnia 27 czerwca 2002 r., Nr XLIX / 320 / 02
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Uchwa³a  Nr III / 20  / 02
Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 30 grudnia  2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy  na 2002 rok .

z dnia 30 wrze�nia 2002 r. ,Nr II / 15 / 02 z dnia 12 grudnia 2002 r.
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. Zmniejsza siê plan wydatków bud¿etowych z kwoty
26.104.576,48 z³ na kwotê 25.718.576,48z³.

2. Zmniejsza siê plan przychodów bud¿etowych z kwoty
2.617.890,46 z³ na kwotê  2. 231.890,46 z³,  w sposób przedsta-
wiony w za³¹cznikach  nr 1, 2 i 3   do niniejszej  uchwa³y.

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

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

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

                                                                                               Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

                                                 Czes³aw   Kaczmarek

    Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr III/20/02

Korekta planu dochodów bud¿etowych na 2002 rok
                                                                                                                                                   w  z³.

Dz. T  r  e  �  æ Rozdzia³ § Plan Korekta

Plan

po zmianie

758 Ró¿ne rozliczenia 10.457.986,00 +10.416,00 10.468.402,00

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

75801 7.598.922,00 +10.416,00 7.609.338,00

Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 292 7.598.922,00 +10.416,00 7.609.338,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek nie

posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej
10.087.411,00 -10.416,00 10.076.995,00

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

75615 4.803.970,00 -10.416,00 4.793.554,00

- podatek od nieruchomo�ci 031 4.684.140,00 -10.416,00 4.673.724,00

Razem dochody

Przychody bud¿etowe

24.892.686,02

2.617.890,46

-

-386.000,00

24.892.686,02

2.231.890,46

Razem dochody i przychody bud¿etowe 27.510.576,48 -386.000,00 27.124.576,48
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Za³¹cznik nr 2
                                                             do uchwa³y Nr III/20/02

Korekta planu przychodów bud¿etowych na  2002 rok
                                                                                              w z³.

Tre�æ § Plan Korekta Plan po
zmianie

Przychody z zaci¹gniêtych
po¿yczek i kredytów na rynku krajowym w tym

1. Po¿yczka w Wojew. Funduszu Ochrony
�rodowiska i Gospodarki Wodnej na budowê IV poziomu
obwa³ywania na sk³adowisku sta³ych odpadów
komunalnych w Dylakach

2. Kredyt na wydatki nie znajduj¹ce pokrycia w
planowanych dochodach

9520 2. 616. 108,46

86. 000,00

2. 500. 000,00

- 386. 000,00

- 86. 000,00

- 300. 000,00

2. 230. 108,46

-

2. 200. 000,00

Razem przychody 2. 617. 890,46 - 386.000,00 2. 231. 890,46

                                                                      Za³¹cznik nr 3
                                                           do uchwa³y Nr III/20/02

Korekta planu wydatków bud¿etowych na  2002 rok

                                                                                                                                                                         w z³.
Dz. Tre�æ Rozdzia³ § Plan Korekta Plan po zmianie

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw po¿arowa 154.739,00 -500,00 154.239,00

Pozosta³a dzia³alno�æ 75495 500,00 -500,00 500,00

Wydatki bie¿¹ce w tym:
- dotacje przekazane dla powiatu na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego

1. Dofinansowanie zakupu systemu identyfikacji

numerów telef. w Komisariacie Policji w Ozimku

2320

500,00

500,00

500,00

-500,00

-500,00

-500,00

-

-

-

853 Opieka Spo³eczna 1.640.884,00 -130.000,00 1.510.884,00

Dodatki mieszkaniowe 85315 1.251.302,00 -130.000,00 1.121.302,00

Wydatki bie¿¹ce

1. Koszty wyp³aty �wiadczeñ

1.251.302,00

1.251.302,00

-130.000,00

-130.000,00

1.121.302,00

1.121.302,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
1.693.913,00 -255.500,00 1.438.413,00

Gospodarka �ciekami i ochrona wód 90015 489.000,00 -105.500,00 383.500,00

Wydatki maj¹tkowe w tym:

1. Budowa IV poziomu obwa³owania na sk³adowisku
sta³ych odpadów komunalnych w Dylakach
2. Rozbudowa sieci wodoci¹gowej na terenie gminy

430.000,00

122.000,00

48.000,00

-105.500,00

-86.000,00

-19.500,00

324.500,00

36.000,00

28.500,00

O�wietlenie ulic, placów i dróg 90015 871.913,00 -150.000,00 721.913,00

Wydatki bie¿¹ce
w tym :
- koszt o�wietlenia ulic w gminie

871.913,00

871.913,00

-150.000,00

-150.000,00

721.913,00

721.913,00

Plan wydatków bud¿etowych

Rozchody bud¿etowe

26.104.576,48

1.406.000,00

-386.000,00

-

25.718.576,48

1.406.000,00

Razem wydatki i rozchody bud¿etowe 27.510.576,48 -386.000,00 27.124.576,48
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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)-Rada Gminy w
Polskiej Cerekwi  u c h w a l a,   co nastêpuje :

§ 1.Zmniejsza siê bud¿et gminy na rok 2002 o  :
-  dochody  w wysoko�ci   1.817  z³.,
-  wydatki w wysoko�ci   1.817  z³,
 zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

828

Uchwa³¹ Nr  III/21/2002
Rady  Gminy  w   Polskiej  Cerekwi

z  dnia  30  grudnia  2002 r.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Leonard Kasper

                                       Za³¹cznik nr1
do uchwa³y Rady Gminy

w Polskiej Cerekwi
z dnia 30 grudnia 2002 r.

Zestawienie  dochodów i wydatków  zmniejszaj¹cych  bud¿et gminy  na 2002 rok

Dzia³ Rozdz.  §         Nazwa Zwiêkszenie planu

dochodów

Zwiêkszenie planu

wydatków

801 O�wiata i wychowanie          2.352         2.352

80195 Pozosta³a dzia³alno�æ          1.981         1.981

203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin          1.981

Wydatki bie¿¹ce          1.981

854 Edukacyjna opieka wychowawcza              371             371

85495 Pozosta³a dzia³alno�æ              371             371

203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin              371

Wydatki bie¿¹ce             371

Zmniejszenie planu

dochodów

Zmniejszenie planu

wydatków

  853 Opieka spo³eczna           4.169          4.169

85315 Dodatki mieszkaniowe           4.169          4.169

 203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin           4.169

Wydatki bie¿¹ce          4.169

Razem           1.817          1.817

 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 i Nr 62, poz. 558 ) oraz art. 109, 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
i Nr  122, po.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,
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Uchwa³a Nr III/22/2002
Rady  Gminy   w   Polskiej   Cerekwi

z dnia  30  grudnia  2002 r.

w sprawie dokonania zmian w bud¿ecie gminy na 2002 rok.

Nr 125, poz. 1385 i Nr 145, poz.1623; 2002 r. Nr 41, poz.363,365,
Nr 74, poz.676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 156,
poz.1300, Nr 200, poz.1685, Nr 213, poz.1802 )-Rada Gminy w
Polskiej Cerekwi, u c h w a l a:

§ 1.Dokonaæ przeniesienia  wydatków bud¿etowych miê-
dzy dzia³ami, rozdzia³ami wg za³¹cznika nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2.W zwi¹zku ze zmianami w bud¿ecie gminy, o których
mowa w § 1, powoduj¹cymi zmiany nak³adów na zadania inwe-
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stycyjne, dokonuje siê odpowiednich zmian w za³¹czniku nr 7
do uchwa³y Rady Gminy  Nr XXII/192/2001 z dnia 27 grudnia
2001r., jak w za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§  3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Leonard Kasper

 Za³¹cznik nr 1
do  uchwa³y  Rady Gminy

                                                                 w Polskiej Cerekwi
z dnia 30 grudnia 2002r.

 Zestawienie
  przeniesieñ  wydatków bud¿etowych miêdzy dzia³ami i rozdzia³ami

w bud¿ecie gminy na  2002r.

Dzia³ Rozdzia³ §                        N a z w a

Zmniejszenie planu

wydatków

Zwiêkszenie planu

wydatków

010 Rolnictwo i ³owiectwo         12.500

01008 Melioracje wodne          2.000

Wydatki bie¿¹ce          2.000

01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi         15.250

Wydatki bie¿¹ce, w tym na obs³ugê d³ugu jednostki samorz¹du
terytorialnego

        15.250

        15.250

01095 Pozosta³a dzia³alno�æ             750

Wydatki bie¿¹ce             750

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i
wodê

         1.000

40002 Dostarczanie wody          1.000

Wydatki bie¿¹ce          1.000

700 Gospodarka mieszkaniowa        12.000

70004 Ró¿ne jednostki obs³ugi gospodarki mieszkaniowej        12.000

Wydatki bie¿¹ce, w tym na obs³ugê d³ugu jednostki samorz¹du
terytorialnego

         5.000

         2.000

Wydatki maj¹tkowe          7.000

710 Dzia³alno�æ us³ugowa          2.500

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego          5.500

Wydatki bie¿¹ce          5.500

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne          3.000

Wydatki bie¿¹ce          3.000

750 Administracja publiczna          7.500

75022 Rady gmin          7.500

Wydatki bie¿¹ce          7.500

75023 Urzêdy gmin
Wydatki bie¿¹ce, w tym wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeñ

        10.000

        10.000

       10.000

801 O�wiata i wychowanie

80101 Szko³y podstawowe
Wydatki bie¿¹ce          5.400

Wydatki maj¹tkowe          5.400

853 Opieka spo³eczna

85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie
spo³eczne
Wydatki bie¿¹ce, w tym
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

            186             186
            186

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska             200

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach             200

Wydatki bie¿¹ce             200

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego          4.000

92195 Pozosta³a dzia³alno�æ          4.000

Wydatki bie¿¹ce          4.000

926 Kultura fizyczna i sport             300

92605 Zadania w zakresie kultury i sportu             300

Wydatki bie¿¹ce             300

Ogó³em           20.000        20.000
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Uzasadnienie
W dziale 010 Rolnictwo i ³owiectwo, rozdziale 01010 ,

§4580 zmniejsza siê plan wydatków o kwotê 15.250 z³ , zwiêk-
szaj¹c plan w rozdziale 01008, § 4270 o kwotê 2.000 z³. z prze-
znaczeniem na wyczyszczenie i odbudowê rowu w Witos³awi-
cach, oraz zwiêkszenie planu wydatków w rozdziale 01095,
§ 4210 z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego
s³u¿¹cego do przeprowadzenia wyborów do Izb Rolniczych.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elek-
tryczn¹, gaz i wodê", rozdzia³ 40002, § 4260 zwiêksza siê plan o
kwotê 1.000 z³ na zakup wody dla mieszkañ komunalnych.

W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziale
70004, § 4580 zwiêksza siê plan wydatków o 2.000z³ z przezna-
czeniem na zap³atê odsetek od kredytu zaci¹gniêtego na mo-
dernizacjê  budynku komunalnego w Polskiej Cerekwi, Rynek 2,
§ 4270 zwiêksza siê o kwotê 3.000 z³ z przeznaczeniem na re-
monty bie¿¹ce mieszkañ komunalnych oraz   § 6050 zwiêksza
siê plan o kwotê 7.000 z³ na modernizacjê  budynku w Polskiej
Cerekwi, Rynek 2 .

W dziale 710 "Dzia³alno�æ us³ugowa", rozdziale 71014
§ 4300 zmniejsza siê plan wydatków o kwotê 3.000 z³. nato-
miast w rozdziale 71004 § 4300 zwiêksza siê plan wydatków o
kwotê 5.500 z³ z przeznaczeniem na projekt koncepcji zagospo-
darowania fragmentu terenu w Polskiej Cerekwi.

W dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75022
§ 3030  zmniejsza siê plan wydatków o kwotê 7.500 z³, nato-
miast w rozdziale 75023 zmniejsza siê wynagrodzenia o 10.000 z³ i
przeznacza na wydatki bie¿¹ce  .

W dziale 801 "O�wiata i wychowanie", rozdziale 80101
Szko³y podstawowe, § 6060 zwiêksza siê plan  o kwotê 5.400 z³
w szkole w Polskiej Cerekwi) na zakup kserokopiarki .

W dziale  853 "Opieka spo³eczna", rozdziale 85314 zmniej-
sza siê § 311 �wiadczenia spo³eczne o kwotê 186 z³. a zwiêksza
§ 411 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne o 186 z³.

 W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona �rodo-
wiska", rozdziale 90004 § 4300 zwiêksza siê plan o kwotê 200 z³
zap³ata za koszenie trawy.

W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego",
rozdziale 92195, § 4300 zwiêksza siê plan wydatków o kwotê
4.000 z³. z przeznaczeniem na imprezy kulturalne.

W dziale 926  "Kultura fizyczna i sport", rozdziale 92605,
§ 4210 zwiêksza siê plan o kwotê 300 z³ na zap³atê zakupów
dokonanych na potrzeby klubów sportowych.

                                                             Za³¹cznik nr 2
 do uchwa³y Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

z dnia 30 grudnia 2002 r.

Zmiany do nak³adów na inwestycje w 2002roku,  zawar-
te w za³¹czniku nr 7 do uchwa³y Rady Gminy Nr XXII/192/2001.

W poz.10 w zadaniu pod nazw¹ "Modernizacja budynku
komunalnego w Polskiej Cerekwi, Rynek 2", zwiêksza siê plan
nak³adów o kwotê 7.000 z³.

W poz.12 w zadaniu pod nazw¹ "Zakup kserokopiarki dla
Szko³y w Polskiej Cerekwi", zwiêksza siê nak³ady planowane o
kwotê 5.400 z³.

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o
pomocy spo³ecznej / Dz. U. z 1998 r.  Nr 64 poz. 414, Nr 106, poz. 668,
Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118,  1126, 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr
79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001, 2000 r.  Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238,
2001 r . Nr 72, poz. 748, Nr 88 poz. 961 ,Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz.
1194, Nr 122, poz. 1349,  Nr 154, poz. 1792,  2003 r. Nr 7, poz. 79/ oraz
§ 2 ust. 3 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r.  w
sprawie szczegó³owych zasad i trybu okre�lania pomocy w do¿ywia-
niu uczniów w 2003 roku  /Dz .U. Nr 13, poz. 133/  -  Rada Gminy w
Popielowie  uchwala , co nastêpuje:

§ 1.Uchwa³a okre�la zasady zwrotu wydatków poniesio-
nych przez Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej na do¿ywianie
uczniów, je¿eli dochód na osobê w rodzinie ucznia przekracza
200 % kryterium dochodowego okre�lonego,  zgodnie z art. 4
ustawy z dnia 29 listopada 1990 r.  o pomocy spo³ecznej.

§ 2.1. Ustala siê ,¿e w przypadku , gdy dochód na osobê w
rodzinie ucznia przekracza warto�æ, o której mowa w § 1, przy-
znany zasi³ek podlega zwrotowi w ca³o�ci lub w czê�ci w wyso-
ko�ci i terminie okre�lonym w decyzji administracyjnej.

2. Na uzasadniony wniosek zasi³kobiorcy okres zwrotu
mo¿e zostaæ przed³u¿ony przez Kierownika O�rodka Pomocy
Spo³ecznej.

§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach , zgodnie
z art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej,

Kierownik mo¿e odst¹piæ od ¿¹dania zwrotu wydatków ponie-
sionych na pomoc w formie posi³ku.

§ 4. �wiadczeniobiorca zobowi¹zany jest do zwrotu otrzy-
manego �wiadczenia  jednorazowo lub w ratach miesiêcznych.

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

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

 § 7. Traci moc uchwa³a Nr XXX / 255 / 2002 z dnia
25 kwietnia 2002 r.

§  8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

 § 10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Popielowie

Jerzy Kupczyk
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 Uchwa³a  Nr IV / 36 /2003
 Rady Gminy w Popielowie

 z dnia 6 marca 2003 r.

w sprawie okre�lenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na �wiadczenia przyznane w ramach zadañ w³asnych
w zakresie do¿ywiania uczniów.
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Na  podstawie  art.  18  ust . 2  pkt. 4   ustawy  z  dnia
8  marca 1990 r. 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/ i art. 109 ustawy  z  dnia  26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014,  1999 r. Nr 38 poz. 360, Nr
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 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, Nr 145 poz. 1623; z 2002 r. Nr 41 poz.
363 i 365, Nr 74 poz. 676; Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 156
poz. 1300) -Rada  Miejska w  Prudniku  uchwala, co  nastêpuje:

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

Zwiêksza siê bud¿et po stronie dochodów
                                              o kwotê              9 841,00

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia       o kwotê              9 841,00
Rozdzia³ 75801 Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla
                jednostek samorz¹du terytorialnego

                                            o kwotê              9 841,00
§292        Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa

                                            o kwotê              9 841,00

Zmniejsza siê bud¿et po stronie dochodów
                                            o kwotê            35 341,00

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

     o kwotê            35 341,00
Rozdzia³ 75616 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le-

�nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno�ci
cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób fi-
zycznych      o kwotê            35 341,00

§ 031      Podatek od nieruchomo�cio kwotê       35 341,00

Zmniejsza siê bud¿et po stronie wydatków
                               o kwotê           84 591,00

Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo    o kwotê              5 500,00
Rozdzia³ 01095 Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê       5 500,00
§ 4270    Zakup us³ug remontowych o kwotê        5 500,00

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia       o kwotê            28 500,00
Rozdzia³ 75818 Rezerwy ogólne i celowe

                                            o kwotê            28 500,00
§ 4810     Rezerwy                    o kwotê            28 500,00

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie  o kwotê            44 691,00
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe o kwotê     16 941,00
§ 4010     Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                         o kwotê            15 141,00

§ 4110     Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                             o kwotê              1 800,00
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Uchwa³a Nr III/10/2002
Rady  Miejskiej  w  Prudniku

z  dnia  12 grudnia  2002 r.

w  sprawie  zmian  w  bud¿ecie  Gminy  Prudnik  na 2002 rok.

Rozdzia³ 80110 Gimnazja            o kwotê            27 750,00
§ 4010    Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                         o kwotê            23 000,00

§ 4110    Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                             o kwotê              4 400,00

§ 4120    Sk³adki na Fundusz Pracy o kwotê                 350,00

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                         o kwotê              5 900,00

Rozdzia³ 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ
                                o kwotê              5 900,00

§ 4270    Zakup us³ug remontowych
                                            o kwotê              5 900,00

Zwiêksza siê bud¿et po stronie wydatków
                                              o kwotê            59 091,00

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ     o kwotê              5 500,00
Rozdzia³ 60016 Drogi publiczne gminne

                                              o kwotê              5 500,00
§ 4270    Zakup us³ug remontowych o kwotê         5 500,00

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie o kwotê            9 841,00
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe o kwotê        9 841,00
§ 4010    Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                          o kwotê              9 841,00

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna        o kwotê              2 000,00
Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ

                                o kwotê              2 000,00
§ 2630    Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla jednostek

nie   zaliczanych do sektora finansów publicznych
                                                         o kwotê              2 000,00

Dotacja dla Caritas w Prudniku

Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
                                            o kwotê            34 850,00

Rozdzia³ 85401 �wietlice szkolne
                                 o kwotê              7 100,00

§ 4010     Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                         o kwotê              5 300,00

§ 4110     Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                              o kwotê              1 800,00

Rozdzia³ 85404 Przedszkola         o kwotê            27 750,00
§ 4010    Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                          o kwotê            23 000,00

§ 4110    Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                               o kwotê              4 400,00

§ 4120    Sk³adki na Fundusz Pracy o kwotê                 350,00

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                          o kwotê              5 900,00

Rozdzia³ 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ
                                o kwotê              5 900,00

§ 6050    Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                        o kwotê              5 900,00

Budowa wiaty przystankowej w Szybowicach
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Dzia³ 926 Kultura fizyczna i sport
                                o kwotê              1 000,00

Rozdzia³ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
                                                              o kwotê             1 000,00
§ 2630    Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla jednostek

nie    zaliczanych do sektora finansów publicznych
                                             o kwotê              1 000,00

Dotacja dla Gminnego Zrzeszenia LZS.

§   2. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Burmistrzowi
Prudnika.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak

Na  podstawie  art.  18  ust . 2  pkt. 4   ustawy  z  dnia
8  marca 1990 r. 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/ i art. 109 ustawy  z  dnia  26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014, 1999 r. Nr 38 poz. 360, Nr
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 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, Nr 145 poz. 1623; z 2002 r. Nr 41 poz.
363,365, Nr 74 poz. 676; Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr
156 poz. 1300)- Rada  Miejska w  Prudniku  uchwala, co  nastêpuje:

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

Zwiêksza siê bud¿et po stronie dochodów
                                                         o kwotê          153 367,00

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

     o kwotê            58 600,00
Rozdzia³ 75618 Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych do-

chody   jednostek samorz¹du terytorialnego na podstawie
ustaw       o kwotê            33 600,00

§ 041       Wp³ywy z op³aty skarbowej
                                                         o kwotê            33 600,00

Rozdzia³ 75619 Wp³ywy z ró¿nych rozliczeñ
                                            o kwotê            25 000,00

§ 046       Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej
                                            o kwotê            25 000,00

Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia          o kwotê            64 000,00
Rozdzia³ 75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe

                                             o kwotê            64 000,00
§ 092       Pozosta³e odsetki        o kwotê            64 000,00

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                        o kwotê            30 767,00

Rozdzia³ 90002 Gospodarka odpadami
                                                           o kwotê            30 767,00

§ 661      Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta
sto³ecznego   Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy  jednost-
kami samorz¹du terytorialnego          o kwotê            30 767,00
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Uchwa³a Nr IV/24/2002
Rady  Miejskiej  w  Prudniku

z  dnia  20 grudnia  2002 r.

w  sprawie  zmian  w  bud¿ecie  Gminy  Prudnik  na 2002 rok.

Zmniejsza siê bud¿et po stronie dochodów
                                                          o kwotê            31 266,40

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

     o kwotê            30 767,00
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 fizycz-
nych        o kwotê            30 767,00

§ 031      Podatek od nieruchomo�ci o kwotê           30 767,00

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie o kwotê                 499,40
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe o kwotê                 499,40
§ 270      �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹-

cych  gmin, powiatów, samorz¹dów województw, pozyskane  z
innych �róde³ o kwotê                 499,40

Zmniejsza siê bud¿et po stronie wydatków
                                             o kwotê         208 666,40

Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotê    116 580,00
Rozdzia³ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�cia-

mi                                                          o kwotê          116 580,00
§ 4300     Zakup us³ug pozosta³ych o kwotê       48 000,00
§ 6060     Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
                 bud¿etowych       o kwotê            68 580,00
Wykonanie prawa odkupu nieruchomo�ci przy Placu Sza-

rych Szeregów

Dzia³ 757 Obs³uga d³ugu publicznego
                                                          o kwotê            60 820,00

Rozdzia³ 75702 Obs³uga papierów warto�ciowych, kredy-
tów   i po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego

                                                          o kwotê            60 820,00
§ 8070    Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych

papierów    warto�ciowych oraz po¿yczek i kredytów
                                             o kwotê            60 820,00

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie         o kwotê                 499,40
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawoweo kwotê                 499,40
§ 4300    Zakup us³ug pozosta³ych o kwotê                 499,40
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Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                          o kwotê            30 767,00

Rozdzia³ 90002 Gospodarka odpadami o kwotê 30 767,00
§ 6050    Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

                                                                    o kwotê            30 767,00
Wdro¿enie systemu segregacji odpadów komunalnych

wraz z modernizacj¹ i budow¹ niezbêdnej infrastruktury tech-
nicznej zwi¹zanej z wprowadzeniem systemu na terenie gminy
Prudnik - roboty dodatkowe.

Zwiêksza siê bud¿et po stronie wydatków o kwotê  330 767,00

Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotê    300 000,00
Rozdzia³ 70001 Zak³ady gospodarki mieszkaniowej
                                                          o kwotê          300 000,00

§ 2610     Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla zak³adu
bud¿etowego lub gospodarstwa pomocniczego
                                                                       o kwotê     300 000,00

Dzia³ 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                         o kwotê            30 767,00

Rozdzia³ 90002 Gospodarka odpadami
                                                          o kwotê            30 767,00

§ 6050    Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                         o kwotê            30 767,00

Dotacja z Gminy Bia³a
Wdro¿enie systemu segregacji odpadów komunalnych

wraz z modernizacj¹ i budow¹ niezbêdnej infrastruktury tech-
nicznej zwi¹zanej z wprowadzeniem  systemu na terenie gminy
Prudnik - roboty dodatkowe.

§   2. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Burmistrzowi
Prudnika.

§  3. Uchwa³a  wchodzi  w  ¿ycie  z  dniem  podjêcia i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak

Na  podstawie  art.  18  ust . 2  pkt. 4   ustawy  z  dnia
8  marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591; 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz.
984/ art. 109 i art. 110 ust. 1, 2, 4 ustawy  z  dnia 26 listopada
1998 r. 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,
2000 r. 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, Nr 145 poz. 1623;
2002 r. Nr 41 poz. 363 i 365, Nr 74 poz. 676; Nr 113 poz. 984, Nr
153 poz. 1271 i Nr 156  poz. 1300) -  Rada Miejska w Prudniku
uchwala, co  nastêpuje:

§  1.1. Do wieloletniego programu inwestycyjnego wpro-
wadza siê nowe zadanie inwestycyjne pod nazw¹:

"System ochrony wód powierzchniowych terenów wiej-
skich Gminy Prudnik" nak³ady ogó³em wynosz¹  190.760,00 z³,
w tym:

dotychczasowe nak³ady          0,00 z³
w 2003 r.          180.760,00 z³
w 2004 r.            10.000,00 z³.
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Uchwa³a Nr IV/25/2002
Rady  Miejskiej  w  Prudniku

z  dnia 20 grudnia 2002 r.

w  sprawie  zmian  w  bud¿ecie  Gminy  Prudnik  na  2002 rok -   wydatkach  na  realizacjê  wieloletnich  programów
inwestycyjnych.

2. Za³¹cznik  nr 6  do  uchwa³y  bud¿etowej na 2002 rok  w
sprawie  inwestycji   wieloletnich otrzymuje  brzmienie  okre�lo-
ne  w  za³¹czniku  do  niniejszej  uchwa³y.

§  2. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Burmistrzowi
Prudnika.

§  3. Uchwa³a  wchodzi  w  ¿ycie  z  dniem  podjêcia i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 36

Poz. 833-834
- 1991 -

    Za³¹cznik
                                      do  uchwa³y  Nr IV/25/2002

Rady  Miejskiej  w  Prudniku
                   z  dnia 20 grudnia 2002 r.

INWESTYCJE  WIELOLETNIE W 2002 ROKU

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz U. z 2001 r. Nr 142 poz
1591, 2002 r. Nr 23,poz 220, Nr 62, poz 558,  Nr 113  poz. 984)oraz
art. 109, 110 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; 2001 r.  Nr 45, poz.497, Nr 46,
poz. 499, Nr 99, poz 1070, Nr 102, poz.1116, Nr 125, poz.1368,
Nr 145,poz.1623;  2002 r.  Nr 41, poz 365) -  Rada Gminy  Prósz-
ków uchwala,  co nastêpuje:

§ 1.Dokonuje siê zmian  w  bud¿ecie Gminy na rok 2002 ,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 .
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  Uchwa³a Nr  II/ 20 /2002
    Rady Gminy Prószków

  z dnia 13 grudnia 2002  r.

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

§ 2. Wykonanie  uchwa³y powierza siê  Wójtowi  Gminy
Proszków.

§  3. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ  w
Urzêdzie Gminy Prószków, oraz w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Klaudia Lakwa

ksero
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- 1992 -



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 36  Poz. 835- 1996 -

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorz¹dzie gminnym ( Dz U. z 2001 r. Nr 142  poz
1591; 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz 558,  Nr 113  poz 984)
oraz art. 109, 110 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, 2001 r.  Nr 45, poz.
497, Nr 46, poz.499, Nr 99, poz 1070, Nr 102, poz.1116, Nr 125,
poz.1368, Nr 145, poz.1623, 2002 r.  Nr 41, poz 365) -  Rada
Gminy  Prószków uchwala, co nastêpuje:

§ 1.Dokonuje siê zmian  w  bud¿ecie Gminy na rok 2002,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 .

835

Uchwa³a  Nr  III/ 28  /2002
Rady Gminy Prószków

 z dnia 27 grudnia 2002  r.

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

 § 2. Wykonanie  uchwa³y powierza siê  Wójtowi  Gminy
Proszków.

  §  3.Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ  w
Urzêdzie Gminy Prószków, oraz w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Klaudia Lakwa



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 36  Poz. 835- 1997 -



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 36  Poz. 836-837- 1999 -

Na podstawie art. 102 ust 1 pkt 2  oraz art. 130 ust. 2 i 3
ustawy z dnia  26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 155 poz 1014 z pó�n.zm) -Rada Gminy w   Prószkowie
uchwala ,co nastêpujê:

§ 1.Uchwala siê wykaz nie wygaszanych wydatków bu-
d¿etu Gminy na rok 2002.

  § 2.Wykaz o którym mowa  w § 1, wraz z planem finanso-
wym zawiera za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

 §3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Prószków.

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

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

   Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Klaudia Lakwa

836

Uchwa³a  Nr III/32/2002
Rady Gminy w Prószkowie

 z dnia 27 grudnia 2002 r.

w sprawie nie wygaszania wydatków bud¿etu Gminy Prószków.

Za³¹cznik do uchwa³y
Nr III/32/2002  z dnia 27 grudnia 2002 r.

Rady Gminy w Prószkowie

WYKAZ
nie wygaszanych 31 grudnia 2002 wydatków budzetu

gminy  Prószków na 2002 rok

Wydatki na realizacjê programu Wspólnoty Europejskiej
SOCRATES-COMENIUS "Têcza przechodzi przez Europê":

Lp         nazwa zadania                             kwota             termin
          realizacji

1.         Program wsólnoty Europejskiej
             SOKRATES-COMENIUS                 13 124      31.07.2002
           "Tecza przechodzi przez Europê"

Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5
czerwca 1998r. o samorz¹dzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr
142, poz. 1590, z pó�n. zm.), art. 109 i 124 ust. 1pkt. 1,2 i 5
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 155 poz. 1014 z pó�. zm.) -Sejmik Województwa Opolskie-
go uchwala, co nastêpuje:

§ 1.1. Zwiêksza siê plan dochodów bud¿etu województwa
o kwotê 269 178 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

2. Zwiêksza siê plan wydatków bud¿etu województwa o
kwotê 269 178 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

3. Zwiêksza siê plan przychodów �rodków specjalnych o
kwotê 50 000 z³.
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Uchwa³a Nr II/18/2002
Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia zmian w bud¿ecie Województwa Opolskiego na 2002 rok.

4. Zwiêksza siê plan wydatków �rodków specjalnych o
kwotê 50 000 z³.

5. Plany po zmianach przychodów i wydatków �rodków
specjalnych Zarz¹du Dróg Wojewódzkich zawiera za³¹cznik nr 2
do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Woje-
wództwa.

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

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

Przewodnicz¹cy Sejmiku
Andrzej Mazur



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 36    Poz. 837- 2000 -

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr II/18/2002

Sejmiku Województwa Opolskiego
     z dnia 10 grudnia 2002 r.

Zestawienie zmian
Zadania w³asne

Dochody

Zwiêkszenia
W  DZIALE 710 DZIA£ALNO�Æ US£UGOWA

                                                 o kwotê         51 900 z³
§ 270 �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹-

cych gmin (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów),
samorz¹dów województw, pozyskane z innych �róde³
                                                           o  kwotê          51 900 z³

W  DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
                                               o kwotê            5 280 z³

§ 097 - wp³ywy z ró¿nych dochodów
                                               o  kwotê            5 280 z³

W DZIALE 758  RÓ¯NE ROZLICZENIA
                                                  o kwotê        211 998 z³

§ 292 subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
                                                             o kwotê         211 998 z³
           w tym o�wiatowa czê�æ subwencji ogólnej
                                                              o kwotê        211 998 z³

Wydatki

Zwiêkszenia
W  DZIALE 710 DZIA£ALNO�Æ US£UGOWA

                                                o kwotê         51 900 z³
w rozdziale   71095 Pozosta³a dzia³alno�æ

                                                 o kwotê         51 900 z³
w tym:
- wydatki bie¿¹ce       o kwotê         51 900 z³

W  DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
     NARODOWEGO o kwotê            2 000 z³

w rozdziale   92195 Pozosta³a dzia³alno�æ
                                                o kwotê            2 000 z³

w tym:
- wydatki bie¿¹ce         o kwotê           2 000 z³

W  DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
                                                o kwotê            3 280 z³

w rozdziale   75018 Urzêdy marsza³kowskie
                                  o kwotê            3 280 z³

w tym:
- wydatki bie¿¹ce                         o kwotê            3 280 z³

W DZIALE 801 O�WIATA I WYCHOWANIE
                                                              o kwotê       211 998 z³

w tym:
w rozdziale  80133  szko³y pomaturalne i policealne

                                                  o  kwotê       80 000 z³
w tym:
wydatki bie¿¹ce                          o kwotê         80 000 z³
w tym: wynagrodzenia i pochodne okwotê           7 500 z³

w rozdziale  80141 Kolegia nauczycielskie i nauczyciel-
skie kolegia  jêzyków obcych             o  kwotê       91 998 z³

w tym:
wydatki bie¿¹ce                          o kwotê          91 998 z³

w rozdziale  80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa
                                                  o  kwotê       40 000 z³

w tym:
wydatki bie¿¹ce                          o kwotê         40 000 z³
w tym: wynagrodzenia i pochodne o kwotê          10 000 z³

    Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr II/18/2002

Sejmiku Województwa Opolskiego
    z dnia 10 grudnia 2002 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW �RODKÓW SPE-
CJALNYCH NA 2002 ROK

DZIA£ 600-60013 Drogi publiczne wojewódzkie

ZARZ¥D DRÓG WOJEWÓDZKICH

  w z³
Plan aktualny          Plan po zmianie

Stan �rodków pieniê¿nych
na pocz¹tek roku           37 622  115 350

Przychody ogó³em         250 000  300 000

Wydatki ogó³em         250 000  300 000
w tym:
Wydatki bie¿¹ce        250 000  300 000
Wydatki inwestycyjne              0             0

Stan �rodków pieniê¿nych
na koniec roku         37 622  115 350



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 36        Poz. 838    - 2001 -

Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorz¹dzie województwa (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1590 z pó�n. zm.) oraz art. 130 ust.2 i 3 ustawy z
dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155
poz. 1014 z pó�. zm.), Sejmik Województwa Opolskiego uchwa-
la co nastêpuje:

§ 1.1. Zmienia siê wykaz nie wygaszanych wydatków bu-
d¿etu województwa opolskiego na 2002 rok uchwalony uchwa³¹
Nr XLIX/359/2002 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia
24 wrze�nia 2002 r.

2.  Zmienia siê plan finansowy nie wygaszanych 31 grud-
nia 2002 r. wydatków z bud¿etu województwa opolskiego na
2002 r., uchwalony uchwa³¹ Nr XLIX/359/2002 Sejmiku Woje-
wództwa Opolskiego z dnia 24 wrze�nia 2002 r.

§ 2. Wykaz po zmianach, o którym mowa w § 1 pkt.1 wraz
z planem finansowym po zmianach, o którym mowa w w § 1
pkt.2  zawiera za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

I.W bran¿y drogowej
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Uchwa³a  Nr II/19/2002
Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLIX/359/2002 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 wrze�nia 2002 r.
w sprawie nie wygaszania wydatków bud¿etu województwa opolskiego na 2002 rok.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Woje-
wództwa.

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

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

Przewodnicz¹cy Sejmiku
Andrzej Mazur

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr II/19/2002

Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 10 grudnia 2002 r.

Wykaz nie wygaszanych 31 grudnia 2002 r. wydatków
bud¿etu Województwa Opolskiego na 2002 rok

Wydatki na realizacjê zadañ inwestycyjnych na drogach
wojewódzkich:

Lp. Nazwa zadania Kwota Termin realizacji

1. Droga Wojewódzka Nr 410 w m. Kêdzierzyn-Ko�le ul. Raciborska
Projekt budowy chodnika i kanalizacji deszczowej

66 126 30 kwietnia 2003 r.

2. Droga Wojewódzka Nr 426 Wêze³ �Olszowa� � Zalesie �l¹skie
Projekt przebudowy drogi na odcinku 5 km

153 842 30 kwietnia 2003 r.

3. Droga Wojewódzka Nr 426 w m. Strzelce Opolskie
Projekt przebudowy skrzy¿owania z ulic¹ Zak³adow¹

8 025 30 kwietnia 2003 r.

4. Droga Wojewódzka Nr 411 w m. Podkamieñ
Projekt budowy chodnika i kanalizacji deszczowej

46 465 30 kwietnia 2003 r.

5. Droga Wojewódzka Nr 457 w m. Sio³kowice
Projekt przebudowy drogi w rejonie skrzy¿owania

101 650 30 kwietnia 2003 r.

6. Droga wojewódzka nr 409 Strzelce Op.-Dêbina
Projekt modernizacji drogi w m. Ro¿ni¹tów.

97 156 30 kwietnia 2003 r.

7. Droga wojewódzka nr 454 w m. Czarnow¹sy
Projekt budowy placu parkingowego

36 915 30 kwietnia 2003 r

8. Droga wojewódzka nr 461 w m. Je³owa
Projekt przebudowy drogi

21 510 30 kwietnia 2003 r

Razem 531 689

II.W bran¿y mostowej
Lp. Nazwa zadania Kwota Termin realizacji

1. Projekt przebudowy przepustu pod drog¹ wojewódzk¹
Nr 407 w m. Kuropas km 19+570

9 394 30 kwietnia 2003 r.

2. Projekt przebudowy przepustu pod drog¹ wojewódzk¹
Nr 407 w m. Kubice km 6+431

8 784 30 kwietnia 2003 r.

3. Projekt przebudowy przepustu pod drog¹ wojewódzk¹
Nr 901 w m. Nowy Wachów  km 7+380

9 095 30 kwietnia 2003 r.

4. Projekt przebudowy mostu w ci¹gu drogi wojewódzkiej
Nr 459 w m. Narok km 13+214

19 795 30 kwietnia 2003 r.

5. Projekt przebudowy mostu w ci¹gu drogi wojewódzkiej
Nr 425 w m. Bierawa km 1+971

28 890 30 kwietnia 2003 r.

6. Projekt przebudowy mostu w ci¹gu drogi wojewódzkiej
Nr 416 w m. Bernacice km 41+974

28 060 30 kwietnia 2003 r.

7. Projekt przebudowy mostu w ci¹gu drogi wojewódzkiej
Nr 416 w m. G³ogówek km 16+974

19 886 30 kwietnia 2003 r.

8. Projekt przebudowy przepustu pod drog¹ wojewódzk¹
Nr 416 w m. Nowa Cerekwia

8 723 30 kwietnia 2003 r.

9. Projekt przebudowy wiaduktu pod drog¹ wojewódzk¹
Nr 454 w m. Dobrzeñ Wielki

30 317 30 kwietnia 2003 r.

Razem 162 944
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Plan finansowy nie wygaszanych 31 grudnia 2002 r. wy-
datków z bud¿etu Województwa Opolskiego na 2002 r.

Zadania w³asne
Wydatki

W DZIALE 600 TRANSPORT I £¥CZNO�Æ
                                       w kwocie      694 633 z³

w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
                                      w kwocie       694 633 z³

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                         w kwocie      694 633 z³.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591) oraz art. 109 i 124 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych  ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014, 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485,  Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz.
1255; 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr  48 , poz. 550, Nr
95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 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, 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 i Nr 200, poz.
1685 ) Rada Gminy  w   Skoroszycach uchwala, co nastêpuje:

§ 1.Zwiêksza siê bud¿et gminy po stronie dochodów:
W dziale 010 - Rolnictwo i ³owiectwo
W rozdz. 01010- Infrastruktura wodoci¹gowa

i sanitacyjna wsi
§ 097 - Wp³ywy z ró¿nych dochodów

o kwotê 51.450,- z³.

§ 2. Zwiêksza  siê bud¿et gminy po stronie wydatków:

W dziale 010 - Rolnictwo i ³owiectwo
W rozdz. 01010- Infrastruktura wodoci¹gowa

i sanitacyjna wsi
Wydatki maj¹tkowe:                                o kwotê 51.450,- z³
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Uchwa³a  Nr III/14/02
Rady Gminy w Skoroszycach

      z dnia  30 grudnia  2002 r.

w sprawie zmiany  bud¿etu gminy na rok 2002.

§ 3. Wprowadza siê zmiany w planie finansowania zadañ
inwestycyjnych na rok 2002, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do ni-
niejszej uchwa³y.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy..

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Henryk Soko³owski

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d i 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz art.109,110, 116,124
ust. 1 i 2 pkt. 1 i 2 ust. 3 i 4 oraz art.128 ust.2 pkt. 1 i 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155
poz. 104; 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 i Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251 i Nr 122 poz. 1315;
2001r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz. 961 i Nr 102
poz. 1116)- Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co nastêpuje:
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 Uchwa³a Nr   III/13/02
 Rady Gminy  Strzeleczki

z dnia  10  grudnia  2002 r.

w sprawie zmian bud¿etu gminy na 2002 rok.

§  1. Zmniejsza siê plan bud¿etu gminy po stronie do-
chodów:

Dzia³  700 -  Gospodarka mieszkaniowa
         rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo-

�ciami
 § 084 - wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów, sk³adników
               maj¹tkowych                         o kwotê      2.000,00 z³
Dzia³  756  -  Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-

nych  i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci praw-
nej

 rozdz. 75616 - wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego
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podatku od spadków i darowizn, podatku odczynno�ci cy-
wilno-prawnych oraz podatków  i op³at lokalnych od osób fizycz-
nych

§ 050 - podatek od czynno�ci cywilno-prawnych
                                                               o kwotê      3.000,00 z³.

§  2. Zwiêksza siê plan bud¿etu gminy po stronie docho-
dów:

Dzia³  700 -  Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
 § 075 - dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tko-

wych Skarbu Pañstwa jednostek samorz¹du terytorialnego lub
innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych

                                                            o kwotê        4.000,00 z³

Dzia³  756  -  Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych

rozdz. 75615 - wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�ne-
go, podatku od czynno�ci cywilno-prawnych  oraz podatków i
op³at lokalnych od osób  prawnych i innych jednostek organiza-
cyjnych

 § 050 - podatek od czynno�ci cywilno-prawnych
                                                               o kwotê      3.000,00 z³
Dzia³  801  -  O�wiata i wychowanie
         rozdz. 80101 - Szko³y Podstawowe
§ 075 - dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników ma

j¹tkowych Skarbu Pañstwa jednostek samorz¹du terytorialne-
go lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów pu-
blicznych                                                        o kwotê        2.450,00z³.

§  3. Zwiêksza siê plan bud¿etu gminy po stronie wydat-
ków:

Dzia³  801  -  O�wiata i wychowanie
rozdz. 80113 - Dowóz dzieci do szkó³
§ 4300 - zakup pozosta³ych us³ug   o kwotê       4.450,00 z³

§  4.Planowane dochody bud¿etu gminy po zmianach wy-
nosz¹                                                                    10.245.424,75 z³

Planowane przychody bud¿etu gminy po zmianach wyno-
sz¹                                                                                  193.826,16 z³

Planowane wydatki bud¿etu gminy po zmianach wynosz¹
                                                                         10.099.040,91 z³
Planowane rozchody bud¿etu gminy po zmianach wyno-

sz¹                                                                                  340.210,00 z³.

§  5.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Strze-
leczki.

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

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

Przewodnicz¹cy  Rady
                                                 Walter  Wieja

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, 9 i 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z  2001r. Nr
142, poz. 1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220) i art. 109 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155
poz.1014 z pó�n.zm. ) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w la-
tach 1999 i 2000 (Dz. U. Nr 150 poz.938, Nr 162 poz.1119) -
Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co nastêpuje:

§  1. Zmniejsza siê plan bud¿etu gminy po stronie wy-
datków:

Dzia³  010  -  Rolnictwo i ³owiectwo
   rozdz. 01022 - Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t oraz

badania monitoringowe pozosta³o�ci chemicznych i biologicz-
nych w tkankach zwierz¹t i produktach pochodzenia zwierzêce-
go

§ 4300 - zakup pozosta³ych us³ug      o kwotê   7.090,00 z³
Dzia³  630  -  Turystyka
rozdz. 63095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 4270 - zakup us³ug remontowych   o kwotê     2.500,00 z³
Dzia³  750  -  Administracja publiczna
rozdz. 75022 - Rady Gmin
§ 3030 - ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
                                                            o kwotê        2.560,00 z³
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Uchwa³a  Nr   III/14/02
Rady Gminy  Strzeleczki

z dnia  10  grudnia 2002 r.

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

rozdz. 75095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 3030 - ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
                                                            o kwotê        1.000,00 z³
Dzia³  754  -  Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-

po¿arowa
rozdz. 75412 - Ochotnicze Stra¿e Po¿arne
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                             o kwotê          270,94 z³
Dzia³  758  -  Ró¿ne rozliczenia
rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 - rezerwy                               o kwotê     10.730,00 z³
Dzia³  801  -  O�wiata i wychowanie
rozdz. 80101 - Szko³y Podstawowe
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                               o kwotê    36.000,00 z³
 § 4110 - sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne
                                                               o kwotê    16.000,00 z³
rozdz. 80110 - Gimnazja
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                               o kwotê    20.000,00 z³
§ 4110 - sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne
                                                               o kwotê      5.000,00 z³
§ 4270 - zakup us³ug remontowych
                                                                 o kwotê     1.600,00 z³
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§ 4410 - podró¿e s³u¿bowe krajowe  o kwotê     1.000,00 z³
§ 4430 - ró¿ne op³aty i sk³adki            o kwotê    1.800,00 z³
Dzia³  851  -  Ochrona zdrowia
rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne
§ 2560 - dotacja podmiotowa z bud¿etu dla samodzielne-
go publicznego zak³adu opieki zdrowotnej
                                                                o kwotê      7.226,76 z³
Dzia³  853  -  Opieka Spo³eczna
rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ
 § 2580 - dotacja podmiotowa z bud¿etu dla pozosta³ych
 jednostek nie zaliczonych do sektora finansów
 publicznych                                           o kwotê     2.100,00 z³
Dzia³  854  -  Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85404 - Przedszkola
 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                              o kwotê      8.000,00 z³ .

§  2. Zwiêksza siê plan bud¿etu gminy po stronie wydat-
ków :

Dzia³  600  -  Transport
 rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek i zak³adów
               bud¿etowych                         o kwotê      15.000,00 z³
 (opracowanie map na drogi: Rac³awiczki i �cigów -

     2.000,00 z³
(opracowanie projektu na drogi Rac³awiczki i �cigów -

             13.000,00 z³)
Dzia³  754  -  Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-

po¿arowa
         rozdz. 75412 - Ochotnicze Stra¿e Po¿arne
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia   o kwotê      670,94 z³
§ 4430 - ró¿ne op³aty i sk³adki          o kwotê     1.330,00 z³
  (ubezpieczenie samochodów po¿arniczych)
Dzia³  801  -  O�wiata i wychowanie
rozdz. 80110 - Gimnazja

 § 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                              o kwotê    24.000,00 z³
(zakup mebli)
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                              o kwotê    57.400,00 z³
(budowa sali gimnastycznej)
Dzia³  851  -  Ochrona zdrowia
rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne
§ 6220 - dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwe-
stycyjnych innych jednostek  sektora finansów publicznych

                                                                  o kwotê   7.226,76 z³
Dzia³  854  -  Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85495 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 4270 - zakup us³ug remontowych    o kwotê    8.000,00 z³
(drzwi przeciwpo¿arowe do Przedszkola w Zielinie)

Dzia³  900  -  Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska

rozdz. 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg
§ 4270 - zakup us³ug remontowych  o kwotê      2.000,00 z³
Dzia³  921  -  Kultura  i ochrona dziedzictwa narodowego
         rozdz. 92195 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
(dom spotkañ w Pisarzowicach)       o kwotê      7.250,00 z³

§ 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
                                                                                Walter  Wieja

Na podstawie art.. 18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d i 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz art.109,110, 116,124 ust.
1 i 2 pkt. 1 i 2 ust. 3 i 4 oraz art.128 ust.2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.
104; 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 i 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 i Nr 102 poz. 1116) -
Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co nastêpuje:

§  1. Zwiêksza siê plan bud¿etu gminy po stronie dochodów:
Dzia³  010  -  Rolnictwo i ³owiectwo
         rozdz. 01022 - Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t

oraz   badania monitoringowe pozosta³o�ci chemicz
nych i biologicznych w tkankach zwierz¹t i produktach pocho-
dzenia zwierzêcego
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Uchwa³a Nr   IV/24/02
 Rady Gminy  Strzeleczki

 z dnia  30 grudnia  2002 r.

w sprawie zmian bud¿etu gminy na 2002 rok.

 § 069 - wp³ywy z ró¿nych op³at         o kwotê           120,00 z³
Dzia³  700  -  Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
 § 075 - dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tko-

wych Skarbu Pañstwa jednostek samorz¹du terytorialnego lub
innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych

                                                             o kwotê        1.000,00 z³
Dzia³  756  -  Dochody od osób prawnych, osób fizycznych

i od  innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci  prawnej
rozdz. 75601 - Wp³ywy z podatku dochodowego od osób

fizycznych
§ 035 - podatek od dzia³alno�ci gospodarczej osób fizycz-

nych, op³acany w formie karty podatkowej   o kwotê     3.000,00 z³
rozdz. 75615 - Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�ne-

go,  podatku od czynno�ci cywilno-prawnych oraz  podatku od
osób prawnych i innych jednostek  organizacyjnych
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§ 050 - podatek od czynno�ci cywilno-prawnych
                                                             o kwotê            300,00 z³
rozdz. 75616 - Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�ne-

go,   podatku od spadków i darowizn, podatku od   czynno�ci
cywilnoprawnych oraz podatków i   op³at lokalnych od osób fi-
zycznych

§ 036 - podatek od spadków i darowizn     o kwotê  5.000,00 z³
§ 091 - odsetki                                  o kwotê        3.010,00 z³
Dzia³  801  -  O�wiata i wychowanie
rozdz. 80110 - Gimnazja
§ 203 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin.      o kwotê  473,00 z³.

§  2. Zmniejsza siê plan bud¿etu gminy po stronie do-
chodów:

Dzia³  700 -  Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
 § 084 - wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów, sk³adników   maj¹t-

kowych                                                              o kwotê      3.000,00 z³
Dzia³  756  -  Dochody od osób prawnych, osób fizycznych

i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci  prawnej
rozdz. 75615 - Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�ne-

go,  podatku od czynno�ci cywilno-prawnych oraz   podatku od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 091 - odsetki                                    o kwotê           300,00 z³
rozdz. 75616 - Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�ne-

go,  podatku od spadków i darowizn, podatku od    czynno�ci
cywilnoprawnych oraz podatków i  op³at lokalnych od osób fi-
zycznych

 § 050 - podatek od czynno�ci cywilno-prawnych
                                                           o kwotê         7.000,00 z³
rozdz. 75618 - Wp³ywy z op³aty skarbowej
 § 041 - wp³ywy z op³aty skarbowej       o kwotê   2.000,00 z³
Dzia³  801  -  O�wiata i wychowanie
         rozdz. 80101 - Szko³y Podstawowe
§ 203 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
                                                             o kwotê           473,00 z³

§  3. Zwiêksza siê plan bud¿etu gminy po stronie wydat-
ków:

Dzia³  010  -  Rolnictwo i ³owiectwo
  rozdz. 01022 - Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t oraz
 badania monitoringowe pozosta³o�ci chemicznych i bio-

logicznych w tkankach zwierz¹t i produktach pochodzenia zwie-
rzêcego

 § 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
                                                             o kwotê            60,00 z³
Dzia³  926  -  Kultura fizyczna i sport
         rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i

sportu
 § 2580 - dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie  za-

liczanych do sektora finansów publicznych               o kwotê    70,00 z³

§  4.Planowane dochody bud¿etu gminy po zmianach wy-
nosz¹                                                                       10.245.554,75 z³

  Planowane przychody bud¿etu gminy po zmianach wy-
nosz¹                                                                             193.826,16 z³

Planowane wydatki bud¿etu gminy po zmianach wynosz¹
                                                                        10.099.170,91 z³

Planowane rozchody bud¿etu gminy po zmianach wyno-
sz¹                                                                                   340.210,00 z³.

§  5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Strzeleczki.

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

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

Przewodnicz¹cy  Rady
                                                                                    Walter  Wieja

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, 9 i 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z  2001r. Nr
142, poz. 1591; 2002r. Nr 23, poz. 220) i art. 109 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155
poz.1014 z pó�n.zm. ) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w la-
tach 1999 i 2000 (Dz. U. Nr 150 poz.938, Nr 162 poz.1119)-Rada
Gminy Strzeleczki uchwala, co nastêpuje:

§  1. Zmniejsza siê plan bud¿etu gminy po stronie wy-
datków:

Dzia³  010  -  Rolnictwo i ³owiectwo
rozdz. 01095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia o kwotê         300,00 z³
Dzia³  700  -  Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
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Uchwa³a  Nr   IV/25/02
  Rady Gminy  Strzeleczki

z dnia  30 grudnia 2002 r.

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

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿e-
towych                                                             o kwotê         550,00 z³

Dzia³  750  -  Administracja publiczna
rozdz. 75023 - Urzêdy Gmin
§ 3030 -ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
                                                                     o kwotê 500,00 z³
§ 4140 - wp³aty na PFRON                 o kwotê        500,00 z³
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

bud¿etowych                                                 o kwotê      1.600,00 z³
rozdz. 75047 - Pobór podatków, op³at i nie podatkowych

nale¿no�ci bud¿etowych
 § 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
                                                              o kwotê         400,00 z³
Dzia³  754  -  Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-

po¿arowa
rozdz. 75412 - Ochotnicze Stra¿e Po¿arne
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§ 3030 - ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
                                                                 o kwotê        600,00 z³
§ 4410 - podró¿e s³u¿bowe krajowe    o kwotê       35,00 z³
Dzia³  801  -  O�wiata i wychowanie
         rozdz. 80101 - Szko³y Podstawowe
§ 4260 - zakup energii                         o kwotê     2.000,00 z³
Dzia³  853  -  Opieka Spo³eczna
rozdz. 85319 - Terenowe O�rodki Pomocy Spo³ecznej
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                 o kwotê     2.000,00 z³
Dzia³  854  -  Edukacyjna opieka wychowawcza
         rozdz. 85404 - Przedszkola
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                               o kwotê     9.000,00 z³
§ 4270 - zakup us³ug remontowych   o kwotê     4.000,00 z³

§  2. Zwiêksza siê plan bud¿etu gminy po stronie wydat-
ków :

Dzia³  750  -  Administracja publiczna
         rozdz. 75023 - Urzêdy Gmin
§ 4120 - sk³adka na fundusz pracy  o kwotê     1.065,00 z³
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia   o kwotê    800,00 z³
§ 4260 - zakup energii                         o kwotê        350,00 z³
§ 4300 - zakup pozosta³ych us³ug      o kwotê         500,00 z³
rozdz. 75047 - Pobór podatków, op³at i nie podatkowych
                         nale¿no�ci bud¿etowych
§ 4300 - zakup pozosta³ych us³ug     o kwotê          400,00 z³

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

rozdz. 75412 - Ochotnicze Stra¿e Po¿arne
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do

wynagrodzeñ                                                  o kwotê      1.335,00 z³
§ 4120 - sk³adka na fundusz pracy    o kwotê           35,00 z³
Dzia³  801  -  O�wiata i wychowanie
rozdz. 80101 - Szko³y Podstawowe
§ 4270 - zakup us³ug remontowych  o kwotê      7.300,00 z³
§ 4300 - zakup pozosta³ych us³ug   o kwotê      5.700,00 z³
         rozdz. 80110 - Gimnazja
§ 4260 - zakup energii                         o kwotê     2.000,00 z³
Dzia³  853  -  Opieka Spo³eczna
rozdz. 85319 - Terenowe O�rodki Pomocy Spo³ecznej
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                              o kwotê      2.000,00 z³.

§  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
                                                                                       Walter  Wieja

   Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. "d" i pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984) art. 109, art. 115 ust.1 pkt 2 , art.116 ust. 1
i 4, art.124 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2, ust. 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
155, poz. 1014, 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70,
poz. 778 i Nr 110, poz. 1255; 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz.
136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122,
poz. 1315, 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz.
961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr
125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623, 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365,
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984) oraz art.420 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony �rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.
627, Nr 115, poz. 1229, 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984)
- Rada Gminy Tu³owice uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zmienia siê bud¿et gminy Tu³owice na 2002 r. przyjêty
uchwa³¹ Nr XXX/218/01 Rady Gminy Tu³owice z dnia 20 grudnia
2001 r. w nastêpuj¹cy sposób:

A) Zwiêksza siê dochody bud¿etu:

1) W dziale   600    - Transport i ³¹czno�æ
 rozdziale    6095    - Pozosta³a dzia³alno�æ
 paragraf        626    - dotacje otrzymane z fundu-

szy celowych na sfinansowa nie lub dofinansowanie kosztów
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Uchwa³a Nr III/23/02
Rady Gminy Tu³owice

z dnia 16 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy Tu³owice na 2002 rok.

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sekto-
ra finansów publicznych  o kwotê   196.500 z³.

Pismo Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Opolskie-
go w Opolu Lp. DGK.III.6015-TW/1/2002 z dnia 29 pa�dziernika
2002 r. - dotacja z funduszu celowego - Terenowego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych dla gminy Tu³owice.

2) W dziale   801    -           O�wiata i wychowanie
 rozdziale  80101    - Szko³y podstawowe
 paragraf      2030    - dotacje celowe otrzy-

mane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹-
cych gmin           o kwotê   216 z³.

rozdziale   80110    - Gimnazja
 paragraf      2030    - dotacje celowe otrzy-

mane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹-
cych gmin          o kwotê   108_z³.

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (DPDZ-
WSW-1032/WSW/4/2002 z dnia 10 pa�dziernika 2002 r. - dota-
cja celowa na sfinansowanie skutków wdro¿enia III etapu refor-
my systemu wynagrodzenia  nauczycieli w 2002 r.

Ogó³em bud¿et po stronie dochodów zwiêksza siê
                                                                   o kwotê 196.824  z³.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 36            Poz.844- 2007 -

B) Zwiêksza siê wydatki bud¿etu:

1) W dziale   600    - Transport i ³¹czno�æ
 rozdziale    6095    - Pozosta³a dzia³alno�æ
 paragraf      6050    - wydatki inwestycyjne jednostek
                                          bud¿etowych  o kwotê   196.500 z³.

Dofinansowanie kosztów zrealizowanego zadania inwe-
stycyjnego p.u. - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rol-
nych po³o¿onych w Goszczowicach sfinansowanego z GFO�iGW
- refundacja �rodków do GFO�iGW.

2) W dziale   801    - O�wiata i wychowanie
 rozdziale  80101    - Szko³y podstawowe
 paragraf     4010    - wynagrodzenia osobowe
                                         pracowników         o kwotê   180 z³,

paragraf     4110    - sk³adki ZUS              o kwotê   32 z³,

paragraf     4120    - Fundusz Pracy            o kwotê   4 z³,
i
rozdziale  80110    - Gimnazja
 paragraf     4010    - wynagrodzenia osobowe
                                        pracowników             o kwotê   90 z³,
paragraf     4110    - sk³adki ZUS               o kwotê   16 z³,

paragraf     4120    - Fundusz Pracy  o kwotê   2 z³.
Podwy¿ka dla nauczycieli - III etap wdro¿enia reformy sys-

temu wynagrodzeñ.

Ogó³em bud¿et po stronie wydatków zwiêksza siê
                                                                   o kwotê  196.824 z³.
 Po dokonaniu zmian w dochodach i wydatkach bud¿et

gminy przedstawia siê nastêpuj¹co:

Dochody                                6.714.329 z³.
Zwiêkszenia                             196.824 z³
Razem:                                  6.911.153 z³.
Przychody                                831.950 z³.
----------------------------------------------------

                                 Razem przychody
i rozchody                            7.743.103 z³.
---------------------------------------------------
Wydatki                                7.096.279 z³.
Zwiêkszenia                          196.824 z³.
                       ----------------------------------

Razem:                                 7.293.103 z³.
----------------------------------------------------
Rozchody                                450.000 z³.
                                 ---------------------------
Razem wydatki                   7.743.103 z³.

                                  i rozchody

C) Dokonuje siê zmiany pomiêdzy dzia³ami, rozdzia³ami
i w paragrafach   w nastêpuj¹cy sposób:

1) Z dzia³u         900 - Gospodarka komunalna i ochrona
�rodowiska

rozdz.         90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg
z paragrafu   4260 - zakup energii

        przenosi siê kwotê 4.000,-z³,

do dzia³u         853 - Opieka spo³eczna
rozdzia³u     85315 - Dodatki mieszkaniowe
paragrafu       3110 - �wiadczenie spo³eczne

i z dzia³u         700 - Gospodarka mieszkaniowa
rozdzia³u     70005 - Gospodarka gruntami i nierucho-

mo�ciami
z paragrafu     4300 - zakup us³ug pozosta³ych

                                               przenosi siê kwotê 3.000 z³,

do dzia³u         853 - Opieka spo³eczna
rozdzia³u     85315 - Dodatki mieszkaniowe
paragrafu       3110 - �wiadczenie spo³eczne

Na zwiêkszenie planu wydatków na wyp³atê dodatków
mieszkaniowych w Tu³owicach 2002.

2) Z dzia³u         801 - O�wiata i wychowanie
rozdz.        80101 - Szko³a Podstawowa
z paragrafu  3020 - wydatki nie zaliczone do wynagro-

dzeñ         przenosi siê kwotê  1.500 ,-z³.

          i z paragrafu  4140 - sk³adki PFRON
     przenosi siê kwotê          480 ,-z³.

          i z paragrafu  4240 - zakup pomocy naukowych -
wychow.           przenosi  siê kwotê  652 ,-z³.

do rozdz.   80113 - Dowóz uczniów do szkó³
i paragrafu  4300 - zakup pozosta³ych us³ug

                                kwotê 2.632 ,-z³.

Przeniesienia s¹ niezbêdne w celu zap³aty za us³ugê prze-
wozu uczniów do szkó³.

3) W dziale         801 - O�wiata i wychowanie
rozdz.        80110 - Gimnazja

  do paragrafu   4010 - wynagrodzenia osobowe
pracowników          przenosi siê kwotê  11.890z³.

          do paragrafu  4110 - sk³adki na ZUS
przenosi siê kwotê          4.700 ,-z³.

          do paragrafu  4120 - sk³adki na FP
przenosi siê kwotê           150 ,-z³.

          do paragrafu  4210 - zakup materia³ów i wyposa-
¿enia      przenosi siê kwotê 3.740 ,-z³.

         do paragrafu  4240 - zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksi¹¿ek                przenosi siê kwotê 1.500 ,-z³.

         do paragrafu  4300 - zakup us³ug pozosta³ych
      przenosi siê kwotê 1.800 ,-z³.

Korekty dokonano w zwi¹zku ze zmian¹ struktury zatrud-
nienia w roku kalendarzowym 2002.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

    Przewodnicz¹ca
                                                                              Rady Gminy

Teresa Kucharzak-Juszczyk
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Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. "d" i pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984) art. 109, art. 115 ust.1 pkt 2 , art.116 ust. 1
i 4, art.124 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2, ust. 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (  Dz. U. Nr
155, poz. 1014,  1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70,
poz. 778 i Nr 110, poz. 1255; 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz.
136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122,
poz. 1315, 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz.
961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr
125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623, 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365,
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984) oraz art.420 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony �rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.
627, Nr 115, poz. 1229, 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984)
- Rada Gminy Tu³owice uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zmienia siê bud¿et gminy Tu³owice na 2002 r. przyjêty
uchwa³¹ Nr XXX/218/01 Rady Gminy Tu³owice z dnia 20 grudnia
2001 r. w nastêpuj¹cy sposób:

A) Dochody
Dokonuje siê zmiany pomiêdzy dzia³ami, rozdzia³ami i w

paragrafach w nastêpuj¹cy sposób:

1) Do dzia³u   756    - Dochody od osób prawnych, osób
fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci
prawnej

 rozdzia³u    75615    - Wp³ywy z podatku rolnego, podatku
le�nego, podatku    od czynno�ci cywilno prawanych oraz podat-
ków i op³at   lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

 paragrafu      0310    -   podatku od nieruchomo�ci prze-
nosi siê kwotê                                                                    200.000 z³

z rozdzia³u   75616   - Wp³ywy z podatku rolnego, podatku
le�nego, podatku  od spadków i darowizn, podatku od czynno-
�ci cywilno    prawanych oraz podatków i op³at lokalnych

 i z paragrafu      0310    - podatek od nieruchomo�ci
                                                                         kwotê   90.000 z³
z dzia³u     700    - Gospodarka mieszkaniowa
rozdzia³u     70005    - Gospodarka gruntami i nieruchomo-

�ciami
i z  paragrafu       0770   -  wp³ywy z tytu³u odp³atnego nabycia

prawa w³asno�ci    nieruchomo�ci                     kwotê   80.000 z³
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Uchwa³a Nr IV/31/02
Rady Gminy Tu³owice

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany w bud¿ecie gminy Tu³owice na 2002 rok.

i z dzia³u    758    - Ró¿ne rozliczenia
rozdzia³u    75814    - Ró¿ne rozliczenia finansowe
i z  paragrafu       0920   - pozosta³e odsetki        kwotê   30.000 z³

Aktualizacja planu dochodów bud¿etowych z podatków i
op³at.

2) Z dzia³u   756    - Dochody od osób prawnych, osób
fizycznych i od innych    jednostek nie posiadaj¹cych osobowo-
�ci prawnej

z rozdzia³u    75618    -Wp³ywy z op³aty skarbowej
z paragrafu      0410    - op³ata skarbowa przenosi siê
                                                                        kwotê   50.000 z³
do rozdzia³u   75619  - Wp³ywy z ró¿nych rozliczeñ
 i  paragrafu      0460    - wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej

3) Z dzia³u   758    - Ró¿ne rozliczenia
z rozdzia³u    75814    -Ró¿ne rozliczenia finansowe
z paragrafu      0920    - pozosta³e odsetki  przenosi siê
                                                                        kwotê   10.000 z³
do dzia³u   756    - Dochody od osób prawnych, osób

fizycznych i od innych   jednostek nieposiadaj¹cych osobowo�ci
prawnej

do rozdzia³u   75619  -Wp³ywy z ró¿nych rozliczeñ
 i  paragrafu      0460    -wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej

B) Wydatki
1) Z dzia³u       851    - Ochrona zdrowia
 rozdzia³u     85154    - Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
 z paragrafu     4010   -  wynagrodzenia osobowe pracow-

ników przenosi siê                                                     kwotê   1.294 z³.
do dzia³u           750    - Administracja publiczna
 rozdzia³u      75023    -  Urzêdy gmin
 z paragrafu      4010   -   wynagrodzenia osobowe pracow-

ników.
Korekta wydatków na wynagrodzenia przeznaczone na

wyp³aty odprawy emerytalnej.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

 Przewodnicz¹ca
                                                                          Rady Gminy
                                            Teresa Kucharzak-Juszczyk
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591; 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr
153, poz.1271) art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014; 1999 r. Nr 38
poz.360, Nr 49, poz.485, Nr 70, poz. 778, Nr 110 poz.1255;  2000 r.
Nr 6, poz.69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz.550, Nr 95 poz.1041, Nr
119, poz.1251, Nr 122, poz.1315, 2001 r. Nr 45, poz.497, Nr 46,
poz.499, Nr 88, poz.961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz.1082, Nr
102 poz.1116, Nr 125 poz.1368 i Nr 145, poz.1623,  2002 r. Nr 41
poz.363 i 365, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 153 pozz.1271,
Nr 156 poz.1300, Nr 200 poz.1685) - Rada Miejska  w Uje�dzie
uchwala, co nastêpuje:

§  1. Zmniejsza siê bud¿et miasta i gminy po stronie
dochodów                                                             w kwocie  7 640 z³

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                     w kwocie 7 640 z³
- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realiza-

cjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin  (zwi¹zków gmin)
                                                                       w kwocie 7 640  z³.

§  2. Zmniejsza siê bud¿et miasta i gminy po stronie
wydatków                                                               w kwocie 7 640 z³

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                     w kwocie 7 640 z³
Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ w kwocie 7 640 z³
- wydatki bie¿¹ce                                         w kwocie 7 640 z³.

§  3. Zmniejsza siê plan wydatków       w kwocie 3 071 z³
Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ                    w kwocie 400 z³
Rozdzia³ 60095 Pozosta³a dzia³alno�æ      w kwocie 400 z³
- wydatki bie¿¹ce                                             w kwocie 400 z³
-
Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie             w kwocie 2 011 z³
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe        w kwocie 2 011 z³
- pochodne od wynagrodzeñ                                      2 011 z³

Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                            w kwocie 660 z³
Dzia³ 92195 Pozosta³a dzia³alno�æ            w kwocie 660 z³
- wydatki bie¿¹ce                                             w kwocie 660 z³

§  4. Zwiêksza  siê plan wydatków         w kwocie 3 071 z³
Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ                    w kwocie 660 z³
Rozdzia³ 60095 Pozosta³a dzia³alno�æ      w kwocie 660 z³
- wydatki bie¿¹ce                                            w kwocie 660 z³
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Uchwa³a Nr III/ 12 /2002
Rady Miejskiej w Uje�dzie

z dnia 10 grudnia 2002 r.

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

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie            w kwocie 2 011 z³
Rozdzia³ 80114 Zespo³y ekonomiczno - administracyjne

szkó³                                                                          w kwocie 2 011 z³
- pochodne od wynagrodzeñ                                      2 011 z³
Dzia³ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                           w kwocie 400 z³
Rozdzia³ 92195 Pozosta³a dzia³alno�æ       w kwocie 400 z³
- wydatki bie¿¹ce                                             w kwocie 400 z³.

§  5. Uzasadnienie do niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cz-
nik nr 1.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Ko³odziej

                                                                           Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr III/12 / 02

Rady Miejskiej w Uje�dzie
z 10 grudnia 2002 r.

Do §  1 Zmniejszenie planu dochodów w kwocie  7 640 z³
Dzia³ 853 w kwocie 7 640 z³, pismo OUW Nr FB 1 - MB -

3011- I/76/02 z dnia 29.11.02,  o zmniejszeniu dotacji na zada-
nia w³asne

Do §  2 Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 7 640 z³
Dzia³ 853 rozdz. 85395 w kwocie 7 640 z³, zmniejszenie

wydatków na �wiadczenia spo³eczne, do¿ywianie dzieci
Do §  3 Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 3 071 z³
Dzia³ 600 rozdz. 60095 w kwocie 400 z³, pro�ba so³ectwa Zim-

na Wódka o przeniesienie �rodków z remontu Domu Spotkañ
Dzia³ 801 rozdz. 80101 w kwocie 2 011 z³, pro�ba GZO o

przeniesienie �rodków ze sk³adek ZUS i FP
Dzia³ 921 rozdz. 92195 w kwocie 660 z³, pro�ba so³ectwa

Olszowa o przeniesienie �rodków z dzia³alno�ci kulturalnej.

§  4.  Zwiêkszenie planu wydatków  w kwocie 3 071 z³
Dzia³ 600 rozdz. 60095 w kwocie 660 z³, zakup materia³ów

na ogrodzenie przy szkole w Olszowej
Dzia³ 801 rozdz. 80114 w kwocie 2 011 z³, sk³adki ZUS i FP
Dzia³ 921 rozdz. 92195 w kwocie 400 z³, organizacja op³at-

ka wigilijnego dla seniorów w Zimnej Wódce.
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591;  2002 r. Nr
23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,Nr 153, poz.1271, Nr 214
poz.1271) art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014;  1999 r. Nr 38 poz.360, Nr 49,
poz.485, Nr 70, poz. 778, Nr 110 poz.1255;  2000 r. Nr 6, poz.69, Nr 12
poz.136, Nr 48 poz.550, Nr 95 poz.1041,Nr 119, poz.1251, Nr 122,
poz.1315,  2001 r. Nr 45, poz.497, Nr 46, poz.499, Nr 88, poz.961, Nr
98, poz. 1070, Nr 100, poz.1082, Nr 102 poz.1116, Nr 125 poz.1368 i
Nr 145, poz.1623 , 2002 r. Nr 41 poz.363 i 365, Nr 74 poz.676, Nr 113
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 156 poz.1300, Nr 200 poz.1685,Nr 213
poz.1802, Nr 214 poz..1806) uchwa³y Rady Miejskiej w Uje�dzie z dnia
29 grudnia 2001 r. Nr XLII/229/2001 w sprawie uchwalenia bud¿etu
na 2002 rok oraz art.420 w zwi¹zku z art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r.- Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627, Nr 115
poz.1229,  2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271) -
Rada Miejska w Uje�dzie uchwala, co nastêpuje

§  1. Zwiêksza siê plan dochodów       w kwocie 18 413 z³
Dzia³ 758 Ró¿ne rozliczenia                   w kwocie 18 413 z³
Subwencja ogólna                                    w kwocie 18 413 z³
-  czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej w kwocie 18 413 z³.

§  2. Zwiêksza siê plan wydatków       w kwocie 18 413 z³
Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie          w kwocie 18 413 z³
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe    w kwocie 18 413 z³
Wydatki bie¿¹ce                                       w kwocie 18 413 z³
- wynagrodzenia i pochodne                  w kwocie 18 413 z³.

§ 3. Zmniejsza siê plan wydatków         w kwocie 7 929 z³
Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie            w kwocie 7 929 z³
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe        w kwocie 7 929 z³
Wydatki bie¿¹ce                                          w kwocie 7 929 z³
- wynagrodzenia i pochodne                    w kwocie 7 929 z³.

§  4. Zwiêksza siê plan wydatków          w kwocie 7 929 z³
Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                     w kwocie 7 929 z³
Rozdzia³ 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenia spo³eczne                                     w kwocie 7 929 z³
- wydatki bie¿¹ce                                         w kwocie 7 929 z³
/�wiadczenia spo³eczne/.

§ 5. Zmniejszenie planu dotacji               w kwocie 7 929 z³
Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                    w kwocie 7 929 z³
- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realiza-

cjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
  (zwi¹zków gmin)                                       w kwocie 7 929  z³.

§  6. Zmniejszenie planu wydatków       w kwocie 7 929 z³
Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                    w kwocie 7 929 z³
Rozdzia³ 85395 Pozosta³a dzia³alno�æ w kwocie 7 929 z³
- wydatki bie¿¹ce                                        w kwocie 7 929 z³.

§  7. W za³¹czniku nr 6 do uchwa³y Rady Miejskiej w Uje�-
dzie  z dnia 28 grudnia 2001 r., Nr XLII/229/2001 w sprawie
uchwalenia bud¿etu gminy na 2002 rok, "Plan przychodów i wy-
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Uchwa³a Nr V /20/ 2002
Rady Miejskiej w Uje�dzie

z dnia 30 grudnia 2002 r.

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

datków funduszy celowych"- GFO� i GW, zmienia siê przez
zmniejszenie planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych

                                                                 o kwotê 7 440 000 z³:

- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Uje�dzie,
ul. Gliwicka                                                                  -      290 000 z³

- Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Stary Ujazd
                                                              -   1 300 000 z³

- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Uje�dzie,
etap II                                                                          -    1 850 000 z³

- Budowa kanalizacji sanitarne wsi Zimna wódka
                                                             -    2 300 000 z³

- Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Niezdrowice
                                                              -       820 000 z³

- Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Nogowczyce-Balca-
rzowice                                                                         -       880 000 z³.

§  8. Uzasadnienie do niniejszej uchwa³y stanowi za³¹cz-
nik nr 1.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Ko³odziej

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr V/ 20 / 2002
Rady Miejskiej w Uje�dzie
 z dnia 30 grudnia 2002 r.

Do §  1 Zwiêkszenie dochodów            w kwocie 18 413 z³,
pismo Ministra Finansów Nr ST% - 4820 - 118g/02 z 10

grudnia 2002 roku o subwencji o�wiatowej na wyp³atê wydat-
ków zwi¹zanych z wyp³at¹ odpraw dla zwalnianych nauczycieli

Do § Zwiêkszenie wydatków                 w kwocie 18 413 z³
Dzia³ 801Rozdz. 80101 odprawy dla nauczycieli
                                                                     w kwocie 18 413 z³
Do § 3 Zmniejszenie wydatków              w kwocie 7 929 z³
Dzia³ 801Rozdz. 80101                             w kwocie 7 929 z³,
 pozostaj¹ce �rodki na dodatkowym wynagrodzeniu rocz-

nym
Do §  4 Zwiêkszenie wydatków               w kwocie 7 929 z³
Dzia³ 853 Rozdz. 85314                            w kwocie 7 929 z³
/�wiadczenia spo³eczne/
Do § 5 Zmniejszenie dotacji                     w kwocie 7 929 z³
Dzia³ 853 w kwocie 7 929 z³, pismo OPS Nr OPS-3010/33/

02 z dnia 20.12.02 w sprawie zmniejszenia planu
Do §  6 Zmniejszenie wydatków             w kwocie 7 929 z³
Dzia³ 853 Rozdz. 85395                            w kwocie 7 929 z³,
 pismo OPS Nr OPS-3010/33/02 z dnia 20.12.02 w spra-

wie zmniejszenia planu
Do § 7 zmniejszenie planu wydatków GFO� i GW na za-

daniach inwestycyjnych  pro�ba RI, SK i PP
                         o kwotê 7 440 000 z³,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 36      Poz. 847
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 36

W dniu 10 maja 2003 r. decyzjami Prezesa URE: Nr CC/
604A/1135/W/OWR/2003/HC dokonano zmiany koncesji na pro-
wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciep³a oraz Nr PCC/637A/1135/W/OWR/2003/HC dokonano
zmiany koncesji na prowadzenie dzia³alno�ci w zakresie prze-
sy³ania i dystrybucji ciep³a dla Cukrowni "Wróblin" S.A. w Le-
winie Brzeskim.

Uzasadnienie:
Wnioskiem z dnia 20 marca 2003 r., znak L.dz. 65/TE/

2003, Cukrownia wyst¹pi³a o zmianê decyzji na wytwarzanie
ciep³a, w zwi¹zku ze zmian¹ zakresu prowadzonej dzia³alno�ci,
spowodowan¹ zwiêkszeniem mocy zainstalowanej.

Wnioskiem z dnia 30 kwietnia 2003 r., znak: L.dz. 79/TE/2003,
Cukrownia wyst¹pi³a o zmianê koncesji na przesy³anie i dystrybucjê
ciep³a poprzez wykre�lenie z pkt. 1. koncesji "Przedmiot i zakres dzia-
³alno�ci " zapisów dotycz¹cych mocy �ród³a ciep³a.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr
98, poz. 1071 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 oraz na
podstawie art. 32 ust. 1, pkt. 1 oraz pkt. 3 i art. 33 ust. 1 i 4 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r.
Nr 54, poz. 348 z pó�n. zm.):
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NFORMACJA

z dnia 10 maja 2003r.

o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
w sprawie zmiany koncesji dla Cukrowni "WRÓBLIN" S.A. w Lewinie Brzeskim.

- Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki decyzj¹ z dnia
10 maja 2003 r. Nr WCC/604A/1135/W/OWR/2003/HC zmieni³
swoj¹ decyzjê z dnia 12 listopada 1998 r. Nr WCC/604/1135/U/
OT-6/98/JJ, w sprawie udzielenia koncesji w zakresie wytwarza-
nia ciep³a.

- Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki decyzj¹ z dnia
10 maja 2003 r. Nr PCC/637A/1135/W/OWR/2003/HC zmieni³
swoj¹ decyzjê z dnia 12 listopada 1998 r. Nr PCC/637/1135/U/
OT-6/98/JJ z pó�niejsz¹ zmian¹, w sprawie udzielenia koncesji
w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a.

Decyzjê z upowa¿nienia Prezesa URE podpisa³a Z-ca
Dyrektora Po³udniowo-zachodniego Oddzia³u Terenowego Urzê-
du Regulacji Energetyki z siedzib¹ we Wroc³awiu.

  Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
Zastêpca Dyrektora

Jadwiga Gogolewska

W dniu 10 maja 2003 r. Prezes URE decyzj¹ Nr OWR-820/
88-A/2/2003/II/GM, odmówi³ zmiany swojej decyzji z dnia
12 lipca 2001 r. Nr OWR-820/88-A/12/2001/II/HC, w zakresie
terminu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a, do dnia 30 czerwca
2003r.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania admini-
stracyjnego, na wniosek Zak³adu Energetyki Cieplnej Spó³ka z
o.o. z siedzib¹ w Namys³owie posiadaj¹cego koncesje na wy-
twarzanie ciep³a oraz na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a, w dniu
5 maja 2003 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne
w sprawie zmiany decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
z dnia 12 lipca 2001 r. Nr OWR-820/88-A/12/2001/II/HC.
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INFORMACJA

z dnia 10 maja 2003r.

 o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki odmawiaj¹cej zmiany decyzji w sprawie taryfy dla ciep³a
Zak³adu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  z siedzib¹ w Namys³owie.

Przedmiotow¹ decyzjê podjêto bior¹c pod uwagê fakt, ¿e wnio-
sek Przedsiêbiorstwa o przed³u¿enie okresu obowi¹zywania taryfy
dla ciep³a wp³yn¹³ do Oddzia³u w dniu 5 maja 2003 r., podczas gdy
termin obowi¹zywania tej taryfy up³yn¹³ 30 kwietnia 2003 r. W tej sytu-
acji niemo¿liwe sta³o siê wydanie decyzji dotycz¹cej jej przed³u¿enia.
Zmiana terminu obowi¹zywania taryfy, po up³ywie terminu na jaki zo-
sta³a zatwierdzona, powodowa³aby wydanie orzeczenia z moc¹ wstecz-
n¹, co by³oby niezgodne z prawem.

Decyzjê z upowa¿nienia Prezesa URE podpisa³a Zastêp-
ca Dyrektora Po³udniowo-zachodniego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki z siedzib¹ we Wroc³awiu.

Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
 Jadwiga Gogolewska
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Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorz¹dzie powiatowym ( Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.1593, z
pó�n. zm.) art. 44 b i c ustawy  z dnia 27 sierpnia 997r. o rehabi-
litacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe³no-
sprawnych ( Dz. U. Nr 123 poz. 776, z pó�n. zm.) i § 9 ust. 1
rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej
z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu dzia³a-
nia wojewódzkich i powiatowych spo³ecznych rad do spraw osób
niepe³nosprawnych ( Dz. U. Nr 62 poz.560 )  -  zarz¹dza siê, co
nastêpuje:

§ 1. 1. Informuje siê o mo¿liwo�ci zg³aszania kandydatów
do Powiatowej Spo³ecznej Rady do Spraw Osób Niepe³nospraw-
nych.

2. Kandydatem mo¿e byæ przedstawiciel dzia³aj¹cych na
terenie powiatu organizacji pozarz¹dowych, fundacji oraz przed-
stawiciel jednostek samorz¹du terytorialnego ( powiatów i gmin).
Organizacje te i organy zg³aszaj¹ po jednym kandydacie.

3. Zg³oszenie kandydata nastêpuje w terminie do 30 dnia
od daty ukazania siê niniejszego zarz¹dzenia w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego i nastêpuje wed³ug wzoru sta-
nowi¹cego za³¹cznik do niniejszego zarz¹dzenia.

4. Zg³oszenia kandydata nale¿y sk³adaæ bezpo�rednio w
siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ole�nie
ul. Konopnickiej 8 lub pisemnie na adres tej instytucji; 46 - 300
Olesno, ul. Konopnickiej 8,  tel.  (034)3-50-51-25)

§ 2. Cz³onków Powiatowej Spo³ecznej Rady do Spraw
Osób Niepe³nosprawnych w liczbie 5 osób powo³uje Starosta w
terminie 30 dni od daty up³ywu terminu okre�lonego  w § 1 pkt 3.

§ 3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

z up. Starosty
Kryspin Nowak

Wicestarosta
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ZARZ¥DZENIE Nr 9/2003
Starosty Oleskiego

z dnia 8 maja 2003 r.

w sprawie og³oszenia informacji o mo¿liwo�ci zg³aszania kandydatów do Powiatowej   Spo³ecznej Rady do Spraw
Osób Niepe³nosprawnych.

Za³¹cznik do
Zarz¹dzenia Nr 9/2003

Starosty Oleskiego
z dnia 8 maja 2003r.

ZG£OSZENIE
KANDYDATA DO POWIATOWEJ RADY DO SPRAW

OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH

1. Nazwa podmiotu dokonuj¹cego zg³oszenia.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. Siedziba podmiotu zg³aszaj¹cego kandydata.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
3. Przedmiot dzia³alno�ci podmiotu dokonuj¹cego zg³o-

szenia.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
4. Imiê, nazwisko, adres do korespondencji kandydata do

Powiatowej Spo³ecznej Rady do Spraw Osób Niepe³nospraw-
nych.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
5. Uzasadnienie wniosku.
........................................................................................................................................
...................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

............................................                 ...................................................
   (miejscowo�æ , data)          (podpis przedstawiciela
                                                          organizacji   pozarz¹dowej,
                                                          fundacji,  jednostki samorz¹du
                                                  terytorialnego  zg³aszaj¹cej kandydata)

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 36      Poz. 850
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 36

Na podstawie art. 116 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 ,  1999 r Nr 38,
poz. 360, Nr 49, poz. 485,  Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255,
2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr  48 , poz. 550, Nr 95, poz.
1041, Nr 119, poz. 1251 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, 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) - Wójt Gminy  w
Skoroszycach uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zmniejsza siê bud¿et gminy po stronie wydatków:
W dziale 758 - Ró¿ne rozliczenia
W rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
                                                                      o kwotê 7.770,-z³

§ 4810-Rezerwy ogólne i celowe        o kwotê 7.770,-z³.
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 Zarz¹dzenie Nr 10/2002
Wójta  Gminy w Skoroszycach

    z dnia  16 grudnia  2002 r.

w sprawie  zmian bud¿etu gminy na rok 2002.

§ 2. Zwiêksza siê bud¿et gminy po stronie wydatków:
W dziale 750 - Administracja publiczna
W rozdz. 75023- Urzêdy gmin o kwotê        4.092,-z³
§ 4300- Zakup us³ug pozosta³ych o kwotê        4.092,-z³

w dziale 853 - Opieka spo³eczna
w rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê         3.678,-z³
§ 3110- �wiadczenia spo³eczne o kwotê        3.678,-z³.

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

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

Wójt
Alina Baran

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 , 1999r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485,  Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz.
1255; 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr  48 , poz. 550, Nr
95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 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, 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) -   Wójt Gminy w
Skoroszycach   uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zmniejsza siê bud¿et gminy po stronie dochodów:
w dziale       853    -           Opieka spo³eczna
w rozdz.85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 203- Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin

              o kwotê     6.518,- z³.

852

Zarz¹dzenie  Nr 12/2002
Wójta Gminy w Skoroszycach

z dnia 16 grudnia  2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy na rok 2002.

§ 2. Zmniejsza siê bud¿et gminy po stronie wydatków:
w dziale       853    -           Opieka spo³eczna
w rozdz.       85395-           Pozosta³a dzia³alno�æ
 § 3110-    �wiadczenia spo³eczne       o kwotê      6.518,- z³

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

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

Wójt
Alina Baran

 Poz. 851-852- 2013 -



Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591; 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr
153, poz.1271) art.128 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. 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;
2000 r. Nr 6, poz.69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz.550, Nr 95 poz.1041,
Nr 119, poz.1251, Nr 122, poz.1315,  2001 r. Nr 45, poz.497, Nr
46, poz.499, Nr 88, poz.961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz.1082,
Nr 102 poz.1116, Nr 125 poz.1368 i Nr 145, poz.1623 ; 2002 r. Nr
41 poz.363 i 365, Nr 74 poz..676, Nr 113 poz.984, 153,
poz.1271,Nr 156, poz.1300) -  Burmistrz Miasta i Gminy Ujazd
zarz¹dza, co nastêpuje:

§  1. Zmniejsza siê bud¿et miasta i gminy po stronie
wydatków                                                                w kwocie 7 136 z³

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie             w kwocie 3 700 z³
Rozdzia³ 80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³
                                                                            w kwocie 200 z³
- wydatki bie¿¹ce                                              w kwocie 200 z³
Rozdzia³ 80146 Placówki dokszta³cania i doskonalenia

zawodowego                                                            w kwocie 3 500 z³
      -     wydatki bie¿¹ce                                 w kwocie 3 500 z³
Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                    w kwocie 3 436 z³
Rozdzia³ 85328 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³u-

gi opiekuñcze                                                         w kwocie 3 436 z³
- wydatki bie¿¹ce                                         w kwocie 3 436 z³.

§  2. Zwiêksza siê bud¿et miasta i gminy po stronie wy-
datków                                                                     w kwocie 7 136 z³

Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie            w kwocie 3 700 z³
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe      w kwocie 3 700 z³
- wydatki bie¿¹ce                                          w kwocie 3 700 z³

Dzia³ 853 Opieka spo³eczna                    w kwocie 3 436 z³
Rozdzia³ 85319 O�rodki pomocy spo³ecznej
                                                                        w kwocie 3 436 z³
- wydatki bie¿¹ce                                        w kwocie 3 436 z³.

§  3. Uzasadnienie do niniejszego zarz¹dzenia, stanowi
za³¹cznik nr 1.

§  4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i pod-
lega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Burmistrz Miasta  i Gminy
Tadeusz Kauch

Za³¹cznik nr 1
do Zarz¹dzenia  Burmistrza

Nr  0154/ 8 /02
z dnia  13 grudnia 2002 r.

Do §  1  Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 7 136 z³
Dzia³ 801 rozdz. 80113 w kwocie 200 z³, pro�ba GZO o

przeniesienie �rodków  w celu prawid³owego wykonania bud¿etu,
pismo GZO  Nr GZO I - 0712/39/02 z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dzia³ 801 rozdz.80146 w kwocie 3 500 z³, pro�ba GZO o
przeniesienie �rodków  w celu prawid³owego wykonania bud¿e-
tu, pismo GZO  Nr GZO I - 0712/39/02 z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dzia³ 853 rozdz. 85328 w kwocie 3 436 z³, pro�ba OPS o
przeniesienie �rodków w celu prawid³owego wykonania bud¿e-
tu, pismo Nr OPS 3010/28/02 z dnia 12 grudnia 2002 r.

Do §  1  Zwiêkszenie planu wydatków w kwocie 7 136 z³
Dzia³ 801 rozdz. 80101 w kwocie 3 700 z³, zakup pomocy

naukowych
Dzia³ 853 rozdz. 85319 w kwocie 3 436 z³, doposa¿enie

OPS.

853

ZARZ¥DZENIE   Nr 0154/ 8 /02
Burmistrza Miasta i Gminy Ujazd

z dnia 13 grudnia 2002 r.

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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 36      Poz. 853

- 2014 -


