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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust 1,
art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorz¹dzie gminnym
( Dz. U.z 2001 r.  Nr 142 poz.1591;  2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62,
poz.558, Nr 113, poz.984,  Nr 214, poz.1806.) art. 4, art. 34 ust 3
i 5 oraz art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy
spo³ecznej ( Dz. U. Z 1998 r. Nr 64, poz.414, Nr 106 poz.668, Nr
117, poz. 756 i Nr 162, poz.1118 i 1126; 1999 r. Nr 20, poz.170, Nr
79, poz.885 i Nr 90,poz.1001;  2000 r. Nr 12, poz.136 i Nr 19,
poz.238; 2001 r. Nr 72, poz.748, Nr 88, poz.961, Nr 89, poz.973,
Nr 111, poz.1194, Nr 122, poz.1349 i Nr 154, poz.1792) oraz
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w spra-
wie szczegó³owych zasad i trybu udzielania pomocy w do¿ywia-
niu uczniów w 2003 r. ( Dz.U. Nr 13, poz.133) -  Rada Miejska w
Baborowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Wydatki poniesione na przyznany uczniom szkó³ pod-
stawowych i gimnazjum gor¹cy posi³ek, podlegaj¹ zwrotowi w
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Uchwa³a Nr V/ 42 / 03
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 10 marca 2003 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na �wiadczenia przyznane w ramach zadañ w³asnych
w odniesieniu do do¿ywiania uczniów w szko³ach podstawowych i gimnazjum.

przypadkach okre�lonych w art. 34 ust 3  i 4 ustawy z dnia 29
listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej, na rachunek O�rodka
Pomocy Spo³ecznej w Baborowie do dnia 20-go nastêpnego
miesi¹ca.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy.

§ 3. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomo�ci
poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Gminy oraz og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

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

§ 1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla  terenu us³ug publicznych Ochotniczej  Stra-
¿y Po¿arnej we wsi  ROSTKOWICE, obejmuj¹cy dzia³ki nr 144/2,
145/2, 147/1 i 145/1 oraz czê�æ dzia³ki  147/2 k.m. 1), zwany w
dalszej czê�ci uchwa³y planem.

2. Realizacja obiektów us³ug publicznych Ochotniczej Stra-
¿y Po¿arnej, o których mowa w ust. 1,  stanowi zadanie w³asne
gminy dla realizacji lokalnych celów  publicznych.

§ 2. 1. Przedmiotem  ustaleñ planu jest:
1) teren us³ug publicznych, oznaczony na rysunku planu

symbolem UPi,
2) teren zieleni, oznaczony na rysunku planu symbolem Zi,
3) teren drogi, oznaczony na rysunku planu symbolem KDg,
2. Do czasu zagospodarowania terenów, o których mowa

w ust. 1, zgodnie z ustaleniami planu, dopuszcza siê dotychcza-
sowy sposób ich u¿ytkowania i zagospodarowania.

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

kresie przeznaczenia terenów, o których mowa w §2, standar-
dów ich zagospodarowania, sposobów i standardów kszta³to-
wania zabudowy,  warunków ochrony i kszta³towania �rodowi-
ska, warunków ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury
oraz zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,

2) rysunku planu sporz¹dzonego  na mapie sytuacyjno -
wysoko�ciowej w skali 1 : 500,  stanowi¹cego integraln¹ czê�æ
niniejszej uchwa³y.

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

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

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

�ci�le okre�lone,
3) granice terenów o ró¿nych kategoriach przeznaczenia -

orientacyjne,
4) linie zabudowy - nieprzekraczalne,
5) symbol terenu okre�laj¹cy kategoriê przeznaczenia.
2. Przebieg granic terenów o ró¿nych kategoriach prze-

znaczenia - �ci�le okre�lonych, nie podlega zmianom. Dopusz-
cza siê zmianê przebiegu orientacyjnych granic terenów o ró¿-
nych  kategoriach przeznaczenia -  w dostosowaniu do potrzeb.
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Uchwa³a Nr V/56/03
Rady Miejskiej w Bia³ej

  z dnia 30 kwietnia 2003r.

w sprawie uchwalenia  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego - wie� ROSTKOWICE
- teren us³ug publicznych Ochotniczej  Stra¿y Po¿arnej.

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

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

2) rysunku planu -  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
wykonany na mapie sytuacyjno- wysoko�ciowej w skali 1 : 500,
stanowi¹cy integraln¹ czê�æ niniejszej uchwa³y,

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

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

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

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

7) intensywno�ci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
stosunek sumy powierzchni wszystkich kondygnacji naziemnych
budynku/budynków, liczonych po zewnêtrznym obrysie murów,
do powierzchni dzia³ki budowlanej, lub jej czê�ci usytuowanej w
granicach terenu o wskazanej kategorii przeznaczenia,

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - to zakaz sytuowa-
nia obiektów budowlanych bli¿ej krawêdzi jezdni lub granicy tra-
sy drogi, ni¿ pozwala na to ustalona rysunkiem planu lub tre�ci¹
uchwa³y nieprzekraczalna linia zabudowy,

9) dachu symetrycznym - nale¿y przez to rozumieæ dach
kryj¹cy g³ówn¹ bry³ê budynku, o jednakowych k¹tach nachylenia
g³ównych po³aci dachowych, zbiegaj¹cych siê w jednej kalenicy,
z wy³¹czeniem kszta³tu lukarn i innych form do�wietlenia podda-
sza u¿ytkowego oraz pokrycia innych elementów budynku.

§ 6.1. UPi  - teren us³ug publicznych, z przeznaczeniem
podstawowym pod us³ugi bezpieczeñstwa oraz ochrony ludzi i
mienia (Ochotnicza Stra¿ Po¿arna) z towarzysz¹cymi funkcjami
magazynowo-sk³adowymi.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) obiekt  przystanku komunikacji masowej,
2) wbudowane us³ugi kultury, w tym szczególnie klub stra-

¿aka z pomieszczeniami towarzysz¹cymi,
3) budynki gospodarcze,
4) zieleñ towarzysz¹ca z ma³¹ architektur¹,
5) urz¹dzenia komunikacji oraz sieci i urz¹dzenia lokalnej

infrastruktury technicznej, z wy³¹czeniem anten nadawczych
emituj¹cych promieniowanie niejonizuj¹ce.

3. Dla terenu us³ug publicznych UPi ustala siê:
1) Dopuszcza siê powiêkszenie terenu  UPi kosztem dzia³-

ki nr 147/2 za zgod¹ w³a�ciciela.
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2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max 100% powierzchni

terenu,
b) intensywno�æ zabudowy - max  1,6 powierzchni terenu,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy pasa drogo-

wego drogi powiatowej nr 27-208 i od drogi KDg - istniej¹ca; od
strony drogi KDg dopuszcza siê zachowanie dotychczasowego
sytuowania budynku istniej¹cego i nowego; zaleca siê jednak
nowy budynek sytuowaæ w granicy dzia³ki 145/2,

d) wjazd na teren z drogi powiatowej nr 27-208 relacji Bia³a
- G³ogówek,

e) nieprzekraczalna wysoko�æ budynku - 2 kondygnacje
nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 5m od
poziomu terenu do okapu dachu; dach spadzisty-symetryczny
(zgodnie z § 5 pkt. 9), o k¹tach nachylenia g³ównych po³aci da-
chowych 40-50o; na czê�ci budynku zachowaæ sytuowanie da-
chu kalenic¹ prostopadle do drogi powiatowej nr 27-208; wiel-
ko�ci¹ szczytu nawi¹zaæ do budynku istniej¹cego lub historycz-
nej zabudowy wsi; zaleca  siê pokryæ dachem spadzistym wie¿ê
stra¿nicy.

3) Warunki  ochrony �rodowiska:
a) rozbiórka budynków zrealizowanych przed 1945r., zu¿y-

tych technicznie, w oparciu o wytyczne, uzgodnienia i decyzjê w³a-
�ciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,

b) przy rozbudowie i modernizacji budynku istniej¹cego
zachowaæ wie¿ê stra¿nicy oraz jej zewnêtrzny wystrój architekto-
niczny - projekt budowlany wymaga opinii w³a�ciwego  woje-
wódzkiego konserwatora zabytków,

c) roboty ziemne wykonywaæ  pod nadzorem archeologicz-
nym instytucji lub osoby uprawnionej; o dokonanych znaleziskach
archeologicznych niezw³ocznie zawiadomiæ pañstwow¹ s³u¿bê
ochrony zabytków i w³a�ciwy urz¹d gminy oraz podporz¹dkowaæ
siê ich zaleceniom,

d) zminimalizowaæ wycinkê drzewostanu; usuniêcie drzew
na zasadach okre�lonych przepisami szczególnymi,

e) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kana-
lizacji deszczowej lub gruntu i cieków wodnych, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi,

f) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê.

4) Zasady wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹:
a) zaopatrzenie  w wodê - z komunalnej sieci wodoci¹go-

wej,
b) zasilanie elektroenergetyczne - przy³¹czem kablowym nn,

na warunkach zarz¹dcy sieci,
c) �cieki bytowo-gospodarcze - odprowadziæ do szczel-

nego zbiornika okresowo wybieranego, zlokalizowanego na te-
renie UPi, KDg lub Zi,  oraz na komunaln¹ oczyszczalniê �cie-
ków; docelowo do komunalnej kanalizacji sanitarnej,

d) zaopatrzenie w ciep³o - ogrzewanie elektryczne; dopusz-
cza siê ogrzewanie z indywidualnych �róde³ ciep³a na paliwa ni-
skoemisyjne lub na paliwa sta³e, z wykorzystaniem urz¹dzeñ ni-
skoemisyjnych.

e) odpady bytowe - odprowadziæ na sk³adowisko  komu-
nalne; postêpowanie z odpadami innymi - zgodne z przepisami
szczególnymi.

§ 7. 1. KDg - teren drogi, z przeznaczeniem  podstawowym
pod  drogê gospodarcz¹  transportu rolnego.

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) sieci i urz¹dzenia lokalnej  infrastruktury technicznej, w tym

szczególnie zbiornik  na �cieki bytowo-gospodarcze z terenu UPi,
2) zieleñ izolacyjna.

3. Dla terenu drogi KDg z ustala siê:
1) Warunki techniczne:
a) szeroko�æ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹-

cych -  istniej¹ca, jednak nie mniej ni¿ 4m,
b) elementy przekroju:
- jezdnia szer. min. 3m,
c) zachowaæ istniej¹ce uzbrojenie na- i podziemne oraz

zjazdy gospodarcze na przyleg³e tereny zabudowane i rolne.
2) Warunki ochrony �rodowiska:
a) glebê z terenu inwestycji wykorzystaæ gospodarczo,
b) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do grun-

tu i cieków wodnych, zgodnie z przepisami szczególnymi,
c) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê.

§ 8.1. Zi - teren zieleni, z przeznaczeniem  podstawowym
pod zadrzewienia o funkcji glebo- i wodochronnej.

2.  Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) niezbêdne ci¹gi piesze z ma³¹ architektur¹,
2) sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury technicznej,

w tym szczególnie zbiornik  na �cieki bytowo-gospodarcze z
terenu UPi.

3. Dla terenu zieleni  Zi ustala siê:
1) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) intensywno�æ zainwestowania - max 5% powierzchni

terenu,
b) dokonaæ nasadzeñ zieleni niskiej i �redniowysokiej;

zaleca siê stosowaæ gatunki krzewów zgodnych z siedliskiem,
c) lokalizacja zbiornika na �cieki bytowo-gospodarcze z

terenu UPi nie mo¿e spowodowaæ wycinki istniej¹cego drze-
wostanu.

2) Warunki ochrony �rodowiska:
a) realizacja funkcji przeznaczenia uzupe³niaj¹cego wy-

maga zapobiegania erozji gleb,
b) zakaz dokonywania wycinki drzew - dopuszcza siê tyl-

ko ciêcia pielêgnacyjne.

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

1) 0% dla terenów, objêtych niniejszym planem.

§ 10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Bia³ej.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Joachim Kosz
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Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
�cieków (Dz. U. Nr 72 , poz. 747 ) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr
142, poz. 1591 z po�n. zm. )- Rada Miejska w Dobrodzieniu
uchwala:

§1. Uchwala siê  Regulamin dostarczania wody  i odpro-
wadzania �cieków obowi¹zuj¹cy na terenie Gminy Dobrodzieñ.
Regulamin stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

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

§ 3.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej opubliko-
wania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Joachim Kiwic

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/38/03

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 3 kwietnia 2003 r.

 R E G U L A M I N
dostarczania wody i odprowadzania �cieków

ROZDZIA£  I
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrze-
nia w wodê oraz zbiorowego odprowadzania �cieków realizo-
wanego przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Dobrodzieniu na terenie miasta i gminy Dobrodzieñ, zwanym
dalej Zak³adem.

2. Ilekroæ w Regulaminie u¿ywa siê okre�lenia "ustawa",
nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio-
rowym zaopatrzeniu w  wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cie-
ków (Dz.U. Nr 72 poz. 747).

§ 2. Dostarczanie wody lub odprowadzanie �cieków od-
bywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub od-
prowadzaniu �cieków zawartej miêdzy Zak³adem a Odbiorc¹,
która ma charakter umowy cywilno-prawnej.

ROZDZIA£  II
Zawieranie umów

§ 3.   Przysz³y Odbiorca przedk³ada w/w dokumenty w Dziale
Mistrzów, a   nastêpnie po wyja�nieniu ewentualnych w¹tpliwo-
�ci i uzupe³nieniach, kieruje Odbiorcê do Dzia³u obs³ugi klienta,
gdzie zostaje przed³o¿ony projekt umowy. Po zapoznaniu i nie
wniesieniu uwag, zostaje sporz¹dzona stosowna umowa .

§ 4. 1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokre�lony lub
okre�lony.

2. Umowa zawarta na czas nieokre�lony winna dopusz-
czaæ jej rozwi¹zanie za wypowiedzeniem lub za porozumieniem
stron.

3. Umowa winna okre�laæ nadto mo¿liwo�æ jej rozwi¹za-
nia w przypadkach okre�lonych przepisami Kodeksu cywilnego
oraz art. 8 ustawy.

4. Wyga�niêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez
Zak³ad �rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzy-
stanie z us³ug, o czym informuje pisemnie Odbiorcê.

ROZDZIA£ III
Obowi¹zki Zak³adu

§ 5. 1. Woda do picia i na potrzeby gospodarcze winna
odpowiadaæ jako�ciowo wymaganiom okre�lonym  w/w rozpo-
rz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. (Dz. U.z
2003 r. 203 poz. 1718 ).

2. Badania wody s¹ wykonywane w cyklu co 2 miesi¹ce
przez Powiatow¹ Stacjê Sanitarno - Epidemiologiczn¹ w Ole-
�nie, a w razie potrzeby czê�ciej, niezale¿nie od kontrolnych
badañ przez tê Stacjê  i w innych terminach (kontrole). Wyniki
badañ stanowi¹ podstawê Zak³adu do analiz i s¹ przekazywane
do wiadomo�ci Urzêdu Miasta i Gminy w Dobrodzieniu.

§ 6. W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej
12 godzin, Zak³ad  zapewnia zastêpczy punkt poboru wody i
informuje Odbiorcê o jego lokalizacji poprzez og³oszenia w for-
mie pisemnej b¹d� innej w zale¿no�ci od usytuowanego punk-
tu. Zak³ad zapewnia ci¹g³¹ dostawê wody do tego punktu, jak
te¿ odpowiada za jej jako�æ.

§ 7. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w do-
stawie wody Zak³ad informuje Odbiorców, co najmniej na dwa
dni przed planowanym terminem, poprzez telefoniczne informo-
wanie (punkty pobieraj¹ce zbiorowo wodê np. piekarnie, szpi-
tal, O�rodek Szkolno-Wychowawczy, przedszkola, zak³ady zbio-
rowego �ywienia itp.), og³oszenia we wszystkich najbardziej
uczêszczanych punktach, radio Dobrodzieñ i inne w zale¿no�ci
od mo¿liwo�ci i potrzeb.

§ 8. 1 Zak³ad zapewnia ca³odobow¹ obs³ugê w zakresie prawi-
d³owego funkcjonowania urz¹dzeñ wodno-kanalizacyjnych :

- w dni robocze od 600-1400 w siedzibie Zak³adu, tj. Dobro-
dzieñ, ul. Piastowska 25,

- w ramach pogotowia awaryjnego, zgodnie z og³osze-
niem umieszczonym na tablicy og³oszeñ na zewn¹trz  budynku
Zak³adu oraz na wszystkich budynkach mieszkalnych bêd¹cych
w administracji Zak³adu.

Tre�æ og³oszenia brzmi :
 P o g o t o w i e   a w a r y j n e
   Awarie mo¿na zg³aszaæ :
-  w Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w

Dobrodzieniu ul. Piastowska 25 w godz. 600-1400 w dniach od
poniedzia³ku do pi¹tku tel. 357-53-30 ;    357-53-51 ; 357-55-34
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-  u dy¿uruj¹cych pracowników wed³ug nastêpuj¹cego
harmonogramu, po godzinach  pracy, oraz w dni wolne.

P o g o t o w i e   el e k t r y c z n e
- Pan B¹k Zbigniew (elektryk)   od 1 do 15 ka¿dego mie-

si¹ca   zamieszka³y : Ligota Dobrodzieñska,  ul. Wojska Polskie-
go 29

- Pan Goj Reinhard  (elektryk)   pe³ni dy¿ur domowy przez
ca³y miesi¹c   zamieszka³y : Dobrodzieñ,  ul. Piastowska 12  -
tel. 353-60-76.

P o g o t o w i e   w o d n o - k a n a l i z a c y j n e
- Pan Ga� Ginter      od  1 do 15 ka¿dego miesi¹ca
 zamieszka³y : Dobrodzieñ, ul. �wierczewskiego 29  tel.

353-60-77
- Pan Miko³ajczyk Ryszard   od 16 do koñca ka¿dego miesi¹ca
zamieszka³y : Dobrodzieñ,ul. Ch³opska 1/20   tel. 353-62-39
- Pan Sznajder Adam   pe³ni dy¿ur przez ca³y miesi¹c
   zamieszka³y : Dobrodzieñ, ul. Powstañców �l¹skich 53

tel. 353-62-23

U W A G A
Wszystkie awarie po godzinach pracy nale¿y bezzw³ocz-

nie zg³aszaæ bezpo�rednio dy¿uruj¹cym w/w pracownikom.

   Odpowiedzialnym za prawid³owe funkcjonowanie pracy
podczas ewentualnych awarii jest mistrz dzia³u wod-kan n/Za-
k³adu Pan Kuc Diter  zamieszka³y : Dobrodzieñ,ul. H. Sawickiej 9
tel. 357-56-76.

2. Zak³ad nie ponosi odpowiedzialno�ci za przerwy lub
niedobór wody w przypadku  :

- przerw w dostawie energii elektrycznej, maj¹cej wp³yw
na funkcjonowanie wodoci¹gu, szczególnie na ujêciach nie
wyposa¿onych w agregaty pr¹dotwórcze, tj. w Szemrowicach i
Makowczycach,

- niezawinionej przez Zak³ad awarii sieci lub ujêcia wody,
- wzrostu zapotrzebowania na wodê ponad wydajno�æ sta-

cji wodoci¹gowej.
1. Zak³ad w szczególnych przypadkach  (np. susze, awa-

rie) zastrzega sobie prawo  limitowania dostawy wody, za zgod¹
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrodzieñ.

ROZDZIA£ IV
Sposób rozliczeñ

§ 9.  Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbio-
rowe odprowadzenie �cieków s¹ prowadzone przez Zak³ad z
odbiorcami us³ug na podstawie okre�lonych w taryfach cen i
stawek op³at oraz ilo�ci dostarczanej wody i odprowadzonych
�cieków, zgodnie z zawart¹ umow¹.

§ 10.  W przypadku braku wodomierza ilo�æ zu¿ytej wody
okre�la siê na podstawie norm zu¿ycia - zgodnie z rozporz¹dze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz.U. Nr 8
poz. 70).

§ 11.  Strony okre�laj¹ w umowie okres obrachunkowy
oraz skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób
uiszczania op³at.

2. Nale¿no�æ z tytu³u dostarczonej wody i odprowadzo-
nych �cieków, Odbiorca zobowi¹zany jest regulowaæ systema-
tycznie na rzecz Zak³adu , za miesi¹c poprzedni zaliczkowo do
10-go dnia ka¿dego nastêpnego miesi¹ca, za miesi¹c nastêp-
ny w oparciu o otrzymane od Zak³adu pisemne rozliczenie.

3. Nale¿no�æ, o której mowa w pkt. 2 ,Odbiorca obowi¹za-
ny jest regulowaæ w Kasie Zak³adu w Dobrodzieniu przy ul. Pia-

stowska 25 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 730-1200 lub po-
przez wp³atê na konto Zak³adu w B.S. Le�nica o/Dobrodzieñ.

4. Wniesienie przez Odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania nale¿no�ci.

§ 12. Przy rozliczeniu z Odbiorcami, Zak³ad obowi¹zany
jest stosowaæ taryfy zatwierdzone uchwa³¹ Rady Miejskiej.

ROZDZIA£ V
Warunki przy³¹czenia do sieci

§ 13. 1. Pod³¹czenie nieruchomo�ci do sieci wodoci¹go-
wej lub kanalizacyjnej odbywa siê na pisemny wniosek upraw-
nionej osoby fizycznej lub prawnej.

2. Zak³ad po przedstawieniu wniosku, wydaje warunki
techniczne na przy³¹czenie nieruchomo�ci.

3. Warunkiem przyst¹pienia do wykonania robót przy³¹-
czeniowych jest wcze�niejsze uzgodnienie dokumentacji tech-
nicznej z Zak³adem.

4. Przed pod pisaniem umowy na dostawê wody lub od-
prowadzanie �cieków Zak³ad po otrzymaniu kompletnej doku-
mentacji technicznej wraz z geodezyjn¹ inwentaryzacj¹ powyko-
nawcz¹ dokona odbioru wykonanego przy³¹cza pod k¹tem spe³-
nienia warunków technicznych.

§ 14.  Zak³ad uprawniony jest do pobierania op³at w wyso-
ko�ciach okre�lonych w taryfie.

ROZDZIA£ VI
Obs³uga i prawa odbiorcy us³ug

§ 15. Zak³ad zobowi¹zany jest do udzielenia na ¿yczenie
klienta lub z w³asnej inicjatywy, pe³nej informacji dotycz¹cej re-
alizacji us³ug, a przede wszystkim informacji taryfowych, zapo-
znania z wynikami posiadanych analiz wody itp.

§ 16. Zak³ad winien reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie na
zg³oszone reklamacje nie d³u¿ej ni¿ w ci¹gu 3 dni, bez wzglêdu
czy zg³oszenie nast¹pi³o w ramach pogotowia awaryjnego b¹d�
innego powiadomienia.

§ 17. O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug
zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania �cieków, Zak³ad wi-
nien uprzedziæ odbiorców analogicznie jak w przypadkach pla-
nowanych przerw w dostawie wody (§ 8).

ROZDZIA£ VII
 Prawa Zak³adu

§ 18. Zak³ad ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do sieci
je�li przy³¹czenie zosta³o wykonane bez uzyskania zgody Zak³a-
du b¹d� zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi i uzgodnion¹ dokumentacj¹, jak te¿ nie dostarczo-
no do Zak³adu kompletu wymaganej dokumentacji..

§ 19. Zak³ad ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na do-
stawê wody lub odprowadzanie �cieków, gdy wnioskodawca
nie spe³nia warunków okre�lonych w art. 6 ustawy.

§ 20. Zak³ad mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umo-
wy na dostawê wody lub odprowadzanie �cieków, je�li wnio-
skodawca nie usun¹³ przeszkód, bêd¹cych przyczyn¹ zaniecha-
nia �wiadczenia w/w us³ug.

§ 21. Ka¿dy pracownik Zak³adu posiada odpowiedni¹ le-
gitymacjê s³u¿bow¹ oraz identyfikator wg poni¿szych wzorów:
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ROZDZIA£ VIII
Obowi¹zki odbiorców us³ug

§ 22. Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiasto-
wego powiadomienia Zak³adu o wszelkich stwierdzonych uszko-
dzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego,
w tym o ewentualnym zerwaniu plomby.

Za zerwanie lub uszkodzenie plomby wodomierza, Zak³ad
obci¹¿y Odbiorcê ilo�ci¹ wody, która mo¿e przep³yn¹æ pe³nym
przekrojem za okres od ostatniego odczytu.

§ 23. Odbiorca zobowi¹zany jest do powiadamiania Zak³a-
du o zmianach w³asno�ciowych nieruchomo�ci lub zmianach
u¿ytkownika lokalu.

§ 24. Odbiorca winien powiadomiæ Zak³ad o wszelkich zmia-
nach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹ mieæ
wp³yw na dzia³anie sieci.

§ 25. Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulo-
wania nale¿no�ci za dostawê wody i odprowadzanie �cieków -
zgodnie z zawart¹ umow¹.

§ 26. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodaro-
waæ wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.

ROZDZIA£ IX
Postanowienia koñcowe

§ 27. W sprawach nie objêtych niniejszym Regulami-
nem obowi¹zuj¹ przepisy ustawowe, a w szczególno�ci usta-
wy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu �cieków wraz z przepisami wyko-
nawczymi wydanymi na podstawie wymienionej ustawy.

§ 28. Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
zobowi¹zany jest do udostêpnienia niniejszego Regulaminu
odbiorcom jego us³ugi.

§ 29. Zmian w Regulaminie mo¿na dokonaæ tylko w for-
mie pisemnej.

§ 30. Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr VI/38/93 z dnia 3 kwietnia 2003r.

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o
finansach publicznych  /Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148/ - Rada
Miejska w Gorzowie �l¹skim uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwa³a okre�la szczegó³owe zasady i tryb umarza-
nia, odraczania terminu zap³aty oraz rozk³adania na raty wierzy-
telno�ci jednostek organizacyjnych gminy z tytu³u nale¿no�ci pie-
niê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy - Ordyna-
cja podatkowa.

§ 2. 1. Umarzanie wierzytelno�ci jednostek organizacyj-
nych gminy oraz udzielanie ulg w sp³acaniu nale¿no�ci pieniê¿-
nych nie podlegaj¹cych przepisom ustawy Ordynacja podatko-
wa nastêpuje w drodze decyzji i nale¿y do kompetencji:

1) Kierownika jednostki organizacyjnej gminy - je¿eli na-
le¿no�æ nie  przekracza 1.000 z³,

2) Burmistrza Gorzowa �l¹skiego - je¿eli nale¿no�æ  prze-
kracza 1.000 z³.

2. Burmistrz Gorzowa �l¹skiego w okresach pó³rocznych
sk³ada informacjê Radzie Miejskiej o udzielonych umorzeniach.

§ 3. 1. Wierzytelno�æ mo¿e byæ umorzona w ca³o�ci lub
czê�ci, je¿eli:

1) w wyniku postêpowania egzekucyjnego lub na podsta-
wie innych okoliczno�ci lub dokumentów stwierdzono, ¿e d³u¿nik
nie posiada maj¹tku, z którego mo¿na by dochodziæ nale¿no�ci,

2) w wyniku egzekucji z maj¹tku d³u¿nika, d³u¿nik lub osoby
pozostaj¹ce na jego utrzymaniu byliby pozbawieni niezbêdnych
�rodków utrzymania,

3) d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c ¿adnego maj¹tku lub
pozostawi³ nieruchomo�ci nie podlegaj¹ce egzekucji na pod-
stawie odrêbnych przepisów,

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpo-
waniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty przewy¿szaj¹cej wy-
datki egzekucyjne,

5) nie mo¿na ustaliæ osoby d³u¿nika,
6) przemawia za tym wa¿ny interes jednostki lub spo-

³eczny.

2. Umorzenie zaleg³o�ci, za któr¹ odpowiada solidarnie
wiêcej ni¿ jeden d³u¿nik, mo¿e nast¹piæ, gdy okoliczno�ci uza-
sadniaj¹ce umorzenie zachodz¹ co do wszystkich zobowi¹za-
nych.

3. Umorzenie nale¿no�ci g³ównej poci¹ga za sob¹ umo-
rzenie nale¿nych odsetek i kosztów dochodzenia nale¿no�ci.

Je¿eli umorzenie dotyczy czê�ci nale¿no�ci g³ównej, w
odpowiednim stosunku do tej nale¿no�ci podlegaj¹ umorze-
niu odsetki i koszty dochodzenia nale¿no�ci.

4. Je¿eli decyzja o umorzeniu dotyczy tylko czê�ci nale¿-
no�ci, w decyzji nale¿y okre�liæ termin zap³aty pozosta³ej czê-
�ci nale¿no�ci. Je¿eli d³u¿nik nie dotrzyma³ terminu zap³aty,
decyzja o umorzeniu mo¿e byæ ca³kowicie cofniêta.

§ 4. 1. W przypadkach gospodarczo uzasadnionych lub
zas³uguj¹cych z innych przyczyn na uwzglêdnienie, Burmistrz
Gorzowa �l. mo¿e odroczyæ termin zap³aty nale¿no�ci lub roz-
³o¿yæ nale¿no�æ na raty, bior¹c pod uwagê mo¿liwo�ci p³atni-
cze d³u¿nika oraz uzasadniony interes wierzyciela.
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Uchwa³a Nr V/21/2003
Rady Miejskiej w Gorzowie �l¹skim
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w sprawie szczegó³owych zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg  w sp³acaniu wierzytelno�ci jednostek
organizacyjnych  gminy.
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2. Od nale¿no�ci, której termin zap³aty odroczono, lub któr¹
roz³o¿ono na raty,  nie pobiera siê odsetek za zw³okê za okres od
wydania decyzji do up³ywu terminu zap³aty okre�lonych w decy-
zji.

3. Je¿eli d³u¿nik nie sp³aci w terminie albo w pe³nej wyso-
ko�ci rat ustalonych w decyzji, pozosta³a do sp³aty nale¿no�æ
staje siê natychmiast wymagaln¹ wraz z nale¿nymi odsetkami
za zw³okê, w tym równie¿ z odsetkami, o których mowa w ust.2.

§ 5. 1. Nale¿no�æ mo¿e byæ umorzona na wniosek d³u¿ni-
ka lub z inicjatywy wierzyciela.

Odroczenie terminu zap³aty lub roz³o¿enie na raty mo¿e
nast¹piæ jedynie na wniosek d³u¿nika.

2. Je¿eli z wnioskiem o umorzenie nale¿no�ci lub zasto-
sowanie ulg wyst¹pi d³u¿nik, a decyzja w tej sprawie nie nale¿y
do wierzyciela, podjêcie decyzji nastêpuje po zasiêgniêciu opi-
nii wierzyciela (kierownika jednostki).

§ 6. Organ uprawniony mo¿e cofn¹æ swoj¹ decyzjê o umo-
rzeniu lub udzieleniu ulg w sp³acaniu nale¿no�ci, je¿eli wyjdzie
na jaw, ¿e dowody, na podstawie których nale¿no�æ umorzono

lub udzielono ulg w jej sp³aceniu okaza³y siê fa³szywe, b¹d� ¿e
decyzja zosta³a wydana w wyniku przestêpstwa, albo ¿e d³u¿nik
wprowadzi³ ten organ w b³¹d co do okoliczno�ci, które stanowi³y
podstawê do umorzenia lub udzielenia ulg w sp³acaniu nale¿-
no�ci.

§ 7. Uchwa³a nie ma zastosowania do umów kupna -
sprzeda¿y mienia komunalnego.

§ 8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Go-
rzowa �l¹skiego.

§ 9. Traci moc uchwa³a Nr 48/VIII/99 Rady Miejskiej w
Gorzowie �l¹skim z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie szczegó³o-
wych zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w sp³acaniu
wierzytelno�ci jednostek organizacyjnych gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady
  Roman Neugebauer

 Na podstawie art.17 ust.1,art.18 ust.1.2 i 3 ustawy z dnia
29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej/ Dz.U. z 1998 r. Nr 64,
poz.414, Nr 106, poz.668, Nr 117, poz.756, Nr 162, poz.1118 i
1126,  1999r, Nr 20,poz.170,Nr 90,poz.1001, 2000r.  Nr 19,
poz.238, Nr 12,poz.136,  2001r. Nr 72, poz.748, Nr 88, poz.961,
Nr 89, poz.973, Nr 111, poz.1194, Nr 122, poz.1349, Nr 154,
poz.1792,  2003r. Nr 7, poz.79/  -  Rada  Miejska   u c h w a l a ,  co
nastêpuje:

 §1.Us³ugi opiekuñcze przyznaje siê osobom samotnym,
które z powodu wieku, stanu zdrowia, niepe³nosprawno�ci lub
innych przyczyn wymagaj¹ pomocy innych osób, a s¹ jej pozba-
wione.

§ 2. Us³ugi opiekuñcze mog¹ byæ równie¿ przyznane oso-
bom, które wymagaj¹ pomocy innych osób, a rodzina nie mo¿e
takiej pomocy zapewniæ.

§ 3. Us³ugi opiekuñcze obejmuj¹ pomoc w zaspokajaniu
codziennych potrzeb ¿yciowych, opiekê higieniczn¹, zalecon¹
przez lekarza pielêgnacjê, pomoc mieszkaniow¹, sprawy urzê-
dowe i zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

§ 4. Odp³atno�æ za us³ugi opiekuñcze ustala siê zgodnie z
za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr    V/ 26 / 20003
 Rady  Miejskiej  w  Gorzowie  �l¹skim

 z  dnia  7  maja 2003r.

  w  sprawie szczegó³owych zasad przyznawania, trybu ustalania oraz pobierania  op³at za us³ugi opiekuñcze.

 § 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach /bardzo
niskie �wiadczenie, d³ugotrwa³a choroba, czêsty pobyt w szpita-
lu, wydatki na leki/, osoba zainteresowana mo¿e  byæ na jej
wniosek lub wniosek pracownika socjalnego,  czê�ciowo lub
ca³kowicie zwolniona z ponoszenia odp³atno�ci.

§ 6. Kwoty za �wiadczone us³ugi opiekuñcze s¹  przekazy-
wane na konto Urzêdu Miejskiego w Gorzowie �l¹skim w termi-
nie do 30-go dnia ka¿dego miesi¹ca.

 § 7. Wykonanie uchwa³y powierza siê  Burmistrzowi Go-
rzowa �l¹skiego.

 § 8. Traci moc  uchwa³a  Nr I/1/2000 Rady Miejskiej w
Gorzowie �l¹skim z dnia 3 lutego 2000r.  w sprawie szczegó³o-
wych zasad przyznawania,  trybu ustalania oraz pobierania op³at
za us³ugi opiekuñcze.

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

Przewodnicz¹cy Rady
  Roman Neugebauer
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Na podstawie art. 34 ust. 1 w zwi¹zku z art. 13 ust. 1, pkt 6a
ustawy z dnia 16 pa�dziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 145, poz. 1623) - Rada
Miejska w Grodkowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1.Uznaje siê za pomniki przyrody piêæ drzew:
1. D¹b szypu³kowy rosn¹cy na dzia³ce nr 16/2 PGR w Osie-

ku Grodkowskim,
2. Mi³orz¹b dwuklapowy rosn¹cy na dzia³ce nr 28 PGR w

Wierzbniku,
3. Platan klonolistny rosn¹cy na dzia³ce nr 24 PGR w

Wierzbniku,
4. D¹b szypu³kowy rosn¹cy na dzia³ce nr 70A w Dêbinie

gm. Grodków,
5. D¹b szypu³kowy rosn¹cy na dzia³ce nr 70A w Dêbinie

gm. Grodków,

§ 2. Ochrona wymienionych drzew polega na wprowadze-
niu nastêpuj¹cych nakazów i zakazów:

1. Nakazuje siê wytyczyæ wokó³ pomników przyrody sferê
ko³ow¹ o promieniu 5m.

2. Zabrania siê pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania
drzew,

Na podstawie art.12 pkt l i art. 27 ust. l ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz.l592;  2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 220, poz. 1688,  Nr 214, poz. 1806)  -  Rada Powiatu
uchwala, co nastêpuje :

§1. § 52 ust. 2 Statutu Powiatu Kêdzierzyñsko - Koziel-
skiego otrzymuje brzmienie:

"2. W sk³ad Zarz¹du Powiatu wchodz¹: Starosta jako jego
Przewodnicz¹cy, Wicestarosta oraz pozostali cz³onkowie w licz-
bie 2 osób."

§2. Traci moc uchwa³a Rady Powiatu Nr II/8/2002 z dnia
29 listopada 2002r. w sprawie ustalenia liczby cz³onków Zarz¹-
du Powiatu Kêdzierzyñsko - Kozielskiego.

3. Zabrania siê palenia ognisk w bliskim otoczeniu drzew,
4. Zabrania siê umieszczania tablic, napisów, og³oszeñ

reklamowych i innych znaków nie zwi¹zanych z ochron¹ drzew,
5. Zabrania siê prowadzenia dzia³alno�ci przemys³owej

w pobli¿u drzew,
6. Zabrania siê wysypywania, zakopywania i wylewania

odpadów lub innych nieczysto�ci w strefie ochronnej drzewa i
jej pobli¿u,

7. Zabrania siê zmiany stosunków wodnych.

§ 3. Chronione drzewa oznacza siê tablic¹ urzêdow¹ in-
formuj¹c¹ o objêciu ochron¹ i wprowadzonych zakazach.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Grod-
kowa.

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

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Marian Letki
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Uchwa³a Nr V / 35 /03
Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 30 kwietnia 2003r.

w sprawie uznania za pomniki przyrody piêciu drzew .
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Uchwa³a Nr VI/52/2003
Rady Powiatu Kêdzierzyñsko-Kozielskiego

z dnia 23 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kêdzierzyñsko-Kozielskiego.

§3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu

Teodor Bek
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Na podstawie art.17, art.18 ust. 1 ustawy z dnia 29 listo-
pada 1990r. o pomocy spo³ecznej /Dz.U.z 1998r. Nr 64, poz.414
z pó�n. zm./ oraz art.18 ust.2 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591/
- Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala:

§ 1. W  §8 ust. 1 uchwa³y Nr XXVI/132/96 z dnia 25 listopa-
da 1996r. w sprawie zasad przyznawania i odp³atno�ci za us³ugi
opiekuñcze oraz zasad zwalniania od op³at i trybu ich pobiera-
nia zmienionej uchwa³¹ Nr XXXVII/202/98 z dnia 16 lutego 1998r.
uchwa³¹ Nr VIII/44/99 z dnia 23 kwietnia 1999 r. oraz uchwal¹
Nr XXVI/166/2001 z dnia 30 marca 2001r. w miejsce stawki
"10,00 z³"  wstawia siê "13,00z³." .

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591/
art.34 ust.5 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy spo-
³ecznej /Dz.U.z 1998r. Nr 64 poz.414 z pó�n. zm./, § 2  rozporz¹-
dzenia  Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie
szczegó³owych zasad i trybu udzielania pomocy w do¿ywianiu
uczniów w 2003r. /Dz.U. z 2003r. Nr 13 poz. 133/-Rada Miejska w
Kolonowskiem uchwala:

§ 1. W przypadku,  gdy dochód na osobê w rodzinie ucznia
przekracza 200% dochodu, o którym mowa w art.4 ust. 1 ustawy
z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy spo³ecznej,  wydatki ponie-
sione na przyznany posi³ek dla uczniów szkó³ podstawowych i
gimnazjum podlegaj¹ zwrotowi i winny byæ wp³acone w terminie
do 15 nastêpnego miesi¹ca na konto Miejsko-Gminnego O�rod-
ka Pomocy Spo³ecznej w Kolonowskiem.

§ 2. W  uzasadnionych przypadkach kierownik O�rodka
Pomocy Spo³ecznej w Kolonowskiem mo¿e odst¹piæ od ¿¹da-

936

Uchwa³a Nr V/28/03
Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 20 marca 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXVI/132/96 z dnia 25 listopada 1996r. w sprawie zasad przyznawania
i odp³atno�ci za us³ugi opiekuñcze oraz zasad zwalniania od op³at i trybu ich pobierania.

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kolo-
nowskiego.

§ 3. Uchwala podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w
Urzêdzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem, w poszczególnych
miejscowo�ciach oraz Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej opubliko-
wania w dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Herbert Wac³awczyk
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Uchwa³a Nr V/29/03
Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 20 marca 2003 r.

w sprawie okre�lenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na przyznany posi³ek dla uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjum.

nia zwrotu nale¿no�ci, o których mowa w § 1,  je¿eli zwrot taki
móg³by siê przyczyniæ do pogorszenia sytuacji finansowej rodzi-
ny, a w szczególno�ci je¿eli rodzina dozna szkody na skutek
klêski ¿ywio³owej, zdarzenia losowego, d³ugotrwa³ej choroby.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kolo-
nowskiego.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w
Urzêdzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem, w poszczególnych
miejscowo�ciach oraz Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej opubliko-
wania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Herbert Wac³awczyk
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Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o
utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz.
622; 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770; 2000 r. Nr 22 poz.
272; 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800; 2002 r. Nr 113,
poz. 984 ; 2003 r. Nr 7, poz. 78) i art. 40 ust. ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806)  uchwala
siê, co nastêpuje:

§ 1. W § 13 za³¹cznika do uchwa³y Nr XLV/278/02 Rady
Miejskiej w Le�nicy z dnia 5 wrze�nia 2002 r. w sprawie szcze-
gó³owych zasad utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie gminy
(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 102, poz. 1331) dodaje siê ust. 4 w brzmie-
niu:

"4. Pozbywanie siê odpadów mo¿e nastêpowaæ bez po-
�rednictwa przedsiêbiorstwa wywozowego pod warunkiem, ¿e

Na podstawie art. 35 ust.1| ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127,
Nr 214, poz.1806) - Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§1. W Statutach so³ectw stanowi¹cych za³¹czniki do
uchwa³y Nr IX/63/91 Rady Gminy £ambinowice z dnia  25 kwiet-
nia 1991 r. w sprawie zatwierdzenia Statutów So³ectw Gminy
£ambinowice wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w Statutach So³ectw: £ambinowice, Bielice, Budzieszo-
wice, Wierzbie, Sowin, Malerzowice, Szadurczyce, Pi¹tkowice,
Lasocice, Mañkowice:

a) u¿yte w ró¿nej liczbie i przypadku wyrazy "Zarz¹d Gminy"
zastêpuje siê u¿ytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyra-
zem: "Wójt";

b) w § 5 skre�la siê wyraz "(zameldowani)";
c) w § 8 skre�la siê pkt. 12;
d) w § 12 skre�la siê wyraz "(zameldowani)".
2) w Statucie So³ectwa Jasienica Dolna:
a) u¿yte w ró¿nej liczbie i przypadku wyrazy: "Zarz¹d Gmi-

ny" zastêpuje siê u¿ytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wy-
razem: "Wójt";

b) w § 5 skre�la siê wyraz: "(zameldowani)",
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Uchwa³a Nr VII/34/03
Rady Miejskiej w Le�nicy

z dnia 20 marca 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwalê w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie gminy.

w³a�ciciel nieruchomo�ci zapewni ich transport na wyznaczone
w gminie sk³adowisko odpadów w sposób nie powoduj¹cy za-
nieczyszczenia powierzchni ziemi, powietrza lub wody, a tak¿e
nie wywo³uj¹cy uci¹¿liwo�ci dla osób trzecich."

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

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Ryszard Froñ
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Uchwa³a Nr VI/38/2003
Rady Gminy £ambinowice

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie zmiany w Statutach So³ectw Gminy £ambinowice.

c) w § 8 skre�la siê pkt. 12;
d) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Rada So³ecka sk³ada siê z 9 osób";
e) w § 12 skre�la siê wyraz "(zameldowani)".
3) w Statucie so³ectwa Drogoszów:
a) u¿yte w ró¿nej liczbie i przypadku wyrazy: "Zarz¹d Gmi-

ny" zastêpuje siê u¿ytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wy-
razem: "Wójt";

b) w § 5 skre�la siê wyraz: "(zameldowani)",
c) w § 8 skre�la siê pkt. 12;
d) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób";
e)w § 12 skre�la siê wyraz "(zameldowani)".

§ 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

Micha³ Serafin
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U .z
2001 r. Nr 142,poz. 1591,  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806/   -  Rada Miejska uchwala :

§1. Statut Gminy Olesno, stanowi¹cy za³¹cznik do niniej-
szej uchwa³y.

§2. Traci moc uchwa³a Nr 11/9/02 Rady Miejskiej w Ole-
�nie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Olesno.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Ehrenfrid Dittmann

                 Za³¹cznik
do uchwa³y  Nr IV/36/03

Rady Miejskiej  w Ole�nie
z dnia 22 stycznia 2003 r.

Statut Gminy Olesno

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

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

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

3/ organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej
w Ole�nie, komisji Rady Miejskiej   w Ole�nie ,

4/ tryb pracy Burmistrza
 5/ zasady tworzenia klubów  radnych Rady Miejskiej  w

Ole�nie,
6/ zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej

komisji  i Burmistrza.

§ 2. Ilekroæ w Statucie  jest mowa o :
1/ Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Olesno,
2/ Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w Ole�nie,
3/ Komisji - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê Rady Miejskiej w

Ole�nie,
4/ Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê Rewi-

zyjn¹ Rady Miejskiej  w   Ole�nie,
5/ Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Olesna,
6/ Statucie - nale¿y  przez to rozumieæ Statut Gminy Olesno.

Rozdzia³ II
Gmina

§ 3.  Gmina Olesno jest podstawow¹ jednostk¹  lokalne-
go  samorz¹du  terytorialnego, powo³an¹   dla organizacji ¿ycia
publicznego  na swoim terytorium.

§ 4. 1.Gmina po³o¿ona jest w powiecie oleskim, w woje-
wództwie opolskim i obejmuje obszar 245 km2 .

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

3.Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

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

2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek orga-
nizacyjnych

3.  Rada uchwala statut gminnej jednostki organizacyjnej,
je¿eli   przepis  ustawy nie stanowi inaczej.

4. Statut jednostki organizacyjnej  okre�la miêdzy innymi : na-
zwê, siedzibê, zakres  dzia³ania, wyposa¿enie w maj¹tek trwa³y oraz
zakres uprawnieñ dotycz¹cych   rozporz¹dzania tym maj¹tkiem.

§ 6. Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Olesno.

Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze Gminy

§ 7. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i zniesieniu jednostki
pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic  rozstrzyga Rada  w
drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem  nastêpuj¹cych zasad:

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

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

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

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

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

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

Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady

§ 9. 1. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.

§ 10. 1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje Komisje oraz
przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y Rady.
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2. Burmistrz  i  Komisje Rady sk³adaj¹ Radzie na sesjach
sprawozdania  ze swojej dzia³alno�ci wg przyjêtego porz¹dku
obrad.

§ 11. 1. Rada wybiera, ¿e swojego grona :
1/  Przewodnicz¹cego
2/  dwóch  Wiceprzewodnicz¹cych
3/ Komisjê Rewizyjn¹
4/ Komisjê Finansów i Bud¿etu
5/ Komisjê Gospodarcz¹, Infrastruktury i Ochrony �rodo-

wiska
6/ Komisjê Polityki Spo³ecznej.

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

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

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

§ 14.  Obs³ugê Rady i jej  Komisji  zapewnia pracownik
Urzêdu Miejskiego w Ole�nie.

Rozdzia³ V
Tryb pracy Rady

1. Przygotowanie sesji

§ 15. 1. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku
obrad sesyjnych powiadamia siê radnych najpó�niej na 3  dni
przed terminem obrad, w sposób zwyczajowo przyjêty.

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

3. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust.
1 i 2,  Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyzna-
czyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e
byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed g³o-
sowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.

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

5. Terminy, o których mowa w ust. 3 i 4, rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie obejmu-
j¹ dnia odbywania sesji.

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

2. W sesjach  Rady uczestniczy - z g³osem  doradczym -
Burmistrz, ponadto mog¹ uczestniczyæ Zastêpca Burmistrza
Sekretarz Gminy  i  Skarbnik Gminy.

3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ  zobowi¹zani
kierownicy  gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 17.  Burmistrz  obowi¹zany jest udzieliæ  Radzie wszel-
kiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i od-
byciu sesji.

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

§ 19. 1. Sesja odbywa siê  na jednym posiedzeniu.

2. Na wniosek Przewodnicz¹cego  obrad  b¹d� radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu  sesji i kontynuowaniu
obrad w innym wyznaczonym  terminie   na kolejnym posiedze-
niu tej samej sesji.

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

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

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

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

§ 21.  Rada na wniosek  Przewodnicz¹cego Rady mo¿e
powo³aæ  spo�ród  radnych sekretarza obrad i powierzyæ mu
prowadzenie  listy  mówców, rejestrowanie  zg³oszonych wnio-
sków, obliczanie  wyników g³osowania jawnego, sprawdzania
quorum oraz  wykonywanie innych czynno�ci o podobnym cha-
rakterze.

§ 22. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po  wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego  Rady formu³y :

     "Otwieram ......... sesjê Rady  Miejskiej w Ole�nie".
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na

podstawie listy obecno�ci prawomocno�æ obrad, w przypadku
braku quorum stosuje siê  odpowiednio przepis  § 20 ust. 2.

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

§ 24.  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/ informacje  Przewodnicz¹cych Komisji  o dzia³alno�ci

komisji w okresie miêdzysesyjnym,
4/ sprawozdanie  Burmistrza z dzia³alno�ci w okresie

miêdzysesyjnym, a   zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
5/ odpowiedzi Burmistrza na interpelacje,
6/ rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcia stanowiska,
8/ zapytania i wolne wnioski .

§ 25. 1. Sprawozdania komisji  Rady sk³adaj¹ przewodni-
cz¹cy komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

2. Sprawozdanie o jakim mowa w § 24 pkt. 4 sk³ada  Bur-
mistrz lub wyznaczony przez niego Zastêpca .

§ 26. 1. Interpelacje s¹ kierowane do Burmistrza.
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. Interpelacjê sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Prze-
wodnicz¹cego Rady, Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje
interpelacjê Burmistrzowi.

5. Odpowiedzi  na interpelacje s¹ udzielane w formie pi-
semnej, w terminie do 21 dni - na rêce Przewodnicz¹cego Rady
i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
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6. Odpowiedzi na interpelacje udziela Burmistrz lub w³a-
�ciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Burmistrza.

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

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

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

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

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

§ 28. 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 szczególnie
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.

§ 29. 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.

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

- stwierdzenia quorum,
- zmiany porz¹dku obrad,
- ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
- zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
- zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³,
- zarz¹dzenia przerwy,
- odes³ania projektu uchwa³ do komisji,
- przeliczenia g³osów,
- przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne, Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod

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

§ 31. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecno�ci
zainteresowanego.

2.   W uzasadnionych przypadkach Rada mo¿e od tej za-
sady odst¹piæ.

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

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

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

§ 33. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê " Zamykam ...........
sesjê Rady Miejskiej w Ole�nie".

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.

§ 34. 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.

§ 35. 1. Pracownik Urzêdu Miejskiego lub inny wyznaczo-
ny  przez Burmistrza  w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady
sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.

2. Przebieg sesji mo¿e byæ nagrywany  na ta�mê magne-
tofonow¹, któr¹ przechowuje  siê do czasu podjêcia  uchwa³y o
jakiej mowa w §  24 pkt 1.

§ 36. 1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg.

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

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

  b/ stwierdzenie  prawomocno�ci  posiedzenia,
   c/ imiona i nazwiska  nieobecnych cz³onków Rady z ewen-

tualnym  podaniem  przyczyn nieobecno�ci,
   d/ odnotowanie przyjêcia protoko³u  z poprzedniej sesji,
   e/ ustalony porz¹dek obrad,
   f/  przebieg obrad, a w szczególno�ci tre�æ wyst¹pieñ

albo ich streszczenie, teksty   zg³oszonych, jak równie¿ uchwalo-
nych wniosków, a nadto odnotowanie  faktów  zg³oszenia pi-
semnych wyst¹pieñ,

   g/ przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby  g³o-
sów "za" , "przeciw" i   "wstrzymuj¹cych" oraz g³osów niewa¿nych ,

   h/ wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêb-
nego do tre�ci uchwa³y,

   i/  podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dza-
j¹cej protokó³.

§ 37. 1. W trakcie obrad lub nie pó�niej ni¿ na najbli¿szej
sesji, radni mog¹ zg³aszaæ  poprawki lub uzupe³nienia  do pro-
toko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹-
cy Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu ta�my ma-
gnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.

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

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

§ 38. 1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecno�ci radnych
oraz odrêbn¹ listê zaproszonych go�ci, teksty przyjêtych przez
Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, o�wiad-
czenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego
Rady.
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2. Odpis protoko³u z sesji wraz z kopiami uchwa³ Prze-
wodnicz¹cy Rady dorêcza Burmistrzowi  najpó�niej w ci¹gu 4
dni od dnia  zakoñczenia sesji.

3. Wyci¹gi z protoko³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewod-
nicz¹cy Rady dorêcza tak¿e   tym jednostkom organizacyjnym,
które s¹ zobowi¹zane  do okre�lonych dzia³añ, z dokumentów
tych wynikaj¹cych.

§ 39. Obs³ugê biurow¹ sesji ( wysy³anie zawiadomieñ,
wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu Miej-
skiego w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.

2. Uchwa³y

§ 40. 1. Uchwa³y Rady s¹ sporz¹dzone w formie odrêb-
nych dokumentów.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy g³osowañ i postanowieñ pro-
ceduralnych.

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

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

realizacji  uchwa³y,
5/ okre�lenie  odpowiedzialnego  za wykonanie  uchwa³y

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

uchwa³y.
3. Projekt  uchwa³y powinien byæ przed³o¿ony Radzie ewen-

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

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

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

§ 43. 1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia-
³ania Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub w
porozumieniu  z organami administracji rz¹dowej lub  innymi
organami, do zaopiniowania  lub uzgodnienia przedk³adany jest
projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.

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

§ 44. 1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o
ile przepisy nie stanowi¹ inaczej.

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

§ 45. Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji
( cyframi rzymskimi ), kolejny numer uchwa³y  ( cyframi arab-
skim) i rok podjêcia uchwa³y.

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

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

3. Procedury g³osowania

§ 47. W g³osowaniu udzia³ bior¹ wy³¹cznie radni.

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

2. G³osowaniem jawnym zarz¹dza i przeprowadza  Prze-
wodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy "za", "przeciw" i "wstrzy-
muj¹ce siê", sumuje je i porównuj¹c  z  list¹ radnych obecnych
na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem Rady,
nakazuje  odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.

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

4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy obrad.

§ 49. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
kart ostemplowanych pieczêci¹  Rady, przy czym ka¿dorazowo
Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przepro-
wadza  wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onio-
nym spo�ród  siebie  przewodnicz¹cym.

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

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

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

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

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

2. W pierwszej  kolejno�ci  Przewodnicz¹cy  obrad podda-
je   pod g³osowanie  wniosek najdalej id¹cy, je�li mo¿e to wyklu-
czyæ  potrzebê  g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewen-
tualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy,
rozstrzyga Przewodnicz¹cy obrad.

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

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

§ 51. 1.  Je¿eli w trakcie dyskusji nad projektem  uchwa³y
zostanie zg³oszony wniosek o nie    g³osowanie tego projektu, to
wniosek  taki  jest  rozpatrywany  w pierwszej kolejno�ci,
przed innymi wnioskami, dotycz¹cymi dyskutowanego projektu.

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   odrzucanie rozstrzyga o innych poprawkach.

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

4. W przypadku zg³oszenia do tego  samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek  stosuje  siê zasadê okre�lon¹
w § 50 ust. 2.

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

6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostat-
niej kolejno�ci za przyjêciem uchwa³y w ca³o�ci ze zmianami
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.
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7. Przewodnicz¹cy  obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas  potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi sprzeczno�æ pomiê-
dzy  poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.

§ 52. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku
osób lub mo¿liwo�ci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na
który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od  liczby  g³osów  odda-
nych na pozosta³e.

4. Komisje Rady

§  53. 1. Sk³ad osobowy Komisji okre�la Rada w odrêbnej
uchwale.

2. Przewodnicz¹cego Komisji wybiera  Rada spo�ród
cz³onków Rady. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji wybiera
Komisja ze swego grona.

3. Radny zobowi¹zany jest do cz³onkostwa w jednej   Ko-
misji sta³ej.

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

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

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

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

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

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

§ 56. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy  komisji lub
jego zastêpca .

§ 57. 1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do  posiedzeñ Komisji sta³ych stosuje siê odpowied-

nio przepisy  o posiedzeniach Komisji  Rewizyjnej.

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

5. Radni

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

2. Radny w ci¹gu  3 dni od daty  odbycia siê sesji lub
posiedzenia Komisji, winien usprawiedliwiæ  swoja nieobec-
no�æ, sk³adaj¹c pisemne  wyja�nienie Przewodnicz¹cemu Rady
lub Przewodnicz¹cemu Komisji.

§ 60. Radni utrzymuj¹ wiê� z mieszkañcami Gminy, odby-
waj¹c z nimi  spotkania i przyjmuj¹c od nich postulaty, które
przedk³adaj¹ organom Gminy do rozpatrzenia.

§ 61. 1. W przypadku wniosku  pracodawcy zatrudniaj¹ce-
go radnego  o rozwi¹zanie  z nim stosunku pracy, Rada mo¿e
powo³aæ komisjê  dora�n¹  do szczegó³owego  zbadania wszyst-
kich okoliczno�ci sprawy.

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

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

§ 62. Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ  Oby-
wateli Gminy w siedzibie Urzêdu Miejskiego w sprawach doty-
cz¹cych Gminy i jej mieszkañców.

6. Wspólne sesje z Radami innych jednostek samorz¹-
du terytorialnego

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

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

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

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

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

Rozdzia³ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 65. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹ce-
go, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz    pozosta³ych cz³onków w
liczbie ustalonej w   odrêbnej uchwale.

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

biera Komisja Rewizyjna na  wniosek Przewodnicz¹cego Komi-
sji Rewizyjnej.

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

§ 67. 1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹cze-
niu  od  udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których  mo¿e
powstaæ  podejrzenie o ich stronniczo�æ lub interesowno�æ.

2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych  cz³onków decyduje
pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.

3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.

4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e  odwo³aæ
siê na pi�mie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady - w terminie  3 dni
od daty powziêcia wiadomo�ci o tre�ci tej decyzji.

2. Zasady kontroli

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

- legalno�ci,
- gospodarno�ci,
- rzetelno�ci,
- celowo�ci.
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§ 69. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrol-
ne na zlecenie Rady w zakresie  i w formach wskazanych w
uchwa³ach Rady.

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

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

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

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

§ 71. 1. Komisja Rewizyjna  przeprowadza kontrole kom-
pleksowe w zakresie  ustalonym  w jej planie pracy, zatwierdzo-
nym  przez Radê.

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

§ 72. Kontrola kompleksowa nie powinna  trwaæ d³u¿ej ni¿
14 dni  roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca - nie
d³u¿ej ni¿ 3 dni robocze.

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

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

3. Rada  mo¿e nakazaæ  rozszerzenie lub zawê¿enie za-
kresu i przedmiotu kontroli.

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

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

§  74. 1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê spo-
sób  umo¿liwiaj¹cy  bezstronne i rzetelne   ustalenie stanu fak-
tycznego   w zakresie  dzia³alno�ci  kontrolowanego podmiotu,
rzetelne jego udokumentowanie  i ocenê kontrolowanej dzia³al-
no�ci wed³ug  kryteriów  ustalonych w § 68 ust. 1.

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

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

3. Tryb kontroli

§ 75. 1. Kontroli  kompleksowych  dokonuj¹ w imieniu
Komisji Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co naj-
mniej z dwóch cz³onków Komisji.

2. Przewodnicz¹cy  Komisji Rewizyjnej  wyznacza na pi-
�mie  kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u
czynno�ci pomiêdzy kontroluj¹cych.

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

4. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego
upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego Komisji  Re-
wizyjnej, okre�laj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz
osoby (osobê ) wydelegowane  do przeprowadzenia kontroli.

5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem  do  czyn-
no�ci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu
upowa¿nienie, o którym  mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.

§ 76. 1. W razie  powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia  pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocz-
nie  zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Bur-
mistrza, wnioskuj¹c  dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.

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

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

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

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

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

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

4. Protoko³y kontroli

§ 79. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej  kon-
troli - w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia -  protokó³ pokon-
trolny, obejmuj¹cy:

1/ nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2/ imiê i nazwisko kontroluj¹cego ( kontroluj¹cej ),
3/ daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynno�ci kontrolnych,
4/ okre�lenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu

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

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

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

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

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

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

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

§ 81. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli i jej wyników.
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2. Uwagi, o których mowa w ust. 1, sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego
podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.

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

5. Plan pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 83. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdza-
nia roczny plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia ka¿dego roku.

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

troli kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czê�æ planu pracy Ko-

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

§ 84. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie do
dnia 31 stycznia ka¿dego roku - roczne sprawozdanie  ze swojej
dzia³alno�ci w roku poprzednim.

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

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

toku kontroli,
3/ wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisje Rewizyjn¹,
4/ wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty

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

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

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

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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

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

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

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

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

w charakterze  bieg³ych lub ekspertów.
5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dziæ

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

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

§ 87. Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.

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

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych �rod-
ków wymaga zawarcia odrêbnej   umowy  i dokonania wyp³aty
wynagrodzenia ze �rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy
Komisji  Rewizyjnej  przedstawia sprawê na posiedzeniu  Rady,
celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce
mieniem komunalnym do zawarcia  stosownej    umowy w imie-
niu Gminy.

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

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

3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w
sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w za-
kresie tematyki objêtej kontrol¹.

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

5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia-
³ania komisji w celu w³a�ciwego ich ukierunkowania, zapewnia
skuteczno�æ dzia³ania oraz unikania  zbêdnych kontroli.

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

Rozdzia³ VII
Zasady dzia³ania klubów radnych

§ 91. 1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryte-
riów przez siebie przyjêtych.

2. W ramach klubów mog¹ funkcjonowaæ ko³a radnych.

§ 92. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zdeklarowanie
w nim udzia³u przez co  najmniej 3 radnych.

2. Powstanie  klubu  musi zostaæ niezw³ocznie  zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.

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

przewodnicz¹cy klubu jest  obowi¹zany  do  niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.

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

2. Kluby mog¹ ulegaæ wcze�niejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³  ich cz³onków,  podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêk-
szo�ci¹ w obecno�ci¹ co najmniej po³owy cz³onków klubu.

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

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

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

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

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

Rozdzia³ VIII
Zasady dostêpu i korzystania z dokumentów Rady, Ko-

misji i Burmistrza

§ 98. 1. Dokumenty z posiedzeñ Rady, Komisji i Burmi-
strza podlegaj¹ udostêpnieniu  po ich  formalnym przyjêciu -
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi  przepisami prawa oraz Statutem.

2. Za udostêpnienie informacji o sprawach publicznych
okre�lonych w ust. 1, wynikaj¹cych z   wykonywania zadañ pu-
blicznych przez Radê, Komisje i Burmistrza, odpowiada  Bur-
mistrz.

§ 99. 1. Udostêpnienie informacji o sprawach publicz-
nych nastêpuje na wniosek zainteresowanego, który okre�la
rodzaj ¿¹danej informacji i formê w jakiej ma mu byæ ona udo-
stêpniona.

2. Wniosek o udostêpnienie informacji o sprawach pu-
blicznych sk³adany jest przez zainteresowanego w formie pi-
semnej lub ustnie do protoko³u.

3. Informacja o sprawach publicznych, która mo¿e byæ
udostêpniona niezw³ocznie nie wymaga pisemnego wniosku.

§ 100. Je¿eli wniosek o udostêpnienie informacji o spra-
wach publicznych dotyczy wgl¹du do dokumentów urzêdowych,
a wniosek ten sformu³owany jest w sposób uniemo¿liwiaj¹cy
identyfikacjê dokumentu, Burmistrz  wyznacza na pi�mie termin
do uzupe³nienia wniosku .

Po bezskutecznym up³ywie tego terminu wniosek pozo-
stawia siê bez realizacji.

§ 101. 1. Je¿eli jest mo¿liwe oddzielenie fragmentów do-
kumentu podlegaj¹cych wy³¹czeniu z udostêpnienia, udostêp-
nia siê pozosta³¹ czê�æ dokumentów.

2. Zamiast orygina³u mo¿e byæ udostêpniona kserokopia
wykonana z pominiêciem fragmentów  objêtych ochron¹.

§ 102. 1. Dokumenty, o których mowa w § 98, udostêpnia-
nie s¹ w obecno�ci pracownika Urzêdu Miejskiego, upowa¿nio-
nego przez Burmistrza.

2.  Wydawanie dokumentów poza miejsce udostêpniania
jest zabronione.

§ 103. 1.  Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê , w dniach    pracy Urzêdu Miejskiego, w godzi-
nach przyjmowania interesantów.

2.  Dokumenty z  zakresu dzia³ania Burmistrza oraz Urzê-
du  udostêpnia siê, w dniach  i   godzinach przyjmowania intere-
santów.

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

§ 104. Zainteresowany mo¿e sporz¹dziæ notatki i wypisy z
udostêpnionych dokumentów.

§ 105. 1. Udostêpnianie informacji, o których mowa w
§ 98  jest bezp³atne.

2. Z dokumentów wymienionych w § 98 mog¹ byæ na ¿¹-
danie zainteresowanych  sporz¹dzone odp³atnie kserokopie.

3. Stawki odp³atno�ci za kserokopie ustali Burmistrz. Od-
p³atno�æ za koszty przetwarzania informacji publicznej ka¿dora-
zowo bêdzie ustalana przez Burmistrza

4.   Czynno�ci okre�lone w ust. 2  wykonuje pracownik
Urzêdu Miejskiego.

§ 106. Burmistrz mo¿e upowa¿niæ pracownika Urzêdu Miej-
skiego do podejmowania czynno�ci, o których mowa w niniej-
szym rozdziale w imieniu Burmistrza.

*) Za³¹cznika do Statutu nie publikuje siê

Na podstawie art.12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i 42 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym ( Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pó�n.zm.) w zwi¹zku z art. 130a ust. 1,
2 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowy
(Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pó�n. zm.) - Rada Powiatu w Ole�nie
uchwala, co nastêpuje:

§1.   Ustala siê op³aty za usuwanie pojazdów i ich parko-
wanie w wysoko�ci okre�lonej w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr VII/40/03
Rady Powiatu w Ole�nie

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci op³at za usuwanie pojazdów i ich parkowanie.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

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

Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Powiatu

Barbara Kaczmarczyk
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy  z  dnia 8 marca
1990 r.  o samorz¹dzie gminnym /  Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 /
oraz art. 124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych / Dz. U. Nr 155 poz.1.014,  1999 r. Nr 38, poz.360,
Nr 49, poz.485, Nr 70, poz.778 i Nr 110, poz.1255,  2000 r. Nr 6,
poz.69, Nr 12, poz.136, Nr 48, poz.550, Nr 95, poz.1041, Nr 119,
poz.1251 i Nr 122, poz.1315,  2001 r. Nr 45, poz.497, Nr 46,
poz.499, Nr 88, poz.961, Nr 98, poz.1070, Nr 100, poz. 1082, Nr
102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623, 2002 r. Nr
41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz.984 /  - Rada
Gminy Paw³owiczki  uchwala,  co nastêpuje:
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Uchwa³a Nr 7/III/02
Rady Gminy Paw³owiczki

z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie  zmian w bud¿ecie Gminy Paw³owiczki na 2002 rok.

§ 1. Dokonaæ zmian w bud¿ecie Gminy Paw³owiczki na
2002 rok, zgodnie z za³¹cznikami  nr 1i 2.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Paw-
³owiczki

§ 3. Uchwa³a  wchodzi  w  ¿ycie z dniem  jej podjêcia i
podlega podaniu  do publicznej wiadomo�ci poprzez zamiesz-
czenie uchwa³y na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy.

Przewodnicz¹cy
 Jerzy Treffon
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy  z  dnia 8 marca
1990 roku  o samorz¹dzie gminnym /   Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984
/ oraz art. 124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych / Dz. U. Nr 155 poz.1.014,  1999 r. Nr 38,
poz.360, Nr 49, poz.485, Nr 70, poz.778 i Nr 110, poz.1255,  2000
r. Nr 6, poz.69, Nr 12, poz.136, Nr 48, poz.550, Nr 95, poz.1041,
Nr 119, poz.1251 i Nr 122, poz.1315,  2001 r. Nr 45, poz.497, Nr
46, poz.499, Nr 88, poz.961, Nr 98, poz.1070, Nr 100, poz. 1082,
Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623, 2002 r.
Nr 41, poz. 363  i 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz.984 / - Rada
Gminy Paw³owiczki  uchwala,  co nastêpuje:

§ 1. Zmniejsza siê dochody bud¿etu  Gminy Paw³owiczki na
2002 rok   o kwotê  163.835,- z³ ,  zgodnie z za³¹cznikiem  nr 1 .

§ 2. Zmniejsza  siê  wydatki  bud¿etu  Gminy  Paw³owiczki
na  2002  rok   o kwotê 463.835,-z³,  zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.

§ 3.  Zmniejsza  siê  przychody  bud¿etu  o  kwotê  300.000,-
z³,   stanowi¹ce przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na
rynku krajowym § 952.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê  Wójtowi Gminy  Paw-
³owiczki.

 § 5. Uchwa³a  wchodzi    w  ¿ycie   z   dniem  jej   podjêcia
i   podlega   podaniu   do   publicznej   wiadomo�ci   poprzez
zamieszczenie   uchwa³y  na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy.

 Przewodnicz¹cy
   Jerzy Treffon
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Uchwa³a   Nr 8 / III / 02
Rady Gminy Paw³owiczki

z dnia 10 grudnia 2002 r.

 sprawie    zmiany bud¿etu Gminy Paw³owiczki na 2002 rok.
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Na podstawie art. 30 ust. 6 i art.  54  ust. 3 i 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela  (Dz.U. z 1997 r. Nr 56,
poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1118, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291, i Nr 122, poz.
1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404, Nr 144, poz.
1615 i Nr 154, poz. 1794 i 1795 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 32, Nr
113, poz.984 i Nr 240, poz, 2052) -Rada Gminy w Polskiej Cere-
kwi uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W Regulaminie przyznawania dodatku mieszkanio-
wego stanowi¹cego za³¹cznik nr 6 do uchwa³y Rady Gminy w
Polskiej Cerekwi Nr XIV/118/2000 z dnia 25 wrze�nia 2000 r. w
sprawie zasad wynagradzania nauczycieli w szko³ach i przed-
szkolach, dla których organem prowadz¹cym jest gmina, usta-
lenia Regulaminu okre�laj¹cego wysoko�æ  oraz szczegó³owe
warunki przyznawania nauczycielom  dodatków: motywacyjne-
go, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych sk³ad-
ników wynagrodzenia a tak¿e wysoko�ci , szczegó³owych zasad
przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego, dokonuje
siê nastêpuj¹cych zmian:

1. W  pkt.1 skre�la siê wyrazy "najni¿szego wynagrodze-
nia za pracê pracowników  ustalonego przez MPiPS, zwanego
dalej "najni¿szym wynagrodzeniem" zastêpuj¹c je wyrazami: "mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracê, okre�lonego w odrêbnych
przepisach".

2. Pkt 3  otrzymuje brzmienie:

"Do cz³onków rodziny nauczyciela  uprawnionego do do-
datku zalicza siê wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:

a) ma³¿onka, który nie posiada w³asnego �ród³a docho-
dów lub który jest nauczycielem,

b) rodziców nauczyciela pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym
utrzymaniu,

c) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela
i jego ma³¿onka  dzieci do ukoñczenia 18 roku ¿ycia lub do czasu
ukoñczenia przez nie szko³y ponadpodstawowej albo ponad-
gimnazjalnej, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 21 roku ¿ycia,

d) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela
i jego ma³¿onka  niepracuj¹ce dzieci  bêd¹ce studentami, do
czasu ukoñczenia studiów wy¿szych, nie d³u¿ej jednak ni¿ do
ukoñczenia  26 roku ¿ycia,

e) dzieci niepe³nosprawne nie posiadaj¹ce w³asnego �ró-
d³a dochodów".

3. Dodaje siê pkt 11 w brzmieniu:

"O zaistnia³ej zmianie liczby cz³onków rodziny,  o których
mowa  w pkt 3  nauczyciel otrzymuj¹cy dodatek obowi¹zany jest
niezw³ocznie powiadomiæ  dyrektora szko³y a dyrektor szko³y -
organ prowadz¹cy szko³ê. W przypadku nie powiadomienia  dy-
rektora szko³y lub organu prowadz¹cego szko³ê o zmianie liczby
cz³onków rodziny, nienale¿nie pobrane przez nauczyciela �wiad-
czenie podlega zwrotowi."

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3.  Uchwa³a podlega og³oszeniu  w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie z pierwszym
dniem miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym up³yn¹³ termin  14 dni od daty  tego og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Leonard Kasper
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Uchwa³a Nr  V/51/2003
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

z dnia  30 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Rady Gminy w Polskiej Cerekwi Nr XIV/118/2000 z dnia 25 wrze�nia 2000 r. w sprawie
zasad wynagradzania nauczycieli w szko³ach i przedszkolach, dla których organem prowadz¹cym jest gmina, ustalenia

regulaminu okre�laj¹cego wysoko�æ  oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom  dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia a tak¿e wysoko�ci , szczegó³owych

zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego.
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Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592;
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806)- Rada Powiatu
w Prudniku uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê Statut Powiatu Prudnickiego, stanowi¹cy
za³¹cznik do uchwa³y.

§2. Trac¹ moc uchwa³y Rady Powiatu w Prudniku: Nr IV/16/98
z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Prudnickiego, Nr XI/68/99 z dnia 27 sierpnia 1999 r., w sprawie
zmian w Statucie Powiatu Prudnickiego, Nr XIX/108/2000 z dnia
26 maja 2000 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Prudnic-
kiego, Nr XXX/225/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie
zmian w Statucie Powiatu Prudnickiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Józef Janeczko

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VIII/48/03

Rady Powiatu w Prudniku
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

STATUT
POWIATU  PRUDNICKIEGO

Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne

§ 1. Statut okre�la:
1) ustrój Powiatu Prudnickiego;
2) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Powiatu

w Prudniku i komisji przez ni¹ powo³ywanych;
3) zasady tworzenia klubów radnych;
4) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Zarz¹du Powia-

tu w Prudniku;
5) zasady dostêpu obywateli do dokumentów organów

Powiatu oraz korzystania z nich.

§ 2. Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
1) Powiecie - nale¿y przez to rozumieæ Powiat Prudnicki;
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Powiatu  w

Prudniku;
3) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê

Rewizyjn¹ Rady Powiatu w Prudniku;
4) komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisjê Rady Powia-

tu w Prudniku;
5) Zarz¹dzie - nale¿y przez to rozumieæ Zarz¹d Powiatu  w

Prudniku;
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w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego.

6) Staro�cie - nale¿y przez to rozumieæ Starostê Prudnic-
kiego;

7) Starostwie - nale¿y przez to rozumieæ Starostwo Powia-
towe w Prudniku;

8) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Powiatu Prud-
nickiego.

§ 3. Powiat stanowi lokaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹ two-
rzon¹ przez mieszkañców Powiatu oraz terytorium o powierzch-
ni 572 km2 obejmuj¹ce gminy:

1) Bia³a;
2) G³ogówek;
3) Lubrza;
4) Prudnik.

§ 4. Granice Powiatu okre�la mapa stanowi¹ca za³¹cznik
do Statutu.

§ 5. Siedzib¹ organów Powiatu jest miasto Prudnik.

§ 6. W celu wykonywania zadañ Powiat tworzy jednostki
organizacyjne.

Rozdzia³ 2
Organizacja i tryb pracy Rady

§ 7. 1. Rada na pierwszej sesji wybiera ze swojego grona
Przewodnicz¹cego Rady i dwóch Wiceprzewodnicz¹cych Rady.

2. Wybór na funkcje, o których mowa w ust. 1, stwierdza
siê uchwa³ami odrêbnie dla wyboru Przewodnicz¹cego Rady,
odrêbnie dla wyboru Wiceprzewodnicz¹cych Rady.

§ 8. Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez Prze-
wodnicz¹cego Rady w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz
na dwa miesi¹ce.

§ 9. 1. Rada dzia³a zgodnie z uchwalonym planem pracy.
2. W razie potrzeby Rada mo¿e dokonywaæ zmian   i uzu-

pe³nieñ w planie pracy.

§ 10. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji okre�lo-
ne w ustawach, a tak¿e w przepisach wydanych na podstawie
ustaw.

§ 11. 1. Przewodnicz¹cy Rady zwo³uje sesje Rady. O sesji
zawiadamia radnych, co najmniej na 7 dni przed terminem roz-
poczêcia obrad.

2. Zawiadomienie o zwo³aniu sesji powinno zawieraæ
miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji oraz porz¹dek obrad.

3.Materia³y na sesjê, w szczególno�ci projekty uchwa³,
dorêcza siê co najmniej na 7 dni przed rozpoczêciem sesji, z
tym ¿e materia³y na sesje, których przedmiotem jest uchwalenie
bud¿etu Powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania
bud¿etu, dorêcza siê radnym, co najmniej na 14 dni przed roz-
poczêciem sesji.
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4. Przewodnicz¹cy Rady zawiadamia mieszkañców Po-
wiatu o terminie sesji, miejscu i porz¹dku obrad, co najmniej na
7 dni przed sesj¹ w sposób zwyczajowo przyjêty.

5. Postanowienia ust. 3 i 4 w zakresie terminu zawiado-
mienia o sesji, nie dotycz¹ sesji zwo³anej w trybie art. 15 ust. 7
ustawy o samorz¹dzie powiatowym.

§ 12. 1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po za-
siêgniêciu opinii Starosty, ustala listê go�ci, których zaprasza
na sesjê.

2. Przewodnicz¹cy klubów radnych mog¹ zg³aszaæ propo-
zycje do listy go�ci zaproszonych.

§ 13. Zarz¹d przy pomocy Wydzia³u Organizacyjnego Sta-
rostwa zapewnia warunki organizacyjne niezbêdne dla prawi-
d³owej pracy Rady na sesji, dotycz¹ce w szczególno�ci miejsca
obrad, bezpieczeñstwa radnych i innych uczestników sesji oraz
obs³ugê techniczn¹, kancelaryjn¹ i prawn¹ sesji.

§ 14. 1. Porz¹dek obrad sesji Rady powinien zostaæ wy-
czerpany na jednym posiedzeniu. Na wniosek Przewodnicz¹ce-
go Rady lub radnego, Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu
obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posie-
dzeniu tej samej sesji.

2. O przerwaniu obrad zgodnie z ust. 1, Rada  mo¿e posta-
nowiæ w szczególno�ci ze wzglêdu na niemo¿no�æ wyczerpania
porz¹dku obrad lub konieczno�æ jego rozszerzenia, potrzebê
dostarczenia dodatkowych materia³ów   lub inne nieprzewidzia-
ne przeszkody  uniemo¿liwiaj¹ce Radzie podejmowanie uchwa³.

3. W protokole odnotowuje siê przerwanie obrad oraz imio-
na i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opu�cili
obrady.

§ 15. 1. Przewodnicz¹cy Rady otwiera, prowadzi  i zamyka
sesje Rady.

2. Przewodnicz¹cy Rady otwiera sesjê Rady nastêpuj¹cy-
mi s³owami: "Otwieram ... (numer) sesjê Rady Powiatu   w Prud-
niku", a zamyka wypowiadaj¹c: "Zamykam ... (numer) sesjê Rady
Powiatu w Prudniku".

3. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecno�ci radnych prawomocno�æ obrad, na-
stêpnie przedstawia porz¹dek obrad i stawia pytanie o jego
zmianê.

4. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególno�ci:
1) przyjêcie protoko³u poprzedniej sesji;
2) sprawozdanie Starosty z wykonania uchwa³ Rady;
3) sprawozdanie Starosty z dzia³alno�ci Zarz¹du w okre-

sie miêdzysesyjnym;
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ oraz podjêcie uchwa³;
5) interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie;
6) wnioski i o�wiadczenia radnych.
5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, sk³ada

Starosta lub Wicestarosta.

§ 16. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji
zmniejszy siê poni¿ej po³owy ustawowego sk³adu Rady, Prze-
wodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, niemo¿liwe jest wówczas
podejmowanie uchwa³.

§ 17. 1. W sprawach zasadniczych dla Powiatu radni sk³a-
daj¹ interpelacje, a w sprawach dotycz¹cych bie¿¹cych proble-
mów Powiatu zapytania.

2. Radni sk³adaj¹ interpelacje i zapytania na pi�mie.
3. Radni mog¹ sk³adaæ interpelacje i zapytania na sesji

lub w okresie miêdzy sesjami.
4. Interpelacje i zapytania kieruje siê do Zarz¹du.

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udziela siê w
miarê mo¿liwo�ci ustnie na tej samej sesji b¹d� pisemnie w
terminie 14 dni. Odpowied� pisemna winna byæ przedstawiona
na najbli¿szej sesji.

§ 18. 1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi sesjê zgodnie  z
ustalonym porz¹dkiem obrad, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê
nad ka¿dym z punktów porz¹dku obrad.

2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejno�ci
zg³oszeñ.

3. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu poza kolej-
no�ci¹ w sprawie zg³oszenia wniosków o charakterze formal-
nym, dotycz¹cych w szczególno�ci:

1) sprawdzenia quorum;
2) ograniczenia czasu wyst¹pieñ mówców;
3) zakoñczenia wyst¹pieñ;
4) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y;
5) zarz¹dzenia przerwy;
6) odes³ania projektu uchwa³y do komisji;
7) przeliczenia g³osów.
4. Na wniosek radnego Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje

do protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pi�mie,
lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym Radê.

5. Starosta ma prawo przekazaæ swój g³os pracownikom
Starostwa lub kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu

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

§ 19. 1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym prze-
biegiem sesji i zachowaniem porz¹dku obrad.

2. Je¿eli tre�æ lub sposób wyst¹pienia albo zachowanie
radnego zak³óca porz¹dek obrad lub powagê sesji, Przewodni-
cz¹cy Rady, po zwróceniu uwagi, mo¿e odebraæ mu g³os. Fakt
ten odnotowuje siê w protokole sesji.

3. Przepis ust. 2 stosuje siê odpowiednio do osób nie
bêd¹cych radnymi, którym Przewodnicz¹cy Rady udzieli³ g³osu.

§ 20. 1. Przewodnicz¹cy Rady zamyka dyskusjê po wy-
czerpaniu listy mówców.  W razie potrzeby, mo¿e zarz¹dziæ prze-
rwê w celu umo¿liwienia w³a�ciwej komisji lub Zarz¹dowi, za-
jêcia stanowiska wobec zg³oszonych wniosków albo przygoto-
wania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwa³y lub innym
dokumencie.

2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczy-
na procedurê g³osowania. Przed zarz¹dzeniem g³osowania
mo¿na zabraæ g³os tylko w celu zg³oszenia i uzasadnienia wnio-
sku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.

§ 21. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

§ 22.1 G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy
Rady.

2. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
3. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy

Rady.
4. Wyniki g³osowania jawnego odnotowuje siê   w proto-

kole sesji.

§ 23. 1 .W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na kartach
opatrzonych pieczêci¹ o tre�ci: "Rada Powiatu w Prudniku". Kart
do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych obecnych na
sesji.

2. G³osowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybra-
na przez Radê spo�ród radnych. Komisja Skrutacyjna wybiera
Przewodnicz¹cego Komisji.
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3. Komisja Skrutacyjna ka¿dorazowo ustala sposób g³o-
sowania i podaje go do wiadomo�ci radnym przed g³osowa-
niem.

4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania. Protokó³
stanowi za³¹cznik do protoko³u sesji.

§ 24. G³osowanie w sprawie wyborów osób poprzedza
sporz¹dzenie listy zg³oszonych kandydatów. Przed zamkniêciem
listy kandydatów Przewodnicz¹cy Rady pyta ka¿dego z nich czy
zgadza siê kandydowaæ. Po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej
poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a na-
stêpnie zarz¹dza wybory.

§ 25. 1. Przewodnicz¹cy Rady przed poddaniem wniosku
pod g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹ tre�æ
wniosku.

2. W pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy Rady poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, je¿eli mo¿e to wyklu-
czyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewen-
tualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy roz-
strzyga Przewodnicz¹cy Rady.

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

§ 27. Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y mog¹ wyst¹piæ:
1) co najmniej 3 radnych;
2) Przewodnicz¹cy Rady;
3) kluby radnych;
4) komisje;
5) Zarz¹d.

§ 28. 1. Przygotowany w formie pisemnej projekt uchwa³y
Rady powinien zawieraæ:

1) tytu³ uchwa³y;
2) podstawê prawn¹;
3) postanowienia merytoryczne;
4) okre�lenie organu odpowiedzialnego za wykonanie

uchwa³y;
5) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wej�cia w ¿ycie

uchwa³y.
2. Do projektu uchwa³y do³¹cza siê uzasadnienie zawie-

raj¹ce miêdzy innymi: wskazanie potrzeby podjêcia uchwa³y,
oczekiwane skutki spo³eczne oraz skutki finansowe   i �ród³o ich
pokrycia.

§ 29. 1. Wnioskodawca przedk³ada projekt uchwa³y Rady
Przewodnicz¹cemu Rady.

2. Projekt uchwa³y powinien byæ zaopiniowany przez w³a-
�ciwe komisje. W opinii komisje wnioskuj¹:

1) przyjêcie projektu bez poprawek i wniosków;
2) przyjêcie projektu z poprawkami i wnioskami;
3) odrzucenie projektu.
3. Je¿eli z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ wystêpuje podmiot

wymieniony w § 27 pkt 1 - 4 projekt uchwa³y, przed przekaza-
niem w³a�ciwej komisji do zaopiniowania wymaga opinii Za-
rz¹du.

§ 30. Uchwa³y Rady podpisuje przewodnicz¹cy obrad.

§ 31. 1. Podjêtym uchwa³om nadaje siê kolejne numery,
podaj¹c cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi nu-
mer uchwa³y oraz rok podjêcia uchwa³y. Uchwa³ê opatruje siê
dat¹ posiedzenia, na którym zosta³a przyjêta.

2. Uchwa³y ewidencjonuje siê w Rejestrze Uchwa³ Rady  i
przechowuje wraz z protoko³ami sesji. Rejestr uchwa³ prowadzi
Starosta.

3. Uchwa³y przekazuje siê w³a�ciwym podmiotom do re-
alizacji lub wiadomo�ci.

§ 32. 1. Z przebiegu sesji Rady sporz¹dza siê protokó³.
2. Protokó³ powinien zawieraæ:
1) numer, datê, miejsce i czas trwania sesji;
2) imiê i nazwisko prowadz¹cego obrady;
3) stwierdzenie prawomocno�ci obrad;
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji;
5) porz¹dek obrad;
6) przebieg obrad, zawieraj¹cy tre�æ interpelacji i wnio-

sków oraz udzielonych odpowiedzi, streszczenie wyst¹pieñ do-
tycz¹cych poszczególnych punktów porz¹dku obrad, odnotowa-
nie zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ;

7) przebieg g³osowania i jego wyniki;
8) podpis przewodnicz¹cego obrad oraz osoby sporz¹-

dzaj¹cej protokó³.
3. Do protoko³u do³¹cza siê uchwa³y podjête przez Radê,

protoko³y g³osowañ tajnych, zg³oszone na pi�mie wnioski nie
wyg³oszone przez radnych, pisemne informacje i sprawozda-
nia, listê obecno�ci radnych, listê zaproszonych go�ci, uspra-
wiedliwienia radnych nieobecnych, o�wiadczenia i inne doku-
menty z³o¿one Przewodnicz¹cemu Rady.

4. Protokó³ z sesji Rady wyk³ada siê  w Starostwie do
publicznego wgl¹du na 7 dni przed terminem kolejnej sesji.

§ 33. 1. Protokó³ z poprzedniej sesji Rady jest przyjmowa-
ny na nastêpnej sesji.

2. Poprawki i uzupe³nienia do protoko³u powinny byæ wno-
szone przez radnych nie pó�niej, ni¿ do rozpoczêcia sesji Rady,
na której nastêpuje przyjêcie protoko³u.

Rozdzia³ 3
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

§ 34. 1. Rada powo³uje Komisjê Rewizyjn¹ w liczbie 7
cz³onków, w tym Przewodnicz¹cego i Zastêpcê Przewodnicz¹-
cego.

2. Zmian w sk³adzie Komisji Rewizyjnej dokonuje Rada
po przedstawieniu opinii przez Komisjê Rewizyjn¹.

§ 35. 1. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej kieruje jej pra-
cami, a w szczególno�ci:

1) ustala termin i porz¹dek posiedzenia;
2) zwo³uje posiedzenie;
3) zapewnia przygotowanie i dostarczenie cz³onkom Ko-

misji Rewizyjnej niezbêdnych materia³ów;
4) kieruje obradami.
2. W przypadku nieobecno�ci Przewodnicz¹cego Komisji

Rewizyjnej jego obowi¹zki wykonuje Zastêpca.

§ 36. 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej s¹ prawomoc-
ne, gdy uczestniczy w nich co najmniej po³owa sk³adu Komisji
Rewizyjnej.

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
posiedzenie kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu
oraz inne osoby, których obecno�æ jest uzasadniona ze wzglêdu
na przedmiot rozpatrywanej sprawy.

3. Komisja Rewizyjna za zgod¹ Rady, mo¿e powo³ywaæ
rzeczoznawców, ekspertów i bieg³ych.

4. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie po-
siedzenia Komisji Rewizyjnej podaje siê do publicznej wiado-
mo�ci w sposób zwyczajowo przyjêty.
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§ 37. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej po³owy sk³adu,  w
g³osowaniu jawnym. W przypadku równej liczby g³osów decydu-
je g³os Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.

§ 38. 1. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporz¹dza siê
protokó³.

2. Protokó³ powinien dok³adnie odzwierciedlaæ przebieg
posiedzenia, a zw³aszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygniê-
ciami podejmowanymi przez Komisjê Rewizyjn¹.

3. Protokó³ z posiedzenia podpisuje Przewodnicz¹cy Ko-
misji Rewizyjnej.

4. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej oraz inni uczestnicy
posiedzenia mog¹ sk³adaæ do protoko³u wnioski o jego spro-
stowanie lub uzupe³nienie.

5. Komisja Rewizyjna przyjmuje protokó³ na nastêpnym
posiedzeniu. W razie zg³oszenia wniosków, o których mowa   w
ust. 4, o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Komisja Rewizyjna.

§ 39. 1. Podstawow¹ form¹ dzia³ania Komisji Rewizyjnej
s¹ kontrole ujête w planie pracy.

2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, Komisja Rewi-
zyjna przedstawia Radzie do dnia 30 listopada roku poprzedza-
j¹cego rok, którego dotyczy ten plan.

3. Z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli nie ujêtej w
planie pracy Komisji Rewizyjnej mog¹ wyst¹piæ podmioty okre-
�lone w § 27 pkt 1 - 4.

4. Na przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 3
zgodê wyra¿a Rada.

§ 40. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole pod
wzglêdem zgodno�ci z prawem, celowo�ci, rzetelno�ci i gospo-
darno�ci.

2. Przedmiotem kontroli jest dzia³alno�æ Zarz¹du oraz jed-
nostek organizacyjnych Powiatu, w szczególno�ci dotycz¹ca:

1) gospodarki finansowo - ekonomicznej;
2) gospodarowania mieniem Powiatu;
3) przestrzegania i realizacji postanowieñ Statutu, uchwa³

Rady oraz innych aktów normatywnych;
4) realizacji bie¿¹cych zadañ Powiatu.

§ 41. 1. W celu przeprowadzenia czynno�ci kontrolnych, Prze-
wodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza zespó³ kontrolny sk³a-
daj¹cy siê od 2 do 4 cz³onków. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyj-
nej udziela cz³onkom zespo³u pisemnego upowa¿nienia do prze-
prowadzenia kontroli, okre�laj¹c w nim termin i zakres kontroli.

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, co najmniej na 5
dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na pi�mie
kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o terminie  i
zakresie kontroli.

3. Cz³onkowie zespo³u kontrolnego, przed przyst¹pieniem
do czynno�ci kontrolnych, s¹ obowi¹zani okazaæ kierownikowi kon-
trolowanej jednostki upowa¿nienie,    o którym mowa w ust. 1.

§ 42. 1. Cz³onek Komisji Rewizyjnej podlega wy³¹czeniu
od udzia³u w kontroli, je¿eli przedmiot kontroli dotyczy jego praw
i obowi¹zków albo jego ma³¿onka, krewnych lub powinowatych.

2. Cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e zostaæ wy³¹czony od
udzia³u w kontroli, je¿eli zachodz¹  okoliczno�ci mog¹ce wywo-
³aæ w¹tpliwo�æ co do jego bezstronno�ci.

3. O wy³¹czeniu od udzia³u w kontroli rozstrzyga Komisja
Rewizyjna.

§ 43. 1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organiza-
cyjnych s¹ obowi¹zani do zapewnienia warunków do przepro-
wadzenia kontroli.

2. Kierownicy jednostek udostêpniaj¹ dokumenty niezbêdne
do przeprowadzenia kontroli oraz udzielaj¹ informacji i wyja�nieñ.

3. Zespó³ kontrolny wykonuje czynno�ci kontrolne w dniach
i godzinach pracy danej jednostki.

4. Wykonywanie czynno�ci kontrolnych nie mo¿e naruszaæ
porz¹dku pracy obowi¹zuj¹cego w kontrolowanej jednostce.

5. Zespó³ kontrolny obowi¹zany jest przestrzegaæ przepi-
sy bezpieczeñstwa i higieny pracy, przepisy sanitarne oraz doty-
cz¹ce ochrony tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej obowi¹zuj¹ce
w kontrolowanej jednostce.

§ 44. 1. Zespó³ kontrolny w terminie 7 dni od zakoñczenia
kontroli sporz¹dza protokó³ kontroli, który niezw³ocznie przed-
stawia Komisji Rewizyjnej.

2. Protokó³ kontroli podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zespo-
³u oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który mo¿e wnie�æ
do protoko³u zastrze¿enia.

3. Komisja Rewizyjna na podstawie protoko³u kontroli
sporz¹dza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz
do Zarz¹du wyst¹pienie pokontrolne, zawieraj¹ce wnioski  i za-
lecenia usuniêcia w okre�lonym terminie stwierdzonych nie-
prawid³owo�ci.

4. Kierownik kontrolowanej jednostki, do  którego zosta³o
skierowane wyst¹pienie pokontrolne, obowi¹zany jest zawia-
domiæ Komisjê Rewizyjn¹ o sposobie realizacji wniosków i za-
leceñ w wyznaczonym terminie, z zastrze¿eniem ust. 5.

5. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 14 dni
od otrzymania wyst¹pienia pokontrolnego mo¿e odwo³aæ siê do
Rady. Rozstrzygniêcie Rady jest ostateczne.

§ 45. 1. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie sprawozdanie
z wyników kontroli zleconych przez Radê, wyników kontroli wykonania
bud¿etu Powiatu oraz z realizacji rocznego planu kontroli.

2. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez Radê
przedstawia siê niezw³ocznie po zakoñczeniu kontroli, a z reali-
zacji rocznego planu kontroli okresowo raz na 6 miesiêcy.

3. W sprawozdaniu umieszcza siê na ¿¹danie wniosko-
dawcy, wnioski odrzucone przez Komisjê Rewizyjn¹, jako wnio-
ski mniejszo�ci.

Rozdzia³ 4
Organizacja i tryb pracy komisji

§ 46. Do wykonywania swoich zadañ Rada powo³uje ko-
misje sta³e oraz mo¿e powo³ywaæ komisje dora�ne.

§ 47. 1. Prac¹ komisji kieruje przewodnicz¹cy powo³ywa-
ny i odwo³ywany przez Radê.

2. W przypadku nieobecno�ci przewodnicz¹cego komisji
jego obowi¹zki wykonuje zastêpca, powo³ywany przez Radê na
wniosek przewodnicz¹cego danej komisji.

3. Rada dokonuje zmian osobowych w sk³adzie komisji
po przedstawieniu opinii w³a�ciwej komisji.

4. Radny ma prawo byæ cz³onkiem nie wiêcej, ni¿ dwóch
komisji sta³ych, a przewodnicz¹cym lub zastêpc¹  tylko jednej.

§ 48. 1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z planem pracy
zatwierdzonym przez Radê. Rada mo¿e dokonywaæ zmian w
zatwierdzonym planie.

2. Komisje sk³adaj¹ Radzie pisemne sprawozdania ze
swojej dzia³alno�ci co najmniej raz w roku.

3. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y w szczególno�ci:
1) opiniowanie projektów uchwa³ Rady;
2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹;
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komi-

sji przez Radê, Zarz¹d lub inne komisje.
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§ 49. 1. Do zadañ przewodnicz¹cego komisji nale¿y  w
szczególno�ci:

1) ustalenie terminu i porz¹dku posiedzenia;
2) zapewnienie przygotowania i dostarczenia cz³onkom

komisji niezbêdnych materia³ów;
3) zwo³anie posiedzenie komisji;
4) kierowanie obradami komisji.
2. Przewodnicz¹cy komisji jest obowi¹zany zwo³aæ posie-

dzenie komisji na wniosek, co najmniej 1/3 cz³onków komisji
lub Przewodnicz¹cego Rady.

3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie po-
siedzenia komisji podaje siê do publicznej wiadomo�ci  w spo-
sób zwyczajowo przyjêty.

§ 50. 1. Komisja obraduje w obecno�ci co najmniej po³o-
wy swojego sk³adu.

2. W posiedzeniach komisji, oprócz jej cz³onków mog¹
tak¿e uczestniczyæ: Przewodnicz¹cy Rady, radni nie bêd¹cy cz³on-
kami komisji oraz cz³onkowie Zarz¹du.

3. Przewodnicz¹cy komisji mo¿e zaprosiæ na posiedzenie
inne osoby, których obecno�æ jest uzasadniona ze wzglêdu na
przedmiot rozpatrywanej sprawy.

§ 51. 1. Komisja podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów w obecno�ci  co najmniej po³owy jej sk³adu,  w g³oso-
waniu jawnym. W przypadku równej liczby g³osów decyduje g³os
przewodnicz¹cego komisji.

2. Opinie komisji przedstawia na sesji Rady przewodni-
cz¹cy komisji lub wskazany przez komisjê radny.

§ 52. Z posiedzenia komisji sporz¹dza siê protokó³, sto-
suj¹c odpowiednio postanowienia § 38 ust. 2, 3, 4, i 5.

§ 53. Do komisji dora�nej stosuje siê odpowiednio prze-
pisy dotycz¹ce komisji sta³ej.

Rozdzia³ 5
Kluby radnych

§ 54. 1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryte-
riów przez siebie przyjêtych.

2. Klub mo¿e utworzyæ co najmniej 3 radnych.
3. Przynale¿no�æ radnych do klubów jest dobrowolna.

§ 55. 1. Utworzenie klubu radnych nale¿y zg³osiæ Prze-
wodnicz¹cemu Rady w ci¹gu 14 dni od dnia zebrania za³o¿yciel-
skiego.

2. Zg³oszenie utworzenia klubu powinno zawieraæ:

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

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

4. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
5. Dzia³alno�æ klubów radnych nie mo¿e byæ finansowana

z bud¿etu Powiatu.
6. Przedstawiciele klubów mog¹ przedstawiaæ stanowi-

ska klubów we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem
obrad Rady.

Rozdzia³ 6
Organizacja i tryb pracy Zarz¹du

§ 56. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹ Starosta jako Przewodni-
cz¹cy, Wicestarosta oraz trzech cz³onków.

§ 57. Do zadañ Starosty w zakresie organizowania pracy
Zarz¹du nale¿y w szczególno�ci:

1) ustalenie projektu porz¹dku posiedzenia;
2) ustalenie czasu i miejsca posiedzenia;
3) przygotowywanie materia³ów na posiedzenie;
4) zapewnienie obs³ugi technicznej posiedzenia.

§ 58. 1. Cz³onkowie Zarz¹du obowi¹zani s¹ braæ czynny
udzia³ w jego pracach.

2. Zarz¹d obraduje i podejmuje rozstrzygniêcia na posie-
dzeniach zwo³ywanych w miarê potrzeb.

3. Starosta jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie Zarz¹du
na pisemny wniosek, co najmniej dwóch cz³onków Zarz¹du, w
terminie 7 dni od z³o¿enia wniosku.

§ 59. 1. Posiedzenia Zarz¹du zwo³uje Starosta lub Wice-
starosta.

2. Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du Starosta mo¿e
zobowi¹zaæ pracowników Starostwa, kierowników powiatowych
s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych Powia-
tu, w³a�ciwych ze wzglêdu na przedmiot posiedzenia.

3. Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du mog¹ zostaæ za-
proszone inne osoby, w szczególno�ci radni.

§ 60. 1. Sprawy nale¿¹ce do kompetencji Zarz¹du roz-
strzygane s¹ w formie uchwa³ b¹d� decyzji administracyjnych.

2. Zarz¹d mo¿e zajmowaæ stanowiska i wyra¿aæ opinie.
3. Uchwa³y Zarz¹du podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie Zarz¹-

du obecni na posiedzeniu.

§ 61. 1. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje cz³onkom
Zarz¹du oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu.

2. Zarz¹d rozstrzyga o sposobie wykonania uchwa³ Rady,
chyba ¿e Rada okre�li zasady wykonywania swojej uchwa³y.

§ 62. 1. Posiedzenia Zarz¹du otwiera, przewodniczy im  i
zamyka Starosta, a w razie jego nieobecno�ci - Wicestarosta.

2. Zarz¹d rozpoczyna posiedzenie w obecno�ci co naj-
mniej trzech cz³onków Zarz¹du.

3. W przypadku zmniejszenia siê w trakcie posiedzenia
liczby cz³onków Zarz¹du poni¿ej trzech Starosta nie przerywa
obrad, niemo¿liwe jest wówczas podejmowanie uchwa³.

§ 63. 1. Po otwarciu posiedzenia Starosta:
1) stwierdza na podstawie listy obecno�ci prawomocno�æ

obrad;
2) przedstawia projekt porz¹dku obrad i poddaje go pod

g³osowanie.
2. Zarz¹d w trakcie posiedzenia mo¿e zmieniæ ustalony

porz¹dek obrad.

§ 64. 1. Posiedzenia Zarz¹du prowadzi Starosta zgodnie z
ustalonym porz¹dkiem obrad, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê
nad ka¿dym z punktów, udzielaj¹c g³osu cz³onkom Zarz¹du,
Skarbnikowi i Sekretarzowi Powiatu oraz innym osobom bior¹-
cym udzia³ w posiedzeniu.

2. Starosta zamyka dyskusjê nad danym punktem porz¹d-
ku obrad i zarz¹dza g³osowanie.
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3. Cz³onkowie Zarz¹du g³osuj¹ jawnie przez podniesienie
rêki.

4. Starosta og³asza wyniki g³osowania, które odnotowuje
siê w protokole.

5. Cz³onek Zarz¹du mo¿e ¿¹daæ, aby w protokole odnoto-
wano jego zdanie odrêbne.

§ 65. 1. Z posiedzenia Zarz¹du sporz¹dza siê protokó³.
2. W protokole podaje siê imiona i nazwiska cz³onków

Zarz¹du uczestnicz¹cych w posiedzeniu, a w przypadku, gdy    w
posiedzeniu Zarz¹du uczestniczy³y równie¿ inne osoby,  w proto-
kole podaje siê ich imiona i nazwiska oraz wskazuje  w jakim
charakterze uczestniczy³y w posiedzeniu.

3. Protokó³ z posiedzenia Zarz¹du powinien dok³adnie
odzwierciedlaæ jego przebieg, a zw³aszcza przebieg dyskusji nad
rozstrzygniêciami podejmowanymi przez Zarz¹d.

4. Protokó³ z posiedzenia Zarz¹du podpisuj¹ wszyscy
cz³onkowie Zarz¹du uczestnicz¹cy w posiedzeniu.

5. Cz³onkowie Zarz¹du oraz inni uczestnicy posiedzenia
mog¹ zg³osiæ do protoko³u wniosek o jego sprostowanie lub
uzupe³nienie.

6. Zarz¹d przyjmuje protokó³ z posiedzenia na posiedze-
niu nastêpnym. W razie zg³oszenia wniosków, o których mowa
w ust. 5, o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Zarz¹d.

7. Zarz¹d udostêpnia protoko³y ze swoich posiedzeñ do
publicznego wgl¹du, o ile nie narusza to przepisów o ochronie
tajemnicy pañstwowej lub s³u¿bowej albo ochronie danych oso-
bowych.

Rozdzia³ 7
Jednostki organizacyjne Powiatu, powiatowe s³u¿by, in-

spekcje i stra¿e

§ 66. 1. Do jednostek, o których mowa w § 6, nale¿¹:
1) Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Ze-

spó³ Opieki Zdrowotnej w Prudniku;
2) Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Bia³ej;
3) Dom Pomocy Spo³ecznej w Prudniku;
4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku;
5) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Prudniku;
6) Dom Dziecka w G³ogówku;
7) Specjalny O�rodek Szkolno - Wychowawczy  w G³ogów-

ku;
8) O�rodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej  w Ra-

c³awicach �l¹skich;
9) Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Prudniku;
10) Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 2 w Prudniku;
11) Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 1 w Prudniku;
12) II Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Prudniku;
13) Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Bia³ej;
14) Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Prudniku;
15) Zespó³ Szkó³ w G³ogówku;
16) Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Prudniku;
17) Powiatowy Zarz¹d Dróg w Prudniku;
18) Powiatowy Urz¹d Pracy w Prudniku.
2. Zarz¹d prowadzi i aktualizuje Wykaz Jednostek Organi-

zacyjnych Powiatu. Wykaz udostêpnia siê do publicznego wgl¹-
du w Starostwie.

§ 67. Powiatowe s³u¿by, inspekcje i stra¿e tworz¹:
1) Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej  w

Prudniku;
2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  w Prud-

niku.

Rozdzia³ 8
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli  z doku-

mentów  wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych
przez organy Powiatu i komisje Rady

§ 68. 1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady, komisji  i
Zarz¹du udostêpnia siê w obecno�ci pracownika zajmuj¹cego
siê obs³ug¹ tych organów w godzinach pracy Starostwa.

2.Protoko³y z posiedzeñ Rady, komisji i Zarz¹du podlega-
j¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu przez w³a�ciwe or-
gany.

Rozdzia³ 9
Przepisy koñcowe

§ 69. W sprawach nie uregulowanych w Statucie, maj¹
zastosowanie przepisy ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r.   o
samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806).
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  Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 109, art. 124 ustawy z
dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 155
poz. 1014 z 1998r z pó�n. zm.), art. 3 pkt  4 i 6 art. 4 pkt 1 ustawy
z dnia 26 listopada 1998r. o dochodach jednostek samorz¹du
terytorialnego w latach 1999-2002 (Dz. U. nr 150 poz. 983 z
1998r. z pó�n. zm.), w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr 299/XXIX/2001 Rady
Miejskiej  w Praszce z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie uchwale-
nia bud¿etu miasta i gminy na 2002r. - Rada Miejska uchwala ,
co nastêpuje:

§  1. Zwiêkszyæ ogóln¹ kwotê dochodów bud¿etowych
                             do kwoty                            16.225.422,01 z³
czyli o kwotê                                                               81.466 z³
z tytu³u  zwiêkszenia i zmniejszenia dotacji oraz zwiêksze-

nia czê�ci rekompensuj¹cej subwencji ogólnej

zwiêkszyæ:

W dz. 758   Ró¿ne rozliczenia                                  12.452 z³

w rozdz. 75805    Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogól-
nej dla gmin                                                                          12.452 z³

§ 292    Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa  12.452 z³
 (rekompensuj¹ca dochody utracone z tytu³u ustawowych
ulg i zwolnieñ w podatku rolnym i le�nym)

zwiêkszyæ:

W dz. 801           O�wiata i wychowanie                 10.529 z³

w rozdz. 80195    Pozosta³a dzia³alno�æ                10.529 z³
§ 203      Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê   w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin)
                                                                                      10.529 z³
zmniejszyæ:

W dz. 853           Opieka spo³eczna                           1.000 z³

w rozdz. 85316    Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wycho-
wawcze                                                                                     1.000 z³

§ 201   Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê   zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ  zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawa-
mi.                                                                                              1.000 z³

zwiêkszyæ:

W dz. 854    Edukacyjna opieka wychowawcza     1.485 z³

w rozdz. 85495     Pozosta³a dzia³alno�æ                1.485 z³
§ 203   Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin)
                                                                                         1.485 z³

946

Uchwa³a Nr 7/II/2002
Rady Miejskiej w Praszce

 z dnia   5 grudnia 2002 r.

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

zwiêkszyæ

W dz. 900  Gospodarka Komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                                           58.000 z³

w rozdz. 90015    O�wietlenie ulic, placów i dróg  58.000 z³
§ 201   Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê  zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ  zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawa-
mi.                                                                                          58.000 z³

§  2. W zwi¹zku ze zwiêkszeniem planu dochodów, zwiêk-
sza siê równie¿ plan wydatków bud¿etowych w kwocie         81.466 z³.

Zwiêkszyæ:

W dz. 801 O�wiata i wychowanie                           10.529 z³
w rozdz. 80195  Pozosta³a dzia³alno�æ                    10.529 z³
a) wydatki bie¿¹ce                                                     10.529 z³
w tym:
1) pozosta³e wydatki rzeczowe   - 10.529 z³
(odpisy na zak³adowy f. �w socj. dla n-eli emerytów  i

rencistów - 9.779 z³ oraz na przeprowadzenie postêpowania
kwalifikacyjnego zwi¹zanego z awansem zawodowym na-
uczycieli - 750 z³)

zmniejszyæ:

W dz. 853   Opieka spo³eczna                                    1.000 z³
w rozdz. 85316    Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wycho-

wawcze     zadania zlecone                                                  1.000 z³
 a) wydatki bie¿¹ce                                                      1.000 z³
 w tym:
1) pozosta³e wydatki rzeczowe   -  1.000 z³
 (�wiadczenia spo³eczne)

zwiêkszyæ:

W dz. 854         Edukacyjna opieka wychowawcza     1.485 z³
w rozdz. 85495  Pozosta³a dzia³alno�æ                    1.485 z³
a) wydatki bie¿¹ce                                                       1.485 z³
  w tym:
1) pozosta³e wydatki rzeczowe - 1.485 z³
(odpis za zak³. f. �w. socj. dla n-eli emerytów i rencistów

przedszkoli).

zwiêkszyæ:

W dz. 900  Gospodarka Komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                                          58.000 z³

w rozdz. 90015     O�wietlenie ulic, placów i dróg  58.000 z³
 zadania zlecone
a) wydatki bie¿¹ce                                                     58.000 z³
   w tym:
1) pozosta³e  wydatki rzeczowe   - 58.000 z³
(finansowanie o�wietlenia dróg publicznych dla których
gmina nie jest zarz¹dc¹)
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Zwiêkszyæ:

W dz. 921           Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                                                        2.500 z³

w rozdz. 92109   Domy i o�rodki kultury, �wietlice i Kluby
                                                                                         2.500 z³
a) wydatki bie¿¹ce                                                       2.500 z³
 w tym:
1) dotacje podmiotowe z bud¿etu dla instytucji kultury
                                                                                       - 2.500 z³
zwiêkszyæ:

W dz. 926           Kultura fizyczna i sport                   9.952 z³

w rozdz. 92601    Obiekty sportowe                           8.952 z³
a) wydatki bie¿¹ce                                                        8.952 z³
 w tym :
1) pozosta³e wydatki rzeczowe   - 8.952 z³
(ubezpieczenie budynku hali sportowej oraz zakup gazu

do ogrzewania)

w rozdz. 92605   Zadania w zakresie Kultury fizycznej i
sportu                                                                                        1.000 z³

a) wydatki bie¿¹ce                                                        1.000 z³
 w tym:
  1) pozosta³e wydatki rzeczowe  - 1.000 z³
 (na dojazdy na zawody uczniów szkó³ podstawowych)

§  3.  Dokonaæ przeniesieñ w planie bie¿¹cych wydatków
bud¿etowych:

W dz. 754         Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa                                                                 1.500 z³

Zmniejszyæ:

w rozdz. 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne             1.500 z³
a) wydatki bie¿¹ce                                                       1.500 z³
w tym:
1) pozosta³e wydatki rzeczowe - 1.500 z³
(zakup materia³ów i wyposa¿enia)

zwiêkszyæ:

W rozdz. 75411   Komendy powiatowe Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej                                                                              1.500 z³

a) wydatki bie¿¹ce                                                        1.500 z³
w tym:
1) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania .
 bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów)

miêdzy   jednostkami samorz¹du terytorialnego   - 1.500 z³

§  4.  Dokonaæ przeniesieñ  planu miêdzy dzia³ami wydat-
ków bud¿etowych:

Z dz. 750          Administracja publiczna                 65.000 z³
z rozdz. 75023  Urzêdy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)                                                                                    65.000z³
a) wydatki bie¿¹ce                                                                                 65.000z³
 w tym:
1) wynagrodzenia osobowe pracowników   - 65.000 z³

Z dz. 900          Gospodarka Komunalna i ochrona �rodo-
wiska                                                                                        27.000 z³

z rozdz. 90001   Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
                                                                                      27.000 z³
b) wydatki maj¹tkowe                                               27.000 z³
 w tym:
1) wydatki na zakup i objêcie akcji oraz wniesienie
      wk³adów do spó³ek prawa handlowego - 27.000 z³
      (plan po zmianach - 43.000 z³)

Z dz. 926        Kultura fizyczna i sport                           300 z³
z rozdz.92605  Zadania w zakresie Kultury fizycznej i spor-

tu                                                                                                     300 z³
a) wydatki bie¿¹ce                                                           300 z³
w tym:
1) pozosta³e wydatki rzeczowe  - 300 z³
   (Rada So³ecka w Brzezinach)

Do dz. 853          Opieka spo³eczna                         85.000 z³
do rozdz. 85315  Dodatki mieszkaniowe                85.000 z³
 a) wydatki bie¿¹ce                                                    85.000 z³
w tym:
1) pozosta³e wydatki rzeczowe - 85.000 z³
(�wiadczenia spo³eczne)

Do dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                                                 300 z³

do rozdz. 90095  Pozosta³a dzia³alno�æ                     300 z³
a) wydatki bie¿¹ce                                                          300 z³
 w tym:
1) pozosta³e wydatki rzeczowe  - 300 z³

Do dz. 926           Kultura fizyczna i sport                  7.000 z³
do rozdz. 92601   Obiekty sportowe                          7.000 z³
a) wydatki bie¿¹ce                                                        7.000 z³
 w tym:
1) pozosta³e wydatki rzeczowe   - 7.000 z³
(energia cieplna na stadion oraz energia elektryczna
w hali sportowej).

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

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Edward Pi�la
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Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 109, art. 124 ustawy  z
dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 155
poz. 1014 z 1998r z pó�n. zm.),  art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorial-
nego w latach 1999-2002 (Dz. U.  z 1998r. Nr 150 poz. 983
z pó�n. zm.), w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr 299/XXIX/2001 Rady Miej-
skiej w Praszce z dnia  20 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia
bud¿etu miasta i gminy na 2002r. - Rada Miejska uchwala , co
nastêpuje:

§  1. Zwiêkszyæ ogóln¹ kwotê dochodów bud¿etowych
                               do kwoty                          16.229.154,01 z³
czyli o kwotê                                                                   3.732 z³
z tytu³u  zwiêkszenia  dotacji

W dz. 853   opieka spo³eczna                                   3.732 z³

w rozdz. 85315    Dodatki mieszkaniowe           3.732 z³
§ 203                   Dotacje celowe otrzymane z  bud¿etu

pañstwa ,na realizacjê    w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin ( zwi¹z-
ków gmin).                                                                              3.732 z³

§  2.  W zwi¹zku ze zwiêkszeniem planu dochodów, zwiêk-
sza siê równie¿ plan wydatków bud¿etowych w kwocie 3.732 z³
na podstawie decyzji RR.VII-DZ-7510-79/02 Opolskiego Urzê-
du Wojewódzkiego w Opolu

W dz. 853         Opieka spo³eczna                             3.732 z³

 rozdz. 85315  Dodatki mieszkaniowe                     3.732 z³
 a) wydatki bie¿¹ce                                                       3.732 z³
w tym:
1) pozosta³e wydatki rzeczowe   - 3.732 z³
(�wiadczenia spo³eczne).

§  3.  Dokonaæ przeniesienia z rezerwy bud¿etowej
                        w kwocie                                            13.240 z³

Z dz. 758         Ró¿ne rozliczenia        13.240 z³

z rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe              13.240 z³
a) wydatki bie¿¹ce                                                    13.240 z³
 w tym:
1) pozosta³e wydatki rzeczowe  - 13.240 z³
(plan rezerwy po zmianach - 1.021 z³).

Do dz. 600  Transport i ³¹czno�æ                               2.800 z³

do rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne               2.800 z³
a) wydatki bie¿¹ce                                                       2.800 z³
 w tym:
1) pozosta³e wydatki rzeczowe  - 2.800 z³
(zakup siatki przeciw�nie¿nej  do ustawienia przy

drogach gminnych)

Do dz.900  Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                                            9.540 z³

do rozdz. 90003  Oczyszczanie miast i wsi               9.540 z³
a) wydatki bie¿¹ce                                                          9.540 z³
w tym:
 1) pozosta³e wydatki rzeczowe  - 9.540 z³
 (utrzymanie zimowe chodników na terenie miasta)

Do dz. 921  Kultura  i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                                           600 z³

do  rozdz. 92118  Muzea                                                  600 z³
a) wydatki bie¿¹ce                                                            600 z³
w tym:
1) dotacje podmiotowe z bud¿etu dla instytucji kultury
     ( remont ³azienki)                                                    - 600 z³

Do dz. 926 Kultura fizyczna i sport                               300 z³

do rozdz. 92601 Obiekty sportowe                               300 z³
a) wydatki bie¿¹ce                                                          300 z³
w tym:
1) pozosta³e wydatki rzeczowe - 300 z³
( zakup us³ug remontowych ).

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

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

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

Przewodnicz¹cy  Rady
Edward Pi�la
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Uchwa³a Nr 17/III/2002
Rady Miejskiej w Praszce

z dnia  19  grudnia 2002 r.

w sprawie zmian do bud¿etu miasta i gminy na 2002 rok.
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 20021 r.Nr 142 poz.1591
z pó�n.zm.) oraz art. 124 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicz-
nych dnia 28 listopada 1998 r (Dz.U. Nr 155 poz.1014 z pó�n.zm.)
- Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zwiêkszyæ dochody
Dzia³        758  Ró¿ne rozliczenia
Rozdzia³   75801 Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorz¹du terytorialnego
§  292      Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
                                                       o kwotê                21.265,-z³

Zmniejszyæ wydatki

Dzia³       0101   Rolnictwo i ³owiectwo
Rozdzia³  01010  Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitarna
§  4260    Zakup energii o kwotê        20.703,-z³

Dzia³       750  Administracja publiczna
Rozdzia³  75047 Pobór podatków
§   4210   Zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                 o kwotê                       1.000,- z³

Dzia³       751  Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañ-
stwowej, kontroli i   ochrony prawa oraz  s¹downictwa

Rozdzia³  75101     Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony  prawa oraz  s¹downictwa

§   4110  Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne    o kwotê    39,-z³
§   4120  Sk³adki na fundusz pracy     o kwotê                5,-z³

Zwiêkszyæ wydatki

Dzia³ 0101 Rolnictwo i ³owiectwo
Rozdzia³ 01010  Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitarna
§ 6060  Wydatki na zakupy inwestycyjne               4.703,-z³

948

Uchwa³a Nr II/  13  /2002
Rady Gminy Reñskiej Wsi

z dnia 10 grudnia 2002 r

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

Dzia³        700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdzia³   70004 Ró¿ne jednostki obs³ugi gospodarki

mieszkaniowej
§  4270     Zakup us³ug remontowych  o kwotê  16.000,-z³

Dzia³       751  Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañ-
stwowej, kontroli i   ochrony prawa oraz  s¹downictwa

Rozdzia³  75101     Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony  prawa oraz  s¹downictwa

§   4300 Zakup us³ug pozosta³ych        o kwotê          44,-z³

Dzia³       758  Ró¿ne rozliczenia
Rozdzia³   75801 Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorz¹du
§  4810     Rezerwy o kwotê                                     5.293,-z³

Dzia³        801 O�wiata i wychowanie
Rozdzia³   0101 Szko³y podstawowe
§  2540     Dotacje dla niepublicznych szkó³
                  (SP Mechnica)                     o kwotê             823,- z³
Rozdzia³ 80114 Zespo³y ekonomiczno-administracyjne

szkó³
§  3020   Nagrody i wydatki os. nie zaliczane do wynagro-

dzeñ    (�wiadcz.BHP)                                   o kwotê        6.470,- z³

Dzia³       851 Ochrona zdrowia
Rozdzia³  85195 Pozosta³a dzia³alno�æ
 §  4210   Zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                                o kwotê       9.679,- z³

§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miej-
scowego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

Józef Ludwig

Na podstawie art.34 ust.5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o
pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz.414 ; 1999 r.  Nr
106, poz. 668, Nr 117, poz.756 i Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126;
2000 r.  Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz.885 i Nr 90.poz.l001; 2001 r.
Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238;  2002 r.  Nr 72, poz. 748, Nr 88,
poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i
Nr 154, poz. 1792 ; 2003 r. Nr 7, poz.7) - Rada Gminy w Reñskiej
Wsi uchwala, co nastêpuje   :

949

Uchwa³a Nr VI/52/03
Rady Gminy Reñska Wie�

z dnia 23 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenie zasad zwrotu wydatków poniesionych na do¿ywianie uczniów w 2003 roku.

§1.  Gmina Reñska Wie� realizuj¹c program w 2003 roku
w ramach zadañ w³asnych rz¹dowy program wspierania gmin
w do¿ywianiu uczniów, zapewnia uczniom szkó³ podstawowych
i gimnazjów na terenie Gminy Reñska, zgodnie z rozporz¹dze-
niem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szcze-
gó³owych zadañ i trybu udzielania pomocy w do¿ywianiu uczniów
w 2003 roku ( Dz. U. Nr 13,poz.133 ), �wiadczenie w formie gor¹-
cego posi³ku, bez wzglêdu na ich sytuacjê materialn¹ i rodzinn¹.
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§2.  Rodzice i rodzice zastêpczy zwani dalej "rodzicami", w
przypadku gdy dochód w rodzime ucznia przekracza 200% do-
chodu okre�lonego w art.4 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej,
zobowi¹zani s¹ do zwrotu wydatków na posi³ek, o którym mowa
w § 1, na zasadach okre�lonych w niniejszej uchwale.

§3. Rodzice ucznia korzystaj¹cego z gor¹cego posi³ku, w
którego rodzinie dochód na osobê wynosi ponad 200% i nie
przekracza 250% kryterium dochodowego okre�lonego w art.4
ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej zobowi¹zani s¹ do czê�cio-
wego zwrotu wydatków poniesionych na przygotowanie tego
posi³ku.

§4. Zwalnia siê z obowi¹zku zwrotu wydatków na �wiad-
czenie w postaci gor¹cego posi³ku:

1. Od trzeciego i nastêpnego ucznia w rodzinie, w której wszy-
scy uczniowie korzystaj¹ jednocze�nie z gor¹cych posi³ków.

2.Od drugiego i nastêpnego ucznia korzystaj¹cego z go-
r¹cego posi³ku, w rodzinie w której rodzic samotnie wycho-
wuje dzieci albo w rodzinie zastêpczej - w obu tych przypadkach
pod warunkiem, ¿e dochód w tych rodzinach nie przekracza 250 %
kryterium dochodowego.

§5. Rodzice uczniów korzystaj¹cych z gor¹cych posi³ków,
w rodzinie, których dochód na jedn¹ osobê przekracza 250 %
kryterium dochodowego okre�lonego w art.4 ust. 1 ustawy o
pomocy spo³ecznej, zobowi¹zani s¹ do zwrotu wydatków na przy-
gotowanie tego posi³ku w pe³nej kwocie.

§6. 1. Kwota wydatków przypadaj¹cych do zwrotu winna
byæ obliczona na podstawie faktycznie poniesionych wydatków
na przygotowanie i wydanie gor¹cego posi³ku uczniowi w mie-
si¹cu kalendarzowym.

2. Ustalona przez Kierownika Gminnego O�rodka Pomo-
cy Spo³ecznej kwota zwrotu wydatków p³atna jest w terminie
14 dni po zakoñczeniu miesi¹ca kalendarzowego, w którym
uczeñ korzysta³ z gor¹cego posi³ku, w Gminnym O�rodku Po-
mocy Spo³ecznej w Reñskiej Wsi lub na jego rachunek banko-
wy albo, za pokwitowaniem, do r¹k w³a�ciwego dyrektora szko³y
lub osoby przez niego upowa¿nionej.

§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy i Kie-
rownikowi Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Reñskiej
Wsi

§ 8. Traci moc uchwa³a Nr XL/282/2002 Rady Gminy w
Reñskiej Wsi z dnia 24 kwietnia 2002 r.

§ 9. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od tej publikacji.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Reñskiej Wsi

Józef Ludwig

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r.o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591;
2002r.Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984),
art.3 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o dochodach jedno-
stek samorz¹du terytorialnego w latach 1999 i 2002 (Dz. U. Nr
150 poz. 983, Nr 162, poz.1119;  2000r. Nr 95, poz.1041, 2001 Nr
39, poz.459. Nr 55, poz.574, Nr 145, poz.1623), art. 109, art. 124,
ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014; z 1999r. Nr 38, poz. 360, Nr
49, poz.485, Nr 70, poz.778, Nr 110, poz. 1255;  2000r. Nr 6, poz.
69, Nr 12, poz.136, Nr 48, poz.550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119,
poz.1251, Nr 122,  poz. 1315;  2001r. Nr 45, poz.497, Nr 46,
poz.499, Nr 88, poz.961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr
102, poz. 1116, Nr 145, poz. 1623;  2002 r. Nr 41, poz. 363, Nr 41,
poz. 365, Nr 74, poz. 679, Nr 113, poz. 984, Nr 156, poz. 1300)-
Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala co nastêpuje:

§  1. Dokonuje siê zwiêkszenia ustalonych w § 2 uchwa³y
dochodów bud¿etu gminy na 2002 rok o kwotê 755.127z³  (zgod-
nie  z za³¹cznikiem nr 1).
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Uchwa³a Nr II/7/02
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr LIII/359/02 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2002r. o uchwaleniu
bud¿etu gminy na 2002 rok.

§  2. Dokonuje siê zwiêkszenia ustalonych w § 3 uchwa³y
wydatków bud¿etu gminy na 2002 rok o kwotê 755.127z³, w tym
wyodrêbnionych: -wydatków bie¿¹cych o kwotê 86.127 z³, - wy-
datków maj¹tkowych o kwotê 669.000z³., - z tego na zwi¹zane z
wieloletnimi programami inwestycyjnymi      o kwotê 669.000 z³.
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 2).

§  3. Dokonuje siê zwiêkszenia limitu wydatków ustalone-
go w § 5 uchwa³y na wieloletnie programy inwestycyjne (zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 3).

§  4. Pozosta³e zapisy uchwa³y nie ulegaj¹ zmianie.

§  5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§  6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w dniu podjêcia i podlega
og³oszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejsco-
wego.

Przewodnicz¹cy Rady
Gerhard Bartodziej
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Rady Miejskiej Nr II/7/02

z dnia 6 grudnia 2002 r.

ZMIANY   W    ZA£¥CZNIKU  NR 1   "ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW  NA 2002 ROK"

w z³otych

DZ

�R ÓD £O
(§§)

N A Z W A K W O T A

758 RÓ¯NE ROZLICZENIA + 86.127

262 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa

w tym: - czê�æ o�wiatowa
+ 86.127

+86.127

801 O�WIATA I WYCHOWANIE + 669.000

629 �rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin (zwi¹zków gmin), powiatów
(zwi¹zków powiatów), samorz¹dów województw, pozyskane z innych �róde³

+ 240.000

633 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê inwestycji i zakupów
inwestycyjnych w³asnych gmin (zwi¹zków gmin)

+ 429.000

O G Ó £ E M  D O C H O D Y : +  755.127

OGÓ£EM  DOCHODY I PRZYCHODY: +  755.127

z³¹cznik nr 2
do uchwa³y Rady Miejskiej Nr II/7/02

z dnia 6 grudnia 2002r.

ZMIANY W ZA£¥CZNIKU NR 2 "ZESTAWIENIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW NA 2 0 0 2 ROK"
w z³otych

DZ. ROZD. T R E � Æ BUD¯ET
W T Y M:

2002
OGÓ£EM

ZADANIA
W£ASNE

Z TEGO:
ZAD.ZLEC. I Z

POROZ.

BIE¯¥CE MAJ¥TKOWE

1 2 3 4 5 6 7 8

801 O�WIATA I WYCHOWANIE + 749.585 + 749.585 + 80.585 + 669.000 --
--

80101 Szko³y podstawowe +   53.000 +    53.000 +  53.000 � --
-

80110 Gimnazja + 696.585 + 696.585 + 27.585 +  669.000 �

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA +  5.542 + 5.542 + 5.542 ----
--
-

85404 Przedszkola + 5.542 + 5.542 + 5.542 ----
--
-

RAZEM WYDATKI : + 755.127 + 755.127 + 86.127 + 669.000 �

OGÓ£EM WYDATKI I ROZCHODY: + 755.127 + 755.127 + 86.127 + 669.000 _
_
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Rady Miejskiej Nr II/7/02

z dnia 6 grudnia 2002 r.

ZMIANY W ZA£¥CZNIKU NR 6 "PROGRAM WIELOLETNICH ZADAÑ INWESTYCYJNYCH"

l.p
N a z w a  p r o g r a m u ,

c el i  za d a n ia  fin an so w an e  z bud¿etu  gm in y

O k res rea l.

R ok rozp.

Rok zakon.

£¹czne nak³ady

finansowe

W ydatki 2002 W ydatki

w roku 2003

W ydatki

w roku 2004

2.

PR O G R A M  B U D O W N IC T W A  O�W IATOWEGO

C el - p rzygotowanie ob iektów  szkolnych pod  w ym ogi reform y o�w iatowej X

------

+  6 6 9 .0 0 0 - 240 .000

----

1 . B u d o w a  G im n a z ju m  N r  2  w  S t rz e lc a c h  O p o lsk ic h

w r a z  z  s a l¹  sp o rto w ¹
2000

2003

� +  6 6 9.0 00

w  ty m :
1)

 

429.000-kontrakt

wojewódzki

2)
 

240.000  �rodki

M in.Edukacji N arodowej i

Sportu (um ow a z UK FiS )

- 240 .000

---- ----

OGÓ£ E M : ----- � +  669 .0 00 - 240 .000 _

 Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r.o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591;
2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,poz. 984), art.3 pkt
4 i art.4 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o dochodach
jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999 i 2002 ( Dz.U.
Nr 150 poz. 983, Nr 162, poz.1119;   2000r. Nr 95, poz.1041;
2001r. Nr 39, poz.459, Nr 55, poz.574, Nr 145, poz.1623), art.
109, art.124, ust. 1, pkt 1 i  2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014;  1999 Nr 38,
poz. 360, Nr 49, poz.485, Nr 70, poz.778, Nr 110, poz.1255;  2000r.
Nr 6, poz.69, Nr 12, poz.136, Nr 48, poz.550, Nr 95, poz. 1041, Nr
119, poz.1251, Nr 122, poz. 1315; 2001r.  Nr 45, poz.497, Nr 46,
poz.499, Nr 88, poz.961, Nr 98, poz.1070, Nr 100,poz.1082, Nr
102, poz.1116, Nr 145, poz.1623;  2002r. Nr 41, poz.363, Nr 41,
poz. 265, Nr 74, poz. 679, Nr 113, poz.984, Nr 156, poz. 1300)  -
R a d a  Miejska w Strzelcach Opolskich  uchwala,   co nastêpuje:

    § 1.  Dokonuje siê zwiêkszenia ustalonych w § 2 uchwa³y
dochodów bud¿etu gminy na 2002 rok o kwotê 205.000z³ (zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 1).

    § 2.  Dokonuje siê zwiêkszenia ustalonych w § 3 uchwa³y
wydatków bud¿etu gminy na 2002r. o kwotê 205.000z³  w tym
wyodrêbnionych:- wydatków maj¹tkowych o kwotê 205.000z³  - z
tego na zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o
kwotê  205.000zl (zgodnie  z za³¹cznikiem nr 2).

    § 3.  Dokonuje siê zwiêkszenia limitu wydatków ustalo-
nego w § 5 uchwa³y -na wieloletnie programy inwestycyjne (zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 3).

    § 4.  Pozosta³e zapisy uchwa³y nie ulegaj¹ zmianie.
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Uchwa³a Nr  IV/15/02
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr LIII/359/02 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2002r.
o uchwaleniu bud¿etu gminy  na 2002 rok.

   § 5.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

    § 6.  Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w dniu podjêcia i podlega
og³oszeniu w trybie  przewidzianym dla aktów prawa miejsco-
wego.

Przewodnicz¹cy Rady
Gerhard Bartodziej

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Rady Miejskiej

Nr IV/15/02
 z dnia 30 grudnia 2002r.

Z M I A N Y  W ZA£¥CZNIKU NR 1
"ZESTAWIENIE  D O C H O D Ó W  I  P R Z Y C H O D Ó W

NA   2 0 0 2  ROK"

                    w z³otych

DZ �RÓD£
O

(§§)

N A Z W A K W O T A

758 RÓ¯NE ROZLICZENIA +  205.000
262 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa

w tym: - czê�æ o�wiatowa
+  205.000
+ 205.000

O G Ó £ E M   DOCHODY:
+  205.000

O G Ó £ E M  DOCHODY I PRZYCHODY:
+  205.000
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Za³¹cznik nr 2
 do uchwa³y Rady Miejskiej Nr IV/15/02

 z dnia.30 grudnia .2002 r.

Z M I A N Y  W ZA£¥CZNIKU NR 2
"ZESTAWIENIE  W Y D A T K Ó W  I  R O Z C H O D Ó W NA  2 0 0 2  ROK"

                                                                         w z³otych

BUD¯ET W  T Y M:

DZ. ROZD. T  R  E  �  Æ 2 0 0 2 ZADANIA Z TEGO: ZAD.ZLEC.
OGÓ£EM W£ASNE BIE¯¥CE MAJ¥TKOWE I Z POROZ.

1 2 3 4 5 6 7 8
801 O�WIATA I WYCHOWANIE +  205.000 +  205.000 -- +  205.000 --

80110 Gimnazja +  205.000 +  205.000 -- +   205.000 --

R A Z E M  W Y D A T K I: + 205.000 + 205.000 -- + 205.000 --

O G Ó £ E M  WYDATKI I ROZCHODY:
- 

+ 205.000 + 205.000 -- + 205.000 --

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Rady Miejskiej.

Nr IV/15/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.

Z M I A N Y  W ZA£¥CZNIKU NR 6
" P R O G R A M WIELOLETNICH ZADAÑ INWESTYCYJNYCH"

Lp

Nazwa programu,

cel i zadania finansowane
 z bud¿etu gminy

Okres real.

Rok rozp.
Rok zakoñ.

£¹czne
nak³ady

finansowe

Wydatki

2002

Wydatki

w roku

2 0 0 3

Wydatki

w roku

2 0 0 4

2. PROGRAM BUDOWNICTWA O�WIATOWEGO
Cel � przygotowanie obiektów szkolnych pod wymogi reformy o�wiatowej X -- +  205.000 -  205.000 --

1. Budowa Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich

wraz z sal¹ sportow¹

2 0 0 0

2 0 0 3

--
+  205.000 -  205.000 --

O  G  Ó  £  E  M: --
+  205.000 -  205.000

--

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr
113 poz. 984) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 pa�dziernika
1982r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholi-
zmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231, Nr 167 poz.1372) - Rada
Gminy w Tarnowie Opolskim uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczo-
nych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y nie mog¹ znajdowaæ siê
w najbli¿szej okolicy:

- obiektów sakralnych,
- placówek o�wiatowych,
- zak³adów opieki zdrowotnej i spo³ecznej.

§ 2. Zasady okre�lone w § 1 nie dotycz¹ punktów sprzeda-
¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miej-
scu sprzeda¿y, istniej¹cych przed wej�ciem w ¿ycie mniejszej
uchwa³y.
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Uchwa³a Nr VII/47/03
Rady Gminy w Tarnowie Opolskim

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

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

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XXI V/184/97 Rady Gminy w
Tarnowie Opolskim z dnia 7 marca 1997r. w sprawie zasad usy-
tuowania na terenie gminy miejsc sprzeda¿y napojów alkoholo-
wych i warunków sprzeda¿y.

§ 4. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomo�ci
poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych i na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Gminy oraz og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Tarnów Opolski
Jan Damboñ
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 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr  142, poz.
1591 z pó�n. zm) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia  26 listopa-
da 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155 poz. 1014 z
pó�n. zm)  - Rada Miejska  w Zawadzkiem uchwala,  co nastêpuje:

§ 1.     Zwiêksza siê dochody bud¿etu gminy na rok 2002 r.
                                                                    o kwotê 10.839,00,
w tym:
Dz. 801 O�wiata i wychowanie
§ 203  Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na reali-

zacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gminy o kwotê                       8.019,00
Dz. 803 Opieka spo³eczna
§ 201 Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminom o kwotê                      1.000,00

§  203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin o kwotê       1.820,00

§ 2.   Zwiêksza siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2002
                                                                     o kwotê  10.839,00
w tym:
Dz. 801 O�wiata i wychowanie          o kwotê        8.019,00
Rozdzia³ 80110 Gimnazja                 o kwotê         8.019,00
- wydatki bie¿¹ce                                 o kwotê        8.019,00
w tym:
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                               o kwotê         8.019,00
Dz. 853 Opieka spo³eczna                o kwotê        2.820,00
Rozdzia³ 85313 Sk³adki  na ubezpieczenia zdrowotne op³a-

cane za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy spo-
³ecznej o kwotê                                                           1.000,00

- wydatki bie¿¹ce                                o kwotê         1.000,00
w tym:
§ 4130 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
                                                               o kwotê         1.000,00
Rozdzia³ 85315 Dodatki mieszkaniowe o kwotê          1.820,00
- wydatki bie¿¹ce                                  o kwotê         1.820,00

§ 3.     Zmniejsza siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2002
                                                                   o kwotê 195.190,00
w tym:
Dz. 750 Administracja publiczna       o kwotê     34.000,00
Rozdzia³ 75023 Urzêdy miast            o kwotê      34.000,00
- wydatki bie¿¹ce                                 o kwotê      34.000,00
Dz. 757 Obs³uga d³ugu publicznego o kwotê
Rozdzia³ 75702 Obs³uga papierów warto�ciowych, kredy-

tów i po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego
                                                     o kwotê    101.070,00
- wydatki bie¿¹ce                      o kwotê    101.070,00
w tym:
§ 8010 Rozliczenia z bankami zwi¹zane z obs³ug¹ d³ugu

publicznego                                                   o kwotê       20.000,00
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pa-

pierów warto�ciowych oraz po¿yczek i kredytów
                                                             o kwotê       81.070,00
Dz. 801 O�wiata i wychowanie       o kwotê         9.600,00

953

Uchwa³a Nr  II/15/2002
Rady Miejskiej w  Zawadzkiem

z dnia 13 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy .

Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe o kwotê      2.600,00
- wydatki bie¿¹ce                       o kwotê         2.600,00
Rozdzia³ 80110 Gimnazja o kwotê                      7.000,00
- wydatki bie¿¹ce o kwotê                                  7.000,00
Dz. 853 Opieka spo³eczna o kwotê                      2.500,00
Rozdzia³ 85319 O�rodki pomocy spo³ecznej o kwotê
                                                                                    2.500,00

- wydatki bie¿¹ce o kwotê                                  2.500,00
Dz. 851 Ochrona zdrowia o kwotê                   20.020,00
Rozdzia³ 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi o kwotê

                                                                                                20.020,00
- wydatki bie¿¹ce o kwotê                                20.020,00
w tym:
§ 2630 Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie

zaliczonych do sektora finansów publicznych o kwotê  1.000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotê
                                                                                 15.000,00

§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne o kwotê
                                                                                    2.700,00

§ 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy o kwotê            370,00
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                               o kwotê       28.000,00
Rozdzia³ 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ o kwotê28.000,00
- wydatki bie¿¹ce o kwotê                                28.000,00
w tym:
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotê
                                                                                 24.000,00

§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne o kwotê
                                                                                                 4.000,00

§ 4. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2002
                                                                   o kwotê 195.190,00
w tym:
Dz.  750 Administracja publiczna o kwotê       62.000,00
Rozdzia³ 75023 Urzêdy miast o kwotê       62.000,00
- wydatki bie¿¹ce o kwotê                                62.000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotê
                                                                                 62.000,00

Dz. 801 O�wiata i wychowanie o kwotê       80.200,00
Rozdzia³ 80101 Szko³y podstawowe o kwotê     43.000,00
- wydatki bie¿¹ce o kwotê                                43.000,00
w tym:
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotê
                                                                                 31.000,00

§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne o kwotê
                                                                                                5.000,00

§ 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy o kwotê            500,00
Rozdzia³ 8010 Gimnazja o kwotê                   37.200,00
- wydatki bie¿¹ce o kwotê                                37.200,00
w tym:
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotê

                                                                                              28.100,00
§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne o kwotê

                                                                                                 7.900,00
§ 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy o kwotê         1.200,00
Dz. 851 Ochrona zdrowia o kwotê                   20.020,00
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Rozdzia³ 85154 Przeciwdzia³ania alkoholizmowi o kwotê
                                                                                              20.020,00

- wydatki bie¿¹ce o kwotê                                20.020,00
Dz. 853 Opieka spo³eczna o kwotê 9.170,00
Rozdzia³ 85319 O�rodki pomocy spo³ecznej o kwotê

                                                                                                 9.170,00
- wydatki bie¿¹ce o kwotê                                  6.670,00
w tym:
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotê

                                                                                                6.670,00
- wydatki maj¹tkowe o kwotê                                  2.500,00
w tym:
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿e-

towych o kwotê                                                           2.500,00
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotê
                                                                                 23.800,00

Rozdzia³ 85401 �wietlice szkolne o kwotê        5.500,00
- wydatki bie¿¹ce o kwotê                                 5.500,00
w tym:
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotê

                                                                                                4.450,00
§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne o kwotê

                                                                                                     950,00
§ 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy o kwotê            100,00
Rozdzia³ 85404 Przedszkola o kwotê       18.300,00
- wydatki bie¿¹ce o kwotê                                18.300,00
w tym:
§ 2510 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla zak³adu bud¿e-

towego o kwotê                                                         18.300,00

§ 5.  Zmienia siê plan zadañ inwestycyjnych na rok 2002
stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do uchwa³y Nr XXVIII/187/01 Rady Miej-
skiej z dnia 20 grudnia 2001 w sprawie uchwalenia bud¿etu
gminy na rok 2002 poprzez: w czê�ci II dodanie poz. 8 zakup
licencji czasowej Progresse 9.1. umo¿liwiaj¹cej pracê w syste-
mie OU POMOST dla O�rodka Pomocy Spo³ecznej.

§ 6.  Zmienia siê plan przychodów i wydatków zak³adów
bud¿etowych na rok 2002 stanowi¹cy za³¹cznik nr 4 do uchwa³y
Nr XXVIII/187/01 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 grud-
nia 2001 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2002 w
sposób okre�lony w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§ 7. Zmienia siê zestawienie dotacji przewidzianych w bu-
d¿ecie gminy Zawadzkie na rok 2002 dla zak³adów bud¿eto-
wych, stanowi¹ce za³¹cznik do uchwa³y Nr XXVIII/187/01 Rady
Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie
uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2002 poprzez:

1. Przedszkole Publiczne nr 2 w Zawadzkiem  - zwiêksza
siê o kwotê                                                                             6.100,00

2. Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddzia³em ¯³obkowym w
Zawadzkiem - zwiêksza siê o kwotê                                3.500,00

3. Przedszkole Publiczne nr 4 w Zawadzkiem - zwiêksza
siê o kwotê                                                                             4.500,00

4. Przedszkole Publiczne w ¯êdowicach - zwiêksza siê o
kwotê                                                                                      2.000,00

5. Przedszkole Publiczne w Kielczy - zwiêksza siê o kwotê
                                                                                           2.200
   Razem zwiêkszenia:                                             18.300,00

§ 8.   Zmienia siê zestawienie dotacji dla jednostek nie
zaliczonych do sektora finansów publicznych przewidzianych w
bud¿ecie gminy Zawadzkie na rok 2002 stanowi¹ce za³¹cznik
nr 9 do uchwa³y Nr XXVIII/187/01 Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy
na rok 2002 poprzez:

- wykre�lenie poz. 9 - Pozosta³e organizacje na zadanie w
zakresie przeciwdzia³ania alkoholizmowi        z kwot¹ 1.000,00.

§ 9.Po zmianach bud¿et gminy wynosi:
1. Dochody bud¿etu gminy                            13.853.821,00
w tym:
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rz¹-

dowej zlecone i  powierzone                                     1.381.159,00
- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-

jów alkoholowych                                                            150.000,00
2. Przychody                                                       4.185.048,00
w tym:
- z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
                                                                             4.167.000,00
- przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych (wolne �rodki)
                                                                                   18.048,00
3. Wydatki bud¿etu gminy                             17.758.869,00
w tym:
- wydatki na zadania z zakresu administracji rz¹dowej zle-

cone i powierzone                                                       1.380.159,00
- wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie

rozwi¹zywania problemów alkoholowych                        150.000,00
4. Rozchody                                                           280.000,00
w tym:
- sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
                                                                                 280.000,00

§ 10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi  Mia-
sta i Gminy Zawadzkie.

§ 11.   Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w dniu podjêcia i wymaga
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Urszula Taibert

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr II/15/2002
z dnia 13 grudnia 2002 r.

Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Zmiana planu przychodów i wydatków zak³adów bud¿e-
towych

poz. 3 Dotacjê z bud¿etu zwiêksza siê o kwotê
                                                                                    18.300,00
poz. 4 Wydatki ogó³em zwiêksza siê o kwotê    18.300,00
w tym:
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotê
                                                                                   14.060,00
§ 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne o kwotê
                                                                                       2.530,00
§ 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy o kwotê                            360,00

w tym:
PP nr 2

Zawadzkie
PP nr 3

Zawadzkie
PP nr 4

Zawadzkie
PP

¯êdowice
PP Kielcza Razem:

dotacja z bud¿etu 6.100 3.500 4.500 2.000 2.200 18.300
wydatki, w tym: 6.100 3.500 4.500 2.000 2.200 18.300
§ 4010 4.790 2.730 3.500 1.450 1.590 14.060
§ 4110 860 490 630 260 290 2.530
§ 4120 120 70 90 40 40 360
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym / Dz.  U. z 2001 Nr 142 , poz.
1591; 2002r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 poz. 558 , Nr 113 , poz. 984,
Nr 153 , poz. 1271,Nr 214 , poz. 1806 /  -   Rada Miejska w
Zdzieszowicach uchwala , co nastêpuje :

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

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Zdzie-
szowic.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XXVII/178 /96Rady Miejskiej w
Zdzieszowicach z dnia 9 sierpnia 1996r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Zdzieszowice wraz z pó�niejszymi zmianami.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Edward Paciorek

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VIII/53/03

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

Statut
Gminy Zdzieszowice

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

   § 1. Statut okre�la:

1. Ustrój gminy Zdzieszowice.
2. Zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jedno-

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

3. Organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej
i komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

4. Zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w
Zdzieszowicach.

5. Zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady jej
komisji i Burmistrza oraz korzystania z nich.

   § 2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:

1. Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Miasto i Gminê Zdzie-
szowice.

2. Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w Zdzie-
szowicach.

3. Komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Miej-
skiej w Zdzieszowicach.
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w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice.

4. Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

5. Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Zdzie-
szowic.

6. Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Zdzie-
szowice.

7. Sekretarzu - nale¿y przez to rozumieæ Sekretarza Gminy.
8. Skarbniku - nale¿y przez to rozumieæ Skarbnika Gminy.

Rozdzia³ II
Gmina

   § 3. 1. Gmina Zdzieszowice jest podstawow¹ jednostk¹
lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji
¿ycia publicznego na swoim terytorium.

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

   § 4. 1. Gmina po³o¿ona jest w powiecie krapkowickim w
województwie opolskim  i obejmuje obszar 5,785 ha, w tym
miasto 1,235 ha.

     2. Granice terytorialne Gminy okre�la mapa, stanowi¹-
ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.

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

     2. Wykaz jednostek organizacyjnych gminy stanowi za-
³¹cznik nr 4 do Statutu.

   § 6. 1. Herb miasta Zdzieszowice przyjêty zosta³ uchwa-
³¹ Rady Narodowej Miasta i Gminy w Zdzieszowicach Nr XV/52/
77 w dniu 25 kwietnia 1977r.

2. Herb miasta Zdzieszowice jest herbem dwudzielnym w
pas. W polu górnym b³êkitnym miniatura górno�l¹skiego krzy¿a
powstañczego, z bia³ym orze³kiem w �rodku. W polu dolnym,
¿ó³tym czarny zarys miejscowych Zak³adów Koksowniczych. Wzór
herbu przedstawia za³¹cznik nr 2 do Statutu.

3. Flag¹ gminy jest prostok¹tny poziomy p³at tkaniny, gdzie
stosunek szeroko�ci (wysoko�ci) do jego d³ugo�ci pozostaje w
proporcji jak 5 : 8.

P³at materia³u sk³ada siê z trzech pionowych pasów barw-
nych, które nastêpuj¹ po sobie:  z³oty - czerwony - srebrny w
proporcji szeroko�ci wzajemnie jak:  1:1:1.

Przy uk³adzie pionowym pas z³ota jest zawsze przy drzew-
cu, w �rodku barwa czerwieni, zamyka p³at barwa srebrna. W
druku flag barw¹ zastêpuj¹c¹ z³oto jest ¿ó³æ, barw¹ zastêpuj¹c¹
srebro jest biel.
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4. Flaga gminy u¿ywana jest z okazji  �wi¹t i uroczysto�ci
pañstwowych i gminnych.

5. Wzór flagi zawiera za³¹cznik nr 3 do Statutu.

   § 7. Siedzib¹ organów gminy jest miasto Zdzieszowice.

Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze gminy

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

1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub znie-
sienia jednostki pomocniczej mo¿e byæ co najmniej 100 pe³no-
letnich mieszkañców obszaru, który ta jednostka ma obejmo-
waæ albo organy gminy,

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

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

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

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

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

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

   § 10. 1. Jednostkom pomocniczym mog¹  byæ przekaza-
ne do zarz¹dzania wydzielone sk³adniki mienia komunalnego,
niezbêdne do wykonywania zadañ statutowych tych jednostek.

2. Przekazanie mienia komunalnego, o którym mowa w
ust. 1, nastêpuje w drodze uchwa³y Rady.

3. Czynno�ci dokonywane samodzielnie przez organy jed-
nostek pomocniczych nie mog¹  przekroczyæ granic zwyk³ego
zarz¹du.

§ 11. 1. Jednostki pomocnicze prowadz¹ gospodarkê fi-
nansow¹ w ramach bud¿etu gminy, który obejmuje ogó³ do-
chodów i wydatków realizowanych przez te jednostki.

2. Rada mo¿e wyodrêbniæ w bud¿ecie gminy �rodki bu-
d¿etowe do dyspozycji jednostek pomocniczych.

3. Jednostki pomocnicze powinny przedstawiæ projekt w³a-
snych zadañ w wykazie rzeczowym i finansowym,  zgodnie z
procedur¹ opracowania projektu bud¿etu gminy.

4. Uchwa³a bud¿etowa powinna okre�laæ wydatki jedno-
stek pomocniczych w uk³adzie dzia³ów i rozdzia³ów klasyfikacji
bud¿etowej.

§ 12. 1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej mo¿e uczestniczyæ, bez prawa g³osowania w pra-
cach Rady, a w szczególno�ci:

1) braæ udzia³ w sesjach rady i pracach komisji,
2) zg³aszaæ wnioski,
3) wspó³uczestniczyæ w inicjatywach uchwa³odawczych,
4) zabieraæ g³os podczas obrad sesji, w sprawach doty-

cz¹cych �rodowiska które reprezentuj¹.

   § 13. W gminie utworzono nastêpuj¹ce osiedla i so³ec-
twa.

     1. Osiedle "Kaczorownia" w Zdzieszowicach.
  2. Osiedle "Akacjowa - Zielona" w Zdzieszowicach.
  3. Osiedle "Ko�ciuszki - Korfantego" w Zdzieszowicach.
  4. Osiedle "Piastów I" w Zdzieszowicach.
  5. Osiedle "Piastów II" w Zdzieszowicach.
  6. Osiedle " Stara czê�æ miasta" w Zdzieszowicach.
  7. So³ectwo Januszkowice.
  8. So³ectwo Jasiona.
  9. So³ectwo Krêpna.
10. So³ectwo Oleszka.
11. So³ectwo Rozwadza.
12. So³ectwo ¯yrowa.

Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady

   § 14. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.

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

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

§ 16. Struktura wewnêtrzna Rady obejmuje:

1) Przewodnicz¹cego Rady,
2) Wiceprzewodnicz¹cego Rady,
3) Komisje.

   § 17. 1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:

1) Rewizyjn¹,
2) Rozwoju Gospodarczego i Bud¿etu,
3) Spraw Spo³ecznych,
4) Samorz¹dowo - �rodowiskow¹.

2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 2 komisji sta³ych.

   § 18. Zadania komisji obejmuj¹:

1) opiniowanie spraw przekazanych komisji przez Radê i
jej Przewodnicz¹cego oraz Burmistrza,

2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
3) kontrole wykonywania uchwa³ Rady.

   § 19. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹-
cego Rady dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

   § 20. 1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje wy³¹cznie pra-
ce Rady i prowadzi jej obrady,  a w szczególno�ci:

1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ Rady,
4) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
5) podpisuje uchwa³y Rady,
6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do

wykonania przez radnych ich mandatu.

   § 21. W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d� wyga�niêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady
przed up³ywem kadencji, Rada na najbli¿szej sesji dokona wy-
boru na brakuj¹ce stanowisko.
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   § 22. Pod nieobecno�æ Przewodnicz¹cego, jego zada-
nia wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.

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

Rozdzia³ V
Tryb pracy Rady

I.  Sesje Rady

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

 2. W drodze uchwa³y Rada mo¿e podejmowaæ tak¿e:

1) deklaracje - zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okre�lonego postêpowania,

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

3) apele - zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do  okre�lonego postêpowania,

4) opinie - zawieraj¹ce o�wiadczenie wiedzy oraz oceny.

 3. Do deklaracji, o�wiadczeñ, apeli i opinii ma zastoso-
wanie przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa-
³odawczej i podejmowania uchwa³.

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

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

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ przewodni-
cz¹cy zainteresowanych rad.

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

§ 26. 1. Na ostatniej sesji roku kalendarzowego, Rada na
wniosek Przewodnicz¹cego uchwala ramowy plan pracy Rady
w nastêpnym roku.

2. Rada w ka¿dym czasie mo¿e dokonaæ zmian i uzupe³-
nieñ planu pracy.

II.  Przygotowanie sesji

§ 27. 1. Przygotowanie sesji przez Przewodnicz¹cego obej-
muje:

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

projektów uchwa³ dotycz¹cych poszczególnych punktów porz¹d-
ku obrad.

2. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpó�niej na 7 dni przed
terminem obrad za pomoc¹ pism lub w inny skuteczny sposób.

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

4. W razie niedotrzymania terminów o których mowa w
ust. 2 i 3 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyzna-

czyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e
byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed g³o-
sowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianach porz¹dku
obrad.

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

§ 28. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady i Burmistrz
ustalaj¹ listê osób zaproszonych na sesjê.

III.  Przebieg sesji

§ 29. 1. Wy³¹czenie jawno�ci sesji jest dopuszczalne je-
dynie w przypadkach okre�lonych ustaw¹.

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

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

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

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

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

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

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

2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady
spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada nie mo¿e po-
dejmowaæ uchwa³y.

§ 33. 1. Sesje otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.

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

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

   § 34. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego formu³y:

 "Otwieram  sesjê   nr  ...  Rady Miejskiej w Zdzieszowi-
cach".

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

3. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad. Z
wnioskiem mo¿e wyst¹piæ radny, burmistrz lub jego zastêpca.
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§ 35. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególno�ci:

1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach pod-

jêtych w okresie miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie z dzia³alno�ci Burmistrza podjêtej w okre-

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

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

   § 36. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 35 pkt 3 sk³ada
Burmistrz lub wyznaczony przez niego zastêpca.

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

   § 37. 1. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o
zasadniczym charakterze i powinny zawieraæ krótkie przedsta-
wienie stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wyni-
kaj¹ce zeñ pytania.

 2. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Prze-
wodnicz¹cego Rady, który niezw³ocznie przekazuje je Bur-
mistrzowi.

3. Odpowied� na interpelacjê jest udzielana w formie pi-
semnej, w terminie 14 dni na rêce Przewodnicz¹cego Rady i
radnego sk³adaj¹cego interpelacjê. Odpowiedzi udziela Bur-
mistrz lub upowa¿niona przez niego osoba.

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

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

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

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

3. Je�li bezpo�rednia odpowied� na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytaj¹cy udziela odpowiedzi pisemnej w terminie
14 dni,  § 37 ust. 3,4 i 5 stosuje siê odpowiednio.

   § 39. 1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug
ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê na ka¿dy
z punktów.

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

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

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

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

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

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

 3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d�
uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje rad-
nego "do porz¹dku", a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e
odebraæ mu g³os, nakazuj¹ odnotowania tego faktu w protokole.

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

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

1) stwierdzenia quorum,
2) zmianê porz¹dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
4) zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
5) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
6) zarz¹dzania przerwy,
7) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
8) przeliczenia g³osów,
9) przestrzegania regulaminu obrad.

2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
g³osowanie, sprawê rozstrzyga    siê zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów.

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

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

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

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

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

   § 44. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹-
cy Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê "Zamykam  sesjê
nr ...   Rady Miejskiej w Zdzieszowicach".

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

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

   § 45. 1. Rada jest zawi¹zana uchwa³¹ od chwili jej pod-
jêcia.

2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y.

   § 46. 1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg.

 2. Protokó³ z sesji powinien w szczególno�ci zawieraæ:

1)  numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê
i nazwisko Przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,

2)  stwierdzenie prawomocno�ci obrad,
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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 zadania odrêb-
nego do tre�ci uchwa³y,

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

     3. Przebieg sesji nagrywa siê na ta�mê magnetofono-
w¹, któr¹ przechowuje siê przez okres 4 lat od dnia sesji.

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

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

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

   § 48. 1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecno�ci rad-
nych oraz odrêbn¹ listê zaproszonych go�ci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych,
o�wiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹-
cego Rady.

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

3. Wyci¹gi z protoko³u z sesji oraz kopie uchwa³y Burmistrz
dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które s¹ zobowi¹zane
do okre�lonych dzia³añ, z dokumentów tych wynikaj¹cych.

   § 49. Obs³ugê biurow¹ sesji sprawuje pracownik Refe-
ratu Organizacyjnego Urzêdu Miejskiego w uzgodnieniu z Prze-
wodnicz¹cym Rady.

IV.  Uchwa³y

   § 50. 1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z rad-
nych, komisja Rady, klub radnych oraz Burmistrz, chyba, ¿e prze-
pisy prawa stanowi¹ inaczej.

2. Projekt uchwa³y powinien zawieraæ nastêpuj¹ce ele-
menty u³o¿one w nastêpuj¹cej kolejno�ci.

1) czê�æ nag³ówkow¹, okre�laj¹c¹:
a) wskazanie organu podejmuj¹cego uchwa³ê,
b) numer uchwa³y,
c) datê podjêcia uchwa³y,
d) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹ uchwa³y,
3) postanowienia merytoryczne,
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie

uchwa³y,
5) cze�æ koñcow¹ zawieraj¹c¹:
a) przepisy przej�ciowe lub dostosowuj¹ce oraz - je¿eli

uchwa³a normuje dziedzinê spraw wcze�niej ju¿ przez dany or-
gan uregulowan¹ - postanowienia derogacyjne,

b) okre�lenie terminu obowi¹zywania lub wej�cia w ¿ycie
uchwa³y,

c) podpis Przewodnicz¹cego Rady lub Wiceprzewodni-
cz¹cego prowadz¹cego  obrady.

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.

   § 51. Uchwa³y powinny byæ zredagowane w sposób zwiê-
z³y, syntetyczny, poprawny pod wzglêdem jêzykowym. Wyra¿eñ
u¿ywaæ nale¿y w ich podstawowym znaczeniu, unikaæ nale¿y
pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczenia-
mi z jêzyków obcych i neologizmami.

   § 52. 1. Burmistrz ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w re-
jestrze 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.

V.  Procedura g³osowania

   § 53. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

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

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

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

4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.

   § 55. G³osowanie jawne imienne polega na tym, ¿e od-
bywa siê przez wywo³ywanie nazwisk radnych wed³ug kolejno-
�ci alfabetycznej i  odnotowywanie w protokole, czy radny odda³
g³os "za", "przeciw" czy "wstrzyma³ siê od g³osu".

   § 56. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo
Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przepro-
wadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onio-
nym spo�ród siebie przewodnicz¹cym.

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

3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-

tacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stano-

wi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.

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

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

3. W przypadku g³osowania w sprawie wyboru osób, Prze-
wodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytu-
je ka¿dego z nich, czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu
odpowiedzi twierdz¹cej, poddaje pod g³osowanie zamkniêcie
listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.
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4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pi�mie.

   § 58. 1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjecie
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
podjecie uchwa³y.

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

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

4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek, stosuje siê zasadê okre�lon¹
w § 57 ust. 2.

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

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

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

VI.  Komisje Rady

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

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

   § 60. 1. Komisje dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pra-
cy przed³o¿onym Radzie.

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

   § 61. 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
Przewodnicz¹cemu Rady.

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

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

przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

   § 64. 1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz
do roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alno-
�ci komisji.

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

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

VII.  Radni

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

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

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

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

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

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

Rozdzia³ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

 I. Organizacja Komisji Rewizyjnej

   § 69. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹-
cego, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz cz³onków.

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

ra Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej.

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

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

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

3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.

4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pi�mie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady - w terminie 3 dni
od daty powziêcia wiadomo�ci o tre�ci tej decyzji.

 II. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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

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

3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mog¹ byæ zwo³y-
wane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyj-
nej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:
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a) Przewodnicz¹cego Rady,
b) nie mniej ni¿ 8 radnych,
c) nie mniej ni¿ 3 cz³onków Komisji Rewizyjnej.

     4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dziæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków
komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.

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

   § 74. Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia
Burmistrz.

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

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych �rod-
ków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty
wynagrodzenia ze �rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Ko-
misji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, ce-
lem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mie-
niem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu
Gminy.

   § 76. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady,
wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komi-
sjami Rady, w zakresie ich w³a�ciwo�ci rzeczowej.

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

3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w
sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w  za-
kresie tematyki objêtej kontrol¹.

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

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

 III. Zasady kontroli

   § 77. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alno�æ Bur-
mistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek po-
mocniczych gminy, pod wzglêdem:

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

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególno�ci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bu-
d¿etu gminy.

   § 78. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontro-
lne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w
uchwa³ach Rady.

  § 79. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce
rodzaje kontroli:

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

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

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

   § 80. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kom-
pleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzo-
nym przez Radê.

2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzania kon-
troli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim mowa w ust. 1.

   § 81. Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej
ni¿ 30 dni roboczych, a kontrola problemowa i sprawdzaj¹ca -
d³u¿ej ni¿ 10 dni roboczych.

   § 82. 1. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zanie-
chanie, a tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszcze-
gólnych czynno�ci kontrolnych.

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

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

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

   § 83. 1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w
sposób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu fak-
tycznego w zakresie dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu, rze-
telne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alno-
�ci wed³ug kryteriów ustalonych w § 77 ust. 1.

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

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

 IV. Tryb kontroli

   § 84. 1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu
Komisji Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej
z dwóch cz³onków Komisji.

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

3. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego
upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego Komisji Re-
wizyjnej, okre�laj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kon-
troli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.

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

   § 85. 1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie
zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmi-
strza, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
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     2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontro-
luj¹cy zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.

   § 86. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹za-
ny jest zapewniæ warunki i �rodki dla prawid³owego przeprowa-
dzenia kontroli.

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

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

     4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowane-
go podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wy-
ja�nieñ.

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

 V. Protoko³y kontroli

   § 87. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej
kontroli,  w terminie 14 dni od daty jej zakoñczenia, protokó³
kontrolny, obejmuj¹cy:

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

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

�ci wnioski kontroli    wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³o-
wo�ci w dzia³aniach kontrolowanego   podmiotu oraz wskaza-
nie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w  protokole,

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

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

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

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

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

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

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

   § 90. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech eg-
zemplarzach, które  w terminie 3 dni od daty podpisania proto-
ko³u otrzymuj¹:

Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyj-
nej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

VI. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

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

2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ, co najmniej:

1) terminy i tematykê odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostaj¹ poddane kon-

troli.

   § 92. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie, w terminie
do dnia 30 stycznia ka¿dego roku, roczne sprawozdanie ze swo-
jej dzia³alno�ci w roku poprzednim.

     2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:

1) liczbê, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzo-
nych kontroli,

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

3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹.

   § 93. 1. Przed przygotowaniem w³asnej opinii dotycz¹cej
wykonania bud¿etu gminy Komisja Rewizyjna zapoznaje siê z
wnioskami wszystkich sta³ych komisji Rady Miejskiej dotycz¹-
cymi wykonania bud¿etu.

     2. Materia³y �ród³owe niezbêdne do oceny wykonania
bud¿etu musz¹ byæ dostarczone Przewodnicz¹cemu komisji w
terminie do dnia 30 marca ka¿dego roku. Za terminowe dostar-
czenie materia³ów odpowiada Burmistrz.

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

Rozdzia³ VII
Zasady dzia³ania klubów radnych

   § 95. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryte-
riów przez siebie przyjêtych.

   § 96. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowa-
nie w nim udzia³u przez co najmniej 3 radnych.

2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.

3. W zg³oszeniu podaje siê:

1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.

  4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania prze-
wodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego poinfor-
mowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
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  § 97. 1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.

   2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.

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

     2. Kluby mog¹ ulegaæ wcze�niejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych zwyk³¹ wiêkszo-
�ci¹ g³osów.

   § 99. Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów,
wybrani przez cz³onków klubu.

   § 100. 1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.

     2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Sta-
tutem Gminy.

     3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocz-
nego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu
Rady.

     4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulami-
nów.

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

     2.  Klub ma prawo inicjatywy uchwa³odawczej.

     3. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na se-
sji Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.

     4. Przewodnicz¹cy klubu radnych ma prawo do wnio-
skowania zarz¹dzenia przerwy w obradach.

   § 102. Na wniosek przewodnicz¹cych klubów, Burmistrz
obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w za-
kresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.

Rozdzia³ IX
Tryb pracy Burmistrza

   § 103. Burmistrz wykonuje:

1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonanie, na mocy prze-

pisów obowi¹zuj¹cego prawa, nale¿y do niego,
4) inne zadania okre�lone ustawami i niniejszym Statu-

tem.

   § 104. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.

§ 105. 1.Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Burmistrza,
Zastêpcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika lub upowa¿nione-
go pracownika merytorycznego Urzêdu na ich posiedzenie.

2.  Materia³y kierowane do komisji podpisywane s¹ przez
Burmistrza lub upowa¿nion¹ przez niego osobê.

   § 106. Zastêpca Burmistrza przejmuje wykonywanie za-
dañ i kompetencji okre�lonych w § 103 i § 104 w przypadku
uzyskania upowa¿nia od Burmistrza.

Rozdzia³ X
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z doku-

mentów Rady, Komisji i Burmistrza

   § 107. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty zwi¹za-
ne z prac¹ organów gminy   z wyj¹tkiem przypadków wy³¹czenia
jawno�ci wynikaj¹cych z ustaw.

   § 108. Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami pra-
wa oraz Statutem.

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

     2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Burmistrza, oraz Urzê-
du udostêpnia siê w Referacie Organizacyjnym Urzêdu Miej-
skiego lub w innym miejscu wyznaczonym przez Burmistrza, w
godzinach przyjmowania interesantów.

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

   § 110. Realizacja uprawnieñ okre�lonych w § 108 i
§ 109 mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Miejskim w asy-
�cie pracownika Urzêdu.

Rozdzia³ XI
Postanowienia koñcowe

   § 111. 1. Akty prawa miejscowego og³aszane s¹ w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Opolskiego, a pozosta³e uchwa³y
w sposób zwyczajowo przyjêty, tj. poprzez umieszczanie na tabli-
cy informacyjnej Urzêdu Miejskiego, opublikowane w sieci in-
formatycznej lub  rozplakatowanie w miejscach publicznych.

     2. W sprawach nie uregulowanych w Statucie, zasto-
sowanie maja ustawy samorz¹dowe.

   § 112.  Do zmian Statutu stosuje siê przepisy dotycz¹ce
jego uchwalenia.
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Za³¹cznik nr 4

WYKAZ
jednostek organizacyjnych gminy

1. Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Zdzieszowicach.

2. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowi-
cach.

3. Miejsko-Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Zdzie-
szowicach.

4. Miejsko-Gminny O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w
Zdzieszowicach.

5. Miejsko-Gminny O�rodek Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w Zdzieszowicach.

6. Publiczna Szko³a Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w
Zdzieszowicach.

7. Publiczna Szko³a Podstawowa nr 2  im. A. Gadziñskie-
go w Zdzieszowicach.

8. Publiczna Szko³a Podstawowa nr 3  im. W. Sikorskiego
w Zdzieszowicach.

9. Publiczne Gimnazjum im. kardyna³a Stefana Wyszyñ-
skiego w Zdzieszowicach.

10. Publiczna Szko³a Podstawowa w Januszkowicach.
11. Publiczna Szko³a Podstawowa w Krêpnej.
12. Publiczna Szko³a Podstawowa im. J. Brzechwy w Roz-

wadzy.
13. Publiczna Szko³a Podstawowa im. S. Rosponda w

¯yrowej.
14. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Zdzieszowicach.
15. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Zdzieszowicach.
16. Publiczne Przedszkole Nr 5 w Zdzieszowicach.
17. Publiczne Przedszkole Nr 6 im. J. Brzechwy w Zdzie-

szowicach.
18.Publiczne Przedszkole w ¯yrowej.

Na  podstawie  art. 38a ustawy  z  dnia  5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.  Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z
pó�n. zm.) Zarz¹dzeniem   Prezydenta Miasta Opola Nr OR. II -
0152 - 11/2001 z  dnia 5 grudnia 2001 r. powo³ana zosta³a Komi-
sja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku w mie�cie Opolu , w nastêpuj¹-
cym sk³adzie:

-przewodnicz¹cy:   Prezydent Miasta Opola  -  Piotr SYNOWIEC
-cz³onkowie:  radny  - Antoni CHORZEWSKI
-radny - Piotr CIONA
-prokurator - Robert GARBOWICZ
-podinsp.  -   Janusz GIERUT
-podkom.  -   Les³aw STEFANIK
-komendant SM - Jan PIOTROWSKI
-naczelnik WZKOLiSO  -   Rajmund DOROTNIK
-z - ca naczelnika   WO� - El¿bieta KALISZAN.

Spotkanie organizacyjne komisji odby³o siê w dniu
10 grudnia 2001 r., na którym ustalono:

 - harmonogram posiedzeñ komisji;
 - za³o¿enia rocznego planu pracy komisji;
 - powo³ano zespó³ roboczy do opracowania projektu miej-

skiego programu zapobiegania przestêpczo�ci oraz ochrony
bezpieczeñstwa obywateli i porz¹dku publicznego w sk³adzie:

1/ podkom.  -   Les³aw STEFANIK
2/ k - nt SM  -   Jan PIOTROWSKI
3/ naczelnik WZKOLiSO  -   Rajmund DOROTNIK
Zespó³ na podstawie zg³oszonych propozycji przez cz³on-

ków komisji, Komendanta Miejskiego Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej, Dyrektora Miejskiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicz-
nej, Dyrektora Miejskiego Inspektoratu Weterynarii opracowa³
projekt programu, który na posiedzeniu komisji w dniu 7 stycz-
nia  2002 r. zosta³ zaakceptowany przez wszystkich cz³onków
komisji.

W dniu 24 stycznia 2002 r. uchwa³¹ Nr LV/653/02 Rada
Miasta Opola zaakceptowa³a  "Miejski program zapobiegania
przestêpczo�ci oraz ochrony bezpieczeñstwa obywateli i porz¹d-
ku publicznego".

955

SPRAWOZDANIE
z dzia³alno�ci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku w mie�cie Opolu.

W ramach tego programu cz³onek komisji El¿bieta Kali-
szan- z-ca naczelnika Wydzia³u O�wiaty,  przedstawi³a proble-
matykê bezpieczeñstwa otoczenia szkó³ i placówek o�wiatowych
oraz poradnictwa i szkolenia m³odzie¿y gimnazjalnej w zakresie
zagro¿eñ.

Komisja zobowi¹za³a swoich cz³onków:
 - Pani¹ El¿bietê Kaliszan do zebrania ze szkó³ gimnazjal-

nych zapotrzebowania w ramach godzin wychowawczych na pre-
legentów z zakresu zjawisk patologii w�ród m³odzie¿y;

 - podkomisarza  -   Les³awa Stefanika po otrzymaniu da-
nych od Pani E. Kaliszan opracowania harmonogramu spotkañ
z m³odzie¿¹.

Odby³o siê 71 prelekcji z tego 16 przeprowadzili funkcjo-
nariusze Komendy Miejskiej Policji a 55 Stra¿ Miejska. Oma-
wiano zagro¿enia, zwi¹zane z alkoholizmem, narkomani¹ oraz
najczê�ciej pope³niane przez m³odzie¿ czyny karalne. Prelekcje
te odby³y siê w szko³ach podstawowych i gimnazjalnych miasta
Opola.

W dniu 5  lutego 2002 r. odby³o siê szkolenie cz³onków
komisji, w ramach którego zostali zapoznani ze wszystkimi funk-
cjonuj¹cymi w mie�cie Opolu programami:

 - Moje ¿ycie bez uzale¿nieñ (dot. nikotynizmu, alkoholi-
zmu, narkomanii oraz sekt);

 - Bezpieczny przedszkolak;
 - Bezpieczna droga do szko³y ( I kl);
 - Dziewi¹tka ( III kl);
 - Bezpieczny rowerzysta ( IV kl);
 - Bezpieczne ferie;
 - Bezpieczne wakacje;
 - Niebieskie karty (dot. Przemocy w rodzinie).
Przedstawiono równie¿ ocenê zagro¿enia miasta Opola

pod wzglêdem wyst¹pienia zdarzeñ o charakterze klêski ¿ywio-
³owej, ska¿eñ niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w
wyniku rozszczelnienia siê instalacji ch³odniczej w zak³adach,
cystern w transporcie drogowym  i kolejowym oraz ska¿eñ po-
wsta³ych w wyniku awarii elektrowni j¹drowych.

Nastêpne posiedzenie komisji odby³o siê 5 marca 2002 r.,
na którym Komendant Miejski Policji i z-ca naczelnika Wydzia³u
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Kultury i Sportu Urzêdu Miasta Opola przedstawili problematykê
zabezpieczenia masowych imprez sportowych oraz kulturalno -
rozrywkowych.

Komisja pozytywnie przyjê³a ww. informacje.
W dniu 9 kwietnia 2002 r. na kolejnym posiedzeniu Ko-

misji przedstawiono realizacjê  wspó³pracy pomiêdzy Komen-
d¹ Miejsk¹ Policji a Stra¿¹ Miejsk¹.

Komisja pozytywnie zaakceptowa³a inicjatywê Komen-
dantów Miejskiej Policji i Stra¿y Miejskiej o wspólnych patrolach
tzw. PATROLACH DYSKOTEKOWYCH wraz z firmami ochroniar-
skimi w okresie odbywaj¹cych siê zabaw i dyskotek. Zadaniem
tych patroli by³o zapewnienie bezpieczeñstwa i porz¹dku pu-
blicznego, przeciwdzia³anie dewastacji mienia, kontroli trze�wo-
�ci kierowców wracaj¹cych z zabaw i dyskotek.

Na posiedzenie komisji w dniu 14 maja 2002 r. zostali
zaproszeni Komendant Miejski Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Dy-
rektorzy, Prezesi administracji mieszkañ, spó³dzielni mieszkanio-
wych oraz spó³ek zarz¹dzaj¹cych mieniem komunalnym aby omó-
wiæ stan ochrony przeciwpo¿arowej na terenie miasta Opola.

Komendant Miejski Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej przed-
stawi³ zdarzenia zwi¹zane z prowadzeniem akcji ratowniczych
przez Stra¿ Po¿arn¹ oraz konieczno�æ przeprowadzenia zmian
organizacji ruchu w du¿ych osiedlach mieszkaniowych pod k¹-
tem prowadzenia tych¿e akcji.

W dniu 4 czerwca 2002 r. komisja zapozna³a siê z ocen¹
dzia³ania oraz wspó³pracy s³u¿b i inspekcji wykonuj¹cych zada-
nia z zakresu porz¹dku i bezpieczeñstwa mieszkañców Opola.

Komisja pozytywnie zaopiniowa³a ocenê przedstawion¹
przez:

 - Komendanta Miejskiego Policji;
 - Komendanta Miejskiego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej;
 - Komendanta Stra¿y Miejskiej;
 - Dyrektora Miejskiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej;
 - Dyrektora Miejskiego Inspektoratu Weterynarii.
Komisja w dniu 3 wrze�nia 2002 r. zapozna³a siê z reali-

zacj¹ w I pó³roczu programu profilaktyki i rozwi¹zywania proble-
mów alkoholowych, któr¹ przedstawi³a naczelnik Wydzia³u Zdro-
wia i Spraw Spo³ecznych.

Komisja oceni³a pozytywnie realizacjê ww. programu.
Po wyborach bezpo�rednich Prezydenta Miasta Opola

nast¹pi³a zmiana w sk³adzie komisji zgodnie z  Zarz¹dzeniem
Nr  OR. II - 0152 - 11/2001  Prezydenta Miasta Opola § 2 przewodnicz¹-
cym zosta³ Prezydent Miasta Opola  Ryszard Zembaczyñski.

Na  podstawie  art. 38a ust. 10 ustawy  z  dnia  5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.   z 2001 r. Nr 142  poz.
1592 z pó�n. zm.) zostali odwo³ani cz³onkowie komisji w zwi¹z-
ku z wyga�niêciem mandatu radnego:

 - Pan Antoni Chorzewski;
 - Pan Piotr Ciona.
Na ich miejsce Prezydent Miasta Opola powo³a³ radnych

delegowanych przez Radê Miasta:
 - radny Janusz Kowalski
 - radny Janusz Trzepizur.
Sprawozdanie z dzia³alno�ci komisji bezpieczeñstwa i

porz¹dku w mie�cie Opolu og³asza siê w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

Prezydent Miasta
Ryszard Zembaczyñski

Na podstawie art. 13 "b"  ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym /Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431; 1994 r.
Nr 1 poz. 3; 1996 r. Nr 91 poz. 409; 1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 137
poz. 926; 1998 r. Nr 108 poz. 681; 2001 r. Nr 81 poz. 875; 2002 r.
Nr 200 poz. 1680/  -  zarz¹dzam, co nastêpuje:

§ 1.  Ustala siê wykaz miejscowo�ci w województwie opol-
skim, po³o¿onych na terenach podgórskich i górskich:

1. W gminie G³ucho³azy:  Jarno³tówek, Konradów, Podle-
sie, Pokrzywna.

2. W gminie G³ubczyce:  Braciszów, Chomi¹¿a, Chróstno,
Ciermiêcice, Krasne Pole, Lenarcice, Mokre, Opawica, Pielgrzy-
mów, Pietrowice, Radynia.

§ 2.  Traci moc rozporz¹dzenie Wojewody Opolskiego
Nr 0151/P/15/2002  z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustale-
nia wykazu miejscowo�ci województwa opolskiego, po³o¿onych
na terenach podgórskich i górskich.

§ 3.  Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

WOJEWODA  OPOLSKI
El¿bieta Rutkowska
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ROZPORZ¥DZENIE Nr 0151/P/4/2003
WOJEWODY  OPOLSKIEGO

z dnia 4 czerwca 2003 r.

w sprawie ustalenia wykazu miejscowo�ci województwa opolskiego, po³o¿onych na terenach podgórskich i górskich.
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