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

§  1. Uchwala  Statut  Gminy Branice  w brzmieniu okre�lo-
nym  w  za³¹czniku do niniejszej  uchwa³y.

 §  2. Wykonanie uchwa³y  powierza  siê   Wójtowi  Gminy
Branice.

 §  3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego  i  wchodzi w ¿ycie  z dniem
og³oszenia.

 §  4. Traci  moc  uchwa³a  Nr XXI/91/96  Rady Gminy
Branice z dnia 17 lutego 1996r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Branice

Zdzis³aw Telega

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/24/03

Rady Gminy Branice
                                                        z dnia 11 marca 2003r.

STATUT GMINY  BRANICE

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1.Uchwa³a okre�la:
1) ustrój Gminy Branice
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 RadyGminy Bra-
nice i komisji Rady Gminy Branice,

4) tryb pracy Wójta  Gminy Branice
5) zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej

komisji ,Wójta  oraz korzystania z nich.

§ 2.Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ gminê  Branice
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Branice
3) komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje RadyGminy

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

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

Rozdzia³ II
Gmina

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

2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obsza-
rze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹
gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe
cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe or-
gany.

§ 4. 1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie G³ubczyckim, w
Województwie Opolskim i obejmuje obszar 122 km 2.

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

§ 5.1. W sk³ad Gminy Branice wchodzi oraz 20 wsi stano-
wi¹cych so³ectwa i funkcjonuj¹cych jako jednostki pomocnicze
gminy:

1.Branice                                                       2.Bliszczyce
3.Boboluszki                                                 4.Dzbañce
5.Dzbañce-Osiedle                                     6.Dzier¿kowice
7.Gródczany                                                  8.Jab³onka
9.Jakubowice                                                   10.Jêdrychowice
11.Lewice                                                         12.Micha³kowice
13.Niekazanice z przysió³kiem Ka³duny  14.Posucice
15.Turków                                                     16.Uciechowice
17.Wiechowice                                             18.W³odzienin

             z  przysió³kiem W³odzienin-Kolonia
19.Wódka                                                       20.Wysoka

 2.Wójt  prowadzi rejestr  jednostek pomocniczych.

§ 6.1. Herbem Gminy jest  :  na polu tarczy  o kroju �rednio-
wiecznym o barwie  b³êkitnej znajduj¹ siê trzy elementy .W �rod-
ku  tarczy  dominuje srebrno-popielata  wie¿a ko�cio³a
p.w.Wn.NMP w Branicach.

Po prawej  stronie  od centralnie  usytuowanej wie¿y  ko-
�cio³a  znajduje  siê w³ócznia  �w.Maurycego w z³otej sylwetce.
Po lewej stronie  umieszczony jest  pastora³ koloru z³otego z
maleñk¹ liter¹ "N".

Trzy  pionowo usytuowane  elementy spiête  s¹ srebrno-
czerwon¹ wstêg¹ ,której koñce unosz¹ siê ku górze. Po obu
stronach tarczy  znajduj¹ siê  z³ote ukoronowane lwy, zwrócone
ku tarczy, jednocze�nie ujmuj¹c  tarczê  przednimi ³apami ,nato-
miast tylne ich ³apy  podtrzymuj¹ tarczê od do³u.

Ogony  lwów  s¹ zwi¹zane.Nad  tarcz¹  umieszczony  jest
z³oty  wieniec zbo¿owy  ,podrysowany  czerwon¹  szarf¹ ,ktorej
koñce  opieraj¹ siê  niemal  na ³bach lwów .Na szarfie  z³otymi
literami  widnieje zapis  Gmina Branice Gmina.We wnêtrzu wieñ-
ca  zbo¿owego  znajduje siê  ciemnoczerwony  wizerunek wê¿a
eskulapa.

 § 7. Siedzib¹ organów  Gminy  jest  miejscowo�c Branice.

Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze Gminy- So³ectwa

§ 8.1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale So³ectwa a tak-
¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwa³y, z
uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
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1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub znie-
sienia  So³ectwa mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jed-
nostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy Gminy,

2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednost-
ki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, któ-
rych tryb okre�la Statut So³ectwa lub Osiedla,

3) projekt granic  So³ectwa sporz¹dza Wójt w uzgodnieniu
z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

4) przebieg granic So³ectwa powinien - w miarê mo¿liwo-
�ci - uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, ko-
munikacyjne i wiêzi spo³eczne.

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

3. Wynik konsultacji nie ma charakteru wi¹¿¹cego.
4. Zamiar powo³ania so³ectwa lub osiedla podaje siê do

publicznej wiadomo�ci co najmniej 1 miesi¹c przed rozpatrze-
niem wniosku przez Radê.

§ 9.1. So³ectwa nie zarz¹dzaj¹ mieniem komunalnym.
2. Przy wype³nianiu zadañ statutowych So³ectwa korzysta-

j¹ z mienia komunalnego nieodp³atnie.

§ 10. 1. Rada Gminy w uchwale bud¿etowej mo¿e wyod-
rêbniæ �rodki do dyspozycji So³ectw. Organy wykonawcze opra-
cowuj¹ plan rozdysponowania �rodków i przedstawiaj¹ do za-
twierdzenia Zebraniu Mieszkañców.

2. So³ectwa gospodaruj¹ samodzielnie �rodkami wydzie-
lonymi do ich dyspozycji, zgodnie z planem, o którym mowa w
ust. 2.

3. So³ectwa decyduj¹c o przeznaczeniu �rodków, zgodnie
z planem, o którym mowa w ust. 2 obowi¹zane s¹ do przestrze-
gania podzia³u w uk³adzie dzia³ów lub rozdzia³ów klasyfikacji
bud¿etowej.

4. Obs³ugê i kontrolê gospodarki finansowej So³ectw spra-
wuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacjê w tym zakresie
Wójtowi.

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

§ 11. 1. So³tys  mo¿e uczestniczyæ w sesjach Rady.
2. So³tys mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma jednak

prawa do udzia³u w g³osowaniu.
3.So³tysom, o którym mowa  w ust.1,  za uczestnictwo  w

sesjach przys³uguj¹  diety  na zasadach okre�lonych w  odrêb-
nej uchwale.

Rozdzia³ IV
Rada Gminy

1.Organizacja wewnêtrzna Rady

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

2.Rada sk³ada siê  z 15  Radnych

 § 13. 1. Rada obraduje na sesjach,dzia³a poprzez swoje
komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa-
³y Rady.

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

§ 14 .1. Rada na pierwszej sesji nowej kadencji dokonuje
wyboru spo�ród radnych Przewodnicz¹cego i 2-ch Wiceprze-
wodnicz¹cych.

2. Czynno�ci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji nowo
wybranej Rady obejmuj¹:

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.
3.Porz¹dek obrad, o jakim mowa w ust. 2 pkt. 2 powinien

obejmowaæ sprawozdanie o stanie Gminy dotychczasowego
Wójta.

2. Radni

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

§ 16.1. W przypadkach wniosku pracodawcy zatrudniaj¹-
cego radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada przed
podjêciem uchwa³y, umo¿liwia radnemu z³o¿enie wyja�nieñ.

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

3. Przewodnicz¹cy Rady

§ 17. 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.
7/    Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady  wspó³-

pracuj¹ z Komisjami Rady.

Rozdzia³ V
Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady

§ 18.Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji okre�lone w usta-
wie o samorz¹dzie gminnym.

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

2. Przygotowanie sesji.

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

projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów porz¹d-
ku obrad.

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

4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpó�niej na 14 dni przed
terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych lub w inny sku-
teczny sposób.

5. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4,
Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy
termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³o-
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szony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed g³osowa-
niem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.

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

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

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

2. W sesjach Rady uczestniczy  Wójt z g³osem  doradczym.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani

kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych
kontroli Rady oraz Zastêpca Wójta i Sekretarz  Gminy.

3. Przebieg sesji

§ 22. 1. Sesje Rady odbywaj¹ siê w sali obrad budynku
Urzêdu Gminy w Branicach.

2.Rada mo¿e obradowaæ  na  sesjach wyjazdowych.
3.Przewodnicz¹cy  Rady mo¿e  zwo³aæ uroczyst¹ sesjê

Rady.
4.Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy

technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu  i odbyciu sesji.

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

§ 24. Wy³¹czenie jawno�ci sesji jest dopuszczalne jedynie
w przypadkach przewidzianych w przepisach  Konstytucji Rzeczy-
pospolitej  Polskiej  i ustawie  o samorz¹dzie  gminnym.

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

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

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada
mo¿e postanowiæ w szczególno�ci ze wzglêdu na niemo¿liwo�æ
wyczerpania porz¹dku obrad lub konieczno�æ jego rozszerzenia,
potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewi-
dziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³a�ciwe obrado-
wanie lub podjêcie uchwa³.

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

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

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

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

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

2. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e powo-
³aæ spo�ród radnych Sekretarza obrad i powierzyæ mu prowadze-
nie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków, oblicza-
nie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz
wykonywanie innych czynno�ci o podobnym charakterze.

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

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

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

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

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

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

sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.

§ 32.1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 31pkt 3 sk³ada
Wójt lub jego zastêpca.

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

sadniczym 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
Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie prze-
kazuje interpelacjê adresatowi.

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

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

7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, rad-
ny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
o interwencje celem 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.

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

2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Prze-
wodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie  sesji Rady.

3. Je�li bezpo�rednia odpowied� na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie
14 dni. Paragraf 33 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.

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

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

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

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

5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
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§  36.1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym prze-
biegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³o�ci¹ wyst¹pieñ radnych
oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.

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

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

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

 § 37. 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.

§ 38. 1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejno-
�ci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególno�ci do-
tycz¹cych:

a) stwierdzenia  quorum,
b) zmiany porz¹dku obrad,
c) ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
d) zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
e) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
f) zarz¹dzenia przerwy,
g) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
h) przeliczenia g³osów,
i) przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod

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

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

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

§ 40. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy
Rady zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê w
celu umo¿liwienia w³a�ciwej Komisji lub Wójtowi ustosunko-
wania 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 rozpoczy-
na procedurê g³osowania.

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

§ 41. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê: " Zamykam ���
sesjê Rady  Gminy Branice.

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

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

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

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

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

§ 43 .Pracownik Urzêdu Gminy wyznaczony przez Wójta w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej sesji
protokó³.

1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej prze-
bieg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Wyci¹gi z protoko³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewod-
nicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które s¹
zobowi¹zane do okre�lonych dzia³añ, z dokumentów tych wyni-
kaj¹cych.

4. Uchwa³y

§  46.1. Uchwa³y, o jakich mowa § 18 ust. 1 s¹ sporz¹dzo-
ne w formie odrêbnych dokumentów.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.

§ 47. 1. Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y mo¿e wyst¹piæ:
1) radny,
2) Wójt
3) komisje sta³e i dora�ne Rady.
2. Projekt uchwa³y powinien okre�laæ w szczególno�ci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okre�lenie �ród³a sfinansowania re-

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

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

uchwa³y.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 43 - 4260 -            Poz. 929

3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie wraz
z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia
uchwa³y oraz informacjê o skutkach finansowych jej realizacji.

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

§ 48. 1.Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³a-
nia Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub w po-
rozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub innymi orga-
nami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk³adany jest pro-
jekt uchwa³y przyjêty przez Radê.

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

 § 49. 1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprze-

wodnicz¹cych.

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

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

5. Procedura g³osowania

  § 51. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

 § 52.1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodni-

cz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy "za", "przeciw" i "wstrzymuj¹-
ce siê", sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych na sesji,
wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem Rady, nakazuje
odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.

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

4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.

 § 53. 1.W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym
ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³oso-
wanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna
z wy³onionym spo�ród siebie przewodnicz¹cym.

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

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

4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skruta-
cyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.

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

§ 54. 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 wnio-
sek nie budzi³ w¹tpliwo�ci co do intencji wnioskodawcy.

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

3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób, Prze-
wodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje
ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpo-

wiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy
kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.

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

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

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

4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okre�lo-
n¹ w §  54 ust.2

5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie
³¹cznie 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 po-
miêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.

6. Komisje Rady

 § 56. 1. Do wykonywania  swoich  zadañ  Rada  powo³u-
je  komisje  sta³e  lub dora�ne .

2.Przedmiot dzia³ania  poszczególnych  komisji  sta³ych
i zakres  zadañ  komisji  dora¿nych okre�la Rada  w odrêbnych
uchwa³ach.

3.Postanowienia  ust.2  nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.
4. Przewodnicz¹cych i sk³ady poszczególnych komisji, o

których mowa w § 62, wybiera Rada w drodze uchwa³y.

 § 57. 1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym pla-
nem pracy przed³o¿onym Radzie.

2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie
pracy stosownych zmian.

§ 58. 1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posie-
dzenia.

2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z od-
powiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych,
a nadto z innymi podmiotami, je�li jest to uzasadnione przed-
miotem ich dzia³alno�ci.

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

4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy
lub Wiceprzewodnicz¹cy Rady, mog¹ zwo³aæ  posiedzenie ko-
misji  i nakazaæ z³o¿enie  Radzie  sprawozdania.

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

 § 60. 1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowied-

nio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
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 § 61. 1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz
do roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alno-
�ci komisji.

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

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

Rozdzia³ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej.

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej.

§ 63. 1. Komisja Rewizyjna jest sta³¹ komisj¹ powo³an¹
w celu kontrolowania dzia³alno�ci Wójta , gminnych jednostek
organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy.

2. Celem dzia³añ kontrolnych jest dostarczenie Radzie
informacji niezbêdnych dla oceny dzia³alno�ci Wójta i gminnych
jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawi-
skom w dzia³alno�ci kontrolowanych jednostek oraz pomoc w
usuwaniu tych zjawisk.

3. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady materia³y z
kontroli dzia³alno�ci Wójta i jednostek organizacyjnych gminy
dokonywanych przez inne podmioty. Powy¿sze dotyczy tak¿e
materia³ów z kontroli zewnêtrznych.

4. Komisja wydaje opinie w przypadkach i na zasadach
okre�lonych w ustawach i niniejszym Statucie.

                                                                                                                                                                                                                                                                
§ 64. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego

i dwóch cz³onków.

§ 65.Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pra-
cê komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku niemo¿no�ci dzia-
³ania Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, Rada wyznacza
osobê go zastêpuj¹c¹, spo�ród pozosta³ych cz³onków.

§ 66. 1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹-
czeniu od udzia³u w dzia³aniach Komisji w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczo�æ lub interesow-
no�æ.

2. Zadania kontrolne.

§ 67.1. Komisja kontroluje dzia³alno�æ Wójta i jednostek
organizacyjnych Gminy pod wzglêdem: legalno�ci, gospodar-
no�ci, rzetelno�ci i celowo�ci .

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególno�ci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych jednostek, w tym wykonanie bud¿e-
tu gminy.

3. Komisja wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie
Rady .

§ 68. Komisja przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe - obejmuj¹ce ca³o�æ dzia³ania kontrolo-

wanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego podmiotu,
2) problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub

zagadnienie z zakresu 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 kontrolowanej jednostki.

§ 69. 1. Komisja przeprowadza kontrole kompleksowe w
zakresie ustalonym w planie pracy Komisji zatwierdzonym przez
Radê.

2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadze-
nia kontroli kompleksowej nie objêtej zatwierdzonym planem
pracy komisji na uzasadniony pisemny wniosek 1/3  ustawowe-
go sk³adu Rady.

3. Komisja nie mo¿e przeprowadzaæ kontroli problemo-
wych bez zatwierdzonych przez Radê planów pracy lub wyda-
nych uchwa³.

4. Komisja mo¿e przeprowadziæ kontrole sprawdzaj¹ce,
tak¿e wówczas, gdy nie s¹ one objête planem pracy Komisji.

§ 70. 1. Rada mo¿e nakazaæ Komisji nie rozpoczynanie
kontroli, a tak¿e przerwanie kontroli prowadzonej przez Komi-
sjê. Powy¿sze dotyczy równie¿ wykonania poszczególnych czyn-
no�ci kontrolnych.

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

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

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

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

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

3. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zasiêgn¹æ opinii i korzy-
staæ z pomocy ekspertów spoza komisji.

3. Tryb kontroli.

§ 72.1. Kontroli kompleksowych dokonuje ca³a Komisja.
2. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ prze-

prowadzone przez Przewodnicz¹cego Komisji, lub dwóch cz³on-
ków Komisji.

§ 73. 1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego po-
dejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawia-
damia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta.

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

4. Protoko³y kontroli.

§ 74.Kontroluj¹cy sporz¹dza z przeprowadzonej kontroli w ter-
minie 3 dni od daty jej zakoñczenia protokó³ pokontrolny obejmuj¹cy:

1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kon-

trolowanego,
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynno�ci kontrolnych,
4) okre�lenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu

objêtego kontrol¹,
5) przebieg i wyniki czynno�ci kontrolnych, a w szczegól-

no�ci wnioski z kontroli wskazuj¹ce na stwierdzone nieprawi-
d³owo�ci w dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie
dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,

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

konkretnego podmiotu lub notatkê o odmowie podpisania pro-
toko³u z podaniem przyczyny odmowy,

8) protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycjê co do sposobu usuniêcia stwierdzonych nieprawi-
d³owo�ci.
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§ 75.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest za-
pewniæ warunki i �rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest w szcze-
gólno�ci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych dokumenty i materia³y
niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym
wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykona-
nia czynno�ci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany jest do nie-
zw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej pisemnego wyja�nie-
nia.

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

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

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

2. Uwagi sk³ada siê w terminie 7 dni od daty przedstawienia
kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do
podpisania.

§  78. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech jednobrzmi¹-
cych egzemplarzach, które to egzemplarze w terminie  3 dni od daty
podpisania protoko³u otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy
Komisji i kierownik kontrolowanego podmiotu.

                                                                                                                                                                                                                                                                
Rozdzia³ VIII
Tryb pracy Wójta

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

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

§  80.Zastêpca Wójta przejmuje wykonywanie zadañ i kompe-
tencji okre�lonych w § 79 w przypadku uzyskania upowa¿nienia od
Wójta.

Rozdzia³ IX
Jednostki organizacyjne

§   81.1. W gminie istniej¹ jednostki organizacyjne Gminy, zwane
dalej jednostkami, powo³ane odrêbnymi uchwa³ami Rady.

2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy stanowi za³¹cznik nr
2 do Statutu.

§ 82.1. Na czele ka¿dej jednostki stoi kierownik.
2. Bezpo�rednim zwierzchnikiem s³u¿bowym kierownika jednostki

jest  Wójt.
3. Je¿eli przepisy nie stanowi¹ inaczej, Wójt postanawia, czy

kierownik jednostki bêdzie wy³oniony w drodze konkursu.

§ 83. 1. Kierownik jednostki jest zobowi¹zany do przedk³adania
wszelkich informacji dotycz¹cych dzia³alno�ci podleg³ej mu jednostki na
ka¿de polecenie Wójta,oraz Komisji Rewizyjnej zgodnie z § 76 Statutu.

2. Radni mog¹ zwracaæ siê do kierownika jednostki w sprawach
dotycz¹cych realizacji zadañ Rady tylko za po�rednictwem Wójta.

§  84.1. Sposób prowadzenia gospodarki finansowej przez jed-
nostkê okre�la Rada w uchwale o jej powo³aniu.

2. Roczny bud¿et jednostki ustala Rada w uchwale bud¿etowej.
3. Kierownik jednostki ma prawo uczestniczenia w posiedze-

niach komisji i sesji Rady, na których uchwalany jest bud¿et jego jed-
nostki.

4. Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za prawid³ow¹ reali-
zacjê bud¿etu w kierowanej przez siebie jednostce oraz za powierzo-
ne mu do korzystania mienie komunalne.

Rozdzia³ IX
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z doku-

mentów Rady, Komisji Wójta
                                                                                                                                                                                                                                                                
§ 85. 1. Pod pojêciem zadañ o charakterze publicznym w rozu-

mieniu Statutu s¹ zadania w³asne Gminy,  których celem jest zaspokaja-
nie zbiorowych potrzeb ludno�ci w drodze �wiadczenia us³ug po-
wszechnie dostêpnych.

2. Pod pojêciem udostêpniania nale¿y rozumieæ - mo¿liwo�æ uzy-
skania informacji, zapoznania siê z protoko³em sesji czy komisji lub zro-
bienia notatek.

 § 86. Za udostêpnienie obywatelom dokumentów wynikaj¹cych
z wykonywania zadañ publicznych przez organy gmin, w tym protoko-
³ów z posiedzeñ Rady i komisji Rady, odpowiada Wójt lub wyznaczona
przez niego osoba.

§  87. 1. Wniosek o udostêpnienie dokumentu, o którym mowa w
§ 92, obywatel zwany dalej wnioskodawc¹, sk³ada do Wójta  lub osoby
przez niego upowa¿nionej.

2. Dokument winien byæ udostêpniony bez zbêdnej zw³oki nie
pó�niej ni¿ w ci¹gu 30 dni od zg³oszenia wniosku.

§ 88. 1. Wójt lub osoba przez niego upowa¿niona odmówi udo-
stêpnienia dokumentu lub jego fragmentu, je¿eli zawieraj¹ informacje
chronione przed ujawnieniem na podstawie ustaw.

2. Odmowa udostêpnienia, o której mowa w ust. 1, nastêpuje na
pi�mie z podaniem przepisu prawa stanowi¹cego podstawê odmowy,
w ci¹gu 14 dni od z³o¿enia wniosku.

§ 89.  Dokumenty, o których mowa w § 92 s¹ udostêpniane w
obecno�ci pracownika Urzêdu w komórce organizacyjnej Urzêdu lub w
innym miejscu wskazanym przez Wójta.

§ 90.1. Udostêpnianie dokumentów, o których mowa w § 86 nie
obejmuje sporz¹dzania i wydawania kserokopii b¹d� odpisów udo-
stêpnionych dokumentów.

2. Wydawanie dokumentów poza miejsce udostêpnienia, o któ-
rym mowa w § 86 jest zabronione.

§ 91. Udostêpnianie dokumentów obywatelom, o których mowa
w § 86 jest bezp³atne.

Rozdzia³ XI
Pracownicy samorz¹dowi

§ 92. W Urzêdzie Gminy w Branicach na podstawie mianowania
zatrudnia siê pracowników na nastêpuj¹cych stanowiskach:

1.Inspektor  ds.Obs³ugi  Rady Gminy i dzia³alno�ci gospodarczej.
2.Inspektor  ds.Mienia  Komunalnego.

Za³¹cznik  Nr  2
do  Statutu  Gminy  Branice

 Wykaz  jednostek organizacyjnych  gminy  :

1.O�rodek  Pomocy  Spo³ecznej
2.Samodzielny Samorz¹dowy O�rodek Zdrowia w Branicach
3.Zak³ad  Bud¿etowy Gospodarki Komunalnej
4.Zak³ad  Gospodarki Mieszkaniowej
5.Zespó³  Obs³ugi O�wiaty,Kultury i Sportu.
6.Gimnazjum  w Branicach
7.Szko³a Podstawowa w Branicach
8.Szko³a Podstawowa w  Uciechowicach
9.Szko³a Podstawowa w  W³odzieninie
10.Przedszkole  w Branicach
11.Przedszkole  w Bliszczycach
12.Przedszkole w Dzbañcach Osiedle
13.Przedszkole   w  Lewicach
14.Przedszkole  w  Wiechowicach
15.Przedszkole  w Wysokiej
16.Przedszkole  we W³odzieninie.
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Uchwa³a Nr V/25/03
Rady Gminy Branice

z dnia 11marca 2003r.

w sprawie zasad  i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami  Gminy  Branice.

Na podstawie  art.5a , ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z pó�n.  zm./
-  Rada  Gminy Branice uchwala  co nastepuje  :

 § 1. Konsultacje   przeprowadza siê  w sprawach wa¿nych  dla
Gminy  i dla  mieszkañców.

 §  2. Prawo  do udzia³u  w konsultacjach  spo³ecznych  maj¹
prawo wszyscy  mieszkañcy  Gminy  posiadaj¹cy  czynne prawo
wyborcze.

 §  3. Konsultacje  spo³eczne  mog¹ byæ  przeprowadzane na
wniosek  :

 1.Rady  Gminy  Branice.
 2.Wójta Gminy  Branice.
 3. 1/5  mieszkañców  uprawnionych  do  konsultacji .

 §  4. 1.Wynik  konsultacji  zapada zwyk³¹  wiêkszo�ci¹  g³osów,
w g³osowaniu   jawnym.

§  5. 1.Termin i miejsce  konsultacji  podaje siê  do publicznej  wiadomo-
�ci   w sposób zwyczajowo przyjêty  na terenie Gminy.

2.O terminie konsultacji  powiadamia  siê mieszkañców na 14 dni
przed  dniem przeprowadzenia konsultacji.

 §  6.  Wykonanie  uchwa³y  powierza siê  Wójtowi Gminy Brani-
ce.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Branice

Zdzis³aw Telega
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Na  podstawie  art.  12 ust. 2 ustawy  z dnia 26 pa�dziernika
1982 r. o wychowaniu   w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholi-
zmowi  ( Dz. U. z 2002 r. Nr  147 poz. 1231 z pó�n. zm.) - Rada
Gminy D¹browa uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Miejscami sprzeda¿y napojów alkoholowych oprócz
miejsc wyszczególnionych w ustawie s¹ : kawiarnie, restaura-
cje, winiarnie, gospody, zajazdy, bary, piwiarnie, cukiernie  i inne
placówki gastronomiczne.

§ 2. 1. Punkty  sprzeda¿y  i  podawania  napojów  alkoholo-
wych  nie   mog¹   znajdowaæ   siê   w s¹siedztwie:

1) szkó³ i przedszkoli,
2) obiektów sakralnych.
2. Dopuszczalne  jest  funkcjonowanie  "ogródków piw-

nych"  przy  lokalach,  w  których    podawane i spo¿ywane s¹
napoje alkoholowe.
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Uchwa³a Nr  VI/53/03
Rady  Gminy  D¹browa

z dnia  27 marca  2003 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda¿y i podawania  napojów alkoholowych.

§ 3. Zasady okre�lone w § 2 ust. 1 nie dotycz¹ punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych istniej¹cych przed wej�ciem
w ¿ycie niniejszej uchwa³y.

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

§ 5. Traci moc uchwa³a Nr XXXV/252/98 Rady Gminy w
D¹browie z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad  usytuowa-
nia na terenie gminy miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych
i warunków sprzeda¿y.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Wieczorek

Na podstawie art. 88a ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada
1999 r. - Prawo   dzia³alno�ci gospodarczej (Dz. U. Nr 101,
poz.1178,  2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, 2001 r. Nr
49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115, Nr 147, poz.
1643, 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995, Nr 130 poz. 1112 ) -
Rada Gminy D¹browa uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Zwalnia siê podmioty gospodarcze od op³aty sta³ej za
dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji dzia³alno�ci gospo-
darczej w przypadku nadania lub zmiany nazw ulic i placów oraz
zmiany numeracji porz¹dkowej nieruchomo�ci.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Wieczorek
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Uchwa³a  Nr VI/52/03
Rady Gminy  D¹browa

z dnia  27 marca 2003 r.

w sprawie zwolnienia z op³aty sta³ej za dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej .
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UCHWA£A NR VIII/48/03
Rady Gminy w Izbicku

z dnia  28 kwietnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia  Statutu Gminy  Izbicko

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/ Rady Gminy w Izbicku uchwa-
la,       co nastêpuje:

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

§2. Statut Gminy podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Izbic-
ko.

§4. Traci moc uchwa³a Nr XV/ 74/ 99 Rady Gminy w Izbicku
z dnia  15 grudnia 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Izbicko, uchwa³a Nr XXIV/128 / 2000 z dnia 28 sierpnia 2000r ,
Uchwa³a Nr  XXXIV/175/2001 z dnia 21 czerwca 2001r, uchwa³a
Nr XXXV/185/01 z dnia 29 sierpnia 2001r. uchwa³a Nr XLV/241/
02 z dnia 23 wrze�nia 2002r. w sprawie zmiany statutu gminy (
Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2000 r. Nr 1 poz. 3, z 2001 r Nr 75 poz.
610, Nr 101 poz. 839, z 2002 r. Nr 104 poz. 1367 ).

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

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr VIII/48/03

Rady Gminy  w Izbicku
z dnia 28 kwietnia 2003 r.

S T A T U T
G M I N Y  I Z B I C K O

I . POSTANOWIENIA  O G Ó L N E

§ 1. Gmina Izbicko stanowi lokaln¹ wspólnotê samorz¹-
dow¹ utworzon¹ przez mieszkañców.

§ 2. Gmina Izbicko sk³ada siê z 11 so³ectw : Borycz , Gra-
bów , Izbicko , Kro�nica , Ligota Czamborowa , Otmice ,  Pozno-
wice , Siedlec , Sprzêcice Suchodaniec , Utrata i obejmuje ob-
szar o powierzchni 84 km 2 , a jej granice  okre�lone s¹ na
mapie  stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do Statutu.

§ 3 . Siedziba organów Gminy mie�ci siê w budynku przy
ul. Powstañców  �l¹skich 12 w Izbicku

§ 4 . Herb Gminy sk³ada siê  z trzech czê�ci  - górna przed-
stawia ciemn¹ sylwetkê dzika na zielonym tle , dolna czê�æ  jest

podzielona na po³owê , gdzie z lewej strony na ¿ó³tym tle umiesz-
czone s¹ dwa dojrza³e  k³osy , a z prawej strony na ciemnonie-
bieskim tle  jest wizerunek karpia . Wizerunek graficzny herbu ,
stanowi za³¹cznik nr 2 .

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

 2. Wykaz jednostek organizacyjnych zawiera za³¹cznik  nr 3

II .   RADA GMINY

§ 6. 1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych  w sk³adzie co
najmniej  4 radnych.

2. Radnemu uczestnicz¹cemu w pracach klubu  nie przy-
s³uguje dieta i zwrot kosztów podró¿y.

3. Przynale¿no�æ do klubu radnych jest dobrowolna.
4. Utworzenie klubu radnych nale¿y zg³osiæ Przewodni-

cz¹cemu Rady Gminy w ci¹gu  30 dni  od dnia zebrania za³o¿y-
cielskiego.

5. Zg³oszenia utworzenia klubu radnych powinno zawieraæ:
a. imiê i nazwisko przewodnicz¹cego,
b. listê cz³onków klubu z okre�leniem funkcji wykonywa-

nych w klubie
c. nazwê klubu.
6. Kluby radnych dzia³aj¹ zgodnie z uchwalonymi przez

siebie regulaminami.
7. Przedstawiciele klubów mog¹ przedstawiaæ stanowi-

ska klubów we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem
obrad Rady.

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

2. W przypadku nieobecno�ci radny zobowi¹zany jest  do
usprawiedliwienia swojej nieobecno�ci , sk³adaj¹c stosowne
wyja�nienie Przewodnicz¹cemu Rady.

§ 8 . 1. We wszystkich sprawach zwi¹zanych z wykonywa-
niem mandatu radny mo¿e zwracaæ siê  bezpo�rednio na sesji
do Rady Gminy.

III.   O R G A N Y   G M I N Y

§ 9 . 1. Gmina wykonuje   zadania  za po�rednictwem
swoich organów .

a. Rada Gminy - organ stanowi¹cy i kontrolny
b. Wójt Gminy - organ wykonawczy, wykonuje swoje zada-

nia przy pomocy Urzêdu.
2. Organizacjê i zasady  funkcjonowania Urzêdu okre�la

regulamin organizacyjny Urzêdu   Gminy  nadany przez Wójta.

§ 10 . W sk³ad Rady wchodzi 15 radnych, wybranych na
okres 4 lat , licz¹c od dnia wyboru.

§ 11. Rada Gminy na pierwszej sesji wybiera ze swego
grona przewodnicz¹cego i dwóch wiceprzewodnicz¹cych .
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§ 12 . 1. Zg³oszenie kandydatury wymaga uzasadnienia i
zgody kandydata.

2. Kandydaci musz¹ byæ obecni podczas g³osowania .
3. G³osowanie przeprowadza siê odrêbnie na ka¿de sta-

nowisko .

§ 13 . 1. Je¿eli ¿aden z kandydatów nie uzyska³ w pierw-
szym g³osowaniu wymaganej liczby g³osów , g³osowanie po-
wtarza siê z udzia³em dwóch kandydatów , którzy uzyskali naj-
wiêksz¹ liczbê g³osów .

2.   Je¿eli ponowne g³osowanie nie da rezultatu  , wybory
powtarza siê / wybory     ponowne /  z udzia³em dwóch kandyda-
tów , którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê  g³osów .

IV.   S E S J E   R A D Y  G M I N Y

§ 14 1. Rada dzia³a na sesjach.

2. Poza sesjami Rada dzia³a za po�rednictwem komisji .

 § 15. 1. Sesjê przygotowuje  i zwo³uje Przewodnicz¹cy
Rady.

2. Przewodnicz¹cy  ustala porz¹dek obrad wraz z projekta-
mi uchwa³,  miejsce , dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji .

§  16. 1. Przewodnicz¹cy Rady ustala szczegó³ow¹ liczbê
osób zaproszonych na sesjê.

2. Przewodnicz¹cy zapewnia w zale¿no�ci od przedmiotu ob-
rad sesji udzia³ przedstawicieli  w³a�ciwych organów i jednostek.

3. Radni powinni byæ powiadomieni o zwo³aniu sesji co
najmniej 7 dni przed terminem .

4. Zawiadomienie podpisuje Przewodnicz¹cy Rady .
5. Zawiadomienie o terminie , miejscu i przedmiocie ob-

rad Rady Gminy mo¿e byæ podane do  publicznej wiadomo�ci w
przypadkach i sposób uznany  przez Przewodnicz¹cego Rady .

6. Z zawiadomieniem o terminie sesji   radni powinni otrzy-
maæ  porz¹dek wraz z projektami uchwa³  i materia³y zwi¹zane z
przedmiotem sesji .

7. W razie nie dochowania terminu okre�lonego w ust. 3
Rada Gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê  o odroczeniu sesji  na wnio-
sek radnego zg³oszony przed uchwaleniem  porz¹dku obrad .

 § 17. 1. Sesja mo¿e  odbywaæ siê w ci¹gu jednego posie-
dzenia lub kilku posiedzeñ .

2. O przerwaniu  posiedzenia sesji mo¿na postanowiæ w
przypadku  :

- nie wyczerpania porz¹dku obrad
- potrzeby uzyskania dodatkowych materia³ów
- lub innej nieprzewidzianej przeszkody.
3. Termin nastêpnego posiedzenia danej sesji og³asza

siê ustnie  na sesji .

§ 18. 1. Sesjê otwiera przewodnicz¹cy Rady , a w razie
jego nieobecno�ci wiceprzewodnicz¹cy

2. Otwarcie sesji nastêpuje  przez wypowiedzenie  formu³y
" Otwieram sesjê  Rady  Gminy w Izbicku ".

3. Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy na podstawie listy
obecno�ci stwierdza quorum  wymagane  dla podjêcia uchwa³ .

4. W przypadku braku wymaganej liczby radnych koniecz-
nych dla prawomocno�ci obrad , przewodnicz¹cy zamyka sesjê
i wyznacza nowy termin sesji .

§ 19. 1. Po stwierdzeniu prawomocno�ci  obrad / quorum/
Przewodnicz¹cy Rady przedk³ada porz¹dek obrad.

2. Z wnioskiem o uzupe³nienie lub zmianê porz¹dku ob-
rad mo¿e wyst¹piæ ka¿dy radny.

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

- zatwierdzenie porz¹dku obrad
- przyjêcie protoko³u  z poprzedniej sesji , który powinien

byæ udostêpniony radnym do   wgl¹du przed terminem sesji
- informacje o dzia³alno�ci Wójta w okresie miêdzysesyj-

nym
- sprawozdanie z wykonanych uchwa³
- podjêcie uchwa³
- wnioski i zapytania  radnych
- informacje , komunikaty .

§ 21 . 1. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady zgodnie z przy-
jêtym porz¹dkiem obrad .

2. W uzasadnionych przypadkach , w szczególno�ci dla
usprawnienia przebiegu sesji.

Rada Gminy  mo¿e zmieniæ kolejno�æ  realizacji poszcze-
gólnych punktów porz¹dku obrad , poddaj¹c wniosek pod g³o-
sowanie .

§ 22 . 1. Poszczególne tematy obrad realizuje siê nastê-
puj¹co :

- wyst¹pienie sprawozdawcy
- pytania do sprawozdawcy
- dyskusja radnych
- podjêcie uchwa³y.

§ 23 . 1. Ka¿dy radny w punkcie porz¹dku obrad  " zapyta-
nia i wnioski " ma prawo ¿¹daæ wyja�nieñ we wszystkich spra-
wach nale¿¹cych do zakresu dzia³ania Rady .

2. Odpowiedzi na pytania i wnioski udzielaj¹ :  Przewodni-
cz¹cy Rady  , Przewodnicz¹cy poszczególnych komisji , Wójt
Gminy albo wyznaczony pracownik Urzêdu Gminy .

3. W przypadku niemo¿no�ci udzielenia odpowiedzi na-
tychmiastowej , wyja�nienie powinno byæ przes³ane radnemu
na pi�mie w terminie 14 dni od daty sesji lub na ¿¹danie  radne-
go udzielone na nastêpnej sesji .

§ 24 . 1. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia ³ad i porz¹dek
sesji .

2. Dla zapewnienia zgodnego z porz¹dkiem obrad spraw-
nego przebiegu sesji  , Przewodnicz¹cy mo¿e  zastosowaæ �rodki
porz¹dkowe , a w szczególno�ci :

-  zwróciæ radnemu uwagê na niezgodn¹ z przedmiotem
obrad tre�æ wyst¹pienia

-  czyniæ uwagi dotycz¹ce czasu trwania wyst¹pieñ
-  przywo³aæ radnego " do porz¹dku " , " do rzeczy " , gdy

mimo uczynionej uwagi  nie stosuje siê do zaleceñ
-  odebraæ radnemu g³os , gdy zak³óca  porz¹dek obrad

lub powagê sesji.

 3.  Zastosowanie wobec radnego �rodków porz¹dkowych
odnotowuje siê w protokole.
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§ 25. 1. Przewodnicz¹cy udziela  g³osu wed³ug kolejno�ci
zg³oszeñ , a w uzasadnionych przypadkach mo¿e udzieliæ g³osu
poza kolejno�ci¹.

2. Wójt i Przewodnicz¹cy  komisji maj¹ prawo g³osu poza
kolejno�ci¹ .

§ 26. 1. Ka¿dy radny mo¿e postawiæ wniosek formalny  np. :
- zamkniêcie dyskusji
- o sprawdzenie quorum
- o ograniczenie liczby dyskutantów lub czasu wyst¹pienia
- o zamkniêcie listy kandydatów
- o przeliczenie g³osów .
2. Przewodnicz¹cy poddaje wniosek formalny pod g³oso-

wanie , który rozstrzyga siê zwyk³¹  wiêkszo�ci¹ g³osów .

§ 27. Po wyczerpaniu  porz¹dku obrad , Przewodnicz¹cy
zamyka sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê , " zamykam sesjê Rady
Gminy w Izbicku ".

§ 28. Po og³oszeniu  zamkniêcia sesji Rada Gminy zwi¹-
zana jest uchwa³ami  podjêtymi na sesji.

 V.   U C H W A £ Y

§ 29 . W sprawach organizacyjnych  sesji Rady Gminy nie
wymaga siê podejmowania uchwa³ , wystarczy zapis w protoko-
le  zawieraj¹cy wynik g³osowania

§ 30 . 1.  Z wnioskiem  o podjêcie uchwa³y przez  Radê
mo¿e wyst¹piæ radny , Wójt Gminy,  komisja  Rady .

2.  Projekt uchwa³y przygotowuje wnioskodawca i przeka-
zuje  Przewodnicz¹cemu   Rady .

3. Przewodnicz¹cy Rady ma obowi¹zek przekazaæ projekt
do odpowiedniej Komisji Rady  w celu uzyskania opinii.

4. Opinia , o której mowa w ust. 2,  winna byæ odczytana na
sesji bezpo�rednio  po zapoznaniu Rady z projektem uchwa³y .

§ 31. 1. Uchwa³y winne byæ redagowane w sposób czytel-
ny , odzwierciedlaæ ich rzeczywist¹ tre�æ i zawieraæ :

1/ datê wydania i przedmiot unormowania
2/ podstawê prawn¹
3/ �cis³e okre�lenie przedmiotu / dok³adn¹ merytoryczn¹

tre�æ /
4/ okre�lenie organu odpowiedzialnego za wykonanie

uchwa³y
5/ termin wej�cia w ¿ycie
6/ ewentualny czas obowi¹zywania
7/ tryb rozpowszechnienia uchwa³y.

2. Uchwa³y podpisuje Przewodnicz¹cy Rady , a w razie
jego  nieobecno�ci Wiceprzewodnicz¹cy Rady .

3. Uchwa³y numeruje  siê uwzglêdniaj¹c numer sesji  -
numerem rzymskim , kolejny numer uchwa³y - numerem arab-
skim  i rok podjêcia uchwa³y.

4. Obowi¹zuje numeracja ci¹g³a  przez okres kadencji Rady
5. Uchwa³y s¹ odrêbnym dokumentem i podlegaj¹ ewi-

dencji w rejestrze uchwa³.
6. Uchwa³y przechowuje siê wraz z innymi dokumentami

sesji.
7. Z tre�ci uchwa³ mo¿na robiæ odpisy , wyci¹gi w celu

przekazania ich do realizacji  lub wiadomo�ci.
8. Uchwa³a mo¿e byæ nowelizowana  w tym samym trybie,

w jakim by³a uchwalona .

  VI.   T R Y B    G £ O S O W A N I A

 § 32 . 1. W g³osowaniu mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie radni.
2. G³osowanie przeprowadza siê jawnie lub tajnie o ile

ustawa tak stanowi.

§ 33 . 1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez pod-
niesienie rêki.

2. G³osowanie jawne  przeprowadza Przewodnicz¹cy Rady
przeliczaj¹c g³osy " za " ,' przeciw "  i " wstrzymuj¹ce siê "  ,sumu-
j¹c je , ka¿dorazowo sprawdzaj¹c , czy g³osowanie odbywa siê
w obecno�ci wymaganej liczby radnych obecnych na sesji  pod-
czas g³osowania , og³aszaj¹c wynik g³osowania .

§ 34 . 1.W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ przy pomocy
kart do g³osowania opatrzonych  pieczêci¹ Rady Gminy   w Izbic-
ku  , w sposób ustalony ka¿dorazowo na  sesji.

2.Inny sposób g³osowania  tajnego ni¿ ustalony  uznaje
siê za g³os niewa¿ny .

3.G³osowanie tajne przeprowadza Komisja  Skrutacyjna
powo³ana na sesji spo�ród  radnych w g³osowaniu jawnym.

3. Komisja Skrutacyjna  powo³ywana jest w sk³adzie trzech
osób.

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

5. Wyniki g³osowania og³asza Przewodnicz¹cy Komisji
Skrutacyjnej , ujmuj¹c je w odrêbnym protokole , który za³¹cza
siê do protoko³u sesji .

§ 35 . 1. W wypadku dwóch wniosków przeciwnych pod-
daje siê g³osowaniu wy³¹cznie " za" .

2. Za przyjêty uwa¿a siê wniosek , który otrzyma³  wiêksz¹
liczbê  g³osów popieraj¹cych go .

3. W pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy poddaje pod
g³osowanie  wniosek najdalej id¹cy , który mo¿e wykluczyæ po-
trzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami .

VII.  D O K U M E N T A C J A   S E S J I

§ 36 . 1. Z ka¿dej sesji sporz¹dza siê odrêbny protokó³.
2. Do protoko³u do³¹cza siê orygina³y tekstów podjêtych

uchwa³ i inne materia³y zwi¹zane z przedmiotem obrad  oraz
listê obecno�ci radnych , a tak¿e odrêbn¹ listê zaproszonych
go�ci .

3. Przebieg sesji mo¿e byæ nagrany na ta�mê magnetofo-
now¹ , któr¹ przechowuje siê do czasu przyjêcia prze Radê pro-
toko³u z danej sesji .

§ 37. 1. Radni maja prawo wgl¹du do protoko³u sesji w
ka¿dym czasie .

2. W trakcie obrad lub nie pó�niej ni¿ na najbli¿szej sesji ,
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki  i uzupe³nienia do protoko³u .

3. Po wys³uchaniu wyja�nieñ  protokolanta i ewentualnie prze-
s³uchaniu ta�my magnetofonowej  z nagraniem sesji , Przewodni-
cz¹cy Rady rozstrzyga o ich uwzglêdnieniu lub nie  uwzglêdnieniu .

4. Je¿eli wniosek nie zostanie uwzglêdniony , wniosko-
dawca mo¿e  odwo³aæ siê do Rady Gminy.

§ 38 . 1. Protokó³ z sesji Rady Gminy  powinien odzwier-
ciedlaæ jej rzeczywisty przebieg ,

a w szczególno�ci zawieraæ :
1/ numer , datê i miejsce sesji oraz godzinê jej rozpoczêcia
2/ nazwisko i imiê przewodnicz¹cego i protokolanta
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3/ stwierdzenie  prawomocno�ci posiedzenia / liczbê rad-
nych obecnych   i nieobecnych , nazwiska radnych nieobecnych /

4/ porz¹dek obrad
5/ stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniej  sesji
6/ przebieg obrad : streszczenie wyst¹pieñ , teksty wnio-

sków , odnotowanie faktów
    zg³oszonych  pisemnych wyst¹pieñ , g³osowanie .
7/ czas zakoñczenia sesji .
8/ podpisy Przewodnicz¹cego i protokolanta
2. Protoko³y z obrad sesji numeruje siê kolejnymi cyframi

roku . Obowi¹zuje numeracja ci¹g³a od pocz¹tku do koñca ka-
dencji Rady .

3. Protoko³y z sesji przechowuje siê na stanowisku pracy
d /s obs³ugi Rady Gminy .

§ 39 . 1. Rada Gminy mo¿e odbywaæ sesje wspólne  z
innymi Radami Gminy  w szczególno�ci dla  rozpatrzenia i roz-
strzygniêcia  innych wspólnych spraw .

2. Wspóln¹  sesjê organizuj¹   Przewodnicz¹cy zaintere-
sowanych Rad .

3. Rada wybiera Przewodnicz¹cego obrad wspólnej sesji
spo�ród Przewodnicz¹cych  poszczególnych Rad .

§ 40 . 1. Uchwa³y podjête na wspólnej sesji podejmowa-
ne s¹ wiêkszo�ci¹ g³osów przy obecno�ci co najmniej po³owy
sk³adu ka¿dej Rady .

2. Uchwa³y i protokó³ z sesji wspólnej podpisuj¹ Prze-
wodnicz¹cy poszczególnych Rad .

VIII.  K O M I S J E   R A D Y

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

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

3. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy
przed³o¿onym Radzie i zatwierdzonym przez Radê.

§ 42 . 1. Przewodnicz¹cych poszczególnych  komisji  Rada
wybiera  spo�ród radnych w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów.

2. Cz³onków komisji Rada Gminy wybiera  w g³osowaniu
jawnym , zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

3. Ka¿dy radny powinien byæ cz³onkiem  co najmniej jed-
nej  i nie wiêcej ni¿ dwóch komisji sta³ych .

§ 43 . Rada powo³uje  nastêpuj¹ce komisje sta³e :
1/ Komisjê Ochrony �rodowiska , Rolnictwa  i Porz¹dku

Publicznego
2/ Komisjê O�wiaty , Kultury , Sportu, Zdrowia i Spraw

Socjalnych
3/Komisjê Bud¿etu i Rozwoju Gospodarczego
4/Komisjê Rewizyjn¹

§ 44 . 1. Do zadañ sta³ych komisji nale¿¹ sprawy meryto-
ryczne  , dla których zosta³y powo³ane , a w szczególno�ci :

1/ sta³a praca merytoryczna i koncepcyjna
2/ opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komi-

sji przez Wójta Gminy, Radê   i  cz³onków komisji
3/ wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ .

IX.  Z ASADY  I  TRYB  PRACY    KOMISJI   REWIZYJNEJ

§ 45 . 1. Komisja Rewizyjna podejmuje dzia³ania kontrol-
ne  wed³ug zatwierdzonego   przez  Radê  planu pracy.

2. Rada mo¿e zleciæ komisji przeprowadzenie kontroli
dora�nej  okre�laj¹c szczegó³owo zakres kontroli , przedmiot i
termin jej przeprowadzenia.

§ 46. Komisja Rewizyjna  przeprowadza kontrole w opar-
ciu o nastêpuj¹ce kryteria :

1/ legalno�ci
2/ gospodarno�ci
3/ rzetelno�ci
4/ celowo�ci.

§ 47 . 1. Kontrolê przeprowadza zespó³ kontroluj¹cy w sk³a-
dzie 3 osób.

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zawiadamia   Wój-
ta Gminy lub kierownika jednostki  organizacyjnej gminy o za-
miarze przeprowadzenia kontroli co najmniej 7 dni przed termi-
nem kontroli.

3. W zwi¹zku z prowadzon¹ kontrol¹  zespó³ kontroluj¹cy
ma prawo :

1/ wstêpu do pomieszczeñ jednostki kontrolowanej
2/ wgl¹du do ksi¹g , akt i  innych dokumentów zwi¹zanych

z dzia³alno�ci¹  jednostki kontrolowanej
3/ zabezpieczenia dokumentów
4/¿¹dania wyja�nieñ , dokonywania oglêdzin , przes³ucha-

nia �wiadków
5/wystêpowanie do Przewodnicz¹cego Rady o powo³anie

bieg³ego rzeczoznawcy lub zlecenia  specjalistom zbadania
spraw bêd¹cych przedmiotem kontroli.

§ 48 . 1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowi¹zany
do zapewnienia zespo³owi kontroluj¹cemu  warunków lokalowych
i technicznych do sprawnego przeprowadzenia kontroli .

2. Podczas dokonywania czynno�ci kontrolnych zespó³
kontroluj¹cy jest zobowi¹zany do przestrzegania przepisów o
ochronie tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej w zakresie ustaw i
aktów obowi¹zuj¹cych w danej jednostce  oraz przepisów o
bezpieczeñstwie i higienie pracy.

3. Cz³onkowie  komisji winni z³o¿yæ wymagane o�wiad-
czenie o zachowaniu tajemnicy .

§ 49 . 1. Z przebiegu kontroli zespó³  sporz¹dza protokó³ ,
który winien zawieraæ :

1/ nazwê jednostki kontrolowanej i dane osobowe kie-
rownika

2/ imiona i nazwiska kontroluj¹cych
3/okre�lenie zakresu kontroli i czasu trwania
4/ opis stanu faktycznego stwierdzonego podczas kontroli
5/ ewentualne zastrze¿enia i uwagi kierownika jednostki

kontrolowanej
6/ wykaz za³¹czników.
2.  Protokó³ z kontroli podpisuj¹  wszyscy cz³onkowie ze-

spo³u kontroluj¹cego i kierownik jednostki kontrolowanej.

3. Sporz¹dzony protokó³ z kontroli wraz z wnioskami i zale-
ceniami  zespó³ kontroluj¹cy    przesy³a Przewodnicz¹cemu Rady
Gminy .

4. Kierownik jednostki zobowi¹zany jest w wyznaczonym
terminie zawiadomiæ Przewodnicz¹cego Rady  Gminy i kontro-
luj¹cego o sposobie  wykonywania zaleceñ , wykorzystania uwag
wzglêdnie okre�liæ przyczyny nie wykonania lub niemo¿no�ci
wykonania zaleceñ .

X.   TRYB PRACY WÓJTA

 § 50.  Wójt wykonuje:
1/ uchwa³y Rady
2/ przypisane mu zadania i kompetencje,



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 43 - 4269 -        Poz. 933

3/ zadania powierzone o ile ich wykonanie - na mocy prze-
pisów obowi¹zuj¹cego prawa -  nale¿¹ do niego

4/ inne zadania okre�lone ustawami i niniejszym Statu-
tem.

§ 51. 1. Wójt uczestniczy w sesjach Rady.
2. Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Wójta na ich po-

siedzenie

XI.   M I E N I E   K O M U N A L N E

§ 52. Mieniem komunalnym jest w³asno�æ i inne prawa
maj¹tkowe  nale¿¹ce do gminy , jednostek organizacyjnych
gminy , zwi¹zków miêdzy gminnych i innych gminnych osób praw-
nych , w szczególno�ci spó³ek  prawa handlowego z udzia³em
gminy .

§ 53 . 1. Mieniem komunalnym zarz¹dzaj¹ organy gminy .
2. Mieniem komunalnym pozostaj¹cym w zarz¹dzie jed-

nostek organizacyjnych  nie posiadaj¹cych osobowo�ci praw-
nej  dysponuj¹ kierownicy  tych jednostek na podstawie  pe³no-
mocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

XII.   JEDNOSTKI  POMOCNICZE  GMINY

§ 54. 1. Rada Gminy tworzy jednostki pomocnicze : so³ectwa.
2. So³ectwa tworzy siê na podstawie uchwa³y Rady Gminy:
a/ z inicjatywy mieszkañców,
b/ po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami na

Zebraniach Wiejskich
3. Przy tworzeniu, ³¹czeniu i podziale jednostek pomocni-

czych bierze siê pod uwagê nastêpuj¹ce kryteria:

       a/  opiniê mieszkañców danego so³ectwa ( b¹d� so-
³ectw) wyra¿on¹ na Zebraniu Wiejskim

       b/ uwarunkowania przestrzenne i historyczne,
       c/ istniej¹ce wiêzi pomiêdzy mieszkañcami
4. Do znoszenia jednostek pomocniczych  stosuje siê

odpowiednio ust. 2 i 3.

§ 55. Organizacjê i zakres dzia³ania jednostek pomocni-
czych okre�la Rada Gminy odrêbn¹ uchwa³¹.

§ 56. Wykaz so³ectw prowadzi Wójt Gminy.

§ 57 . 1. W bud¿ecie wyodrêbnia siê �rodki bud¿etowe na
realizacjê zadañ so³ectwa.

2. Organy so³ectwa dysponuj¹ �rodkami poprzez konto
bankowe gminy za zgod¹ Wójta Gminy .

3. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocni-
czych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym
zakresie Wójtowi.

XIII . ZASADY DOSTÊPU DO DOKUMENTÓW I KORZYSTA-
NIA Z NICH

§ 58. Za udostêpnianie obywatelom dokumentów wyni-
kaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych przez Radê Gminy i
Urz¹d Gminy, w tym protoko³ów z posiedzeñ Rady Gminy i komi-
sji Rady Gminy, odpowiada Wójt Gminy.

§ 59. 1.   Wniosek o udostêpnienie dokumentu, o którym
mowa w § 58 , obywatel,  zwany dalej  wnioskodawc¹, sk³ada na
pi�mie do Wójta Gminy, okre�laj¹c rodzaj dokumentu i  sprawê,
której dotyczy.

2.   W przypadku powstania przyczyny, która uniemo¿liwia
z³o¿enie przez wnioskodawcê   wniosku na pi�mie, mo¿liwe jest
z³o¿enie wniosku ustnie do protoko³u.

§ 60. Je¿eli wniosek, o którym mowa w § 59 , sformu³owa-
ny jest w sposób uniemo¿liwiaj¹cy identyfikacjê dokumentu,
Wójt Gminy wyznacza na pi�mie termin do uzupe³nienia wnio-
sku. Po bezskutecznym up³ywie tego terminy wniosek pozasta-
wia siê bez rozpoznania.

 § 61. 1. Wójt Gminy ustala datê oraz miejsce udostêpnie-
nia dokumentu , o czym pisemnie lub telefonicznie powiadamia
wnioskodawcê, nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 7 dni od dnia otrzymania
wniosku.

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

3. Dokument powinien byæ udostêpniony bez zbêdnej zw³o-
ki, nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 30 dni od zg³oszenia wniosku.

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

2. Odmowa udostêpnienia, o której mowa w ust.1 nastê-
puje na pi�mie z podaniem  przepisu prawa stanowi¹cego pod-
stawê odmowy, w ci¹gu 14 dni od z³o¿enia wniosku.

 § 63. 1. Je¿eli jest mo¿liwe oddzielenie fragmentów do-
kumentu podlegaj¹cych wy³¹czeniu z   udostêpnienia z przyczyn,
o których mowa w § 62 ust.1 , udostêpnia siê pozosta³¹ czê�æ
dokumentu.

2. Z przyczyn , o których mowa w  § 62 ust. 1, zamiast
orygina³u mo¿e byæ udostêpniona     kserokopia  wykonana z
pominiêciem fragmentów objêtych ochron¹.

§ 64. Dokumenty, o których mowa w § 58, s¹ udostêpniane
w obecno�ci pracownika Urzêdu Gminy, w Biurze Rady Gminy.

 § 65. Obywatel mo¿e sporz¹dzaæ notatki i wypisy z udo-
stêpnionych dokumentów.

 § 66. 1. Udostêpnianie dokumentów, o których mowa w
§ 58,  nie obejmuje sporz¹dzania i   wydawania kserokopii b¹d�
odpisów udostêpnionych dokumentów.

2. Wydawanie dokumentów poza miejsce udostêpnienia
o których mowa w § 64 jest zabronione.

 § 67. Udostêpnianie dokumentów obywatelom, o których
mowa w § 58 jest  bezp³atne.

 § 68. Wójt Gminy mo¿e upowa¿niæ pracownika Urzêdu
Gminy do podejmowania czynno�ci, o których mowa w niniej-
szym rozdziale , w jego imieniu.

XIV.  POSTANOWIENIA   KOÑCOWE

§ 69. 1. Zmiany Statutu dokonuje siê w trybie  w³a�ciwym
dla jego uchwalenia .

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem
maj¹ zastosowanie przepisy ustawy z dnia  8 marca 1990 r  o
samorz¹dzie gminnym / Dz. U . z 2001r. Nr 142 poz. 1591  z
pó�niejszymi zmianami /  oraz  inne przepisy szczególne .
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Za³¹cznik nr 1 do Statutu Gminy Izbicko
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Na podstawie art.21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerw-
ca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71,   poz. 733;
2002 r. Nr 113, poz. 984) - Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Komprachcice na lata 2003 - 2007, okre�lony
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê  Wójtowi Gminy.

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

  Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

          Leonard Pietruszka

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr IV/37/2003

Rady Gminy Komprachcice
z dnia 15 kwietnia 2003r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Komprachcice na lata 2003-2007

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych cz³onków wspól-
noty samorz¹dowej jest zadaniem w³asnym Gminy, na³o¿onym
na ni¹ przez ustawê z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego. (Dz.U. Nr 71 poz.733). O kszta³cie lokalnej polityki
mieszkaniowej decyduj¹ wszelkie dzia³ania, decyzje i plany przy-
sz³ych przedsiêwziêæ zmierzaj¹ce do zaspokojenia potrzeb
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Uchwa³a Nr IV/37/2003
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 15 kwietnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  Gminy Komprachcice
na lata 2003 - 2007.

mieszkaniowych cz³onków wspólnoty samorz¹dowej przy
uwzglêdnianiu lokalnych uwarunkowañ spo³eczno-gospodar-
czych a w szczególno�ci finansowych, demograficznych, urba-
nistycznych, infrastrukturalnych i techniczno-organizacyjnych.

Rozdzia³ I

Prognoza dotycz¹ca wielko�ci oraz stanu techniczne-
go zasobów mieszkaniowych gminy Komprachcice:

Lp adres budynku liczba

lokali

1 Komprachcice ul. Niemodliñska 41 2

2 Komprachcice ul. Niemodliñska 43 5

3 Komprachcice ul. Wojskowa 15 8

4 Polska Nowa Wie� ul. Nowa 5 9

5 Polska Nowa Wie� ul. Lipowa 54 1

6 Ochodze ul. Ogrodowa 5 4

7 Komprachcice ul. Kolejowa 1 3

8 Osiny ul. Opolska 20 3

9 ¯erkowice ul. M³yñska 10 1

10 Chmielowice ul. Nyska 14 2

RAZEM 38

1. Prognoza wielko�ci mieszkaniowego zasobu dla Gmi-
ny Komprachcice w poszczególnych latach przedstawia siê na-
stêpuj¹co:

la ta ilo �æ  loka li

m ieszka lnych  ogó ³em

w  ty m

socja lne

2003

2004

2005

2006

2007

38

38

34

32

32

0

0

0

0

0

Za³¹cznik nr 3
do Statutu Gminy Izbicko

    Jednostki organizacyjne Gminy to:
1. Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Izbicku
2. Publiczne Przedszkole w Izbicku
3. Publiczne Przedszkole w Siedlcu
4. Publiczne Gimnazjum w Izbicku
5. Publiczna Szko³a Podstawowa w Izbicku im. Franciszka

My�liwca
6. Zespó³ Szkolno - Przedszkolny w Otmicach im. Janusza

Korczaka
7. Zespó³ Szkolno - Przedszkolny w Kro�nicy im. Josepha

von Eichendorffa

 Jednostki pomocnicze gminy:
11 so³ectw
- so³ectwo Borycz
- so³ectwo Grabów
- so³ectwo Izbicko
- so³ectwo Kro�nica
- so³ectwo Ligota Czamborowa
- so³ectwo Otmice
- so³ectwo Poznowice
- so³ectwo Siedlec
- so³ectwo Sprzêcice
- so³ectwo Suchodaniec
- so³ectwo Utrata
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2. Stopieñ wyposa¿enia mieszkañ w podstawowe insta-
lacje i urz¹dzenia:

1) instalacja wodoci¹gowa - 97 %
2) wc           - 92 %
3) ³azienka - 92 %
4) centralne ogrzewanie -   8 %

3. Budynki mieszkalne z zasobu mieszkaniowego Gminy

Budynki mieszkalne z zasobu mieszkaniowego Gminy w
100% zosta³y wybudowane przed 1940r. W zwi¹zku z tym jest to
stara substancja wymagaj¹ca du¿ych nak³adów finansowych
na remonty. Mo¿liwo�ci finansowe Gminy nie pozwalaj¹ na two-
rzenie nowych zasobów mieszkaniowych, natomiast spo�ród
istniej¹cej substancji mieszkaniowej bêd¹ wydzielane lokale o
ni¿szym standardzie jako lokale socjalne. Zmniejszenie siê ilo-
�ci zasobów mieszkaniowych Gminy jest wynikiem sprzeda¿y
mieszkañ komunalnych osobom prywatnym w nich zamieszku-
j¹cych. Od 1990r do 31 grudnia 2002r. na 66 lokali sprzedano
30 lokali co stanowi 45 % ca³ego zasobu. Gmina bêdzie tworzyæ
warunki do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych poprzez wy-
dzielenie i uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne.

Rozdzia³ II
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wy-

nikaj¹cej ze stanu technicznego budynków i lokali z podzia-
³em na kolejne lata

Tabela ujmuj¹ca nak³ady na remonty w latach 2003-2007
                                                                                               [z³]

LataRodzaj remontów

2003 2004 2005 2006 2007

roboty dekarskie 3 000 - 4 000 7 500 19 000

roboty ogólnobudowlane 5 400 33 500 11 000 5 000 12 200

roboty stolarskie - - - - -

Instalacje wodno-

kanalizacyjne

4 500 - - - -

instalacje elektryczne 5 600 - 5 000 10 000 8 000

roboty malarskie 1 500 5 000 20 500 18 000 27 800

pozosta³e - - - - -

OGÓ£EM 20 000 38 500 40 500 40 500 67 000

Rozdzia³ III
Planowana sprzeda¿ lokali mieszkalnych w latach 2003-2007

Sprzeda¿ mieszkañ z gminnego zasobu realizowana jest
w oparciu o ustawê z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomo�ciami (Dz.U. z 2000r Nr 46 poz.543) oraz uchwa³ê
Nr XXXV/202/98 Rady Gminy Komprachcice z dnia 27 marca
1998r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania gminnym
zasobem nieruchomo�ci.

Planowana sprzeda¿ lokali w kolejnych latach:
2003 - 0
2004 - 3
2005 - 2
2006 - 0
2007 - 0.

Rozdzia³ IV
Zasady polityki czynszowej

Czynsz mieszkalny zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ o ochronie
prawa lokatorów wyliczony zosta³ w nastêpuj¹cy sposób:

1. Dotychczasowa stawka czynszu wynosi 1,65 z³ , co nie
przekracza 1% warto�ci odtworzeniowej.

2. Wska�nik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 po-
wierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych w I kwartale 2003r.
wynosi 2 420z³.

3. �rednioroczny wska�nik wzrostu cen towarów i us³ug
konsumpcyjnych w 2002r wyniós³ 1,9%.

4. Dopuszczalny wzrost czynszu wynosi 1,9x1,5=2,85%
5. Maksymalna stawka czynszu wynosi

         2 420x3%:12m=6,05z³.
6. Stawka czynszu dopuszczalna

 1,65x(100%+2,85%)=1,65x102,85=1,70.

Zatem maksymalna stawka czynszu w 2003r nie mo¿e
przekroczyæ 1,70z³/m2. W kolejnych latach podwy¿ki czynszu
mog¹ byæ dokonywane przyjmuj¹c inflacyjny wzrost stawki od-
tworzeniowej oraz wzrost stawki czynszu wg �redniorocznego
wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych.

Rozdzia³ V
Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami

wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy

Lokale i budynki z zasobu mieszkaniowego Gminy bêd¹
zarz¹dzane przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Komprachcicach zgodnie z wymienion¹ na wstêpie usta-
w¹. Zawieranie umów najmu lokali z wy³¹czeniem lokali socjal-
nych i zamiennych oraz umowy zawartej w zwi¹zku z zamian¹
lokalu nastêpuje po wp³aceniu na rachunek wynajmuj¹cego
najpó�niej w dniu zawarcia umowy najmu kaucji zabezpieczaj¹cej,
stanowi¹cej 10-krotno�æ miesiêcznego czynszu za dany lokal obli-
czony wg stawek obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy najmu.

Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest zo-
bowi¹zany do stosowania �rodków wspomagaj¹cych windyka-
cjê czynszów, a w szczególno�ci:

- reagowanie ju¿ po pierwszym sygnale pojawienia siê
zaleg³o�ci (rozmowa z najemc¹),

- proponowanie pomocy w staraniu siê o dodatek mieszkaniowy
- proponowanie zmiany lokalu na lokal tañszy do eksploatacji
- proponowanie zatrudnienia przy sprz¹taniu czy utrzymaniu

lokali i rozlicznie wynagrodzenia w ramach op³at za mieszkanie
- niezw³oczne wypowiadanie umów najmu gdy zawiod¹

powy¿sze dzia³ania z zachowaniem przepisów ustawy o ochro-
nie praw lokatorów.

Rozdzia³ VI
�ród³a finansowania gospodarki komunalnej i miesz-

kaniowej w kolejnych latach

�ród³a finansowania gospodarki komunalnej i mieszka-
niowej w kolejnych latach to:

1/ czynsz za najem lokali mieszkalnych
2/ czynsz za najem lokali u¿ytkowych
3/ dotacje z bud¿etu Gminy na remonty
4/ inne wp³ywy.

Rozdzia³ VII
Wysoko�æ wydatków w kolejnych latach z podzia³em na

koszty

W latach 2003-2007 planuje siê ponoszenie kosztów z
podzia³em na:

LataKoszty

2003 2004 2005 2006 2007

rem o nty

bud ynkó w

20  000 38  500 40  500 40  500 67  000

bie¿¹ca

eksploa tacja

75  951 83  546 91  901 10 1 090 11 1 199

inw estycje - - - - -

koszty

zarz¹dzania

- - - - -

OGÓ£EM 95  951 12 2 046 13 2 401 14 1 590 17 8 199
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Rozdzia³ VIII
Inne dzia³ania maj¹ce na celu poprawê wykorzystania i

racjonalizacjê gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy

W zwi¹zku z wprowadzeniem ustawy o ochronie praw lo-
katorów istotnym zadaniem Gminy jest zabezpieczenie odpo-

wiedniej ilo�ci mieszkañ socjalnych oraz mieszkañ dla osób o
niskich dochodach.

W zwi¹zku z tym, ¿e Gmina dysponuje ma³¹ ilo�ci¹ lokali
mieszkalnych, w ci¹gu najbli¿szych 5-u lat nie planuje siê wiêk-
szej sprzeda¿y lokali mieszkalnych. Gmina winna utrzymywaæ
zasób mieszkañ komunalnych przynajmniej na poziomie
30 mieszkañ.

Na podstawie art.21 ust.1 pkt.2 i ust.3  ustawy z dnia 21
czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym za-
sobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001r.  Nr
71, poz.733, Nr 113 poz.984) - Rada Gminy £ubniany uchwala,
co nastêpuje:

§ 1.  W celu zaspokojenia mieszkaniowych potrzeb cz³on-
ków wspólnoty samorz¹dowej Gminy £ubniany ustala siê zasa-
dy wynajmowania lokali mieszkalnych wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu Gminy, okre�lone w za³¹czniku do ni-
niejszej uchwa³y.

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy £ub-
niany.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego  oraz na tablicy og³oszeñ Urzê-
du Gminy.

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

                                                                                                Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

  Marian Ko³odziej

                                                           Za³¹cznik
do  uchwa³y NrV/31/03

z dnia 23 kwietnia  2003r.

Zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego  zasobu Gminy £ubniany

   Rozdzia³ I
   Przepisy ogólne

    § 1.1. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
cz³onków wspólnoty samorz¹dowej  Gmina wynajmuje lokale
stanowi¹ce mieszkaniowy zasób Gminy w warunkach okre�lo-
nych w ustawie o ochronie praw lokatorów ,mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu  cywilnego ,zwanej ustaw¹
oraz w niniejszej uchwale.

2. Gmina £ubniany wydziela lokale socjalne i zamienne
na zasadach i wypadkach  przewidzianych w ustawie.
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Uchwa³a Nr V/31/03
Rady Gminy £ubniany

z dnia  23 kwietnia 2003r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy £ubniany.

3. Ilekroæ w uchwale jest mowa o zasobie, nale¿y przez to
rozumieæ mieszkaniowy zasób Gminy £ubniany.

§ 2.1. Gmina £ubniany wynajmuje :
 -lokale mieszkalne
 -lokale socjalne.
2. Gmina £ubniany zawiera umowy najmu lokali na czas

nieoznaczony a umowy najmu lokali socjalnych na czas ozna-
czony.

 Rozdzia³ II
 Wysoko�æ dochodu gospodarstwa domowego, uza-

sadniaj¹cego oddanie w najem  lokalu na czas nieoznaczony
i lokalu socjalnego

§ 3.1. Lokal mo¿e byæ oddany w najem na czas nieozna-
czony osobie, której �redni dochód na jednego cz³onka gospo-
darstwa domowego w okresie 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych datê
z³o¿enia  wniosku o najem lokalu nie przekracza 150% kwoty
najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100%
w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Za dochód uwa¿a siê wszelkie przychody po odliczeniu
kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu sk³adek na ubezpiecze-
nie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe , okre-
�lonych w przepisach o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych,
chyba ¿e zosta³y zaliczone do kosztów przychodu. Do dochodu
nie wlicza siê dodatków dla sierot zupe³nych ,zasi³ków  pielê-
gnacyjnych ,zasi³ków okresowych z pomocy spo³ecznej oraz
dodatku mieszkaniowego.

3. Przez gospodarstwo domowe rozumie siê najemcê
samodzielnie zajmuj¹cego lokal lub najemcê ,jego ma³¿onka  i
inne osoby wspólnie z nim stale zamieszkuj¹ce i gospodaruj¹-
ce które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodz¹ z
prawa tego najemcy.

4. Przez najni¿sz¹  emeryturê rozumie siê kwotê najni¿-
szej emerytury okre�lon¹ w  komunikatach Prezesa Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych ,og³aszanych w Dzienniku Urzêdo-
wym  RP"Monitor Polski".

§ 4.1. Lokal socjalny mo¿e byæ oddany w najem na czas
oznaczony osobie, której �redni miesiêczny dochód na jednego
cz³onka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesiêcy po-
przedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku o najem lokalu nie prze-
kracza 75% najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednooso-
bowym i 50% w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Przepisy §3 ust.3-4 stosuje siê odpowiednio.
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 Rozdzia³ III
Warunki zamieszkiwania kwalifikuj¹ce wnioskodawcê

do ich poprawy

 § 5.1. Za warunki mieszkaniowe kwalifikuj¹ce wniosko-
dawcê do ich poprawy uwa¿a siê:

1) zamieszkiwanie w lokalu w którym powierzchnia pokoi
przypadaj¹ca na cz³onka  gospodarstwa domowego najemcy
jest mniejsza ni¿ 5m kw. w gospodarstwie wieloosobowym i
10 m kw. w gospodarstwie jednoosobowym.

2) zamieszkiwanie w lokalu ,który ze wzglêdu na jego po-
³o¿enie ,kondygnacjê ,wyposa¿enie techniczne ,wielko�æ -nie
jest odpowiednia dla najemcy lub osób wspólnie zamieszkuj¹-
cych z powodu podesz³ego wieku tych osób ,schorzeñ narz¹-
dów ruchu  lub niepe³nosprawno�ci w stopniu znacznym w ro-
zumieniu przepisów ustawy z  dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabi-
litacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnienia osób niepe³no-
sprawnych (Dz.U.123 poz.776 ze zmianami).

2. Warunki zamieszkiwania okre�lone w ust.1 nie musz¹
byæ spe³nione ³¹cznie.

Rozdzia³ IV
 Kryteria wyboru osób ,którym przys³uguje pierwszeñ-

stwo zawarcia umowy  najmu lokalu na czas nieoznaczony i
lokalu socjalnego

§ 6.Pierszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas
nieoznaczony przys³uguje  osobom:

1.Posiadaj¹cym tytu³ prawny do lokalu w budynku prze-
znaczonym do rozbiórki w danym roku.

2.Zamieszkuj¹cym w lokalu socjalnym przez czas d³u¿szy
ni¿ rok z powodu koniecznej naprawy lokalu zajmowanego na
podstawie umowy najmu.

3.Pozbawionym lokalu w wyniku klêsk ¿ywio³owych lub
zdarzeñ losowych.

4.Zamieszkuj¹cych w pomieszczeniach nie nadaj¹cych
siê na sta³y pobyt ludzi ,lub w lokalach gdzie na jedn¹ osobê
uprawnion¹ przypada mniej ni¿ 5 m kw.powierzchni mieszkalnej.

5. § 6 pkt.4 oraz § 3 pkt.1 musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie.
6. Pozostawionym przez dotychczasowego najemcê lo-

kalu jego dzieciom ,osobom  przysposobionym ,rodzicom lub
rodzeñstwu.

7. Dokonuj¹cym zmiany lokali komunalnych na inne loka-
le gdy jest uzasadnione s³usznymi interesami stron.

8. Zakwalifikowanym do otrzymania lokalu wytypowane-
go do remontu na koszt przysz³ego najemcy.

9. Które podjê³y siê dokonania nadbudowy lub rozbudowy
obiektów budowlanych stanowi¹cych w³asno�æ Gminy.

§ 7. Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu so-
cjalnego na czas oznaczony przys³uguje osobom:

1. Zamieszkuj¹cym w pomieszczeniach nie nadaj¹cych
siê na sta³y pobyt ludzi.

2.   Bezdomnym, w stosunku do których S¹d orzek³ o upraw-
nieniu do otrzymania lokalu.

§ 8. Spo�ród osób ,którym przys³uguje pierwszeñstwo za-
warcia umowy najmu lokalu na czas oznaczony, dokonuje siê
wyboru bior¹c pod uwagê powierzchniê wolnego lokalu w sto-
sunku do liczby cz³onków gospodarstwa domowego z zastrze-
¿eniem ¿e ³¹czna powierzchnia pokoi nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
5 m kw. na cz³onka gospodarstwa domowego w gospodarstwie
wieloosobowym i 10 m kw. w gospodarstwie jednoosobowym.

Rozdzia³ V
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodz¹cych w

sk³ad zasobu oraz   zamiany pomiêdzy najemcami lokali nale-
¿¹cych do tego zasobu ,a osobami  zajmuj¹cymi lokale w
innych zasobach

§ 9.1. Zamiana lokali wchodz¹cych w sk³ad zasobu wy-
maga zgody wynajmuj¹cego.

2.Najemcy lokali mog¹ dokonywaæ zamiany lokali wcho-
dz¹cych w sk³ad zasobu je¿eli przemawiaj¹ za tym wzglêdy: zdro-
wotne, rodzinne, spo³eczne i materialne.

3.W przypadku zamiany lokali pomiêdzy najemcami ,z któ-
rych chocia¿ jeden zalega z zap³at¹ czynszu i innych op³at ,zgoda
wynajmuj¹cego na zamianê mo¿e byæ wyra¿ona   po dokonaniu
sp³aty tych nale¿no�ci.

§ 10.Dokonywanie zamiany pomiêdzy najemcami lokali
nale¿¹cych do zasobu, a osobami zajmuj¹cymi lokale w innych
zasobach nastêpuje na warunkach okre�lonych w § 9 ust.2 i za
zgod¹ obu wynajmuj¹cych lub w³a�ciciela lokalu zajmowanego
w innych zasobach.

  Rozdzia³ VI
 Tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem lo-

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

§ 11.1. Wniosek o przydzia³ i zawarcie umowy najmu sk³a-
da siê na pi�mie do Urzêdu Gminy w £ubnianach.

2. Wnioski rozpatruje i za³atwia Wójt Gminy £ubniany przy
wspó³udziale Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej.

3. Wójt Gminy powo³uje Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkanio-
w¹ ,w sk³ad której powinni wchodziæ:

    - przedstawiciel Rady Gminy,
    - so³tys wsi,
    - przedstawiciel GOPS-u.
Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa obraduje na posiedzeniach,

z których sporz¹dzane s¹ sprawozdania przedstawiane Wójtowi Gminy.
4. Podstaw¹ zawarcia umowy najmu lokalu jest umiesz-

czenie osoby ubiegaj¹cej siê na li�cie osób uprawnionych.
5. Listy osób uprawnionych sporz¹dzane s¹ w terminie

do 31 marca ka¿dego roku.
6. Projekt listy podaje siê do publicznej wiadomo�ci po-

przez ich wywieszenie do dnia 31 stycznia ka¿dego roku na okres
jednego miesi¹ca w siedzibie Urzêdu Gminy £ubniany.

7. Projekt listy powinien zawieraæ informacjê o mo¿liwo-
�ci sk³adania uwag i zastrze¿eñ.

8.Oprócz list osób uprawnionych mog¹ byæ w ci¹gu roku
tworzone dodatkowe listy.

Obejmuj¹ one osoby zakwalifikowane przez Spo³eczn¹
Komisjê Mieszkaniow¹ do przeprowadzenia remontu nadbu-
dowy lub rozbudowy lokali i obiektów budowlanych stanowi¹-
cych w³asno�æ Gminy.

9. Osoby dwukrotnie odmawiaj¹ce zawarcia umowy naj-
mu zaproponowanego lokalu s¹ skre�lane z listy osób oczeku-
j¹cych na zawarcie umowy najmu lokalu.

10. Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa obraduje na po-
siedzeniach.

11. Posiedzenie Komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy Komisji.
12. Obs³ugê techniczn¹ Komisji zapewnia Urz¹d Gminy w

£ubnianach.

§ 12.1. Zawarcie umowy najmu z wy³¹czeniem umowy
najmu lokalu socjalnego oraz    umowy zawieranej w zwi¹zku z
zamian¹ lokali, jest uzale¿nione od wp³acenia przez najemcê
kaucji zabezpieczaj¹cej pokrycie nale¿no�ci z tytu³u najmu loka-
lu, przys³uguj¹cych wynajmuj¹cemu w dniu opró¿nienia lokalu.
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 2. Kwota kaucji wynosi 6-krotno�æ miesiêcznego czynszu
za dany lokal, obliczonego wg stawek obowi¹zuj¹cych w dniu
zawarcia umowy najmu.

3. Kaucja podlega zwrotowi w ci¹gu miesi¹ca od dnia
opró¿nienia lokalu lub nabycia jego w³asno�ci przez najemcê,po
potr¹ceniu nale¿no�ci wynajmuj¹cego z tytu³u  najmu lokalu.

4. Zwrot kaucji nastêpuje w kwocie waloryzowanej ,odpo-
wiadaj¹cej 6-krotno�ci  miesiêcznego czynszu za dany lokal
obowi¹zuj¹cego na dzieñ  zwrotu.

 Rozdzia³ VII
 Zasady postêpowania w stosunku do osób ,które po-

zosta³y w lokalu  opuszczonym przez najemcê lub w lokalu, o
którego najem nie wyst¹pi³y  po �mierci najemcy

§ 13. Uprawnionymi do wst¹pienia w stosunek najmu lokalu po
�mierci najemcy s¹ osoby wymienione w art.691 Kodeksu cywilnego.

 § 14. Osoby, które na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego
nie s¹ uprawnione do  wst¹pienia w stosunek najmu lokalu po �mierci
najemcy, mog¹ ubiegaæ siê o zawarcie  umowy najmu lokalu na czas
nieoznaczony ,je¿eli zamieszkiwa³y wspólnie z najemc¹ do  chwili jego
�mierci.

§ 15.1. Osoby które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez na-
jemcê, lub w którego najem nie wst¹pi³y po �mierci najemcy, lub z który-
mi nie zosta³a zawarta umowa najmu   lokalu w trybie § 14 i § 15,
zobowi¹zane s¹,bez wezwania opró¿niæ ,opu�ciæ i wydaæ lokal wynajmuj¹-
cemu w terminie 30 dni od dnia zdarzenia.

2. W razie bezskutecznego up³ywu terminu okre�lonego w ust.1,
wynajmuj¹cy wytoczy powództwo o opró¿nienie lokalu.

3. Osoby zajmuj¹ce lokal bez tytu³u prawnego s¹ obowi¹zane do dnia
opró¿nienia  lokalu co miesi¹c uiszczaæ odszkodowanie.

4. Odszkodowanie ,którym mowa w ust.3,odpowiada wysoko�ci
czynszu ,jaki wynajmuj¹cy móg³by otrzymaæ z tytu³u najmu lokalu.

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

kowej przekraczaj¹cej 80 m kw.

 § 16.1. Lokale o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej
80 m kw mog¹ byæ oddawane w  najem osobom, którym przy-

s³uguje pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu na czas nie ozna-
czony lub osobom wpisanym na listê osób oczekuj¹cych na
zawarcie umowy najmu  lokalu na czas nieoznaczony ,a gospo-
darstwo domowe tych osób tworzy co najmniej siedmiu cz³on-
ków.

2. W przypadku braku osób ,o których mowa w ust.1,wyna-
jem lokalu o powierzchni  u¿ytkowej powy¿ej 80 m kw nastêpuje
ze 100% zwy¿k¹ stawek czynszu ustalonego  przez Radê Gminy
dotycz¹c¹ lokali wchodz¹cych w sk³ad zasobu mieszkaniowego
Gminy.

 Rozdzia³ IX
 Kryteria oddawania w najem lokali wytypowanych do

remontu, nadbudowy i  rozbudowy

 § 17.1. Urz¹d Gminy w £ubnianach sporz¹dza i podaje
do publicznej wiadomo�ci wykaz  lokali i budynków wytypowa-
nych do remontu, nadbudowy i rozbudowy, poprzez wywiesze-
nie w swojej siedzibie wykazu na okres 1 miesi¹ca wraz z infor-
macj¹ o terminie sk³adania wniosków.

2. Lokale wytypowane do remontu, nadbudowy i rozbudo-
wy mog¹ byæ oddane w  najem osobom nie posiadaj¹cym tytu³u
prawnego do innego lokalu lub osobom uprawnionym do za-
warcia umowy najmu na czas nieoznaczony.

3. Osoby których mowa w ust.2, powinny spe³niaæ ³¹cznie
nastêpuj¹ce warunki:

1/ przedstawiæ o�wiadczenie o nieposiadaniu prawa do
innego lokalu mieszkalnego ,je¿eli  s¹ uprawnione do zawarcia
umowy najmu na czas   nieoznaczony, lub o�wiadczenie o wy-
powiedzeniu umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu,

2/ przedstawiæ projekt budowlany prowadzonych robót,
3/ przedstawiæ o�wiadczenie potwierdzaj¹ce posiadanie

�rodków finansowych,   niezbêdnych do wykonania remontu
nadbudowy lub rozbudowy,

4/pisemne z³o¿enie zobowi¹zania do wykonania prac,
5/ okre�liæ termin zakoñczenia pracy,
6/ wnioski osób, o których mowa w ust. 2, o zawarcie naj-

mu lokalu na czas nieoznaczony   s¹ rozpatrywane przez Wójta
Gminy, po zaopiniowaniu przez Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 litera c, art. 58 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z
2001r . Nr 142 poz. 1591; 2002 r Nr 23 poz 220, Nr 62 poz.588,
Nr 113 poz 984/oraz  art.48 ust.1pkt.2 i 49 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; 2000r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz.
550, Nr 95 poz.1041, Nr 119 poz. 1251, 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 oraz z 2002 r Nr 41 poz. 363 i 365, Nr 74 poz. 676, Nr 113
poz. 984 i Nr 153 poz. 1271, Nr 156 poz. 130, Nr 200, poz. 1685/
- Rada Gminy w Murowie uchwala, co nastêpuje :
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Uchwa³a Nr III / 14 / 2002
Rady Gminy w Murowie

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zaci¹gniêcia d³ugoterminowej po¿yczki.

§ 1. Zaci¹ga siê d³ugoterminow¹ po¿yczkê z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodno- �cie-
kowej w Opolu na budowê kanalizacji sanitarnej w kwocie
872.455 z³ / s³ownie : osiemset siedemdziesi¹t dwa tysi¹ce
czterysta piêædziesi¹t piêæ z³otych/.

§ 2. Zaci¹gniêta po¿yczka wraz z jej obs³ug¹ na budowê
kanalizacji sanitarnej bêdzie sp³acona z bud¿etu w latach
2003,2004,2005,2006,2007,2008 z podatku dochodowego od
osób fizycznych / dzia³ 756 rozdzia³ 75621 § 001/.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
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§ 4. Uchwa³ê podaje siê do publicznej wiadomo�ci przez
rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy oraz og³o-
szeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Józef Sowada

Na podstawie art.19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
�cieków ( Dz. U. Nr 72, Poz.747 ,2002 r. Nr 113, poz.984 )- Rada
Miejska uchwala , co nastêpuje :

§ 1.Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odpro-
wadzania �cieków w Gminie Niemodlin , stanowi¹cy za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.

§ 2.Traci moc uchwa³a Nr LIII/417/2002 Rady Miejskiej w
Niemodlinie z dnia 26 wrze�nia 2002r. w sprawie Regulaminu
zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania �cieków w Gmi-
nie Niemodlin.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

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

                                            Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Grzegorz Krawczuk

                                                                                                          Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/27/03

                                     Rady Miejskiej w Niemodlinie
                                             z dnia 14 lutego 2003 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA  WODY I  ODPROWADZA-
NIA �CIEKÓW W GMINIE NIEMODLIN

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin okre�la zasady zbiorowego zaopatrzenia
w wodê oraz zbiorowego odprowadzania �cieków realizowane
przez Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji w Niemodlinie, zwany
dalej Zak³adem na terenie miasta i gminy Niemodlin.

Zak³ad gwarantuje wykonanie us³ug, o których mowa w
Regulaminie w oparciu o maj¹tek w³asny jak i posiadany w
dyspozycji maj¹tek bêd¹cy w³asno�ci¹ gminy lub innych w³a-
�cicieli, przekazany na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 21. Ilekroæ w Regulaminie u¿ywa siê okre�lenia "usta-
wa" nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
�cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pó�n. zm.).

2. U¿yte w Regulaminie okre�lenia oznaczaj¹:
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Uchwa³a  Nr V/ 27/03
Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 14 lutego 2003 r.

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania �cieków .

1) instalacja wodoci¹gowa - system zapewniaj¹cy roz-
prowadzanie wody do poszczególnych odbiorników na terenie
budynku,

2) instalacja kanalizacyjna - system zapewniaj¹cy zebra-
nie i odprowadzanie do kanalizacji zewnêtrznej �cieków powsta-
j¹cych na terenie budynku,

3) zawór g³ówny - zawór usytuowany bezpo�rednio za
wodomierzem g³ównym bêd¹cy granic¹ w³asno�ci sieci wodo-
ci¹gowej,

4) podlicznik - wodomierz zainstalowany na sieci we-
wnêtrznej odbiorcy g³ównego za wodomierzem g³ównym, sta-
nowi¹cy element sposobu rozliczeñ wewnêtrznych zu¿ycia wody
w trybie podzielnika kosztów,

5) op³ata dodatkowa - jest to op³ata ponoszona przez od-
biorcê us³ug na pokrycie nie skalkulowanych w op³acie podsta-
wowej kosztów zwi¹zanych z doczyszczaniem odprowadzonych
�cieków, których wska�nik zanieczyszczenia przekracza warunki
okre�lone w umowie, ale mie�ci siê w technicznych i technolo-
gicznych mo¿liwo�ciach urz¹dzeñ s³u¿¹cych temu celowi.

3. Pojêcia inne od zdefiniowanych w ust. 2 Regulaminu
zgodne s¹ z definicjami ustawy.

Rozdzia³ II
Minimalny poziom us³ug �wiadczonych przez Zak³ad

§ 3. Zak³ad ma obowi¹zek zapewniæ nastêpuj¹cy mini-
malny poziom �wiadczonych us³ug:

1) ci�nienie wody w przy³¹czu przy wodomierzu g³ównym
nie mo¿e byæ ni¿sze ni¿ 0,2 MPa lub nie ni¿sze jak w wydanych
warunkach,

2) jako�æ wody na przy³¹czu powinna odpowiadaæ warun-
kom okre�lonym w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia
4 wrze�nia 2000 r. w sprawie warunków jakim powinna odpo-
wiadaæ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w k¹pie-
liskach, oraz zasad sprawowania kontroli jako�ci wody przez
organy Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U. Nr 82, poz. 937 z pó�n. zm.),

3) parametry �cieków oczyszczonych powinny byæ zgodne
z warunkami pozwolenia wodnoprawnego.

Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów z odbior-

cami us³ug

§ 4. Dostarczanie wody lub odprowadzanie �cieków od-
bywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê i/lub od-
prowadzaniu �cieków zawartej miêdzy Zak³adem, a odbiorc¹
us³ug zwanym dalej Odbiorc¹.
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§ 5. Podpisanie umowy z Odbiorc¹ nastêpuje po uprzed-
nim z³o¿eniu przez niego pisemnego wniosku i dope³nieniu przez
wnioskodawcê wszelkich powinno�ci wynikaj¹cych z udzielo-
nych warunków technicznych okre�lonych szczegó³owo w § 26.

§ 6. Umowê o dostarczanie wody i/lub odbiór �cieków za-
wiera siê z w³a�cicielem, administratorem albo z osob¹, która
u¿ytkuje nieruchomo�æ o nieuregulowanym stanie prawnym typu:

1) budynek jednorodzinny,
2) pozosta³e budynki mieszkalne, w tym wspólnoty miesz-

kaniowe,
3) obiekty i lokale u¿ytkowe,
4) grunty niezabudowane lub przewidziane do zabudowy,

przy spe³nieniu nastêpuj¹cych warunków:
a) podej�cie pod urz¹dzenie pomiarowe musi byæ ode-

brane protokolarnie przez odpowiedniego inspektora nadzoru,
b) instalacja wewnêtrzna lokalu ma byæ tak wykonana,

aby zawór odcinaj¹cy by³ usytuowany w miejscu ogólnie do-
stêpnym,

c) w³a�ciciel nieruchomo�ci jest odpowiedzialny za stan
techniczny instalacji wewnêtrznej pomiêdzy wodomierzami lo-
kali mieszkalnych, a wodomierzem g³ównym nieruchomo�ci,

d) odpowiedzialno�æ za dostarczanie wody w obrêbie nie-
ruchomo�ci do poszczególnych lokali mieszkalnych ci¹¿y na
w³a�cicielu nieruchomo�ci.

§ 7. 1. Dostarczanie wody Odbiorcy w przypadku istnienia
przy³¹cza, powinno nast¹piæ maksymalnie w ci¹gu 7 dni od daty
podpisania umowy, po uprzednim zamontowaniu wodomierza
g³ównego. Uruchomienia przy³¹cza dokonuje Zak³ad, z t¹ dat¹
nastêpuje odbiór �cieków.

2. Integraln¹ czê�ci¹ umów z Odbiorc¹ wprowadzaj¹cym
�cieki przemys³owe s¹ za³¹czniki dotycz¹ce dopuszczalnych
warunków, jakim powinny odpowiadaæ �cieki wprowadzane do
sieci kanalizacyjnej.

§ 8. 1. Miejscem dostarczenia wody przez Zak³ad (w rozu-
mieniu Kodeksu cywilnego miejscem wydania rzeczy) jest za-
wór g³ówny za wodomierzem g³ównym.

2. Miejscem odbioru �cieków przez  Zak³ad jest pierwsza
studzienka na przykanaliku, licz¹c od strony budynku, a w razie
jej braku - granice nieruchomo�ci.

§ 9. 1. Umowy zawierane s¹ na czas okre�lony lub nie-
okre�lony.

2. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana:
1) za porozumieniem stron,
2) na wniosek Odbiorcy, z zachowaniem trzymiesiêczne-

go okresu wypowiedzenia.
3) w trybie natychmiastowym przez Zak³ad, je¿eli:
a) Odbiorca nie ui�ci³ op³at za dwa pe³ne okresy obra-

chunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w spra-
wie uregulowania zaleg³ej op³aty,

b) zosta³ stwierdzony nielegalny pobór wody lub celowe
uszkodzenie wodomierza,

c) jako�æ wprowadzanych �cieków nie spe³nia wymogów
okre�lonych w przepisach prawa lub stwierdzono pominiêcie
urz¹dzenia pomiarowego,

d) zosta³o stwierdzone nielegalne odprowadzanie �cie-
ków lub celowe uszkodzenie urz¹dzenia pomiarowego

po uprzednim wezwaniu do zap³aty lub usuniêcia stwier-
dzonych naruszeñ, o których mowa w ppkt b) - d), w wyznaczo-
nym terminie.

§ 10. 1. Po rozwi¹zaniu umowy Zak³ad zastosuje �rodki tech-
niczne uniemo¿liwiaj¹ce pobór wody i odprowadzanie �cieków.

2. W przypadku zmiany Odbiorcy nastêpuje rozwi¹zanie umo-
wy z dotychczasowym Odbiorc¹. Dostawa wody i odbiór �cieków u
nowego Odbiorcy nastêpuje po zawarciu nowej umowy.

Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ

§ 11. 1. Rozliczanie nale¿no�ci za dostawê wody i odbiór
�cieków odbywa siê z zastosowaniem obowi¹zuj¹cych cen i
stawek op³at za dostawê wody i odbiór �cieków okre�lonych w
taryfie.

2. Podstawê rozliczenia zu¿ycia wody i �cieków stanowi¹:
1)  odczyty wodomierza g³ównego zainstalowanego na

przy³¹czu przed zaworem g³ównym,
2)  obowi¹zuj¹ce normy zu¿ycia wody w przypadku przy³¹-

cza bez wodomierza
3)  odczyty podliczników w przypadkach okre�lonych umow¹,
4)  odczyty urz¹dzenia pomiarowego zamontowanego na

przy³¹czu kanalizacyjnym.

§ 12. W przypadku wspó³w³a�cicieli nieruchomo�ci, na
ich wniosek rozliczenie mo¿e nastêpowaæ udzia³em procento-
wym w oparciu o odczyty wodomierza g³ównego i liczbê zamiesz-
ka³ych osób.

§ 13. 1. W razie konieczno�ci wykonania indywidualnego
uk³adu rozliczeniowego dla wspó³w³a�cicieli nieruchomo�ci,
która dotychczas posiada³a tylko jeden wodomierz g³ówny i by³a
rozliczana indywidualnie na podstawie norm zu¿ycia wody, na
wniosek Odbiorcy/ów dotycz¹cy zainstalowania podliczników, Za-
k³ad wyda nowe warunki techniczne dla uk³adu rozliczaj¹cego
zu¿ycie wody.

2. W sytuacji niebilansowania siê wskazañ wodomierza
g³ównego i sumy wskazañ podliczników obci¹¿enie dla poje-
dynczego Odbiorcy naliczane jest za ilo�æ wody bêd¹c¹ iloczy-
nem wskazania wodomierza indywidualnego i wodomierza g³ów-
nego podzielonego przez sumê wskazañ wszystkich wodomie-
rzy indywidualnych.

3. W przypadku awarii podlicznika, do obliczeñ przyjmuje
siê �redni¹ warto�æ zu¿ycia wody obliczon¹ na podstawie wska-
zañ z ostatnich 6 miesiêcy poprzedzaj¹cych unieruchomienie
podlicznika.

§ 14. Rozliczanie ze wspólnotami mieszkaniowymi na-
stêpuje z zarz¹dem wspólnoty lub z zarz¹dc¹ na podstawie wska-
zañ wodomierza g³ównego.

§ 15. Zap³ata za sprzedan¹ wodê i odprowadzone �cieki
mo¿e byæ dokonywana zaliczkowo. Szczegó³owy sposób rozli-
czenia okre�la umowa.

§ 16. Okresy rozliczeniowe mog¹ byæ miesiêczne, dwu-
miesiêczne, kwartalne lub inne wg wzajemnych uzgodnieñ stron
okre�lonych w umowie.

§ 17. Otrzyman¹ fakturê VAT lub rachunek uproszczony za
wodê Odbiorca zobowi¹zany jest uregulowaæ na zasadach okre-
�lonych umow¹.

§ 18. W razie wprowadzenia ksi¹¿eczek op³at okreso-
wych, wysoko�æ op³at i termin zap³aty okre�lony zostanie w
ksi¹¿eczkach.

§ 19. Przy korzystaniu z pod³¹czeñ tymczasowych (np. na
czas budowy) w okresie przej�ciowym do czasu zamontowania
wodomierza g³ównego na przy³¹czu, zu¿ycie wody rozliczane bê-
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dzie zgodnie z normami zu¿ycia wody - co zosta³o okre�lone
umow¹.

§ 20. W przypadku przej�ciowej niesprawno�ci wodomie-
rza g³ównego, nie przekraczaj¹cej trzy miesi¹ce, ilo�æ pobranej
wody ustala siê na podstawie zasad okre�lonych w rozporz¹-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 roku w spra-
wie okre�lania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz
warunków rozliczeñ za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbioro-
we odprowadzanie �cieków ( Dz. U. Nr 26, poz. 257 ).

§ 21. Wznowienie dostawy wody i/lub odbioru �cieków, w
przypadku odciêcia dostêpu do us³ug wodoci¹gowo-kanaliza-
cyjnych spowodowanego zaleganiem z uiszczeniem op³at za
dwa pe³ne okresy obrachunkowe, nastêpuje po udokumento-
waniu przez Odbiorcê uiszczenia kwot wraz z odsetkami usta-
wowymi.

§ 22. Sprzedaj¹c nieruchomo�æ w³a�ciciel zobowi¹zany
jest rozliczyæ siê z poboru wody poprzez protokolarne przekaza-
nie nabywcy do u¿ytkowania wodomierza g³ównego, w stanie
technicznym nie budz¹cym zastrze¿eñ, z zaznaczeniem stanu
licznika i dat¹ przekazania.

Rozdzia³ V
Szczegó³owe warunki zapewnienia dostawy wody i od-

bioru �cieków

§ 23. 1. Odbiorca zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug Zak³adu
winien wyst¹piæ z pisemnym wnioskiem o zapewnienie dosta-
wy wody i/lub odbioru �cieków.

2. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kana-
lizacyjnej powinien w szczególno�ci zawieraæ:

1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okre�lenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zu¿ycia wody, okre�lonej na podstawie

dokonanych obliczeñ bilansowych wykonanych w oparciu o obo-
wi¹zuj¹ce w tym zakresie normy zu¿ycia wody.

c) rodzaju i ilo�ci, a w przypadku przemys³owych Odbior-
ców, równie¿ jako�ci odprowadzanych �cieków,

d) przeznaczenia wody.
3) informacje okre�laj¹ce charakterystykê techniczn¹

obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, w szczególno�ci:
a) powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne, u¿yt-

kowe itp. ) w budynkach zasilanych w wodê,
b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce

wodê i odprowadzaj¹ce �cieki,
c) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust.1 osoba ubiegaj¹ce

siê o przy³¹czenie do sieci powinna za³¹czyæ:
1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z

nieruchomo�ci, której dotyczy wniosek,
2) mapê sytuacyjn¹ w skali 1:500 lub 1:1000 w dwóch

egzemplarzach, okre�laj¹c¹ usytuowanie przy³¹czanej nierucho-
mo�ci, istniej¹ce sieci wodoci¹gowe i kanalizacyjne oraz inne
obiekty i urz¹dzenia uzbrojenia terenu.

§ 24. Zak³ad okre�la w zapewnieniu dostawy wody i od-
bioru �cieków ilo�æ wody i jej ci�nienie, cel na jaki mo¿e byæ
wykorzystana, oraz ilo�æ i jako�æ �cieków, które mog¹ byæ ode-
brane z nieruchomo�ci, a tak¿e wskazuje miejsce przy³¹czenia
i ewentualne warunki budowy lub przebudowy ruroci¹gów, do
których maj¹ byæ wykonane pod³¹czenia oraz wydaje dla celów
uzyskania decyzji o warunkach zabudowy zapewnienie wstêp-
ne dostawy wody i odbioru �cieków.

Warunki techniczne przy³¹czenia do sieci

§ 25. Warunki przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i kana-
lizacyjnej Zak³ad wydaje na pisemny wniosek Odbiorcy w termi-
nie do 21 dni od daty z³o¿enia wniosku.

§ 26. Warunki techniczne okre�laj¹:
1) w zakresie dostawy wody:
a) sposób wykonania przy³¹czenia do sieci g³ównej,
b) warunki jakim powinien odpowiadaæ materia³, z które-

go wykonane bêdzie przy³¹cze,
c) sposób i miejsce monta¿u wodomierza g³ównego,
d) sposób przej�cia przewodu wodoci¹gowego przez przegro-

dê budowlan¹
e) sposób przeprowadzenia próby szczelno�ci po³¹czeñ,
f) warunki odbioru technicznego przy³¹cza i robót za-

mykaj¹cych.

2) w zakresie odbioru �cieków:
a) rzêdne przy³¹czenia i sposób w³¹czenia do kana³u

g³ównego,
b) materia³ z którego winno byæ wykonane przy³¹cze,
c) sposób po³¹czenia poszczególnych elementów,
d) spadki przewodu przy³¹cza kanalizacyjnego,
e) granice podzia³u odpowiedzialno�ci Odbiorcy i Zak³adu,
f) warunki wykonania prób szczelno�ci,
g) warunki odbioru technicznego i robót zamykaj¹cych,
h) sposób zabezpieczenia instalacji przed cofaj¹cymi siê

wodami.

§ 27. Umowa o przy³¹czenie w szczególno�ci okre�la:
1. Strony zawieraj¹ce umowê.
2. Sposób koordynacji prac  wykonywanych przez strony

oraz kontroli dokonywania wymagañ okre�lonych w warunkach
przy³¹czenia.

3. Terminy:
1) zakoñczenia budowy przy³¹cza oraz terminy przeprowa-

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

ru przy³¹cza,
3) rozpoczêcia zaopatrzenia w wodê i odprowadzania �cieków.
4. Odpowiedzialno�æ stron za niedotrzymanie warunków

umowy o przy³¹czenie.

§ 28. 1. Okre�lone w umowie o przy³¹czenie próby i odbio-
ry czê�ciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy udziale upo-
wa¿nionych przedstawicieli stron.

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 1, s¹
potwierdzane przez strony w protoko³ach, których wzory okre�la
Zak³ad.

Rozdzia³ VI
Mo¿liwo�ci dostêpu do us³ug wodoci¹gowo-kanaliza-

cyjnych

§ 29. 1. Ka¿dy Odbiorca oraz osoby zamierzaj¹ce pod³¹-
czyæ siê do sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej, mog¹ uzyskaæ
informacje dotycz¹ce dostêpno�ci tych us³ug:

1) w Urzêdzie Miejskim w Niemodlinie, który udostêpnia
do wgl¹du:

a) studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy,

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) regulamin dostarczania wody i odprowadzania �cieków.
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2) w Zak³adzie do wgl¹du:
a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji
b) plany inwestycyjne,
c) regulamin dostarczania wody i odprowadzania �cieków.

Rozdzia³ VII
Standardy obs³ugi Odbiorców i sposób postêpowania

w przypadku niedotrzymania ci¹g³o�ci us³ug i odpowiednich
parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych �cieków
oraz sposoby za³atwiania reklamacji

§ 30. Zak³ad zobowi¹zuje siê przestrzegaæ nastêpuj¹cych
standardów obs³ugi Odbiorców:

I.       ZAOPATRZENIE W  W ODÊ STANDARD

1. Czas usuniêcia awarii ruroci¹gu:
Ø 250-300

Ø 200
Ø 80 � 150

do 16 godzin

do 12 godzin
do  8 godzin

2. Czas od zg³oszenia awarii do przyst¹pienia do jej usuwania

w godz. 7.00 � 15.00
w godz. 15.00 � 22.00
w godz. 22.00 � 6.00

do 2 godzin
do 4 godzin
do 8 godzin

3. Czas niezbêdny na naprawê przy³¹cza 8 godzin

4. Przegl¹d uzbrojenia sieci wodoci¹gowej

- skrzynki uzbrojenia

- hydranty
- armatura w komorach magistralnych

co 3 lata

co 2 lata
co 1 rok

5. Fizykochemiczna i bakteriologiczna kontrola jako�ci wody zgodnie z ustaleniami Powiatowego Inspektora
Sanitarnego

6. W ymiana uzbrojenia ka¿dorazowo w przypadku zaistnienia awarii

7. Czas wykonania przy³¹cza wodoci¹gowego od momentu z³o¿enia
zlecenia

do 1 miesi¹ca

8. Czas wymiany uszkodzonego wodomierza od momentu z³o¿enia
zg³oszenia

do 1 miesi¹ca

9. Odczyty wodomierzy

- domowych

- przemys³owych
- w przypadku zastosowania ksi¹¿eczek rozliczeniowych

co 2 i 3 miesi¹ce

raz na miesi¹c
2 razy na rok

10. Czas wykonania ekspertyzy wodomierza do 21 dni

11. Rozpoznanie w terenie i wydanie warunków technicznych
pod³¹czenia do sieci wodoci¹gowej

do 21 dni

II . O D P R O W A D Z A N IE  I  O C Z Y S Z C Z A N IE  �C IEK ÓW         S T A N D A R D

1 . C zyszczen ie  kan a ³ó w  o  sp ad ku  <  o ,5  % raz  n a  ro k

2 . C zyszczen ie  stu d zien ek  kan alizacy jn ych co  4  la ta

3 . P rzeg l¹d  p rze lew ó w  aw aryjn ych  d o  od b io rn ikó w 2  razy n a  ro k

4 . P rzeg l¹d  zasu w  o d cin aj¹cych raz  n a  ro k

5 . D o zó r p racy p rzep o m p o w n i �c iekó w  san itarn ych raz  n a  d ob ê

6 . W ym ian a  za ³am an ych  u rz¹d zeñ  kan alizacyjn ych d o  4 8  god z . o d  zg ³o szen ia

7 . E ksp lo atac ja  p rzep o m p o w n i �c iekó w  san itarn ych zgo d n ie  z  in stru kcj¹  o b s³u g i

8 . U su w an ie  za to ró w  kan alizac ji san ita rn e j

w  go d z. 7 .00  �  22 .00

w  go d z. 2 2 .0 0  �  7 .00

p o d jêcie  d z ia ³an ia  w  czasie  n ie  d ³u ¿szym  n i¿ :

4  go d z .

8  go d z . o d  zg ³o szen ia

9 . Z ab ezp ieczen ie  i o zn ako w an ie  m ie jsca  aw arii w  p rzyp ad ku

za ³am an ia  siê  w p u stu  stud zien k i kan alizacyjn ej w  p asie  d ro go w ym :

w  go d z. 7 .00  �  22 .00

w  go d z. 2 2 .0 0  �  7 .00

czas o d  m o m en tu  zg ³o szen ia

1  go d z .

2  go d z .

1 0 . K o n tro la  go sp od ark i w o d n o -�c ieko w ej zak ³ad ó w  p rzem ys³o w ych raz  n a  ro k

1 1 . K o n tro le  jako �c i �c iekó w  o d p ro w ad zan ych  z  zak ³ad ó w

p rzem ys ³o w ych

2  razy n a  ro k

1 2 . K o n tro la  jako �c i �c iekó w  d o starczan ych  w o zam i a sen izacyjn ym i raz  n a  ro k  ka¿d ego  O d b io rcê

1 3 . R o zp o zn an ie  i w yd an ie  w aru n kó w  tech n iczn ych  p o d ³¹czen ia

kan alizacyjn ego

d o  2 1  d n i od  z ³o ¿en ia  w n io sku

1 4 . W yko n an ie  po d ³¹czen ia  n ieru ch o m o �ci d o  siec i kan alizac ji

san itarn e j i kan alizac ji d eszczo w ej

m iesi¹c  o d  m o m en tu  z ³o ¿en ia  z lecen ia
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§ 31.1. Zak³ad zobowi¹zany jest do udzielania Odbiorcom
informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ zaopatrzenia w
wodê i odprowadzania �cieków oraz awarii urz¹dzeñ wodoci¹-
gowych i kanalizacyjnych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
�cieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia Od-
biorców w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce za-
gro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i �rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce
�wiadczenie us³ug, w szczególno�ci gdy:

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

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

3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
�cieków, o którym mowa w ust. 2, Zak³ad niezw³ocznie informu-
je Odbiorców, Burmistrza Niemodlina i Powiatowego Inspekto-
ra Sanitarnego pisemnie oraz w sposób zwyczajowo przyjêty.

§ 32.1. Wyst¹pienie przerwy w dostawie wody mo¿e mieæ
miejsce w przypadku awarii lub planowanych prac konserwa-
cyjno-remontowych na sieci wodoci¹gowej lub ujêciu wody:

1) w przypadku planowanych krótkotrwa³ych przerw w do-
stawie wody do 8 godzin, Zak³ad powinien powiadomiæ Odbior-
cê najpó�niej na trzy dni przed planowanym terminem.

2) w przypadku planowanych przerw w dostawie wody
przekraczaj¹cych 8 godzin, Zak³ad powinien powiadomiæ Od-
biorcê najpó�niej na 7 dni przed przerw¹ w dostawie wody,

3) w razie przerwy przekraczaj¹cej 12 godzin, Zak³ad po-
winien powiadomiæ Odbiorców najpó�niej na 14 dni przed prze-
rw¹ oraz zapewniæ zastêpczy punkt odbioru wody, informuj¹c
Odbiorcê o jego lokalizacji.

2. Wstrzymanie lub ograniczenie dostaw wody mo¿e na-
st¹piæ tak¿e decyzj¹ Wojewody wydan¹ na podstawie art. 105
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.
1229 z pó�n. zm.) w przypadku wyst¹pienia si³y wy¿szej.

3. W czasie trwania klêski lub wyst¹pienia si³y wy¿szej,
szczególnie, gdy dosz³o do zanieczyszczenia wody, Zak³ad ma
prawo wprowadziæ ograniczenia konsumpcji wody w granicach
mo¿liwo�ci dystrybucji, po zawiadomieniu Odbiorców o tych
ograniczeniach. Nie zwalnia to Zak³adu z obowi¹zku zastoso-
wania wszelkich dostêpnych mu sposobów dla z³agodzenia tych
uci¹¿liwo�ci dla Odbiorców.

4. Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody mo¿e
nast¹piæ równie¿ w przypadku:

1) braku wody na ujêciu,
2) zanieczyszczenie wody na ujêciu w rozmiarze niebez-

piecznym dla zdrowia,
5. Potrzeby zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów

p/po¿., zaniku energii elektrycznej na ujêciu lub pompowniach -
niezawinionych przez Zak³ad,

1) konieczno�ci usuwania awarii,
2) konieczno�ci prowadzenia niezbêdnych napraw urz¹-

dzeñ zaopatrzenia w wodê,
3) uszkodzenia instalacji gro¿¹cego niebezpieczeñstwem,
4) wyst¹pienia nadzwyczajnych zagro¿eñ,
5) konieczno�ci ograniczania ilo�ci dop³ywaj¹cych �cie-

ków w celu naprawy sieci kanalizacyjnej.

§ 33. Wyst¹pienie przerwy w odbiorze �cieków mo¿e mieæ
miejsce w nastêpuj¹cych przypadkach:

1) wykonywania planowanych prac konserwacyjnych i re-
montowych,

2) konieczno�ci usuwania awarii,
3) wyst¹pienia si³y wy¿szej,
4) zaniku napiêcia elektrycznego uniemo¿liwiaj¹cego pra-

cê przepompowni �cieków,
5) konieczno�ci przeprowadzenia napraw urz¹dzeñ ka-

nalizacyjnych,

6) uszkodzenia instalacji gro¿¹cego niebezpieczeñstwem,
7) wyst¹pienia nadzwyczajnych zagro¿eñ.

§ 34. Ustala siê nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzie-
lania informacji i odpowiedzi, w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹-
g³o�ci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i
wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej �cieków. Udzielenie in-
formacji na ¿¹danie Odbiorców nastêpuje w ci¹gu:

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

2) 7 dni - na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³ó-
ceñ, o których mowa w pkt 1,

3) 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi, wymagaj¹ce
przeprowadzenia postêpowania wyja�niaj¹cego chyba, ¿e w
umowie postanowiono inaczej.

§ 35. Zak³ad zobowi¹zany jest do zawiadomienia Odbior-
ców o planowanych zmianach warunków technicznych zaopa-
trzenia w wodê i odprowadzania �cieków z wyprzedzeniem umo¿-
liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie
krótszym ni¿ 12 miesiêcy.

§ 36. 1. W przypadku przerw w dostawie wody przekracza-
j¹cych 12 godzin Zak³ad zapewni nieodp³atnie zastêpczy punkt
poboru wody. Informacjê o lokalizacji punktu poboru wody i jego
dostêpno�ci oraz o jako�ci wody w nim znajduj¹cej siê, Zak³ad
poda Odbiorcom w terminie okre�lonym w § 32 ust. 1 pkt 3.

2. Dostarczenie wody o nieodpowiedniej jako�ci jest pod-
staw¹ do wyst¹pienia na pi�mie przez Odbiorcê do Zak³adu o
udzielenie bonifikaty. Ilo�æ wody, za zu¿ycie której musi byæ udzie-
lana bonifikata okre�la siê w drodze porozumienia pomiêdzy
Zak³adem a Odbiorc¹ us³ug, przyjmuj¹c czas trwania zak³óce-
nia w dobach, a zu¿ycie na podstawie �redniego zu¿ycia z po-
przedniego okresu obrachunkowego.

§ 37. 1. Odbiorcy niezadowoleni z jako�ci us³ug maj¹ pra-
wo z³o¿yæ reklamacje dotycz¹ce jako�ci �wiadczonych us³ug.

2. Reklamacjê nale¿y z³o¿yæ na pi�mie do Zak³adu okre-
�laj¹c rodzaj us³ugi i zastrze¿enia z ni¹ zwi¹zane.

3. Na z³o¿on¹ reklamacjê udziela siê odpowiedzi w termi-
nie 14 dni od daty jej wp³ywu.

Rozdzia³ VIII
Uprawnienia Zak³adu

§ 38. W zakresie dostawy wody Zak³ad jest uprawniony do:
1) kontrolowania prawid³owo�ci realizacji robót przy³¹cze-

niowych zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,
2) przeprowadzania kontroli dotycz¹cych pozyskiwania

wody przez Odbiorcê z w³asnych �róde³,
3) odci¹æ dostawê wody w przypadkach uzasadnionych

potrzebami bezpieczeñstwa, technicznymi, technologicznymi,
sanitarnymi i potrzebami infrastruktury wodoci¹gowo-kanaliza-
cyjnej.

§ 39. W zakresie odbioru �cieków Zak³ad jest uprawniony do:
1) kontrolowania prawid³owo�ci realizacji robót zgodnie z

wydanymi warunkami technicznymi,
2) kontrolowania odprowadzanych �cieków pod wzglêdem

ich zgodno�ci z obowi¹zuj¹cymi normami, zawart¹ umow¹ oraz
sygnalizowania w³a�ciwym w³adzom o wszelkich zagro¿eniach
spowodowanych przez Odbiorcê na skutek przekroczenia tych
norm,

3) zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego do automa-
tycznego poboru prób �cieków w celu okre�lenia sk³adu i ilo�ci
�cieków,
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4) odmówienia odbioru �cieków przemys³owych, je¿eli
wprowadzanie ich do miejskiej sieci kanalizacyjnej mo¿e spo-
wodowaæ zagro¿enie dla zdrowia lub ¿ycia pracowników Zak³a-
du b¹d� zagra¿a dzia³aniu systemu kanalizacyjnego,

5) dokonywania kontroli na terenie objêtym dostaw¹ wody
i odbioru �cieków w zakresie maj¹cym wp³yw na ca³okszta³t
gospodarki wodno-�ciekowej Odbiorcy.

Rozdzia³ IX
Obowi¹zki Odbiorców

§ 40. 1. Odbiorca ma obowi¹zek stosowania siê do prze-
pisów ustawy, przestrzegania warunków Regulaminu i zawartej
z  Zak³adem umowy.

2. Odbiorcy zabrania siê:
1) odsprzedawania wody, chyba ¿e zawarta umowa z Za-

k³adem stanowi inaczej,
2) poboru wody przed wodomierzem g³ównym,
3) dokonywania na przy³¹czach dzia³añ innych, ni¿ zamy-

kanie lub otwieranie zaworu g³ównego za wodomierzem g³ów-
nym w sytuacjach uzasadnionych,

4) przemieszczania wodomierza g³ównego, zak³ócania
jego funkcjonowania, zrywania plomb lub os³on,

5) wykorzystywania sieci wodoci¹gowej b¹d� instalacji
wodoci¹gowej do celów innych ni¿ okre�lono w umowie,

6) prowadzenia bez uzgodnienia z Zak³adem nasadzeñ i
zabudowy na sieciach stanowi¹cych jego w³asno�æ w pasie
szeroko�ci 2 m od osi sieci,

7) rozbudowy sieci wewnêtrznej bez uzgodnieñ z Zak³a-
dem, o ile naruszy to wydane warunki techniczne,

8) czerpanie wody z hydrantów p. po¿arowych na cele nie
zwi¹zane z gaszeniem po¿arów,

9) pod³¹czenia do instalacji wodoci¹gowej - bez zgody
Zak³adu  - instalacji s¹siednich nieruchomo�ci,

10) pod³¹czania do sieci wodoci¹gowej instalacji zasila-
nych z innych �róde³,

11) ³¹czenia instalacji wodoci¹gowej bezpo�rednio ze
zbiornikami lub innymi urz¹dzeniami nie wchodz¹cymi w sk³ad
instalacji wodoci¹gowej np. z kot³ami parowymi i urz¹dzeniami
technologicznymi bez odpowiednich zabezpieczeñ.

3. Odbiorca ma w szczególno�ci obowi¹zek:
1) udostêpniæ pracownikom Zak³adu dokonywanie odczy-

tów wodomierza g³ównego lub innych czynno�ci zwi¹zanych z
eksploatacj¹ i kontrol¹. Klucze do pomieszczenia, w którym za-
montowany jest wodomierz g³ówny, powinny byæ przechowywa-
ne u dozorcy lub osoby zamieszka³ej w pobli¿u tego pomiesz-
czenia. Informacja o przechowywaniu klucza winna byæ wywie-
szona na widocznym miejscu,

2) konserwowaæ i utrzymywaæ w nale¿ytym stanie tech-
nicznym i sanitarnym wewnêtrzn¹ instalacjê wodoci¹gow¹,

3) zagospodarowaæ teren nad przy³¹czem wodoci¹gowym
w sposób umo¿liwiaj¹cy Zak³adowi szybkie i bezkolizyjne usu-
niêcie ewentualnej awarii na tym odcinku i wykluczaj¹ce po-
wstawanie dodatkowych szkód gospodarczych,

4) uzgodniæ z Zak³adem wszelkie zamierzenia przebudo-
wy lub rozbudowy wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej jak rów-
nie¿ inne zamierzenia w wyniku których nast¹piæ ma wzrost zu-
¿ycia wody,

5) zawiadomiæ o maj¹cej nast¹piæ zmianie zu¿ycia wody
na cele inne ni¿ dotychczas  np. z bytowo-gospodarczych na
cele us³ugowe, produkcyjne itp. z wyprzedzeniem nie mniejszym
ni¿ jeden okres obrachunkowy.

§ 41. Je¿eli istnieje zagro¿enie prawid³owego funkcjono-
wania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu
�cieków przekraczaj¹cych dopuszczalne warunki okre�lone w
umowie, Zak³ad ma prawo nakazaæ zastosowanie niezbêdnych
urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych, ewentualnie okre�liæ odrêbne
warunki odbioru �cieków, jak równie¿ mo¿e dokonaæ natych-
miastowego zamkniêcia przy³¹cza.

§ 42. Odbiór �cieków ze zbiorników bezodp³ywowych
(szamb) nastêpuje na podstawie odrêbnych przepisów.

Na podstawie art. 12 pkt. 1 i art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1592 z pó�n. zm.) oraz § 10 pkt. 1 Statutu
Powiatu Oleskiego (Ziemskiego) stanowi¹cego za³¹cznik do
uchwa³y Nr III/10/98 Rady Powiatu w Ole�nie z dnia 21 grudnia
1998 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Oleskiego
(Ziemskiego) opublikowanego w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego Nr 11, poz. 31 z dnia 8 marca 1999r., Rada
Powiatu w Ole�nie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Oleskiego (Ziemskiego) stano-
wi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr III/10/98 Rady Powiatu w Ole-
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Uchwa³a Nr V/25/03
Rady Powiatu w Ole�nie

z dnia 10 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oleskiego (Ziemskiego).

�nie z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatu Oleskiego (Ziemskiego), wprowadza siê zmiany w
brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
w Ole�nie.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Bernard Kus
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/25/03

Rady Powiatu w Ole�nie
z dnia 10 lutego 2003 r.

W Statucie Powiatu Oleskiego (Ziemskiego) stanowi¹-
cym za³¹cznik do uchwa³y Nr III/10/98 Rady Powiatu w Ole�nie z
dnia 21 grudnia 1998 roku w sprawie uchwalenia Statutu Po-
wiatu Oleskiego (Ziemskiego), opublikowanym  w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Opolskiego Nr 11, poz. 31 z dnia
8 marca 1999 r., wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. U¿yte ka¿dorazowo w Statucie sformu³owanie "Powiatu Ole-
skiego (Ziemskiego)" otrzymuje brzmienie: "Powiatu Oleskiego".

2.  § 4 otrzymuje brzmienie:

    "§ 4  1. Powiat posiada w³asny herb i flagê podlegaj¹ce
ochronie prawnej, a ustanowione przez Radê Powiatu w Ole-
�nie uchwa³¹ Nr XVIII/103/2000 z dnia 7 lipca 2000r.

2. Wzór herbu Powiatu Oleskiego stanowi za³¹cznik nr 1,
a wzór flagi Powiatu Oleskiego stanowi za³¹cznik nr 2 do   niniej-
szego Statutu."

3. W § 5 w ust. 2, s³owa po drugim przecinku zastêpuje siê
s³owami:

"nale¿y równie¿ zapewnienie wykonywania ustawowo okre-
�lonych zadañ i kompetencji kierowników powiatowych s³u¿b,
inspekcji i stra¿y".

4. W § 6 w ust. 3 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i doda-
je s³owa:

"o ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej".

5. W § 9 w ust. 3 po s³owach "poz. 602" dodaje siê s³owa:
"z pó�niejszymi zmianami".

6. W § 9 w ust. 4 liczbê "30" zastêpuje siê liczb¹ "19".

7. W § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y o udzieleniu abso-

lutorium jest równoznaczne z postawieniem wniosku o odwo³a-
nie Zarz¹du".

8. W § 12 w ust. 3 w zdaniu drugim skre�la siê kropkê i
dodaje s³owa:

"wskazany przez Przewodnicz¹cego Rady."

9. W § 13 w ust. 3 dwukrotnie u¿yt¹ liczbê "14" zastêpuje
siê liczb¹ "7".

10. W § 15 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
  "2. O sesji zawiadamia siê  radnych przez pocztê listem

zwyk³ym lub w inny skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni
przed terminem rozpoczêcia obrad".

11. W § 15 w ust. 3 przecinek po s³owie "sesji" zastêpuje
siê kropk¹ i skre�la siê pozosta³¹ czê�æ zdania.

12. W § 16 w ust. 1 skre�la siê s³owo: "wszystkie".

13. W § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "2. W sprawach innych ni¿ wymienione w ust. 1 Rada

Powiatu wyra¿a   opinie i zajmuje stanowisko".

14. W § 18 w ust. 2 w zdaniu drugim liczbê "14" zastêpuje
siê liczb¹ "15".

15. W § 20 w ust. 4 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i
dodaje siê s³owa:

"je¿eli dotyczy kompetencji Zarz¹du Powiatu, Starosty, kie-
rowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y lub 30 dni, je¿eli odpo-
wied� na interpelacjê wi¹¿e siê z konieczno�ci¹ wyst¹pienia do
innych podmiotów".

16. W § 21 w ust. 2 liczbê "19" zastêpuje siê liczb¹ "20".

17. W § 24 w ust. 2 po punkcie 9/ dodaje siê punkt 10/ o
brzmieniu:

"10/  zamkniêcia liczby zg³oszeñ kandydatów w wyborach",
a kropkê w punkcie 9/ zastêpuje siê przecinkiem.

18. W § 26 w ust. 2 s³owo: "powinny" zastêpuje siê s³o-
wem: "musz¹".

19. W § 29 w ust. 4 po s³owie "przedk³ada" dodaje siê
s³owo:   "w³a�ciwej".

20. W § 30 w ust. 2 s³owa: "... wojewódzkim dzienniku
urzêdowym"

  zastêpuje siê s³owami: "... Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa   Opolskiego".

21.  § 31 otrzymuje brzmienie:
"§ 31 Starostwo Powiatowe gromadzi w swojej siedzibie

zbiór prawa miejscowego, ustanowiony przez Powiat i udostêp-
nia je na zasadach okre�lonych w rozdziale 2a niniejszego Sta-
tutu".

22. W § 40 w ust. 1 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
"Komisja Rewizyjna wspó³pracuje z w³a�ciwymi Komisja-

mi Rady Powiatu w rozpatrywaniu skarg na dzia³alno�æ Zarz¹du
Powiatu, Starosty, kierowników jednostek organizacyjnych po-
wiatu  i kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y".

23. W § 45 w ust. 1 skre�la siê zdanie drugie i dodaje siê
ust. 1a w brzmieniu:

   "1a. Ustala siê nastêpuj¹ce sta³e Komisje Rady Powiatu:
1)  Komisja Rewizyjna,
2)  Komisja Bud¿etu i Finansów,
3)  Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy  Spo³ecznej,
4)  Komisja Porz¹dku Publicznego,
5)  Komisja Promocji, Rozwoju Gospodarczego,
     Rolnictwa, Le�nictwa i Ochrony �rodowiska,
6)  Komisja O�wiaty, Kultury, Sportu i Rekreacji".

24. W § 45 w ust. 3 po s³owach: "odwo³ywany" dopisuje
siê s³owa: "za   wyj¹tkiem Komisji Rewizyjnej".

25. W § 46 w ust. 1 w punkcie 4/ s³owo: "uchwaleniach"
zastêpuje siê s³owem : "ustaleniach".

26. W § 46 skre�la siê ust. 2.

27. W § 53 w ust. 2 liczbê "4" zastêpuje siê liczb¹ "3".

28. W § 55 w ust. 4 skre�la siê s³owa: "kierowników po-
wiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y" oraz s³owa: "które wspólnie
tworz¹ powiatow¹ administracjê zespolon¹", a po s³owie "Po-
wiatu" przecinek zastêpuje siê kropk¹.
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29. W § 60 w ust. 1 skre�la siê s³owo: "wszystkie".
30. W § 60 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2.  W sprawach innych ni¿ wymienione w ust. 1, Zarz¹d

Powiatu wyra¿a opinie i zajmuje stanowisko".
31. W § 62 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"7. Udostêpnienie obywatelom protoko³ów z posiedzeñ

Zarz¹du Powiatu nastêpuje wed³ug zasad okre�lonych w roz-
dziale 2a niniejszego Statutu".

32. W § 65 w ust. 2 s³owo: "zapewnia" zastêpuje siê s³o-
wem: "koordynuje".

33. W § 67 w ust. 2 w punkcie 4/ s³owo: "ponadpodstawo-
we" zastêpuje siê s³owem: "ponadgimnazjalne".

34. W § 67 w ust. 2 punkt 6/ otrzymuje brzmienie:
 "6/  powiatowy urz¹d pracy".

35. W § 67 w ust. 4 po s³owach: " Zarz¹d Powiatu", dodaje
siê s³owa: "chyba, ¿e przepisy szczególne stanowi¹ inaczej".

36. W § 68 w ust. 1 skre�la siê punkt 3/, a dotychczasowe
oznaczenia  punktów 4/ i 5/ otrzymuj¹ oznaczenie "3/ i 4/".

37.  W § 70 w ust. 2 s³owa: "prawa bud¿etowego" zastêpu-
je siê s³owami: "ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pó�niejszymi zmianami)".

38. W § 77 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
"3. Kontrolê gospodarki finansowej powiatu sprawuje

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu".
39. § 79 otrzymuje brzmienie:
"Statut powiatu podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-

wym Województwa Opolskiego".
40. Skre�la siê za³¹cznik nr 2 do Statutu Powiatu Oleskie-

go "Wykaz  jednostek organizacyjnych Powiatu Oleskiego".
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Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991r. o zak³adach opieki zdrowotnej / Dz. U. Nr 91, poz. 408 z
pó�n. zm. /, Rada Powiatu Opolskiego uchwala,  co nastêpuje :

§ 1. Okre�la siê zasady zbywania, wydzier¿awiania lub
wynajmowania maj¹tku trwa³ego Samodzielnych Publicznych
Zak³adów Opieki Zdrowotnej utworzonych przez Powiat Opolski,
zwanych dalej Zak³adem.

 § 2. 1. Zbywanie wydzier¿awianie i wynajmowanie maj¹t-
ku trwa³ego Zak³adu nale¿y do dyrektora zak³adu, który:

a/ sporz¹dza wykaz oraz ustala ceny jednostkowe maj¹t-
ku przeznaczonego do zbycia, oddania w dzier¿awê lub najem, z
wyszczególnieniem celu na jaki maj¹tek ma byæ przeznaczony,

b/ przedk³ada wykaz, o którym mowa powy¿ej, Radzie Spo-
³ecznej,

c/ po uzyskaniu opinii Rady Spo³ecznej i akceptacji Zarz¹-
du Powiatu, podaje wykaz do publicznej wiadomo�ci w sposób
ogólnie przyjêty i wywiesza go w siedzibie zak³adu na okres 14
dni,

d/ okre�la formê przetargu oraz organizuje przetarg.

2. Zbycie sk³adników maj¹tkowych o cenie jednostkowej
przewy¿szaj¹cej 1000 z³ w formie sprzeda¿y lub darowizny wy-
maga akceptacji Zarz¹du Powiatu.

3. Zbycie maj¹tku trwa³ego nastêpuje w trybie przetargu
nieograniczonego.

4. Przetarg odbywa siê na podstawie regulaminu ustalo-
nego przez dyrektora zak³adu. Regulamin i jego zmiany podle-
gaj¹ zatwierdzeniu przez Radê Spo³eczn¹.

§ 3. 1. Czynno�ci przetargowe wykonuje komisja przetar-
gowa powo³ana przez dyrektora zak³adu.
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Uchwa³a Nr VI/30/03
Rady Powiatu Opolskiego

z dnia 20 marca 2003r.

w sprawie okre�lenia zasad zbycia, wydzier¿awienia lub wynajêcia maj¹tku trwa³ego przez samodzielny publiczny
zak³ad opieki zdrowotnej.

2. Przy oddawaniu maj¹tku w dzier¿awê lub najem, przed-
miotem przetargu jest uprawnienie do zawarcia umowy oraz
ustalenie stawki czynszu najmu lub dzier¿awy.

§ 4. 1. Przedmiotem zbycia, wydzier¿awienia lub najmu
mog¹ byæ jedynie te sk³adniki  maj¹tku trwa³ego Zak³adu, które
sta³y siê zbêdne i nie s³u¿¹ wykonywaniu �wiadczeñ zdrowot-
nych.

2. Zbycie, wynajêcie lub dzier¿awa nie mo¿e powodowaæ
zak³óceñ w funkcjonowaniu jednostki.

3. Najemc¹ lub dzier¿awc¹ mo¿e byæ osoba fizyczna, praw-
na a tak¿e jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowo-
�ci prawnej.

4. Poza czynszem za wynajem lub dzier¿awê najemca,
dzier¿awca ponosiæ bêdzie faktyczne koszty utrzymania i eks-
ploatacji tego maj¹tku.

§ 5. W przypadku udzielenia zamówienia na �wiadczenia
zdrowotne, które bêd¹ �wiadczone w obiekcie Zak³adu, wynajê-
cie lub dzier¿awa lokali, sprzêtu i aparatury medycznej, mo¿e
byæ dokonane po przeprowadzeniu konkursu ofert ³¹cznie z ofert¹
na wykonywanie �wiadczeñ zdrowotnych

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Opolskiego.

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

§ 8. Traci moc uchwa³a Nr XI/82/2000 Radu Powiatu Opol-
skiego z dnia 20 kwietnia 2000r. w sprawie okre�lenia zasad
zbycia, wydzier¿awienia lub wynajêcia nieruchomo�ci oraz ma-
j¹tku trwa³ego przez samodzielne publiczne zak³ady opieki zdro-
wotnej.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha

            Poz. 939- 4286 -



             Poz. 940
Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 43 - 4287 -

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym    /  Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz.
1591, 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 / oraz art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 1999 r. Nr 15 poz. 139; Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; 2000r.
Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268,  2001 r. Nr
14 poz. 124, Nr 154 poz. 1804; 2002 r. Nr 5 poz.42, Nr 113 poz.
984/ - Rada  Miejska w Ozimku uchwala, co nastêpuje:

USTALENIA PODSTAWOWE

§ 1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek zatwierdzo-
nego uchwa³¹ Nr XX/70/82 Rady Narodowej Miasta i Gminy Ozi-
mek z dnia 24 wrze�nia 1982r., zmienionym uchwa³¹ Nr XLI/354/98
Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 15 czerwca 1998 r.  w czê�ci dotycz¹-
cej wsi Grodziec,  zwanej w dalszej czê�ci uchwa³y planem.

2. Przedmiotem planu s¹ tereny u¿ytków rolnych i le�nych
obejmuj¹ce dzia³ki gruntowe oznaczone numerami: 71/1 , 71/2
71/3 klasy bonitacyjnej IV i V o pow. 0,96 ha,  po³o¿one we wsi
Grodziec w rejonie ulicy Czêstochowskiej, które przeznacza siê
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

3. Rysunek Planu  oraz  ustalenia zawarte w niniejszej uchwa-
le stanowi¹ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

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

cych tereny o ró¿nym przeznaczeniu i ró¿nym sposobie zago-
spodarowania,

- warunków zabudowy i zasad zagospodarowania tere-
nów objêtych planem,

- warunków wynikaj¹cych z ochrony �rodowiska przyrod-
niczego i kulturowego,

- zasad wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹.
5. Do czasu zagospodarowania terenów, o których mowa

w § 3, zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza siê dotychczaso-
wy sposób ich u¿ytkowania i zagospodarowania, o ile nie jest
on sprzeczny i docelowo nie umo¿liwi zagospodarowania tere-
nów zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.

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

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

lub o ró¿nych zasadach zabudowy i zagospodarowania,
c) symbol przeznaczenia terenu,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy.
7.  Pozosta³e ustalenia planu maj¹ charakter informacyjny.

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

rych mowa w niniejszej uchwale,
2/ rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ, stosownie do

tre�ci ustaleñ, rysunek planu wykonany na  mapie w skali 1:
1000 stanowi¹cy integraln¹ czê�æ niniejszej uchwa³y,

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

4/ dzia³ce mieszkaniowej - nale¿y przez to rozumieæ dzia³-
kê / nieruchomo�æ / o podstawowej funkcji mieszkaniowej,
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Uchwa³a Nr VI/56/03
Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ we wsi Grodziec.

5/ przeznaczeniu podstawowym terenu - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia dominuj¹cego na danym terenie,

6/ liniach zabudowy obowi¹zuj¹cych nieprzekraczalnych
- jest to linia wyznaczaj¹ca najmniejsz¹ dopuszczaln¹ odleg³o�æ
zabudowy od drogi mierzon¹ do zasadniczej �ciany budynku.

 7/ us³ugi bytowe - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi takie
jak fryzjerskie, krawieckie, szewskie, naprawy sprzêtu domowe-
go, fotograficzne, pralnicze, kosmetyczne, renowacji odzie¿y, ze-
garmistrzowskie, optyczne, elektrotechniczne, lekarskie, ma³e-
go handlu i gastronomii, biurowe i itp.,

 8/ urz¹dzeniach towarzysz¹cych - nale¿y przez to rozu-
mieæ obiekty technicznego wyposa¿enia (naziemne i podziem-
ne) s³u¿¹ce funkcji podstawowej terenu,

9/ odpadach komunalnych - nale¿y przez to rozumieæ od-
pady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych,

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

11/ dachu symetrycznym - nale¿y przez to rozumieæ dach
o jednakowych k¹tach nachylenia g³ównych po³aci dachowych,
z wy³¹czeniem kszta³tu lukarn i innych form do�wietlenia pod-
dasza u¿ytkowego,

12/ przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia
w dysponowaniu terenem wynikaj¹ce z prawomocnych decyzji
administracyjnych,

13/ przepisach szczegó³owych - nale¿y przez to rozumieæ
aktualnie obowi¹zuj¹ce w trakcie realizacji planu przepisy wyko-
nawcze oraz Polskie Normy.

USTALENIE   PRZEZNACZENIA  I  ZASAD  ZAGOSPODA-
ROWANIA TERENÓW  OBJÊTYCH  PLANEM

§ 3. Wyznaczonym w planie terenom nadaje siê symbole,
oraz ustala siê przeznaczenie, zasady zagospodarowania i za-
budowy nastêpuj¹co :

M - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Przeznaczenie podstawowe - istniej¹ca zabudowa miesz-

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

spodarcze oraz miejsca postojowe, urz¹dzenia towarzysz¹ce, zieleñ.
Zasady zagospodarowania i zabudowy terenu:
1) istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ remontom, prze-

budowie, wymianie, uzupe³nianiu w zagospodarowaniu terenu
o urz¹dzenia towarzysz¹ce, zgodnie z warunkami techniczno-
budowlanymi i wymogami ochrony �rodowiska,

2) dopuszcza siê lokalizacjê us³ug o charakterze bytowym
jako obiektu wbudowanego lub przybudowanego do budynku
mieszkalnego,

3) architektura budynku przybudowanego winna nawi¹zy-
waæ do zasadniczej bry³y budynku pod wzglêdem wysoko�ci i
rodzaju dachu,

MN - teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i go-
spodarcze oraz miejsca postojowe, urz¹dzenia towarzysz¹ce,
ma³a architektura.
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Zasady zagospodarowania terenu:
1) Na terenie dopuszczalna  jest realizacja:
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b)  us³ug bytowych jako obiektów wbudowanych na dzia³ce.
2)  Dla przeznaczenia podstawowego ustala siê:
a) Podzia³ terenu na dzia³ki okre�la rysunek planu. Do-

puszcza siê ³¹czenie dzia³ek wyznaczonych w planie, nie wiêcej
jednak ni¿ dwie dzia³ki. £¹czenia dzia³ek nale¿y dokonywaæ tak,
aby umo¿liwiæ prawid³owe zagospodarowanie pozosta³ych dzia-
³ek mieszkaniowych.

b) Wjazd na teren z drogi g³ównej KG. Dojazd do dzia³ek
mieszkaniowych z istniej¹cej gospodarczej, któr¹ nale¿y dosto-
sowaæ do parametrów  drogi klasy dojazdowej KD.

c) Obiekty us³ugowe mo¿na realizowaæ  w formie wolno-
stoj¹cej, ,wbudowanej lub przybudowanej do budynku miesz-
kalnego, przy czym obiekty us³ugowe wolno stoj¹ce mo¿na lo-
kalizowaæ je�li wielko�æ dzia³ki jest wiêksza ni¿  900 m2, i  istnie-
je mo¿liwo�æ  wyznaczenia 2-3 miejsc postojowych w obrêbie
dzia³ki mieszkaniowej.

d) W budynku mieszkalnym na lokalizacjê us³ug mo¿na
przeznaczyæ nie wiêcej ni¿  25%  powierzchni u¿ytkowej budynku
mieszkalnego.

e) Dzia³ki przez które przebiega linia elektryczna 15 kV
mog¹ byæ zabudowane   po przebudowie lub  skablowaniu linii
o przebiegu wzd³u¿ granic dzia³ek w uzgodnieniu i na warun-
kach zarz¹dcy sieci.

f)   Przy zagospodarowaniu dzia³ek mieszkaniowych zaleca siê
w miarê mo¿liwo�ci  za   chowanie istniej¹cego drzewostanu.

g) Przed przyst¹pieniem do budowy nale¿y zdj¹æ  wierzchni¹
warstwê ziemi / humus /  i zagospodarowaæ przy rekultywacji terenu.

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

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

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

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

4) architekturê budynków mieszkalnych dostosowaæ wy-
gl¹dem i skal¹ do otoczenia, wskazane nawi¹zanie do formy
regionalnej. Dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci (do-
puszczalne wielospadowe), uk³ad kalenic budynków mieszkal-
nych nale¿y dostosowaæ do budynku powsta³ego jako pierwszy
na terenie objêtym planem,

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

6) pokrycie budynków dachówkami ceramicznymi lub
materia³ami dachówko podobnymi, w kolorze jednolitym dla
ca³ego zespo³u mieszkaniowego objêtego planem,

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

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

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

    10)   wzd³u¿ granicy z terenami s¹siednich nieruchomo-
�ci zaleca siê wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej o szeroko-
�ci min. 2,0 m o zmiennej wysoko�ci, zimozielonej.

KD : teren urz¹dzeñ komunikacji - droga dojazdowa
1) istniej¹c¹ drogê gospodarcz¹ nale¿y dostosowaæ do

funkcji drogi dojazdowej do dzia³ek mieszkaniowych.
2) Dla drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KD nale¿y

przyj¹æ parametry pasa drogowego nastêpuj¹ce:

- szeroko�æ w liniach rozgraniczenia - min. 10,0 m
- jezdnia o szeroko�ci min. 5,0 m
- szeroko�æ chodnika nie mniejsza ni¿ 1,2 m.
3) W obrêbie linii rozgraniczenia drogi dozwolone jest pro-

wadzenie sieci infrastruktury technicznej.
4) Dla w³¹czenia drogi dojazdowej KD do drogi krajowej

Nr 46 nale¿y opracowaæ i uzgodniæ z Generaln¹  Dyrekcj¹ Dróg  Od-
dzia³em w Opolu projekt techniczny przebudowy skrzy¿owania.

ZI : teren zieleni:
1) Zaleca siê urz¹dzenie wzd³u¿ granicy z terenami s¹-

siednich nieruchomo�ci pasa zieleni o szeroko�ci min.2,0 m o
zmiennej wysoko�ci, zimozielonej.

2) Dopuszcza siê w³¹czenie terenu oznaczonego symbo-
lem ZI do dzia³ki mieszkaniowej, zagospodarowanego zgodnie
z przeznaczeniem.

§ 4. Zasady wyposa¿enia w  infrastrukturê techniczn¹:
1. Zaopatrzenie w wodê - poprzez pod³¹czenie do istnie-

j¹cej sieci wodoci¹gowej w ulicy Czêstochowskiej.
2. Odprowadzanie �cieków bytowych- w okresie przej-

�ciowym do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej wsi Grodziec
dopuszcza siê odprowadzanie �cieków do szczelnych zbiorni-
ków, a nastêpnie ich wywóz do punktu zlewnego na oczyszczal-
nie w Antoniowie, docelowo do zbiorczego systemu kanalizacji.

3. Odprowadzanie wód deszczowych - docelowo do sie-
ci kanalizacji deszczowej.

4. Energia cieplna - ogrzewanie z indywidualnego �ród³a
ciep³a, zalecane zastosowanie �róde³ o niskiej emisji (olej opa-
³owy, energia elektryczna, gaz). Mo¿liwo�æ lokalizacji zbiornika
gazu p³ynnego na terenie dzia³ki mieszkaniowej.

5. Gospodarka odpadami komunalnymi - gromadzenie
odpadów bytowych do pojemnika lub kontenera a nastêpnie
wywóz na komunalne sk³adowisko odpadów w Dylakach.

6. Elektroenergetyka - poprzez pod³¹czenie do istniej¹-
cych sieci niskiego napiêcia na warunkach okre�lonych przez
dysponenta lub zarz¹dcê sieci. Dopuszcza siê dla przebiegaj¹-
cej przez teren opracowania linii elektroenergetycznej remonty,
kablowanie oraz zmianê przebiegu przy zachowaniu warunków
technicznych budowy i prowadzenia sieci elektroenergetycznych
w uzgodnieniu i na warunkach zarz¹dcy sieci.

7. Telekomunikacja - poprzez pod³¹czenie do istniej¹cej
sieci w ulicy Czêstochowskiej na warunkach dysponenta lub
zarz¹dcy.

§ 5. Zasady ochrony �rodowiska  kulturowego:
1. Wszelkie okryte w trakcie prac ziemnych przedmioty oraz

obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegaj¹ ochro-
nie prawnej.

2. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziem-
nych, znalezisk archeologicznych inwestor jest obowi¹zany po-
wiadomiæ w³a�ciwy organ ds. ochrony zabytków o znalezisku.

3. Ratownicze badania archeologiczne winna wykonywaæ
specjalistyczna placówka na koszt inwestora.

§ 6. Warunki i zasady realizacji planu wynikaj¹ce z po-
trzeb ochrony �rodowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

1.  Teren po³o¿ony jest w obszarze chronionego  krajobra-
zu Lasów Stobrawsko - Turawskich

  W  decyzjach ustalaj¹cych warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu nale¿y uwzglêdniaæ  wymogi okre�lone w
ustaleniach niniejszej uchwa³y oraz  rozporz¹dzenia w  sprawie
powo³ania obszaru chronionego krajobrazu.

2. Na terenie objêtym opracowaniem planu zabrania siê
wprowadzania nie oczyszczonych �cieków bytowych i opado-
wych z terenów komunikacyjnych bezpo�rednio do wód po-
wierzchniowych, podziemnych oraz gruntu.

3. Dla zabudowy mieszkaniowej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
dopuszczalne poziomy natê¿enia ha³asu :



- 4289 -  Poz. 940 Województwa Opolskiego Nr 43
Dziennik Urzêdowy

- od �róde³ komunikacji drogowej:
Leg dla dnia  [600 - 2200] - 55 dB(A)
Leg dla nocy [2200 - 600] - 45 dB(A)
- od pozosta³ych obiektów i grup �róde³ ha³asu:
Leg dla dnia  [600 - 2200] - 45 dB(A)
Leg dla nocy [2200 - 600] - 40 dB(A).

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

1) dla terenu objêtego zmian¹ planu MN  -        30%
2) dla terenu objêtego zmian¹ planu KD, ZI -          0 %.

§ 8. W granicach obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹ tra-
c¹ moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania prze-
strzennego gminy Ozimek, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XX/70/82
Rady Narodowej Miasta i Gminy Ozimek z dnia 24 wrze�nia
1982r., zmienionym uchwa³¹ Nr XLI/354/98 Rady Miejskiej w
Ozimku z dnia 15 czerwca 1998r.

 § 9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

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

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Czes³aw Kaczmarek
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 Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
�cieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r.  o samorz¹dzie terytorialnym (Dz. U. z 2001r. Nr
142 , poz. 1591, 2002r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62 , poz. 558,Nr
113,poz.984) - Rada Gminy Popielów uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Uchwala siê  Regulamin dostarczania wody i odpro-
wadzania �cieków , obowi¹zuj¹cy na terenie gminy Popielów ,
w brzmieniu okre�lonym w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y .

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy .

§ 3. Traci moc uchwa³a Rady Gminy Popielów Nr XXXIV/
280/2002 z dnia 4 pa�dziernika 2002r.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Popielowie

Jerzy Kupczyk

                                                                                                                           Za³¹cznik
do uchwa³y Rady Gminy

                                                                     Nr II/16/2002
                                                    z dnia  10 grudnia 2002r.

Regulamin
dostarczania   wody  i  odprowadzania  �cieków

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

§ 1.1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrze-
nia w wodê oraz zbiorowego odprowadzenia �cieków realizo-
wanych przez :

Miêdzygminny Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji "Prowod"
Spó³ka z o.o.  w Czarnow¹sach  na terenie gminy Popielów,
zwan¹ dalej Spó³k¹ "Prowod".

2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia-
³alno�æ Spó³ki "Prowod", polegaj¹c¹ na ujmowaniu, uzdatnia-
niu i dostarczaniu wody.

3. Przez zbiorowe odprowadzenie �cieków rozumie siê
dzia³alno�æ Spó³ki "Prowod", polegaj¹c¹ na odprowadzeniu i
oczyszczaniu �cieków.

4. Ilekroæ w Regulaminie niniejszym u¿ywa siê okre�lenia
"ustawa", nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzeniu
�cieków /Dz.U. Nr 72 poz. 747/.

§ 2. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w
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Uchwa³a  Nr II/16/2002
Rady Gminy w Popielowie

z dnia 10 grudnia 2002r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania �cieków.

zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odpro-
wadzania �cieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej
Odbiorc¹.

§ 3.Spó³ka "Prowod" wykonuje swoj¹ dzia³alno�æ w opar-
ciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w
wodê i zbiorowego odprowadzania �cieków, udzielone decyzj¹
Zarz¹du Gminy w Popielowie .

Rozdzia³ II
Zawieranie umów

§ 4.1. Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodê lub od-
prowadzenie �cieków nastêpuje na pisemny wniosek osoby,
której nieruchomo�æ zosta³a przy³¹czona do sieci.

 § 5.1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokre�lony
lub okre�lony.

2. Umowa winna okre�laæ mo¿liwo�æ jej rozwi¹zania w
przypadkach okre�lonych przepisami Kodeksu cywilnego oraz
art. 8 ustawy.

3. Umowa winna dopuszczaæ jej rozwi¹zanie przez Od-
biorcê za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

4. Rozwi¹zanie lub wyga�niêcie umowy skutkuje zasto-
sowaniem przez Spó³kê "Prowod" �rodków technicznych unie-
mo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.

§ 6.W umowach dotycz¹cych odprowadzenia �cieków
Spó³ka "Prowod" uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce z roz-
porz¹dzenia ministra w³a�ciwego do spraw gospodarki przestrzen-
nej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

Rozdzia³ III
Obowi¹zki  Spó³ki "Prowod"

§ 7.1. Minimaln¹ i maksymaln¹ ilo�æ dostarczanej wody
strony winny okre�liæ w umowie.

2. Wymagane ci�nienie wody okre�laj¹ przepisy w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budyn-
ki i ich usytuowanie.

3. Woda do spo¿ycia przez ludzi winna odpowiadaæ jako-
�ciowo wymaganiom okre�lonym przez Ministra Zdrowia.

§ 8.1. Spó³ka "Prowod" obowi¹zana jest do zapewnienia
prawid³owej eksploatacji posiadanej sieci wodoci¹gowej i ka-
nalizacyjnej.

2. Spó³ka "Prowod" jest obowi¹zana do regularnego in-
formowania zarz¹du gminy o jako�ci wody przeznaczonej do
spo¿ycia przez ludzi.

§ 9.W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej
12 godzin Spó³ka "Prowod" powinna zapewniæ punkt poboru
wody i poinformowaæ Odbiorcê o jej lokalizacji.

§ 10. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w do-
stawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jako�ci Spó³ka
"Prowod" powinna poinformowaæ Odbiorców w sposób zwycza-
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jowo przyjêty co najmniej na dwa dni przed planowanym termi-
nem.

§ 11.1. Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem
wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak równie¿
miejscem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.

2. Miejscem rozdzia³u sieci kanalizacyjnej i wewnêtrznej
instalacji sanitarnej jest zewnêtrzna �ciana studzienki pompowni
od strony wewnêtrznej instalacji sanitarnej oraz zewnêtrzna �cia-
na szafki steruj¹cej prac¹ pompowni od strony zasilania elek-
trycznego.

Rozdzia³ IV
sposób rozliczeñ

§ 12.1. W przypadku awarii wodomierza stosuje siê prze-
ciêtne normy zu¿ycia, wzglêdnie  �rednie zu¿ycie z ostatnich
3 miesiêcy przed awari¹.

2.   O wyborze sposobu wyliczenia decyduje us³ugobiorca
.

§ 13.1. Strony okre�laj¹ w umowie okres obrachunkowy
oraz skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób
uiszczania op³at.

2. Wniesienie przez Odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania nale¿no�ci.

§ 14.Przy rozliczeniach z odbiorcami, Spó³ka "Prowod" obo-
wi¹zana jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ Rady Gmi-
ny, b¹d� wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 15.Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie, co
najmniej na 7 dni przed wej�ciem jej w ¿ycie.

§ 16.Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostar-
czeniu wody i odprowadzaniu �cieków.

Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czenia do sieci

§ 17.1. Przy³¹czenie nieruchomo�ci do sieci wodoci¹gowej
lub kanalizacyjnej odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê
o przy³¹czenie, za zgod¹ w³a�ciciela sieci, tj. gminy Popielów.

2. Spó³ka �Prowod� po rozpatrzeniu wniosku wydaje za
odp³atno�ci¹ warunki techniczne na przy³¹czenie nieruchomo�ci.

3. Warunkiem przyst¹pienia do wykonania robót przy³¹-
czeniowych jest wcze�niejsze uzgodnienie dokumentacji tech-
nicznej  ze Spó³k¹ �Prowod�.

4. W³¹czenie przy³¹cza do sieci dokonuje Spó³ka �Prowod�
lub inny wykonawca dzia³aj¹cy na zlecenie przed podpisaniem
umowy na dostawê wody lub odprowadzanie �cieków.

5. Spó³ka �Prowod� dokona odbioru wykonanego przy³¹-
cza pod k¹tem spe³nienia warunków technicznych.

6. Spó³ka�Prowod� rozpoczyna dostawê wody lub odpro-
wadzenie �cieków nie pó¿niej ni¿ w ci¹gu 7-miu dni od dnia
podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym z Odbiorc¹.

§ 18.Wodomierze poza wodomierzem g³ównym s¹ czê-
�ci¹ instalacji wewnêtrznych i ich monta¿, utrzymanie oraz lega-
lizacja obci¹¿a eksploatatora instalacji.

Rozdzia³ VI
Obs³uga i prawa odbiorcy us³ug

§ 19.   Spó³ka "Prowod" winna zapewniæ odbiorcom nale-
¿yty poziom us³ugi a szczególnie winna wyodrêbniæ stanowisko
pracy do spraw obs³ugi klienta.

§ 20.Spó³ka "Prowod" zobowi¹zana jest do udzielania na
¿yczenie klienta lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji doty-
cz¹cej realizacji us³ugi a przede wszystkim informacji taryfowych.

§ 21.Spó³ka "Prowod" winna reagowaæ mo¿liwie niezw³ocz-
nie na zg³oszone reklamacje nie d³u¿ej jednak ni¿ w ci¹gu
48 godzin .

§ 22.W przypadku stwierdzenia przez Spó³kê "Prowod" lub
organ Inspekcji Sanitarnej obni¿enia jako�ci dostarczanej wody
Odbiorcy przys³uguje upust na zasadach okre�lonych w umowie.

§ 23.O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug
zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania �cieków Spó³ka "Pro-
wod" winna uprzedziæ odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty.

Rozdzia³ VII
Prawa Spó³ki "Prowod"

§ 24.Spó³ka "Prowod" ma prawo odmówiæ przy³¹czenia
do sieci je�li przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania zgody
Spó³ki "Prowod" b¹d� zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi.

§ 25. Spó³ka "Prowod" ma prawo odmówiæ zawarcia umo-
wy na dostawê wody lub odprowadzania �cieków, gdy wniosko-
dawca nie spe³nia warunków okre�lonych w art. 6 ustawy.

§  26.Spó³ka "Prowod� mo¿e odci¹æ dostawê lub zamkn¹æ
przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach okre�lo-
nych w art. 8 ustawy.

§ 27.Spó³ka "Prowod" mo¿e odmówiæ ponownego zawar-
cia umowy na dostawê wody lub odprowadzenie �cieków, je�li
nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaniechania
�wiadczenia us³ug.

Rozdzia³ VIII
Obowi¹zki odbiorców us³ug

§ 28.Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w wodê
lub odprowadzania �cieków winien wyst¹piæ z wnioskiem o za-
warcie umowy do Spó³ki "Prowod".

§ 29. Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie wo-
domierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie za-
bezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutka-
mi niskich temperatur a tak¿e prawid³owe utrzymanie studzien-
ki czy te¿ pomieszczenia, w którym s¹ zamontowane oraz przed
dostêpem osób nieuprawnionych.

§ 30.Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiasto-
wego powiadomienia Spó³ki "Prowod" o wszelkich stwierdzo-
nych uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia po-
miarowego, w tym o zerwaniu plomby.

§ 31.Odbiorca zobowi¹zany jest do powiadomienia Spó³-
ki "Prowod" o zmianach w³asno�ciowych nieruchomo�ci lub
zmianach u¿ytkownika lokalu.

§ 32.Odbiorca winien powiadomiæ Spó³kê "Prowod" o
wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, któ-
re mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
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§ 33. Dostarczaj¹cy �cieki zobowi¹zany jest do natych-
miastowego powiadomienia Spó³ki "Prowod" o zrzutach awa-
ryjnych lub zmianie jako�ci �cieków odbiegaj¹cych od warun-
ków umowy.

§ 34.Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulo-
wania nale¿no�ci za dostawê wody i odprowadzanie �cieków.

 § 35.Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹ i u¿ywaæ jej zgodnie z przeznaczeniem.

§ 36.Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z za-
opatrzenia w wodê i odprowadzania �cieków w sposób zgodny
z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jako�ci us³ug
�wiadczonych przez Spó³kê "Prowod" oraz nie utrudniaj¹cy dzia-
³alno�ci Spó³ki,   a w szczególno�ci do :

1/ u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy
mo¿liwo�æ wyst¹pienia  ska¿enia chemicznego lub bakteriologiczne-
go wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z insta-
lacji wodoci¹gowej,

2/ u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie po-
woduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

3/ poinformowania spó³ki "Prowod" o w³asnych uj�ciach
wody, w celu prawid³owego ustalenia op³at za odprowadzenie
�cieków,

4/ wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej oraz korzy-
stania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach okre�lo-
nych w warunkach przy³¹czenia do sieci .

Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe

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

§ 38. Spó³ka "Prowod" wodoci¹gowo-kanalizacyjna zobo-
wi¹zana jest do bezp³atnego dostarczania niniejszego Rgula-
minu Odbiorcom jej us³ug.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
�cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.) - Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odpro-
wadzania �cieków, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwa³a podlega publikacji na tablicy og³oszeñ w
budynku Urzêdu Gminy w Prószkowie oraz  w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Klaudia Lakwa

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/52/2003

z dnia 7 kwietnia 2003r.

REGULAMIN
dostarczania wody i odprowadzania �cieków

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrze-
nia w wodê oraz zbiorowego odprowadzania �cieków realizo-
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Uchwa³a Nr VI/52 /2003
Rady Gminy Prószków

z dnia 7 kwietnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania �cieków.

wanych przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
sp. z o. o. w Prószkowie na terenie Gminy Prószków, zwany dalej
Zak³adem.

2. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo - kanalizacyjnych
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego od-
prowadzania �cieków, na podstawie zawartej umowy, zwany
dalej Odbiorc¹.

3. Ilekroæ w niniejszym Regulaminie u¿ywa siê okre�lenia
"ustawa", nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowa-
dzaniu �cieków (Dz. U. Nr 72 poz.747 ze zm.).

§ 2. Dostarczanie wody lub odprowadzanie �cieków, od-
bywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub od-
prowadzanie �cieków, zawartej miêdzy Zak³adem a Odbiorc¹.

Rozdzia³ 2
Minimalny poziom us³ug

§ 3. 1. Minimaln¹ i maksymaln¹ ilo�æ dostarczanej wody
strony powinny okre�liæ w umowie.

2. Wymagane ci�nienie wody okre�laj¹ przepisy w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budyn-
ki i ich usytuowanie.

3. Woda do picia i na potrzeby gospodarcze powinna od-
powiadaæ jako�ciowo wymaganiom okre�lonym przez Ministra
Zdrowia.

§ 4. Zak³ad obowi¹zany jest do prawid³owej eksploatacji
posiadanej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej jak równie¿ do
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regularnego informowania Wójta Gminy o jako�ci wody prze-
znaczonej do spo¿ycia przez ludzi.

Rozdzia³ 3
Zawieranie umów

§ 5. 1. Zawarcie umowy o dostarczanie wody lub odpro-
wadzanie �cieków nastêpuje na pisemny wniosek osoby, której
nieruchomo�æ zosta³a przy³¹czona do sieci.

2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Zak³ad
zawiera odpowiedni¹ umowê z wnioskodawc¹, przesy³aj¹c
2 egzemplarze umowy w celu ich podpisania przez Odbiorcê
wraz z ¿¹daniem zwrotu w terminie 3 dni jednego z podpisanych
egzemplarzy lub telefonicznie uzgadnia termin spotkania w celu
podpisania umowy.

3. Zak³ad rozpoczyna dostawê wody lub odprowadzanie
�cieków nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 7 dni od dnia podpisania umo-
wy lub w terminie uzgodnionym z Odbiorc¹

§ 6. 1. Umowa winna okre�laæ mo¿liwo�æ jej rozwi¹zania.
2. Umowa zawarta na czas nieokre�lony winna dopusz-

czaæ jej rozwi¹zanie przez Odbiorcê za wypowiedzeniem lub na
zgodny wniosek stron.

3. Rozwi¹zanie lub wyga�niêcie umowy skutkuje zasto-
sowaniem przez Zak³ad �rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹-
cych dalsze korzystanie z us³ug.

§ 7. W umowach dotycz¹cych odprowadzania �cieków
Zak³ad uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia
ministra w³a�ciwego do spraw gospodarki przestrzennej i miesz-
kaniowej, wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

Rozdzia³ 4
Sposób rozliczeñ

§ 8. Sposób rozliczeñ reguluje ustawa oraz rozporz¹dze-
nie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie
okre�lania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz wa-
runków rozliczeñ za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe
odprowadzanie �cieków.

§ 9. Odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹ wodê
i odprowadzone �cieki w oparciu o rachunek wystawiony przez
Zak³ad.

§ 10. 1. Strony okre�laj¹ w umowie okres obrachunkowy,
termin zap³aty oraz skutki niedotrzymania terminu zap³aty, jak
równie¿ sposób uiszczania op³at.

2. W przypadku zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego lub
wodoci¹gowego z powodu nie uiszczenia op³at za pe³ne dwa
okresy obrachunkowe wznowienie dostawy wody poprzez otwar-
cie przy³¹cza nastêpuje po udokumentowaniu przez Odbiorcê
uiszczenia nale¿nych kwot wraz z odsetkami ustawowymi,
op³aceniem kosztów poniesionych przez Zak³ad zwi¹zanych z za-
mkniêciem i otwarciem przy³¹cza oraz zawarciem nowej umowy.

§ 11. Przy rozliczeniach z Odbiorcami, Zak³ad obowi¹zany
jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ Rady Gminy b¹d�
wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 12. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostar-
czenie wody i odprowadzenie �cieków.

Rozdzia³ 5
Warunki przy³¹czenia do sieci oraz techniczne warunki

okre�laj¹ce mo¿liwo�ci dostêpu do us³ug wodoci¹gowo -
kanalizacyjnych

§ 13. 1. Przy³¹czenie nieruchomo�ci do sieci wodoci¹go-
wej lub kanalizacyjnej odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹-
cej siê o przy³¹czenie.

2. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i
kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba, posiadaj¹ca tytu³ praw-
ny do korzystania z nieruchomo�ci, która ma byæ przy³¹czona do
sieci.

3. Osoba, o której mowa w ust. 1, sk³ada w Zak³adzie
wniosek o okre�lenie warunków technicznych przy³¹czenia.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala Za-
k³ad.

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

1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okre�lenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zu¿ycia wody,
c) rodzaju i ilo�ci, a w przypadku przemys³owych odbior-

ców us³ug równie¿ jako�ci odprowadzanych �cieków,
d) przeznaczenia wody,
3) informacje okre�laj¹ce charakterystykê techniczn¹

obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, w szczególno�ci:
a) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce

wodê i odprowadzaj¹ce �cieki,
4) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj¹ca

siê o przy³¹czenie do sieci, powinna za³¹czyæ:
1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z

nieruchomo�ci, której dotyczy wniosek,
2) mapê sytuacyjn¹, okre�laj¹c¹ usytuowanie nierucho-

mo�ci, o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cych sieci wo-
doci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ uzbro-
jenia terenu.

§ 15. 1. Zak³ad wydaje warunki techniczne przy³¹czenia i
przekazuje je wnioskodawcy, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni
od dnia z³o¿enia wniosku.

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

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

kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,
2) przep³yw obliczeniowy wody lub urz¹dzenia sanitarne i

techniczne, w których zu¿ywana jest woda i odprowadzane s¹
�cieki,

3) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,
b) miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
c) jako�ci odprowadzanych �cieków,
4) termin wa¿no�ci warunków przy³¹czenia.

§ 16. Techniczne mo¿liwo�ci �wiadczenia us³ug przy³¹-
czenia nieruchomo�ci do sieci uwarunkowane s¹ usytuowa-
niem nieruchomo�ci wzglêdem sieci oraz zdolno�ci¹ dostawy
wody z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej i przepustowo�ci sieci
kanalizacyjnej.

§ 17.1. Umowa o przy³¹czenie w szczególno�ci okre�la:
1) strony zawieraj¹ce umowê,
2) zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych
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oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów koñ-
cowych, wykonanych przez strony,

3) odpowiedzialno�æ stron za niedotrzymanie warunków
umowy o przy³¹czenie.

§ 18.1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do roz-
poczêcia realizacji prac budowlano-monta¿owych.

2. Przed podpisaniem umowy na dostawê wody lub od-
prowadzanie �cieków, Zak³ad dokonuje odbioru wykonanego
przy³¹cza pod k¹tem warunków technicznych.

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

4. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 3, s¹
potwierdzane przez strony w protoko³ach, których wzory okre�la
Zak³ad.

Rozdzia³ 6
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania ci¹-

g³o�ci us³ug oraz standardy obs³ugi odbiorców us³ug

§ 19. 1. Zak³ad obowi¹zany jest do udzielania na ¿yczenie
Odbiorcy lub z w³asnej inicjatywy, pe³nej informacji dotycz¹cej
realizacji us³ugi, a przede wszystkim informacji taryfowych.

2. Zak³ad zobowi¹zany jest do udzielania odbiorcom us³ug
informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ zaopatrzenia w
wodê i odprowadzania �cieków oraz awarii urz¹dzeñ wodoci¹-
gowych i kanalizacyjnych w sposób zwyczajowo przyjêty.

3. O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug za-
opatrzenia w wodê lub odprowadzanie �cieków, w szczególno-
�ci w przypadku planowanych prac mog¹cych wp³yn¹æ na po-
gorszenie jako�ci dostarczanej wody Zak³ad zobowi¹zany jest
do udzielania odbiorcom us³ug informacji poprzez rozwiesze-
nie w poszczególnych miejscowo�ciach og³oszenia o terminie
rozpoczêcia i zakoñczenia prac.

§ 20. Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzenie w
wodê i odprowadzanie �cieków inaczej, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce zasady w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi, w zwi¹z-
ku z niedotrzymaniem ci¹g³o�ci us³ug i odpowiednich parame-
trów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyj-
nej �cieków:

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

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

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

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

§ 21. Zak³ad zobowi¹zany jest do zawiadomienia Odbior-
ców us³ug o planowanych zmianach warunków technicznych
zaopatrzenia w wodê i odprowadzania �cieków z wyprzedze-
niem umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych wa-
runków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.

§ 22. 1. Odbiorca us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji
dotycz¹cych ilo�ci i jako�ci �wiadczonych us³ug oraz wysoko�ci
op³at za us³ugi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
pi�mie, osobi�cie przez zainteresowanego w siedzibie zak³a-
du, listem poleconym lub za pomoc¹ poczty elektronicznej i roz-
patrywane s¹ przez zarz¹d zak³adu.

3. Zak³ad winien reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie na zg³o-
szone reklamacje. Zak³ad obowi¹zany jest do powiadomienia
zainteresowanego o sposobie za³atwienia reklamacji w termi-
nie 14 dni od daty wp³ywu reklamacji.

§ 23. Zak³ad obowi¹zany jest do bezp³atnego udostêpnie-
nia niniejszego Regulaminu Odbiorcom jego us³ug.

W dniu 22 maja 2003 r. decyzjami Nr WCC/628A/23/W/
OWR/2003/TT i Nr PCC/657A/23/W/OWR/2003/TT Prezes URE
dokona³ zmian koncesji na prowadzenie dzia³alno�ci gospo-
darczej w zakresie wytwarzania ciep³a oraz przesy³ania i dystry-
bucji ciep³a dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Spó³-
ka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ z siedzib¹ w Zawadzkiem.

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 23 kwietnia 2003 r. znak P/143/03, uzupe³-
nionym pismem z dnia 25 kwietnia 2003 r. znak P/148/03, Pre-
zes Zarz¹du Spó³ki wyst¹pi³ z wnioskiem o zmianê koncesji na
prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarza-
nia oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a udzielonych decyzjami
Prezesa URE, na okres do 30 listopada 2008 r.

943
Informacja

z dnia 22 maja 2003r.

o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
w sprawie zmian w koncesjach dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej

"ZAW-KOM" Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ z siedzib¹ w Zawadzkiem.

Zmiana koncesji na wytwarzanie ciep³a polega na zmia-
nie zakresu dzia³alno�ci, odnosz¹cego siê do wielko�ci mocy
zainstalowanej w Ciep³owni Miejskiej, zlokalizowanej w Zawadz-
kiem przy ul. Paderewskiego, w zwi¹zku ze zwiêkszeniem mocy
zainstalowanej o 1,6 MW w wyniku przeprowadzonej moderni-
zacji kot³a. Moc zainstalowana w ww. kot³owni wynosi obecnie
7,4 MW, w 2 kot³ach wodnych opalanych mia³em wêglowym i
jest dostosowana do zapotrzebowania odbiorców ciep³a.

Natomiast, w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a
zmiana polega na pominiêciu w zapisie pkt. 1 dot. przedmiotu i
zakresu dzia³alno�ci okre�lenia wielko�ci mocy �róde³ zasilaj¹-
cych sieci ciep³ownicze nale¿¹ce do Spó³ki.
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Starosta Kluczborski dzia³aj¹c na podstawie § 9 ust. 1
rozporz¹dzenia Misnistra Gospodarki, Pracy  i Polityki Spo³ecz-
nej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu
dzia³ania wojewódzkich i powiatowych spo³ecznych rad do spraw
niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 62), informuje o przyjmo-
waniu zg³oszeñ kandydatów do Powiatowej Spo³ecznej Rady
do spraw Osób Niepe³nosprawnych w Kluczborku od dzia³a-

944

Og³oszenie
Starosty Kluczborskiego

 z dnia 20 maja 2003r.

w sprawie przyjmowania zg³oszeñ kandydatów do Powiatowej Spo³ecznej Rady
do Spraw Osób Niepe³nosprawnych w Kluczborku

j¹cych na terenie Powiatu Kluczborskiego organizacji pozarz¹-
dowych, fundacji oraz jednostek samorz¹du terytorialnego.

Termin nadsy³ania zg³oszeñ: 14 dni od daty og³oszenia.
Adres nadsy³ania zg³oszeñ: Starostwo Powiatowe w Kluczbor-

ku, Wydzia³ Organizacyjny, 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1.

Starosta Kluczborski
Stanis³aw Rakoczy

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. -
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr
98, poz. 1071 ze zm.) oraz na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 i 3
oraz art. 33 ust. 1 i 4 w zwi¹zku z art. 30 ust.1 ustawy - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 ze zm.), Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoje decyzje
z dnia 16 listopada 1998 r. Nr WCC/628/23/W/2/98/BK oraz Nr
PCC/657/23/W/2/98/BK ze zmian¹ z dnia 2 wrze�nia 1999 r.
Nr PCC/657/S/23/373/U/3/99, zgodnie z wnioskiem Spó³ki.

Decyzje z upowa¿nienia Prezesa URE podpisa³ Dyrektor
Po³udniowo-zachodniego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regu-
lacji Energetyki we Wroc³awiu.

       Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
Dyrektor

Wincenty Rêkas


