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

§  1. Uchwala siê Statut Gminy Bierawa, w brzmieniu  okre-
�lonym w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§  2. Wyboru drugiego Wiceprzewodnicz¹cego Rady Gmi-
ny dokona Rada Gminy na pierwszej Sesji po wej�ciu w ¿ycie
niniejszej uchwa³y.

§  3. Trac¹ moc uchwa³y Rady Gminy Bierawa: Nr  XXVIII/
269/2001 z dnia 16 pa�dziernika 2001 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy oraz Nr XXXIII/302/2002  z dnia 4 marca 2002 r. w
sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew ¯muda

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/40/2003

Rady Gminy Bierawa
z dnia 16 kwietnia 2003 r.

STATUT
GMINY  BIERAWA

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1.  Ilekroæ w niniejszym Statucie  jest mowa o:
1) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Bierawa,
2) komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy

Bierawa,
3) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Bierawa,
4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê

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

Bierawa,
6) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Bierawa,
7) Urzêdzie Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Gminy

Bierawa.

Rozdzia³ II
Po³o¿enie, granica, insygnia Gminy oraz siedziba jej or-

ganów

§ 2.1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Kêdzierzyñsko-Ko-
zielskim, w Województwie Opolskim i obejmuje obszar 120 km2.

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

3. Siedzib¹ organów Gminy jest so³ectwo Bierawa.
4. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze

zwane so³ectwami.
5. Wykaz jednostek pomocniczych Gminy stanowi za³¹cz-

nik nr 2 do Statutu.

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

2. Wójt Gminy prowadzi wykaz gminnych jednostek or-
ganizacyjnych.

§ 4. Insygniami Gminy s¹:
1) herb Gminy,
2) barwy Gminy.

§ 5. 1. Herb Gminy przedstawia : 12 gwiazd symbolizuj¹-
cych 12 so³ectw nale¿¹cych do Gminy Bierawa, czê�æ ko³a zê-
batego i snop zbo¿a symbolizuj¹cych przemys³owo - rolniczy
charakter Gminy, jak równie¿ zwi¹zek partnerski z zaprzyja�nio-
n¹ Gmin¹ Ostfildern. Natomiast siekierka  symbolizuje du¿y kom-
pleks terenów le�nych i pochodzi z najstarszego herbu so³ec-
twa Kotlarnia. Ca³o�æ kompozycji umieszczona jest na tarczy
herbowej w kolorze czerwonym.      Wzór herbu okre�la za³¹cznik
nr 3 do Statutu.

2. Barwy Gminy okre�la jej flaga, koloru : srebrnego ( biel),
z³otego (¿ó³ty), czerwonego.  Flag¹ Gminy jest prostok¹tny p³at
tkaniny, który podzielony jest na trzy poziome pasy o tej samej
szeroko�ci, u³o¿one w kolorach od góry w wymienionej kolejno-
�ci. Wzór flagi okre�la za³¹cznik nr  4  do Statutu.

3. Zasady u¿ywania herbu i barw Gminy okre�la  Rada w
odrêbnej uchwale.

4. Rada Gminy w odrêbnej uchwale mo¿e ustanowiæ pie-
czêæ Gminy.

Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze Gminy

§ 6. 1. Jednostkami pomocniczymi Gminy s¹ so³ectwa.
2. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocni-

czej Gminy a tak¿e zmianie jej  granic rozstrzyga Rada w drodze
uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:

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

2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednost-
ki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, któ-
rych tryb okre�la Rada odrêbn¹ uchwa³¹, projekt granic jed-
nostki pomocniczej sporz¹dza Wójt Gminy, uwzglêdniaj¹c wyni-
ki  konsultacji, o których mowa w pkt. 2,

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

3.  Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê
odpowiednio ust. 2.
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Uchwa³a  Nr  VII / 40 / 2003
Rady  Gminy  Bierawa

 z  dnia  16  kwietnia  2003r.

w sprawie  Statutu Gminy Bierawa.
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§ 7. 1. W bud¿ecie Gminy okre�la siê �rodki przeznaczone
na finansowanie kosztów zwi¹zanych z funkcjonowaniem  so-
³ectw.

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

3. Decyzje, o jakich mowa w ust. 2, s¹ wi¹¿¹ce dla osób
sk³adaj¹cych o�wiadczenia woli w zakresie zarz¹du mieniem
Gminy.

Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady

§ 8.Wyboru Przewodnicz¹cego i dwóch Wiceprzewodnicz¹-
cych Rady dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej  sesji.

§ 9. 1. Oprócz Komisji Rewizyjnej Rada powo³uje nastê-
puj¹ce sta³e komisje:

1) Bud¿etu i Rozwoju Gospodarczego do wykonywania
zadañ z zakresu: bud¿etu, finansów, planowania i rozwoju go-
spodarczego, gospodarki komunalnej, komunikacji, handlu i
us³ug, Komisja ta  koordynuje prace nad bud¿etem w innych
komisjach,

2) Porz¹dku Publicznego, Bezpieczeñstwa, Rolnictwa i
Ochrony �rodowiska  do wykonywania zadañ z zakresu: porz¹d-
ku publicznego, ochrony przeciwpo¿arowej,  planowania prze-
strzennego, rolnictwa, gospodarki terenami, budownictwa,
ochrony �rodowiska naturalnego, ekorozwoju Gminy, wyznacza-
nia celów priorytetowych w wydatkowaniu Gminnego Funduszu
Ochrony �rodowiska, przygotowywania wyborów ³awników s¹-
dów powszechnych, wyborów samorz¹dów  i projektowania sta-
tutów tych samorz¹dów,

3) O�wiaty, Kultury, Zdrowia, Wychowania Fizycznego i
Sportu do wykonywania zadañ z zakresu: o�wiaty, kultury, spor-
tu, rekreacji i turystyki, ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej,
spraw socjalnych i pomocy spo³ecznej, polityki mieszkaniowej,
w tym sprawowania kontroli spo³ecznej nad trybem rozpatrywa-
nia i za³atwiania wniosków o najem lokali na czas nieoznaczony
i lokali socjalnych,

2. W sk³ad komisji, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 - 3 wcho-
dzi od 5 do 6 radnych.

3. Przewodnicz¹cych i wiceprzewodnicz¹cych komisji, o
których mowa w ust. 1 pkt. 1-3 wybieraj¹ cz³onkowie poszcze-
gólnych komisji.

§ 10. 1. Czynno�ci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji
obejmuj¹:

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

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

kiem spo�ród radnych obecnych na sesji.
2. Porz¹dek obrad pierwszej sesji Rady nowej kadencji

powinien obejmowaæ informacjê  Wójta Gminy poprzedniej ka-
dencji o stanie mienia komunalnego.

§ 11. 1. Przewodnicz¹cy Rady oraz jego zastêpcy  koordy-
nuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.

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

3. Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady wcho-
dz¹ce w sk³ad Urzêdu Gminy. Obs³uga ta obejmuje w szczegól-
no�ci wysy³anie zawiadomieñ o sesjach Rady i posiedzeniach
Komisji oraz sporz¹dzanie protoko³ów z sesji Rady i posiedzeñ
komisji.

Radni

§ 12. 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�nienie Przewodnicz¹cemu Rady
lub Przewodnicz¹cemu komisji.

§ 13. Radni, stosownie do potrzeb, przyjmuj¹ mieszkañ-
ców Gminy w siedzibie Urzêdu Gminy.

Zasady dzia³ania klubów radnych

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

§ 15. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest pisemne zade-
klarowanie udzia³u w nim przez co najmniej 3 radnych.

2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
na pi�mie 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 na pi�mie Przewodnicz¹cego Rady.

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

§ 17. 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.

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

§ 19. 1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocz-

nego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu
Rady.

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

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

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

Rozdzia³ V
Tryb pracy Rady

§ 21. 1. Rada oprócz uchwa³ w sprawach nale¿¹cych do
jej kompetencji, okre�lonych  w ustawach, mo¿e podejmowaæ
tak¿e uchwa³y zawieraj¹ce:

1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje -ustalaj¹ce samozobowi¹zanie siê do okre-

�lonego postêpowania,
3) o�wiadczenia -ustalaj¹ce stanowisko w okre�lonej

sprawie,
4) apele -ustalaj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwanie ad-

resatów zewnêtrznych do okre�lonego postêpowania, podjêcia
inicjatywy czy zadania,
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5) opinie -obejmuj¹ce o�wiadczenia wiedzy oraz oceny.
2. Do uchwa³, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-5, ma zasto-

sowanie przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa-
³odawczej i podejmowania uchwa³.

§ 22. 1. Sesje Rady przygotowuje Przewodnicz¹cy Rady
2. Przygotowanie sesji Rady obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dorêczenia radnym materia³ów, w tym pro-

jektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów porz¹dku
obrad.

3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porz¹dku obrad
sesji Rady oraz materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad dorêcza
siê radnym na polecenie Przewodnicz¹cego Rady najpó�niej na
7 dni przed terminem sesji.

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

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

6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad
Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomo�ci poprzez
umieszczenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu  Gminy.

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

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

2. W sesjach Rady uczestnicz¹ - z g³osem doradczym -
Wójt Gminy, oraz na jego polecenie zastêpca oraz Sekretarz i
Skarbnik Gminy.

3. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, kierow-
nicy oraz pracownicy jednostek organizacyjnych Urzêdu Gminy
mog¹ zostaæ zobowi¹zani przez Wójta  do obecno�ci na sesjach
Rady z jego w³asnej inicjatywy lub na wniosek Przewodnicz¹ce-
go Rady.

§ 24. Wójt Gminy  obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszel-
kiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odby-
ciu sesji.

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

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

Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu ob-
rad w innym wyznaczonym terminie na posiedzeniu tej samej
sesji, nie wcze�niej ni¿ w dniu nastêpnym.

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

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy opu�cili obrady przed ich zakoñczeniem, odnotowuje siê w
protokole.

§ 27. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: ,,Otwieram ..................... se-
sjê Rady Gminy Bierawa" okre�laj¹cej numer porz¹dkowy se-
sji ustalony narastaj¹co od pocz¹tku kadencji Rady. Po otwar-
ciu sesji Przewodnicz¹cy stwierdza, na podstawie listy obec-
no�ci, prawomocno�æ obrad, a w przypadku braku quorum
zamyka obrady, wyznaczaj¹c nowy lub przewidywany termin
sesji. W protokole odnotowuje siê przyczyny, dla których sesja
nie odby³a siê.

§ 28.Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia py-
tanie o ewentualne wnioski w   sprawie zmian porz¹dku obrad,
polegaj¹cych na:

1) uzupe³nieniu tego porz¹dku obrad o okre�lony punkt,
2) skre�leniu z porz¹dku obrad okre�lonego punktu,
3) zmianie kolejno�ci punktów porz¹dku obrad.

§ 29. Porz¹dek obrad ka¿dej sesji Rady z wyj¹tkiem se-
sji zwo³anej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorz¹dzie gmin-
nym winien obejmowaæ w szczególno�ci:

1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach

podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym wraz z informacj¹
o odpowiedziach na interpelacje z³o¿one na poprzedniej sesji,

3) informacje o dzia³alno�ci Wójta Gminy w okresie miê-
dzysesyjnym,

4) interpelacje, zapytania i wnioski radnych,
5) o�wiadczenia radnych,
6) informacje przewodnicz¹cych komisji Rady.

§ 30. Informacje, o których mowa w § 29 pkt. 3, sk³ada
Wójt Gminy  lub  zastêpca.

§ 31. 1. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych s¹ kie-
rowane do Wójta Gminy.

2. Interpelacja jest to pytanie na tle okre�lonych, z³o¿o-
nych  stanów faktycznych zwi¹zanych z funkcjonowaniem Gmi-
ny, wymagaj¹ca dla przygotowania odpowiedzi przetworzenia
odno�nych informacji,

3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem, oraz wynikaj¹-
ce z tego tytu³u  pytania.

4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej  lub  do
protoko³u na Sesji Rady Gminy, b¹d� bezpo�rednio  w Biurze
Rady Gminy.

Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje interpelacjê
Wójtowi Gminy.

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

6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt Gminy lub
w³a�ciwa osoba upowa¿niona do tego  przez  Wójta Gminy.

7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, rad-
ny interpeluj¹cy mo¿e z³o¿yæ ponown¹ interpelacjê,

8. Zapytanie dotyczy takich zagadnieñ zwi¹zanych z funk-
cjonowaniem Gminy, których wyja�nienie jest mo¿liwe nie-
zw³ocznie podczas sesji, na której zapytanie z³o¿ono,

9. Zapytania radni sk³adaj¹ ustnie,
10.  Je¿eli Wójt Gminy nie jest w stanie niezw³ocznie

udzieliæ odpowiedzi na   zapytanie albo gdy radny sk³adaj¹cy
zapytanie uzna odpowied� za niezadawalaj¹c¹, do zapytania
stosuje siê odpowiednio postanowienie o interpelacji.

11. Wniosek,  jest to nie stanowi¹cy inicjatywy uchwa³o-
dawczej postulat podjêcia lub zaniechania przez Wójta Gminy
albo kierowników gminnych jednostek organizacyjnych okre-
�lonych dzia³añ,
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12. Do wniosków stosuje siê odpowiednio postanowie-
nia ust. 4-6,

13. O�wiadczenie jest wyra¿eniem przez radnego stano-
wiska w sprawie nie objêtej porz¹dkiem obrad,

14. O�wiadczenia s¹ sk³adane ustnie lub w formie pisem-
nej do protoko³u.

§ 32. 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 g³o-
su poza kolejno�ci¹.

3. Radny mo¿e kierowaæ do Przewodnicz¹cego Rady, Wójta
Gminy lub przewodnicz¹cych komisji pytania dotycz¹ce projek-
tów uchwa³ objêtych porz¹dkiem obrad,

4. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia Prze-
wodnicz¹cego Rady.

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

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

7. Przewodnicz¹cy mo¿e w ka¿dym czasie - z w³asnej ini-
cjatywy lub na wniosek radnego - zarz¹dziæ przerwê w obradach.

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

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

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

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

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

§ 35. 1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejno-
�ci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególno�ci do-
tycz¹cych nastêpuj¹cych postanowieñ proceduralnych:

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

kusjê po dopuszczeniu jednego g³osu ,,za" i jednego g³osu ,,prze-
ciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod g³osowanie.

§ 36. 1. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodnicz¹cy
Rady zamyka dyskusjê nad rozpatrywanym projektem uchwa³y.
W razie potrzeby zarz¹dza przerwê w celu umo¿liwienia w³a�ci-
wej komisji lub Wójtowi Gminy ustosunkowania siê do zg³oszo-
nych w czasie debaty wniosków, a je�li zaistnieje taka koniecz-
no�æ - przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie oraz
uzyskania opinii prawnej w ich przedmiocie.

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.

4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zarz¹dziæ ponowne g³oso-
wanie w razie w¹tpliwo�ci co do wyników poprzedniego g³oso-
wania w tej samej sprawie.

§ 37. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê ,,Zamykam
.......................... sesjê Rady Gminy Bierawa" okre�laj¹c¹ numer
porz¹dkowy, o którym mowa w § 27 ust. 1.

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.

§ 38. 1. Pracownik Biura Rady sporz¹dza z ka¿dej sesji
protokó³.

2. Przebieg sesji mo¿e byæ nagrywany na magnetyczny
albo elektroniczny no�nik d�wiêku lub obrazu, który przechowu-
je siê do czasu podjêcia uchwa³y, o jakiej mowa w § 29 pkt. 1.

§ 39. 1. Protokó³ z sesji powinien odzwierciedlaæ jej prze-
bieg.

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

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

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

tualnym podaniem przyczyn nieobecno�ci,
4) odnotowanie przyjêcia przez Radê protoko³u z poprzed-

niej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) opis przebiegu obrad, a w szczególno�ci streszczenie

wyst¹pieñ i wniosków zg³oszonych w trakcie dyskusji nad pro-
jektami uchwa³ objêtymi porz¹dkiem obrad, a nadto odnotowa-
nie faktów zg³oszenia w tej dyskusji pisemnych wyst¹pieñ, któ-
re za³¹cza siê do protoko³u,

7) Interpelacje i wnioski radnych,
8) streszczenie ustnych zapytañ i o�wiadczeñ radnych,
9) opis g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów:

,,za" , ,,przeciw"  i ,,wstrzymuj¹cych siê" oraz g³osów niewa¿-
nych,

10) tre�æ podjêtych przez Radê postanowieñ procedural-
nych, o których mowa      w § 35 ust. 1,

11)  podpis Przewodnicz¹cego Rady i osoby sporz¹dza-
j¹cej protokó³.

§ 40.Poprawki do protoko³u danej sesji Rady radni mog¹
zg³aszaæ do momentu przyjêcia tego protoko³u przez Radê, przy
czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Rada po ewentualnym wy-
s³uchaniu protokolanta lub  odtworzeniu  magnetycznego lub
elektronicznego zapisu przebiegu sesji.

§ 41. 1. Do protoko³u do³¹cza siê:
1) listê obecno�ci radnych,
2) odrêbn¹ listê obecnych na Sesji so³tysów i ewentual-

nie go�ci zaproszonych,
3) teksty przyjêtych przez Radê uchwa³, z wyj¹tkiem uchwa³

w sprawach postanowieñ proceduralnych, o których mowa w
§ 35 ust. 1,

4) usprawiedliwienia osób nieobecnych,
5) pisemne wyst¹pienia radnych, o których mowa  w § 34,
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6) dokumentacjê tajnych g³osowañ przeprowadzonych na
sesji Rady,

7) o�wiadczenia, interpelacje i wnioski  radnych, o ile zo-
sta³y z³o¿one na pi�mie,

8) inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Rady
w trakcie sesji.

2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi Gminy
najpó�niej w ci¹gu 6 dni od dnia zakoñczenia sesji.

§ 42. Uchwa³y, o których mowa w § 41 ust. 1 pkt. 3, s¹
sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.

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

2. Osoby, którym przys³uguje inicjatywa uchwa³odawcza
sk³adaj¹ projekty uchwa³ Przewodnicz¹cemu Rady wraz z uza-
sadnieniem. Uzasadnienie projektu uchwa³y stanowi¹cej inicja-
tywê uchwa³odawcz¹ Wójta Gminy  zawiera informacjê o skut-
kach finansowych realizacji projektowanej uchwa³y.

3. Projekt uchwa³y powinien odpowiadaæ wymogom okre-
�lonym w przepisach reguluj¹cych zasady techniki prawodaw-
czej.

4. Je¿eli przepisy prawa nak³adaj¹ obowi¹zek zaopiniowa-
nia lub uzgodnienia kwestii bêd¹cej przedmiotem projektu uchwa-
³y przez organy w³adzy publicznej lub inne podmioty - opiniê tak¹
lub uzgodnienie za³¹cza siê do projektu uchwa³y.

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

6. Projekt uchwa³y stanowi¹cej inicjatywê uchwa³odawcz¹
radnego lub radnych, Przewodnicz¹cy przekazuje w terminie 7
dni Wójtowi Gminy, celem zajêcia stanowiska, w tym ustalenia
skutków finansowych realizacji projektowanej uchwa³y, oraz po-
zyskania opinii co do jej zgodno�ci z prawem. W przypadkach, o
których mowa w ust. 4, Wójt Gminy  pozyskuje opiniê w³a�ciwego
organu lub podmiotu , albo dokonuje z nim stosownych uzgod-
nieñ.

§ 44. 1. Przewodnicz¹cy Rady decyduje o skierowaniu na
sesjê Rady lub na posiedzenie w³a�ciwej komisji projektu uchwa³y
odpowiadaj¹cego wymogom okre�lonym w  § 43.

2. Przewodnicz¹cy Rady kieruje projekt uchwa³y na posie-
dzenie w³a�ciwej komisji, je�li tak przewiduj¹ odrêbne przepisy.

§ 45. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy lub Wice-
przewodnicz¹cy Rady prowadz¹cy sesjê, na której te uchwa³y
podjêto.

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

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

Procedura g³osowania

§ 47. 1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie
rêki.

2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodni-
cz¹cy Rady, przelicza oddane g³osy ,,za", ,,przeciw" i ,,wstrzymuj¹-
ce siê", sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych na sesji,
wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem Rady, nakazuje
odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.

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

4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
Rady.

§ 48. 1. W g³osowaniu tajnym  radni g³osuj¹ za pomoc¹
kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo
Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie prze-
prowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³o-
nionym spo�ród siebie przewodnicz¹cym.

2. Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej przed przyst¹-
pieniem do g³osowania obja�nia sposób g³osowania i prze-
prowadza je, wyczytuj¹c 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 sta-
nowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.

§ 49. 1. Przewodnicz¹cy 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 poddaje pod
g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, je�li mo¿e to wykluczyæ
potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewentual-
ny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy, roz-
strzyga Przewodnicz¹cy.

3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje
ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ, po otrzymaniu od-
powiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie li-
sty kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.

4. Kandydat nieobecny na Sesji mo¿e wyraziæ na pi�mie
uprzedni¹ zgodê na kandydowanie.

§ 50. 1. Je¿eli w danej sprawie zostanie zg³oszony wnio-
sek o odrzucenie projektu uchwa³y lub wniosek o skierowanie
projektu uchwa³y do w³a�ciwej komisji, w pierwszej kolejno�ci
Rada g³osuje wniosek o odrzucenie projektu uchwa³y, a w
dalszej kolejno�ci wniosek o skierowanie projektu uchwa³y
do w³a�ciwej komisji.

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

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

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

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

6. Przewodnicz¹cy Rady zarz¹dza  w ostatniej kolejno�ci
g³osowanie za przyjêciem uchwa³y w ca³o�ci ze zmianami wy-
nikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.

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

§ 51. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku
osób lub mo¿liwo�ci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na
który oddano liczbê g³osów ,,za" wiêksz¹ od liczby g³osów ,,za"
oddanych na pozosta³e, z zastrze¿eniem, i¿ liczba ta jest wiêk-
sza ni¿ liczba g³osów ,,przeciw".
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Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹du
terytorialnego

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

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

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

§ 53. 1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ w równych czê-
�ciach zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego,
chyba,  ¿e rady uczestnicz¹ce we wspólnej sesji postanowi¹
inaczej.

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

Komisje Rady

§ 54. 1. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y w szczególno�ci:
1) opiniowanie przed³o¿onych im projektów uchwa³ Rady

oraz informacji Wójta Gminy,
2) formu³owanie i zg³aszanie Radzie wniosków dotycz¹cych

przed³o¿onych im projektów uchwa³ Rady oraz informacji Wójta.

2. Przedmiot i czasokres dzia³ania komisji dora�nej okre-
�la Rada w uchwale powo³uj¹cej tak¹ komisjê.

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

2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom sta³ym dokonanie w
planie pracy stosownych zmian.

§ 56. 1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je

Przewodnicz¹cemu Rady oraz Wójtowi Gminy  do wiadomo�ci.

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

§ 58. 1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Posiedzenia komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy Komisji

lub Przewodnicz¹cy Rady.

§ 59. 1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych w terminie do
31 marca ka¿dego roku, sk³adaj¹ Radzie sprawozdania z dzia-
³alno�ci komisji w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie z dzia³alno�ci komisji dora�nej Przewod-
nicz¹cy tej komisji przedstawia najpó�niej po up³ywie czasokre-
su, na który komisja ta zosta³a powo³ana.

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

Rozdzia³ VI
Komisja Rewizyjna
Organizacja komisji Rewizyjnej

§ 61. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisj¹,  sk³ada
siê z 5  cz³onków, w tym:

1) przewodnicz¹cego Komisji, zwanego dalej przewodni-
cz¹cym, wybieranego przez Radê,

2) wiceprzewodnicz¹cego Komisji, zwanego dalej wice-
przewodnicz¹cym, wybieranego przez komisjê spo�ród cz³on-
ków Komisji na wniosek przewodnicz¹cego,

3)   trzech cz³onków wybieranych przez Radê.

§ 62. 1. Przewodnicz¹cy organizuje pracê Komisji i pro-
wadzi jej obrady. W przypadku nieobecno�ci przewodnicz¹cego
lub jego wy³¹czenia w trybie wskazanym w § 63, zadania prze-
wodnicz¹cego wykonuje wiceprzewodnicz¹cy.

2. Postanowienie § 58  stosuje siê odpowiednio.

§ 63. 1. Osoby wchodz¹ce w sk³ad Komisji podlegaj¹ wy-
³¹czeniu z udzia³u w jej czynno�ciach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczo�æ lub interesow-
no�æ.

2. W sprawie wy³¹czenia wiceprzewodnicz¹cego i poszcze-
gólnych cz³onków Komisji decyduje pisemnie przewodnicz¹cy.

3. O wy³¹czeniu przewodnicz¹cego decyduje Rada.
4. Wy³¹czony wiceprzewodnicz¹cy lub cz³onek komisji

mog¹ odwo³aæ siê na pi�mie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady -
w terminie 7 dni od daty powziêcia wiadomo�ci o tre�ci tej decyzji.

Zasady kontroli

§ 64. 1. Komisja kontroluje dzia³alno�æ Wójta Gminy, gmin-
nych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gmi-
ny pod wzglêdem:

1) legalno�ci,
2) celowo�ci,
3) gospodarno�ci,
4) rzetelno�ci,
2. Komisja bada skargi, do rozpatrzenia których w³a�ciwa

jest Rada, i w tym celu mo¿e przeprowadzaæ kontrole problemo-
we.

§ 65. 1. Komisja przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kon-
troli:

1) kompleksowe - obejmuj¹ce ca³okszta³t
dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu w okre�lonym przedzia-
le czasowym,

2) problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienie z za-
kresu dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu, w tym w przepro-
wadzone w ramach badania skarg, do rozpatrzenia których w³a-
�ciwa jest Rada,

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

2. Kontroli nie podlegaj¹ zamierzenia kontrolowanych
podmiotów przed ich zrealizowaniem (kontrola wstêpna), co w
szczególno�ci dotyczy projektów dokumentów maj¹cych stano-
wiæ podstawê poszczególnych dzia³añ.

3. Rada mo¿e nakazaæ Komisji zmianê zakresu i terminu
kontroli, zaniechanie lub przerwanie kontroli, a tak¿e odst¹pie-
nie od poszczególnych czynno�ci kontrolnych.

§ 66. 1. Podmioty kontrolowane oraz rodzaje, zakresy i
terminy kontroli przeprowadzanych przez Komisjê okre�lone s¹
w rocznych planach pracy Komisji uchwalanych przez Radê na
wniosek Komisji sk³adany najpó�niej do dnia 30 stycznia, a tak-
¿e w odrêbnych uchwa³ach Rady.

2. Komisja  sk³ada Radzie - w terminie do dnia 30 stycznia
ka¿dego roku - sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci w roku po-
przednim. Sprawozdanie z dzia³alno�ci w ostatnim roku kaden-
cji Rady sk³adane jest w terminie umo¿liwiaj¹cym rozpatrzenie
tego sprawozdania najpó�niej na ostatniej sesji Rady.
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§ 67. 1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu fak-
tycznego w zakresie dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu, rze-
telne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alno-
�ci wed³ug kryteriów ustalonych w § 64 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, wyja�nienia i o�wiadczenia pracowników kontrolowanego
podmiotu oraz opinie bieg³ych.

4. Zeznania �wiadków i o�wiadczenia pracowników po-
winny byæ utrwalone na pi�mie zawieraj¹cym :

1) datê i  miejsce z³o¿enia zeznania lub o�wiadczenia,
2) imiona i nazwiska osób sk³adaj¹cych i odbieraj¹cych

zeznania lub o�wiadczenia,
3) tre�ci zeznañ i o�wiadczeñ,
4) podpisy osób sk³adaj¹cych i przyjmuj¹cych zeznania

lub o�wiadczenia.

Tryb kontroli i badania skarg, do rozpatrzenia  których
w³a�ciwa jest Rada

§ 68. 1. Kontrolê w zakresie ustalenia stanu faktycznego
bêd¹cego przedmiotem kontroli oraz badanie skargi, do rozpa-
trzenia której w³a�ciwa jest Rada, przeprowadza zespó³ kontro-
lny sk³adaj¹cy siê z co najmniej dwóch osób wchodz¹cych w
sk³ad Komisji, wybranych przez Komisjê.

2. Przewodnicz¹cy okre�la na pi�mie przedmiot kontroli,
podmiot kontrolowany, termin zakoñczenia czynno�ci kontrol-
nych i wyznacza kierownika zespo³u kontrolnego, który z kolei
dokonuje podzia³u czynno�ci kontrolnych miêdzy cz³onków ze-
spo³u.

3. Na wniosek kierownika zespo³u kontrolnego powo³a-
nego do zbadania skargi, do rozpatrzenia  której w³a�ciwa jest
Rada, komisja decyduje o przeprowadzeniu kontroli problemo-
wej podmiotu, którego dzia³alno�ci skarga dotyczy, w zakresie
wynikaj¹cym ze skargi.

4. Czynno�ci kontrolne przeprowadzane s¹ na podstawie
pisemnego upowa¿nienia wydanego na wniosek przewodni-
cz¹cego przez Przewodnicz¹cego Rady. Upowa¿nienie wskazu-
je kontrolowany podmiot, zakres i termin kontroli oraz imiona i
nazwiska osób wchodz¹cych w sk³ad zespo³u kontrolnego, jako
upowa¿nionych do przeprowadzenia kontroli. Upowa¿nienia te
kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do czynno�ci
kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu.

§ 69.1.  Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany
jest zapewniæ warunki dla prawid³owego przeprowadzenia kon-
troli, a w szczególno�ci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cego
dokumenty i materia³y dotycz¹ce przedmiotu kontroli oraz umo¿-
liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolo-
wanego podmiotu.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi³ wy-
konania czynno�ci, o których mowa w ust. 1, obowi¹zany jest
do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej pisem-
nego wyja�nienia przyczyn odmowy.

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

§ 70. 1. Na wniosek kierownika zespo³u kontrolnego Ko-
misja mo¿e zadecydowaæ o zasiêgniêciu porady, opinii lub eks-
pertyzy osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹za-
nym z przedmiotem kontroli.

2. O pozyskanie takiej porady, opinii lub ekspertyzy prze-
wodnicz¹cy zwraca siê do Wójta Gminy.

3. Je¿eli Wójt Gminy odmówi pozyskania porady, opinii
lub ekspertyzy - przewodnicz¹cy mo¿e zwróciæ siê do Rady o
podjêcie uchwa³y zobowi¹zuj¹cej Wójta Gminy do podjêcia okre-
�lonych dzia³añ w tym zakresie.

Protoko³y kontroli, wyst¹pienia pokontrolne i wnioski
co do sposobu za³atwienia skargi,  do rozpatrzenia której w³a-
�ciwa jest Rada

§ 71. 1. W ci¹gu  14 dni od zakoñczenia czynno�ci kontro-
lnych zespó³ kontrolny sporz¹dza w odpowiedniej ilo�ci egzem-
plarzy protokó³ z przeprowadzonej kontroli zawieraj¹cy:

1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
3) imiona i nazwiska cz³onków zespo³u kontrolnego,
4) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynno�ci kontrolnych,
5) okre�lenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu

objêtego kontrol¹,
6) przebieg czynno�ci kontrolnych i ustalenia faktyczne

dokonane na ich podstawie ze wskazaniem dowodów potwier-
dzaj¹cych te ustalenia,

7) podpisy wszystkich cz³onków zespo³u kontrolnego z
podaniem miejsca i daty ich z³o¿enia.

2. Do protoko³u do³¹cza siê wszystkie dowody zebrane w
toku kontroli.

3. Dwa egzemplarze protoko³u kontroli wraz z za³¹cznika-
mi kierownik zespo³u kontrolnego dorêcza kierownikowi kontro-
lowanego podmiotu celem zapoznania siê z jego tre�ci¹, ewen-
tualnego wniesienia uwag na pi�mie i podpisania z podaniem
miejsca i daty podpisu. Czynno�ci tych kierownik kontrolowane-
go podmiotu winien dope³niæ w ci¹gu 7 dni od daty dorêczenia
protoko³u i zwróciæ jeden egzemplarz podpisanego protoko³u
kierownikowi zespo³u kontrolnego.

4. W przypadku odmowy podpisania protoko³u kontroli kie-
rownik kontrolowanego podmiotu zobowi¹zany jest w terminie
wskazanym w ust. 3 przed³o¿yæ kierownikowi zespo³u kontrol-
nego pisemne wyja�nienie przyczyn odmowy podpisu i zwróciæ
oba egzemplarze protoko³u.

§ 72. 1. W przypadku wniesienia przez kierownika kontro-
lowanego podmiotu uwag do protoko³u kontroli lub odmowy
jego podpisania - kierownik zespo³u kontrolnego mo¿e zdecy-
dowaæ o przeprowadzeniu dodatkowych czynno�ci kontrolnych.

2. W ci¹gu 7 dni od zakoñczenia dodatkowych czynno�ci
kontrolnych zespó³ kontrolny sporz¹dza w odpowiedniej ilo�ci
egzemplarzy uzupe³nienie protoko³u kontroli.

Do tre�ci uzupe³nienia stosuje siê odpowiednio postano-
wienie § 71 ust. 1.

3. Dwa egzemplarze protoko³u kontroli wraz z uzupe³nie-
niem kierownik zespo³u kontrolnego przekazuje kierownikowi
kontrolowanego podmiotu.

Postanowienia   §71 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 stosuj¹ siê
odpowiednio.

§ 73.  W ci¹gu 14 dni od zwrócenia protoko³u kontroli przez
kierownika kontrolowanego podmiotu:

1) Komisja Rewizyjna przyjmuje, na podstawie projektu
opracowanego przez zespó³ kontrolny, wyst¹pienie pokontrolne
zawieraj¹ce: opis nieprawid³owo�ci  w dzia³alno�ci kontrolowa-
nego podmiotu ze wskazaniem odno�nych ustaleñ protoko³u
kontroli, ewentualne wnioski co do poci¹gniêcia do odpowie-
dzialno�ci s³u¿bowej, maj¹tkowej i karnej osób odpowiedzial-
nych za te nieprawid³owo�ci oraz wnioski o podjêcie innych dzia-
³añ przez organy Gminy i kierownika kontrolowanego podmiotu.
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2) przewodnicz¹cy przekazuje:
a) Przewodnicz¹cemu Rady - wyst¹pienie pokontrolne oraz

protokó³ kontroli wraz z ewentualnymi uwagami kierownika kon-
trolowanego podmiotu lub wyja�nieniem przyczyn odmowy pod-
pisania protoko³u,

b) Wójtowi Gminy - wyst¹pienie pokontrolne oraz protokó³
kontroli wraz z ewentualnymi uwagami kierownika kontrolowa-
nego podmiotu lub wyja�nieniem przyczyn odmowy podpisania
protoko³u, je¿eli Wójt Gminy nie otrzyma³ tego protoko³u wcze-
�niej jako kierownik kontrolowanego podmiotu,

c) kierownikowi kontrolowanego podmiotu - wyst¹pienie
pokontrolne.

§ 74. 1. Je¿eli w toku badania skargi, do rozpatrzenia któ-
rej w³a�ciwa jest Rada, nie przeprowadzono kontroli problemo-
wej, o której mowa w § 68 ust. 3, zespó³ kontrolny powo³any do
zbadania skargi w ci¹gu  14 dni od zakoñczenia badania opra-
cowuje i przedk³ada na pi�mie przewodnicz¹cemu projekt sta-
nowiska Komisji w przedmiocie skargi.

2.  Po przyjêciu przez Komisjê stanowiska w przedmiocie
skargi - przewodnicz¹cy przekazuje to stanowisko Przewodni-
cz¹cemu Rady.

3. Je¿eli w toku badania skargi, do rozpatrzenia której w³a-
�ciwa jest Rada, przeprowadzona zosta³a kontrola problemo-
wa w trybie okre�lonym w § 68 ust. 3, postanowienia § 71, § 72,
§ 73 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 stosuje siê odpowiednio.

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

§ 76. Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt
Gminy.

§ 77.  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 dostêpu i korzystania przez obywateli z doku-

mentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych
przez organy Gminy

§ 78. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okre�lone w usta-
wach.

§ 79.  Dokumenty wynikaj¹ce z wykonywania zadañ publicz-
nych przez organy Gminy, w tym  protoko³y z posiedzeñ Rady i komisji
podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 80. 1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia
siê w Biurze Rady, w dniach pracy Urzêdu Gminy, w godzinach przyj-
mowania interesantów.

2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta Gminy udostêpniane s¹
we w³a�ciwej jednostce organizacyjnej Urzêdu Gminy, w dniach i go-
dzinach przyjmowania interesantów.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, s¹ równie¿ udostêp-
niane w sieci informatycznej Internet na zasadach okre�lonych w od-
rêbnych przepisach.
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Za³¹cznik nr 2
do Statutu Gminy Bierawa

Wykaz jednostek pomocniczych Gminy Bierawa

1. Bierawa
2. Brze�ce
3. Dziergowice

4. Goszyce
5. Grabówka
6. Kotlarnia
7. Korzonek
8. Lubieszów
9. Ortowice
10. Solarnia
11. Stara Ku�nia
12. Stare Ko�le

Za³¹cznik nr 3
do Statutu Gminy Bierawa
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy  z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r.  Nr 142 poz.
1591,  2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 52, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806 /w zwi¹zku z art. 88 lit "a" ust. 4 ustawy z dnia
19 listopada 1999 r.  Prawo dzia³alno�ci gospodarczej (Dz. U.
Nr 101, poz. 1178,   2000 r. Nr 86, poz. 958, Nr 114, poz. 1193,
2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115, Nr
147, poz. 1643,  2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995, Nr 130,
poz. 1112) i art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718 ,  2001 r. Nr 46, poz. 449,  2002 r. Nr74, poz. 676
i Nr 113, poz. 984) - Rada Miejska w G³ubczycach uchwala, co
nastêpuje:

988

Uchwa³a Nr VII/97/03
Rady Miejskiej w G³ubczycach

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie zwolnienia absolwentów sk³adaj¹cych wniosek o wpis do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej
z op³aty sta³ej.

§1. 1. Zwalnia absolwentów sk³adaj¹cych wniosek o wpis
do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej z op³aty sta³ej.

2. Absolwentem w rozumieniu uchwa³y jest osoba bezro-
botna w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu (. Dz. U. z
2001 r. Nr 6, poz. 56 z pó�n. zm.).

§2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ubczyc.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni, licz¹c od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Edward Wo³oszyn

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr
113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz.
718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113,
poz. 984)  - Rada Miejska w Kêdzierzynie-Ko�lu uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. 1. Po przeprowadzeniu w dniach 17-22 marca 2003 r.
konsultacji z mieszkañcami miasta Kêdzierzyn-Ko�le dokonuje
siê podzia³u jednostki pomocniczej gminy Kêdzierzyn-Ko�le pod
nazw¹ Osiedle �ródmie�cie, utworzonej uchwa³¹ Nr XLVII/336/97
Rady Miejskiej w Kêdzierzynie-Ko�lu z dnia 14 marca 1997 r. i
tworzy siê na jej dotychczasowym obszarze nowe jednostki po-
mocnicze pod nazw¹ Osiedle �ródmie�cie i Osiedle Piastów.

989

Uchwa³a Nr VIII/95/2003
Rady Miejskiej w Kêdzierzynie-Ko�lu

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie podzia³u jednostki pomocniczej gminy Kêdzierzyn-Ko�le pod nazw¹ Osiedle �ródmie�cie i utworzenia
 na jej dotychczasowym obszarze nowych jednostek pomocniczych pod nazw¹ Osiedle �ródmie�cie i Osiedle Piastów

2. Obszar Osiedla �ródmie�cie utworzonego w trybie, o
którym mowa w ust. 1, okre�la za³¹cznik  nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

3. Obszar Osiedla Piastów utworzonego w trybie, o którym
mowa w ust. 1, okre�la za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Ryszard Pacu³t
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    Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. Jednostkom pomocniczym Gminy Le�nica nadaje
siê Statuty stanowi¹ce za³¹czniki nr 1-13 do uchwa³y.

 § 2. W terminie 3 miesiêcy od dnia wej�cia w ¿ycie niniej-
szej uchwa³y przeprowadzone zostan¹ wybory so³tysów i rad
so³eckich w so³ectwach, w których ostatnie wybory odby³y  siê
przed dniem 11 pa�dziernika 2002 r.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Le�nicy.

§ 4. Trac¹ moc:
1) uchwa³a Nr VI/28/94 Rady Miejskiej w Le�nicy z dnia

21 listopada 1994 r. w sprawie statutów jednostek pomocni-
czych Gminy Le�nica;

2) uchwa³a Nr XI/67/95 Rady Miejskiej w Le�nicy z dnia
27 czerwca 1995 r. zmieniaj¹ca  uchwa³ê w sprawie statutów
jednostek pomocniczych Gminy Le�nica.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Ryszard Froñ

Za³¹cznik nr 1
                                                       do uchwa³y Nr VII/32/03

                                               Rady Miejskiej w Le�nicy
                                                     z dnia 20 marca 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA CZARNOCIN

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

    § 1. So³ectwo Czarnocin jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Le�nica.

    § 2. So³ectwo obejmuje obszar oznaczony na mapie,
stanowi¹cej za³¹cznik do uchwa³y.

Rozdzia³ 2
Zakres zadañ so³ectwa

    § 3. Do zadañ so³ectwa nale¿y:
1) wspieranie integracji lokalnej spo³eczno�ci i kszta³to-

wanie postaw zgodnych z zasadami  wspó³¿ycia spo³ecznego;
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Uchwa³a  Nr VII/32/03
Rady Miejskiej w Le�nicy

z dnia 20 marca 2003 r.

w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Le�nica.

2) upowszechnianie aktywnych form spêdzania czasu
wolnego, w szczególno�ci dzieci  i m³odzie¿y;

3) inicjowanie dzia³añ na rzecz poprawy stanu bezpieczeñ-
stwa mieszkañców, ochrony  przeciwpo¿arowej oraz utrzymania
czysto�ci i porz¹dku;

4) podejmowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu rozwój
infrastruktury technicznej;

5) zarz¹dzanie powierzonym mieniem komunalnym.

§ 4. Zadania, o których mowa w § 3, so³ectwo realizuje
poprzez:

1) organizowanie pomocy s¹siedzkiej;
2) podejmowanie mediacji w sporach s¹siedzkich;
3) zapewnianie bezpo�redniego udzia³u mieszkañców w

pracach inwestycyjnych  i remontowych;
4) organizowanie festynów, zabaw tanecznych, konkursów

i zawodów sportowych;
5) inspirowanie wspó³zawodnictwa w zakresie estetyki

posesji i gospodarstw;
6) organizowanie prac porz¹dkowych;
7) koordynowanie udzia³u mieszkañców w do¿ynkach

gminnych;
8) wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi instytucjami i organiza-

cjami spo³ecznymi.

Rozdzia³ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa

 § 5. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie;
2) so³tys.

§ 6. 1. Organem uchwa³odawczym so³ectwa jest zebranie
wiejskie.

2. Zebranie wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy so-
³ectwa uprawnieni do g³osowania.

§ 7. Do w³a�ciwo�ci zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej;
2) uchwalanie programów rozwoju gospodarczego so-

³ectwa;
3) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz lokalnej

spo³eczno�ci;
4) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla so-

³ectwa i jego mieszkañców;
5) dokonywanie okresowych ocen dzia³alno�ci so³tysa i

rady so³eckiej.

    § 8. 1. Zebrania wiejskie zwo³ywane s¹ przez so³tysa w
miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku, z zastrze¿e-
niem ust. 2.

    2. Rada Miejska podejmuje uchwa³ê o zwo³aniu zebra-
nia wiejskiego w celu:

1) przeprowadzenia wyborów so³tysa i rady so³eckiej;
2) rozpatrzenia wniosków, o których mowa w § 20 ust. 2 i

3 pkt 2.
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 3. Zawiadomienie o zwo³aniu zebrania podaje siê do wia-
domo�ci mieszkañców so³ectwa poprzez rozplakatowanie na
tablicach og³oszeñ. W zawiadomieniu nale¿y okre�liæ miejsce,
datê i godzinê rozpoczêcia oraz porz¹dek obrad.

4. Uchwa³ê, o której mowa w ust. 2, og³asza siê najpó�-
niej w 7 dniu przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

§ 9. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi inaczej.

§ 10. Organem wykonawczym so³ectwa jest so³tys wspo-
magany przez radê so³eck¹.

§ 11. 1. Kadencja so³tysa odpowiada kadencji Rady Miejskiej.
2. Po up³ywie kadencji Rady Miejskiej so³tys dzia³a do dnia

wyboru nowego so³tysa.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio do rady

so³eckiej.

§ 12. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej pe³ni¹ swoje
funkcje spo³ecznie.

§ 13. Do zadañ so³tysa nale¿y:
  1) organizowanie pracy oraz prowadzenie obrad zebra-

nia wiejskiego i rady so³eckiej;
  2) przygotowywanie projektów uchwa³ zebrania wiejskiego;
  3) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego;
  4) przedk³adanie zebraniu wiejskiemu sprawozdañ z realiza-

cji jego uchwa³ oraz informacji  o dzia³alno�ci rady so³eckiej;
  5) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ spo-

³ecznych maj¹cych na celu poprawê  warunków ¿ycia mieszkañ-
ców so³ectwa;

  6) wystêpowanie do organów Gminy z wnioskami dotycz¹cy-
mi potrzeb so³ectwa, w tym  o ich uwzglêdnienie w bud¿ecie Gminy;

  7) udzia³ w naradach so³tysów organizowanych przez
burmistrza;

8) prowadzenie inkasa podatków na zasadach okre�lo-
nych przez Radê Miejsk¹;

9) sporz¹dzanie rozliczeñ finansowej dzia³alno�ci so³ectwa;
10) reprezentowanie so³ectwa wobec organów Gminy.

§ 14. 1. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy i kon-
sultacyjny.

2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y:
1) uchwalanie okresowych planów pracy;
2) opiniowanie projektów uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) okre�lanie sposobu wykonywania uchwa³ zebrania wiej-

skiego;
4) przedk³adanie propozycji w zakresie wniosków, o któ-

rych mowa w § 13 pkt 6;
5) wystêpowanie z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u miesz-

kañców w rozwi¹zywaniu   problemów so³ectwa.

§ 15. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê co naj-
mniej raz na kwarta³.

Rozdzia³ 4
Zasady i tryb wyborów so³tysa i rady so³eckiej

§ 16. So³tysa i radê so³eck¹ wybiera zebranie wiejskie w
ci¹gu 3 miesiêcy od dnia wyboru Rady Miejskiej.

§ 17. 1. Obradom zebrania wiejskiego zwo³anego w celu
dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej przewodniczy bur-
mistrz lub osoba przez niego wyznaczona.

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osób, powo³ana spo�ród uprawnionych uczest-
ników zebrania.

3. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.

4. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów;
2) przeprowadzenie g³osowania;
3) ustalenie wyników wyborów;
4) sporz¹dzenie protoko³u g³osowania;
5) og³oszenie wyników wyborów.
5. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-

cz¹cy obrad.

§ 18. 1. W pierwszej kolejno�ci zebranie wiejskie wybiera
so³tysa, a nastêpnie radê so³eck¹ w liczbie 5 osób.

    2. Wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej odbywa siê w
g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej
liczby kandydatów.

§ 19. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 20. 1. So³tys oraz rada so³ecka i poszczególni jej cz³on-
kowie mog¹ byæ odwo³ani przez zebranie wiejskie przed up³y-
wem kadencji.

2. Z wnioskiem o odwo³anie so³tysa mo¿e wyst¹piæ:
1) 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu

wiejskim;
2) Rada Miejska.
3. Z wnioskiem o odwo³anie rady so³eckiej lub poszcze-

gólnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ:
1) so³tys;
2) Rada Miejska.
4. Wniosek o odwo³anie wymaga pisemnego uzasadnienia.
5. Odwo³anie nastêpuje w g³osowaniu tajnym, po wys³u-

chaniu wyja�nieñ zainteresowanych.
6. Odwo³anie so³tysa albo z³o¿enie przez niego rezygnacji

jest odpowiednio, równoznaczne z odwo³aniem rady so³eckiej
albo z³o¿eniem rezygnacji przez radê so³eck¹.

7. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez so³tysa, radê
so³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków, zebranie wiejskie po-
dejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji.

§ 21. Zebranie wiejskie, które odwo³a³o so³tysa, radê so-
³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków, wzglêdnie podjê³o uchwa-
³ê, o której mowa w § 20 ust. 7, wybiera nowego so³tysa i radê
so³eck¹ lub uzupe³nia sk³ad rady so³eckiej.

Rozdzia³ 5
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa

§ 22. Bie¿¹cy nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa
sprawuje Rada Miejska za  po�rednictwem Komisji Rewizyjnej.

 § 23. Komisja Rewizyjna realizuj¹c uprawnienia nadzor-
cze, o których mowa w § 22, przeprowadza kontrole dzia³alno�ci
so³ectwa na zasadach i w trybie okre�lonym w Statucie Gminy.

 § 24. 1. Komisja Rewizyjna przekazuje protoko³y pokon-
trolne Radzie Miejskiej.

2. Je¿eli kontrola wykaza³a uchybienia w dzia³alno�ci so-
³ectwa, Rada Miejska wzywa so³tysa do ich usuniêcia. W przy-
padku stwierdzenia niegospodarno�ci lub istotnego narusze-
nia prawa przez so³tysa, Rada Miejska wystêpuje do zebrania
wiejskiego z wnioskiem o jego odwo³anie.
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 3. Rada Miejska mo¿e zawiesiæ so³tysa do czasu rozpa-
trzenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.

Rozdzia³ 6
Postanowienia koñcowe

    § 25. Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
w³a�ciwym dla jego ustalenia.
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                                                                           Za³¹cznik nr 2
                                                 do uchwa³y Nr VII/32/03

                                                     Rady Miejskiej w Le�nicy
                                            z dnia 20 marca 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA DOLNA

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

    § 1. So³ectwo Dolna jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Le�nica.

    § 2. So³ectwo obejmuje obszar oznaczony na mapie
stanowi¹cej za³¹cznik do uchwa³y.

Rozdzia³ 2
Zakres zadañ so³ectwa

    § 3. Do zadañ so³ectwa nale¿y:
1) wspieranie integracji lokalnej spo³eczno�ci i kszta³to-

wanie postaw zgodnych z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego;
2) upowszechnianie aktywnych form spêdzania czasu

wolnego, w szczególno�ci dzieci i m³odzie¿y;
3) inicjowanie dzia³añ na rzecz poprawy stanu bezpieczeñ-

stwa mieszkañców, ochrony  przeciwpo¿arowej oraz utrzymania
czysto�ci i porz¹dku;

4) podejmowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu rozwój
infrastruktury technicznej;

5) zarz¹dzanie powierzonym mieniem komunalnym.

§ 4. Zadania, o których mowa w § 3, so³ectwo realizuje
poprzez:

1) organizowanie pomocy s¹siedzkiej;
2) podejmowanie mediacji w sporach s¹siedzkich;
3) zapewnianie bezpo�redniego udzia³u mieszkañców w

pracach inwestycyjnych i remontowych;
4) organizowanie festynów, zabaw tanecznych, konkursów

i zawodów sportowych;
5) inspirowanie wspó³zawodnictwa w zakresie estetyki

posesji i gospodarstw;
6) organizowanie prac porz¹dkowych;
7) koordynowanie udzia³u mieszkañców w do¿ynkach

gminnych;
8) wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi instytucjami i organiza-

cjami spo³ecznymi.

Rozdzia³ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa

§ 5. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie;
2) so³tys.

 § 6. 1. Organem uchwa³odawczym so³ectwa jest zebra-
nie wiejskie.

2. Zebranie wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy so-
³ectwa uprawnieni do g³osowania.

§ 7. Do w³a�ciwo�ci zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej;
2) uchwalanie programów rozwoju gospodarczego so-

³ectwa;
3) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz lokalnej

spo³eczno�ci;

4) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla so-
³ectwa i jego mieszkañców;

5) dokonywanie okresowych ocen dzia³alno�ci so³tysa i
rady so³eckiej.

§ 8. 1. Zebrania wiejskie zwo³ywane s¹ przez so³tysa w
miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku, z zastrze¿e-
niem ust. 2.

 2. Rada Miejska podejmuje uchwa³ê o zwo³aniu zebrania
wiejskiego w celu:

 1) przeprowadzenia wyborów so³tysa i rady so³eckiej;
  2) rozpatrzenia wniosków, o których mowa w § 20 ust. 2

i 3 pkt 2.
 3. Zawiadomienie o zwo³aniu zebrania podaje siê do wia-

domo�ci mieszkañców so³ectwa poprzez rozplakatowanie na
tablicach og³oszeñ. W zawiadomieniu nale¿y okre�liæ miejsce,
datê i godzinê rozpoczêcia oraz porz¹dek obrad.

4. Uchwa³ê, o której mowa w ust. 2, og³asza siê najpó�-
niej w 7 dniu przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

§ 9. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów.

 2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi inaczej.

 § 10. Organem wykonawczym so³ectwa jest so³tys wspo-
magany przez radê so³eck¹.

§ 11. 1. Kadencja so³tysa odpowiada kadencji Rady Miejskiej.
2. Po up³ywie kadencji Rady Miejskiej so³tys dzia³a do dnia

wyboru nowego so³tysa.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio do rady

so³eckiej.

§ 12. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej pe³ni¹ swoje
funkcje spo³ecznie.

§ 13. Do zadañ so³tysa nale¿y:
  1) organizowanie pracy oraz prowadzenie obrad zebra-

nia wiejskiego i rady so³eckiej;
  2) przygotowywanie projektów uchwa³ zebrania wiejskiego;
  3) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego;
  4) przedk³adanie zebraniu wiejskiemu sprawozdañ z re-

alizacji jego uchwa³ oraz informacji o dzia³alno�ci rady so³eckiej;
  5) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ spo-

³ecznych maj¹cych na celu poprawê  warunków ¿ycia mieszkañ-
ców so³ectwa;

  6) wystêpowanie do organów Gminy z wnioskami doty-
cz¹cymi potrzeb so³ectwa, w tym   o ich uwzglêdnienie w bud¿e-
cie Gminy;

  7) udzia³ w naradach so³tysów organizowanych przez
burmistrza;

  8) prowadzenie inkasa podatków na zasadach okre�lo-
nych przez Radê Miejsk¹;

  9) sporz¹dzanie rozliczeñ finansowej dzia³alno�ci so³ectwa;
10) reprezentowanie so³ectwa wobec organów Gminy.

§ 14. 1. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy i kon-
sultacyjny.

2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y:
1) uchwalanie okresowych planów pracy;
2) opiniowanie projektów uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) okre�lanie sposobu wykonywania uchwa³ zebrania wiej-

skiego;
4) przedk³adanie propozycji w zakresie wniosków, o któ-

rych mowa w § 13 pkt 6;
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5) wystêpowanie z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u miesz-
kañców w rozwi¹zywaniu  problemów so³ectwa.

    § 15. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê co naj-
mniej raz na kwarta³.

Rozdzia³ 4
Zasady i tryb wyborów so³tysa i rady so³eckiej

    § 16. So³tysa i radê so³eck¹ wybiera zebranie wiejskie
w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia wyboru Rady Miejskiej.

§ 17. 1. Obradom zebrania wiejskiego zwo³anego w celu
dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej przewodniczy bur-
mistrz lub osoba przez niego wyznaczona.

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osób, powo³ana spo�ród uprawnionych uczestni-
ków zebrania.

3. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.

4. Do zadañ komisji nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów;

2) przeprowadzenie g³osowania;

3) ustalenie wyników wyborów;

4) sporz¹dzenie protoko³u g³osowania;

5) og³oszenie wyników wyborów.

5. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-
cz¹cy obrad.

  § 18. 1. W pierwszej kolejno�ci zebranie wiejskie wybie-
ra so³tysa, a nastêpnie radê so³eck¹ w liczbie 5 osób.

 2. Wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej odbywa siê w
g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej
liczby kandydatów.

 § 19. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 20. 1. So³tys oraz rada so³ecka i poszczególni jej cz³on-
kowie mog¹ byæ odwo³ani przez zebranie wiejskie przed up³y-
wem kadencji.

2. Z wnioskiem o odwo³anie so³tysa mo¿e wyst¹piæ:

1) 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu
wiejskim;

2) Rada Miejska.

3. Z wnioskiem o odwo³anie rady so³eckiej lub poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ:

1) so³tys;

2) Rada Miejska.

4. Wniosek o odwo³anie wymaga pisemnego uzasadnie-
nia.

5. Odwo³anie nastêpuje w g³osowaniu tajnym, po wys³u-
chaniu wyja�nieñ zainteresowanych.

6. Odwo³anie so³tysa albo z³o¿enie przez niego rezygnacji
jest, odpowiednio, równoznaczne z odwo³aniem rady so³eckiej
albo z³o¿eniem rezygnacji przez radê so³eck¹.

7. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez so³tysa, radê
so³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków, zebranie wiejskie po-
dejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji.

§ 21. Zebranie wiejskie, które odwo³a³o so³tysa, radê so-
³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków, wzglêdnie podjê³o uchwa-
³ê, o której mowa w § 20 ust. 7, wybiera nowego so³tysa i radê
so³eck¹ lub uzupe³nia sk³ad rady so³eckiej.

Rozdzia³ 5
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa

§ 22. Bie¿¹cy nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa
sprawuje Rada Miejska za po�rednictwem Komisji Rewizyjnej.

§ 23. Komisja Rewizyjna realizuj¹c uprawnienia nadzor-
cze, o których mowa w § 22, przeprowadza kontrole dzia³alno�ci
so³ectwa na zasadach i w trybie okre�lonym w Statucie Gminy.

 § 24. 1. Komisja Rewizyjna przekazuje protoko³y pokon-
trolne Radzie Miejskiej.

2. Je¿eli kontrola wykaza³a uchybienia w dzia³alno�ci so-
³ectwa, Rada Miejska wzywa so³tysa do ich usuniêcia. W przy-
padku stwierdzenia niegospodarno�ci lub istotnego narusze-
nia prawa przez so³tysa, Rada Miejska wystêpuje do zebrania
wiejskiego z wnioskiem o jego odwo³anie.

 3. Rada Miejska mo¿e zawiesiæ so³tysa do czasu rozpa-
trzenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.

Rozdzia³ 6
Postanowienia koñcowe

    § 25. Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
w³a�ciwym dla jego ustalenia.
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                           Za³¹cznik nr 3
                                                do uchwa³y Nr VII/32/03
                                            Rady Miejskiej w Le�nicy

                                                    z dnia 20 marca 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA GÓRA  �WIÊTEJ ANNY

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

    § 1. So³ectwo Góra �wiêtej Anny jest jednostk¹ pomoc-
nicz¹ Gminy Le�nica.

    § 2. So³ectwo obejmuje obszar oznaczony na mapie
stanowi¹cej za³¹cznik do uchwa³y.

Rozdzia³ 2
Zakres zadañ so³ectwa

    § 3. Do zadañ so³ectwa nale¿y:
1) wspieranie integracji lokalnej spo³eczno�ci i kszta³to-

wanie postaw zgodnych z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego;
2) upowszechnianie aktywnych form spêdzania czasu

wolnego, w szczególno�ci dzieci i m³odzie¿y;
3) inicjowanie dzia³añ na rzecz poprawy stanu bezpieczeñ-

stwa mieszkañców, ochrony przeciwpo¿arowej oraz utrzymania
czysto�ci i porz¹dku;

4) podejmowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu rozwój
infrastruktury technicznej;

5) zarz¹dzanie powierzonym mieniem komunalnym.

    § 4. Zadania, o których mowa w § 3, so³ectwo realizuje
poprzez:

1) organizowanie pomocy s¹siedzkiej;
2) podejmowanie mediacji w sporach s¹siedzkich;
3) zapewnianie bezpo�redniego udzia³u mieszkañców w

pracach inwestycyjnych  i remontowych;
4) organizowanie festynów, zabaw tanecznych, konkursów

i zawodów sportowych;
5) inspirowanie wspó³zawodnictwa w zakresie estetyki

posesji i gospodarstw;
6) organizowanie prac porz¹dkowych;
7) koordynowanie udzia³u mieszkañców w do¿ynkach

gminnych;
8) wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi instytucjami i organiza-

cjami spo³ecznymi.

Rozdzia³ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa

    § 5. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie;
2) so³tys.

    § 6. 1. Organem uchwa³odawczym so³ectwa jest zebra-
nie wiejskie.

    2. Zebranie wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy
so³ectwa uprawnieni do g³osowania.

§ 7. Do w³a�ciwo�ci zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej;
2) uchwalanie programów rozwoju gospodarczego so-

³ectwa;
3) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz lokalnej

spo³eczno�ci;

4) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla so-
³ectwa i jego mieszkañców;

5) dokonywanie okresowych ocen dzia³alno�ci so³tysa i
rady so³eckiej.

§ 8. 1. Zebrania wiejskie zwo³ywane s¹ przez so³tysa w
miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku, z zastrze¿e-
niem ust. 2.

 2. Rada Miejska podejmuje uchwa³ê o zwo³aniu zebrania
wiejskiego w celu:

1) przeprowadzenia wyborów so³tysa i rady so³eckiej;
2) rozpatrzenia wniosków, o których mowa w § 20 ust. 2 i 3

pkt 2.

3. Zawiadomienie o zwo³aniu zebrania podaje siê do wia-
domo�ci mieszkañców so³ectwa poprzez rozplakatowanie na
tablicach og³oszeñ. W zawiadomieniu nale¿y okre�liæ miejsce,
datê i godzinê rozpoczêcia oraz porz¹dek obrad.

4. Uchwa³ê, o której mowa w ust. 2, og³asza siê najpó�-
niej w 7 dniu przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

    § 9. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów.

    2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e
Statut stanowi inaczej.

 § 10. Organem wykonawczym so³ectwa jest so³tys wspo-
magany przez radê so³eck¹.

§ 11. 1. Kadencja so³tysa odpowiada kadencji Rady Miej-
skiej.

2. Po up³ywie kadencji Rady Miejskiej so³tys dzia³a do dnia
wyboru nowego so³tysa.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio do rady
so³eckiej.

§ 12. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej pe³ni¹ swoje
funkcje spo³ecznie.

§ 13. Do zadañ so³tysa nale¿y:
  1) organizowanie pracy oraz prowadzenie obrad zebra-

nia wiejskiego i rady so³eckiej;
  2) przygotowywanie projektów uchwa³ zebrania wiejskie-

go;
  3) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego;
  4) przedk³adanie zebraniu wiejskiemu sprawozdañ z re-

alizacji jego uchwa³ oraz informacji o dzia³alno�ci rady so³ec-
kiej;

  5) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ spo-
³ecznych maj¹cych na celu poprawê  warunków ¿ycia mieszkañ-
ców so³ectwa;

  6) wystêpowanie do organów Gminy z wnioskami doty-
cz¹cymi potrzeb so³ectwa, w tym   o ich uwzglêdnienie w bud¿e-
cie Gminy;

  7) udzia³ w naradach so³tysów organizowanych przez
burmistrza;

  8) prowadzenie inkasa podatków na zasadach okre�lo-
nych przez Radê Miejsk¹;

  9) sporz¹dzanie rozliczeñ finansowej dzia³alno�ci so³ec-
twa;

10) reprezentowanie so³ectwa wobec organów Gminy.
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§ 14. 1. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy i kon-
sultacyjny.

 2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y:

1) uchwalanie okresowych planów pracy;

2) opiniowanie projektów uchwa³ zebrania wiejskiego;

3) okre�lanie sposobu wykonywania uchwa³ zebrania wiej-
skiego;

4) przedk³adanie propozycji w zakresie wniosków, o któ-
rych mowa w § 13 pkt 6;

5) wystêpowanie z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u miesz-
kañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa.

§ 15. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê co naj-
mniej raz na kwarta³.

Rozdzia³ 4
Zasady i tryb wyborów so³tysa i rady so³eckiej

    § 16. So³tysa i radê so³eck¹ wybiera zebranie wiejskie
w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia wyboru Rady Miejskiej.

§ 17. 1. Obradom zebrania wiejskiego zwo³anego w celu
dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej przewodniczy bur-
mistrz lub osoba przez niego wyznaczona.

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osób, powo³ana spo�ród uprawnionych uczest-
ników zebrania.

3. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.

 4. Do zadañ komisji nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów;

2) przeprowadzenie g³osowania;

3) ustalenie wyników wyborów;

4) sporz¹dzenie protoko³u g³osowania;

5) og³oszenie wyników wyborów.

 5. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewod-
nicz¹cy obrad.

§ 18. 1. W pierwszej kolejno�ci zebranie wiejskie wybiera
so³tysa, a nastêpnie radê so³eck¹ w liczbie 5 osób.

 2. Wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej odbywa siê w
g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej
liczby kandydatów.

 § 19. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyska-
li najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 20. 1. So³tys oraz rada so³ecka i poszczególni jej cz³on-
kowie mog¹ byæ odwo³ani przez zebranie wiejskie przed up³y-
wem kadencji.

2. Z wnioskiem o odwo³anie so³tysa mo¿e wyst¹piæ:

1) 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu
wiejskim;

2) Rada Miejska.

    3. Z wnioskiem o odwo³anie rady so³eckiej lub poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ:

1) so³tys;

2) Rada Miejska.

 4. Wniosek o odwo³anie wymaga pisemnego uzasad-
nienia.

 5. Odwo³anie nastêpuje w g³osowaniu tajnym, po wys³u-
chaniu wyja�nieñ zainteresowanych.

6. Odwo³anie so³tysa albo z³o¿enie przez niego rezygnacji
jest odpowiednio, równoznaczne z odwo³aniem rady so³eckiej
albo z³o¿eniem rezygnacji przez radê so³eck¹.

7. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez so³tysa, radê
so³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków, zebranie wiejskie po-
dejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji.

 § 21. Zebranie wiejskie, które odwo³a³o so³tysa, radê so-
³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków, wzglêdnie podjê³o uchwa-
³ê, o której mowa w § 20 ust. 7, wybiera nowego so³tysa i radê
so³eck¹ lub uzupe³nia sk³ad rady so³eckiej.

Rozdzia³ 5
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa

 § 22. Bie¿¹cy nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ec-
twa sprawuje Rada Miejska za po�rednictwem Komisji Rewi-
zyjnej.

§ 23. Komisja Rewizyjna realizuj¹c uprawnienia nadzor-
cze, o których mowa w § 22, przeprowadza kontrole dzia³alno�ci
so³ectwa na zasadach i w trybie okre�lonym w Statucie Gminy.

§ 24. 1. Komisja Rewizyjna przekazuje protoko³y pokon-
trolne Radzie Miejskiej.

2. Je¿eli kontrola wykaza³a uchybienia w dzia³alno�ci so-
³ectwa, Rada Miejska wzywa so³tysa do ich usuniêcia. W przy-
padku stwierdzenia niegospodarno�ci lub istotnego narusze-
nia prawa przez so³tysa, Rada Miejska wystêpuje do zebrania
wiejskiego z wnioskiem o jego odwo³anie.

3. Rada Miejska mo¿e zawiesiæ so³tysa do czasu rozpa-
trzenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.

Rozdzia³ 6
Postanowienia koñcowe

§ 25. Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
w³a�ciwym dla jego ustalenia.
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Za³¹cznik nr 4
                              do uchwa³y Nr VII/32/03

                                                 Rady Miejskiej w Le�nicy
   z dnia 20 marca 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA KAD£UBIEC

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

    § 1. So³ectwo Kad³ubiec jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Le�nica.

    § 2. So³ectwo obejmuje obszar oznaczony na mapie
stanowi¹cej za³¹cznik do uchwa³y.

Rozdzia³ 2
Zakres zadañ so³ectwa

    § 3. Do zadañ so³ectwa nale¿y:
1) wspieranie integracji lokalnej spo³eczno�ci i kszta³to-

wanie postaw zgodnych z zasadami  wspó³¿ycia spo³ecznego;
2) upowszechnianie aktywnych form spêdzania czasu

wolnego, w szczególno�ci dzieci  i m³odzie¿y;
3) inicjowanie dzia³añ na rzecz poprawy stanu bezpieczeñ-

stwa mieszkañców, ochrony  przeciwpo¿arowej oraz utrzymania
czysto�ci i porz¹dku;

4) podejmowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu rozwój
infrastruktury technicznej;

5) zarz¹dzanie powierzonym mieniem komunalnym.

 § 4. Zadania, o których mowa w § 3, so³ectwo realizuje
poprzez:

1) organizowanie pomocy s¹siedzkiej;
2) podejmowanie mediacji w sporach s¹siedzkich;
3) zapewnianie bezpo�redniego udzia³u mieszkañców w

pracach inwestycyjnych i remontowych;
4) organizowanie festynów, zabaw tanecznych, konkursów

i zawodów sportowych;
5) inspirowanie wspó³zawodnictwa w zakresie estetyki

posesji i gospodarstw;
6) organizowanie prac porz¹dkowych;
7) koordynowanie udzia³u mieszkañców w do¿ynkach

gminnych;
8) wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi instytucjami i organiza-

cjami spo³ecznymi.

Rozdzia³ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa

 § 5. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie;
2) so³tys.

    § 6. 1. Organem uchwa³odawczym so³ectwa jest zebra-
nie wiejskie.

2. Zebranie wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy so-
³ectwa uprawnieni do g³osowania.

§ 7. Do w³a�ciwo�ci zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej;
2) uchwalanie programów rozwoju gospodarczego so³ectwa;
3) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz lokalnej

spo³eczno�ci;

4) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla so-
³ectwa i jego mieszkañców;

5) dokonywanie okresowych ocen dzia³alno�ci so³tysa i
rady so³eckiej.

§ 8. 1. Zebrania wiejskie zwo³ywane s¹ przez so³tysa w
miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku, z zastrze¿e-
niem ust. 2.

 2. Rada Miejska podejmuje uchwa³ê o zwo³aniu zebrania
wiejskiego w celu:

1) przeprowadzenia wyborów so³tysa i rady so³eckiej;
2) rozpatrzenia wniosków, o których mowa w § 20 ust. 2 i 3

pkt 2.

 3. Zawiadomienie o zwo³aniu zebrania podaje siê do wia-
domo�ci mieszkañców so³ectwa poprzez rozplakatowanie na
tablicach og³oszeñ. W zawiadomieniu nale¿y okre�liæ miejsce,
datê i godzinê rozpoczêcia oraz porz¹dek obrad.

 4. Uchwa³ê, o której mowa w ust. 2, og³asza siê najpó�-
niej w 7 dniu przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

§ 9. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów.

 2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi inaczej.

  § 10. Organem wykonawczym so³ectwa jest so³tys wspo-
magany przez radê so³eck¹.

§ 11. 1. Kadencja so³tysa odpowiada kadencji Rady Miej-
skiej.

2. Po up³ywie kadencji Rady Miejskiej so³tys dzia³a do dnia
wyboru nowego so³tysa.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio do rady
so³eckiej.

§ 12. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej pe³ni¹ swoje
funkcje spo³ecznie.

§ 13. Do zadañ so³tysa nale¿y:
  1) organizowanie pracy oraz prowadzenie obrad zebra-

nia wiejskiego i rady so³eckiej;
  2) przygotowywanie projektów uchwa³ zebrania wiejskie-

go;
  3) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego;
  4) przedk³adanie zebraniu wiejskiemu sprawozdañ z re-

alizacji jego uchwa³ oraz informacji o dzia³alno�ci rady so³ec-
kiej;

  5) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ spo-
³ecznych maj¹cych na celu poprawê  warunków ¿ycia mieszkañ-
ców so³ectwa;

  6) wystêpowanie do organów Gminy z wnioskami doty-
cz¹cymi potrzeb so³ectwa, w tym  o ich uwzglêdnienie w bud¿e-
cie Gminy;

  7) udzia³ w naradach so³tysów organizowanych przez
burmistrza;

  8) prowadzenie inkasa podatków na zasadach okre�lo-
nych przez Radê Miejsk¹;

  9) sporz¹dzanie rozliczeñ finansowej dzia³alno�ci so³ectwa;
10) reprezentowanie so³ectwa wobec organów Gminy.
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 § 14. 1. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy i kon-
sultacyjny.

    2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y:
1) uchwalanie okresowych planów pracy;
2) opiniowanie projektów uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) okre�lanie sposobu wykonywania uchwa³ zebrania wiej-

skiego;

4) przedk³adanie propozycji w zakresie wniosków, o któ-
rych mowa w § 13 pkt 6;

5) wystêpowanie z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u miesz-
kañców w rozwi¹zywaniu  problemów so³ectwa.

 § 15. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê co naj-
mniej raz na kwarta³.

Rozdzia³ 4
Zasady i tryb wyborów so³tysa i rady so³eckiej

    § 16. So³tysa i radê so³eck¹ wybiera zebranie wiejskie
w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia wyboru Rady Miejskiej.

§ 17. 1. Obradom zebrania wiejskiego zwo³anego w celu
dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej przewodniczy bur-
mistrz lub osoba przez niego wyznaczona.

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osób, powo³ana spo�ród uprawnionych uczestni-
ków zebrania.

 3. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.

4. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów;
2) przeprowadzenie g³osowania;
3) ustalenie wyników wyborów;
4) sporz¹dzenie protoko³u g³osowania;
5) og³oszenie wyników wyborów.

5. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-
cz¹cy obrad.

 § 18. 1. W pierwszej kolejno�ci zebranie wiejskie wybiera
so³tysa, a nastêpnie radê so³eck¹ w liczbie 5 osób.

2. Wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej odbywa siê w
g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej
liczby kandydatów.

§ 19. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 20. 1. So³tys oraz rada so³ecka i poszczególni jej cz³on-
kowie mog¹ byæ odwo³ani przez zebranie wiejskie przed up³y-
wem kadencji.

2. Z wnioskiem o odwo³anie so³tysa mo¿e wyst¹piæ:
1) 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu

wiejskim;
2) Rada Miejska.

3. Z wnioskiem o odwo³anie rady so³eckiej lub poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ:

1) so³tys;
2) Rada Miejska.

4. Wniosek o odwo³anie wymaga pisemnego uzasadnie-
nia.

 5. Odwo³anie nastêpuje w g³osowaniu tajnym, po wys³u-
chaniu wyja�nieñ zainteresowanych.

6. Odwo³anie so³tysa albo z³o¿enie przez niego rezygnacji
jest, odpowiednio, równoznaczne z odwo³aniem rady so³eckiej
albo z³o¿eniem rezygnacji przez radê so³eck¹.

7. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez so³tysa, radê
so³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków, zebranie wiejskie po-
dejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji.

§ 21. Zebranie wiejskie, które odwo³a³o so³tysa, radê so-
³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków, wzglêdnie podjê³o uchwa-
³ê, o której mowa w § 20 ust. 7, wybiera nowego so³tysa i radê
so³eck¹ lub uzupe³nia sk³ad rady so³eckiej.

Rozdzia³ 5
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa

§ 22. Bie¿¹cy nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa
sprawuje Rada Miejska za po�rednictwem Komisji Rewizyjnej.

    § 23. Komisja Rewizyjna realizuj¹c uprawnienia nad-
zorcze, o których mowa w § 22, przeprowadza kontrole dzia³al-
no�ci so³ectwa na zasadach i w trybie okre�lonym w Statucie
Gminy.

   § 24. 1. Komisja Rewizyjna przekazuje protoko³y pokon-
trolne Radzie Miejskiej.

2. Je¿eli kontrola wykaza³a uchybienia w dzia³alno�ci so-
³ectwa, Rada Miejska wzywa so³tysa do ich usuniêcia. W przy-
padku stwierdzenia niegospodarno�ci lub istotnego narusze-
nia prawa przez so³tysa, Rada Miejska wystêpuje do zebrania
wiejskiego z wnioskiem o jego odwo³anie.

3. Rada Miejska mo¿e zawiesiæ so³tysa do czasu rozpa-
trzenia wniosku, o którym mowa .

Rozdzia³ 6
Postanowienia koñcowe

    § 25. Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
w³a�ciwym dla jego ustalenia.
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 Za³¹cznik nr 5
                                                do uchwa³y Nr VII/32/03

                              Rady Miejskiej w Le�nicy
                                 z dnia 20 marca 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA KRASOWA

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

    § 1. So³ectwo Krasowa jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Le�nica.

    § 2. So³ectwo obejmuje obszar oznaczony na mapie
stanowi¹cej za³¹cznik do uchwa³y.

Rozdzia³ 2
Zakres zadañ so³ectwa

    § 3. Do zadañ so³ectwa nale¿y:
1) wspieranie integracji lokalnej spo³eczno�ci i kszta³to-

wanie postaw zgodnych z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego;
2) upowszechnianie aktywnych form spêdzania czasu

wolnego, w szczególno�ci dzieci  i m³odzie¿y;
3) inicjowanie dzia³añ na rzecz poprawy stanu bezpieczeñ-

stwa mieszkañców, ochrony przeciwpo¿arowej oraz utrzymania
czysto�ci i porz¹dku;

4) podejmowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu rozwój
infrastruktury technicznej;

5) zarz¹dzanie powierzonym mieniem komunalnym.

    § 4. Zadania, o których mowa w § 3, so³ectwo realizuje
poprzez:

1) organizowanie pomocy s¹siedzkiej;
2) podejmowanie mediacji w sporach s¹siedzkich;
3) zapewnianie bezpo�redniego udzia³u mieszkañców w

pracach inwestycyjnych  i remontowych;
4) organizowanie festynów, zabaw tanecznych, konkursów

i zawodów sportowych;
5) inspirowanie wspó³zawodnictwa w zakresie estetyki

posesji i gospodarstw;
6) organizowanie prac porz¹dkowych;
7) koordynowanie udzia³u mieszkañców w do¿ynkach

gminnych;
8) wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi instytucjami i organiza-

cjami spo³ecznymi.

Rozdzia³ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa

 § 5. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie;
2) so³tys.

§ 6. 1. Organem uchwa³odawczym so³ectwa jest zebranie
wiejskie.

2. Zebranie wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy so-
³ectwa uprawnieni do g³osowania.

§ 7. Do w³a�ciwo�ci zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej;
2) uchwalanie programów rozwoju gospodarczego so-

³ectwa;

3) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz lokalnej
spo³eczno�ci;

4) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla so-
³ectwa i jego mieszkañców;

5) dokonywanie okresowych ocen dzia³alno�ci so³tysa i
rady so³eckiej.

    § 8. 1. Zebrania wiejskie zwo³ywane s¹ przez so³tysa w
miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku, z zastrze¿e-
niem ust. 2.

2. Rada Miejska podejmuje uchwa³ê o zwo³aniu zebrania
wiejskiego w celu:

1) przeprowadzenia wyborów so³tysa i rady so³eckiej;
2) rozpatrzenia wniosków, o których mowa w § 20 ust. 2 i 3

pkt 2.

3. Zawiadomienie o zwo³aniu zebrania podaje siê do wia-
domo�ci mieszkañców so³ectwa poprzez rozplakatowanie na
tablicach og³oszeñ. W zawiadomieniu nale¿y okre�liæ miejsce,
datê i godzinê rozpoczêcia oraz porz¹dek obrad.

4. Uchwa³ê, o której mowa w ust. 2, og³asza siê najpó�-
niej w 7 dniu przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

§ 9. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi inaczej.

§ 10. Organem wykonawczym so³ectwa jest so³tys wspo-
magany przez radê so³eck¹.

§ 11. 1. Kadencja so³tysa odpowiada kadencji Rady Miej-
skiej.

2. Po up³ywie kadencji Rady Miejskiej so³tys dzia³a do dnia
wyboru nowego so³tysa.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio do rady
so³eckiej.

§ 12. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej pe³ni¹ swoje
funkcje spo³ecznie.

§ 13. Do zadañ so³tysa nale¿y:
  1) organizowanie pracy oraz prowadzenie obrad zebra-

nia wiejskiego i rady so³eckiej;
  2) przygotowywanie projektów uchwa³ zebrania wiejskiego;
  3) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego;
  4) przedk³adanie zebraniu wiejskiemu sprawozdañ z re-

alizacji jego uchwa³ oraz informacji o dzia³alno�ci rady so³ec-
kiej;

  5) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ spo-
³ecznych maj¹cych na celu poprawê  warunków ¿ycia mieszkañ-
ców so³ectwa;

  6) wystêpowanie do organów Gminy z wnioskami doty-
cz¹cymi potrzeb so³ectwa, w tym o ich uwzglêdnienie w bud¿e-
cie Gminy;

  7) udzia³ w naradach so³tysów organizowanych przez
burmistrza;

  8) prowadzenie inkasa podatków na zasadach okre�lo-
nych przez Radê Miejsk¹;

  9) sporz¹dzanie rozliczeñ finansowej dzia³alno�ci so³ec-
twa;
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10) reprezentowanie so³ectwa wobec organów Gminy.

§ 14. 1. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy i kon-
sultacyjny.

2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y:
1) uchwalanie okresowych planów pracy;
2) opiniowanie projektów uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) okre�lanie sposobu wykonywania uchwa³ zebrania wiej-

skiego;
4) przedk³adanie propozycji w zakresie wniosków, o któ-

rych mowa w § 13 pkt 6;
5) wystêpowanie z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u miesz-

kañców w rozwi¹zywaniu  problemów so³ectwa.

§ 15. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê co naj-
mniej raz na kwarta³.

Rozdzia³ 4
Zasady i tryb wyborów so³tysa i rady so³eckiej

§ 16. So³tysa i radê so³eck¹ wybiera zebranie wiejskie w
ci¹gu 3 miesiêcy od dnia wyboru Rady Miejskiej.

§ 17. 1. Obradom zebrania wiejskiego zwo³anego w celu
dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej przewodniczy bur-
mistrz lub osoba przez niego wyznaczona.

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osób, powo³ana spo�ród uprawnionych uczestni-
ków zebrania.

3. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.

4. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów;
2) przeprowadzenie g³osowania;
3) ustalenie wyników wyborów;
4) sporz¹dzenie protoko³u g³osowania;
5) og³oszenie wyników wyborów.

5. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-
cz¹cy obrad.

§ 18. 1. W pierwszej kolejno�ci zebranie wiejskie wybiera
so³tysa, a nastêpnie radê so³eck¹ w liczbie 5 osób.

2. Wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej odbywa siê w
g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej
liczby kandydatów.

§ 19. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 20. 1. So³tys oraz rada so³ecka i poszczególni jej cz³on-
kowie mog¹ byæ odwo³ani przez zebranie wiejskie przed up³y-
wem kadencji.

2. Z wnioskiem o odwo³anie so³tysa mo¿e wyst¹piæ:
1) 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu

wiejskim;
2) Rada Miejska.

4. Z wnioskiem o odwo³anie rady so³eckiej lub poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ:

1) so³tys;
2) Rada Miejska.

4. Wniosek o odwo³anie wymaga pisemnego uzasadnie-
nia.

5. Odwo³anie nastêpuje w g³osowaniu tajnym, po wys³u-
chaniu wyja�nieñ zainteresowanych.

6. Odwo³anie so³tysa albo z³o¿enie przez niego rezygnacji
jest, odpowiednio, równoznaczne z odwo³aniem rady so³eckiej
albo z³o¿eniem rezygnacji przez radê so³eck¹.

    7. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez so³tysa, radê
so³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków, zebranie wiejskie po-
dejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji.

§ 21. Zebranie wiejskie, które odwo³a³o so³tysa, radê so-
³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków, wzglêdnie podjê³o uchwa-
³ê, o której mowa w § 20 ust. 7, wybiera nowego so³tysa i radê
so³eck¹ lub uzupe³nia sk³ad rady so³eckiej.

Rozdzia³ 5
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa

§ 22. Bie¿¹cy nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa
sprawuje Rada Miejska za po�rednictwem Komisji Rewizyjnej.

§ 23. Komisja Rewizyjna realizuj¹c uprawnienia nadzor-
cze, o których mowa w § 22, przeprowadza kontrole dzia³alno�ci
so³ectwa na zasadach i w trybie okre�lonym w Statucie Gminy.

§ 24. 1. Komisja Rewizyjna przekazuje protoko³y pokon-
trolne Radzie Miejskiej.

2. Je¿eli kontrola wykaza³a uchybienia w dzia³alno�ci so-
³ectwa, Rada Miejska wzywa so³tysa do ich usuniêcia. W przy-
padku stwierdzenia niegospodarno�ci lub istotnego narusze-
nia prawa przez so³tysa, Rada Miejska wystêpuje do zebrania
wiejskiego z wnioskiem o jego odwo³anie.

5. Rada Miejska mo¿e zawiesiæ so³tysa do czasu rozpa-
trzenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.

Rozdzia³ 6
Postanowienia koñcowe

§ 25. Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
w³a�ciwym dla jego ustalenia.
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Za³¹cznik nr 6
                                                         do uchwa³y Nr VII/32/03

                                                   Rady Miejskiej w Le�nicy
                                      z dnia 20 marca 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA LICHYNIA

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

    § 1. So³ectwo Lichynia jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gmi-
ny Le�nica.

    § 2. So³ectwo obejmuje obszar oznaczony na mapie
stanowi¹cej za³¹cznik do uchwa³y.

Rozdzia³ 2
Zakres zadañ so³ectwa

§ 3. Do zadañ so³ectwa nale¿y:
1) wspieranie integracji lokalnej spo³eczno�ci i kszta³to-

wanie postaw zgodnych z zasadami  wspó³¿ycia spo³ecznego;
2) upowszechnianie aktywnych form spêdzania czasu

wolnego, w szczególno�ci dzieci i m³odzie¿y;
3) inicjowanie dzia³añ na rzecz poprawy stanu bezpieczeñ-

stwa mieszkañców, ochrony  przeciwpo¿arowej oraz utrzymania
czysto�ci i porz¹dku;

4) podejmowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu rozwój
infrastruktury technicznej;

5) zarz¹dzanie powierzonym mieniem komunalnym.

§ 4. Zadania, o których mowa w § 3, so³ectwo realizuje
poprzez:

1) organizowanie pomocy s¹siedzkiej;
2) podejmowanie mediacji w sporach s¹siedzkich;
3) zapewnianie bezpo�redniego udzia³u mieszkañców w

pracach inwestycyjnych  i remontowych;
4) organizowanie festynów, zabaw tanecznych, konkursów

i zawodów sportowych;
5) inspirowanie wspó³zawodnictwa w zakresie estetyki

posesji i gospodarstw;
6) organizowanie prac porz¹dkowych;
7) koordynowanie udzia³u mieszkañców w do¿ynkach

gminnych;
8) wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi instytucjami i organiza-

cjami spo³ecznymi.

Rozdzia³ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa

§ 5. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie;
2) so³tys.

§ 6. 1. Organem uchwa³odawczym so³ectwa jest zebranie
wiejskie.

    2. Zebranie wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy
so³ectwa uprawnieni do g³osowania.

§ 7. Do w³a�ciwo�ci zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej;
2) uchwalanie programów rozwoju gospodarczego so-

³ectwa;
3) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz lokalnej

spo³eczno�ci;

4) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla so-
³ectwa i jego mieszkañców;

5) dokonywanie okresowych ocen dzia³alno�ci so³tysa i
rady so³eckiej.

§ 8. 1. Zebrania wiejskie zwo³ywane s¹ przez so³tysa w
miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku, z zastrze¿e-
niem ust. 2.

2. Rada Miejska podejmuje uchwa³ê o zwo³aniu zebrania
wiejskiego w celu:

1) przeprowadzenia wyborów so³tysa i rady so³eckiej;
2) rozpatrzenia wniosków, o których mowa w § 20 ust. 2 i 3

pkt 2.

3. Zawiadomienie o zwo³aniu zebrania podaje siê do wia-
domo�ci mieszkañców so³ectwa poprzez rozplakatowanie na
tablicach og³oszeñ. W zawiadomieniu nale¿y okre�liæ miejsce,
datê i godzinê rozpoczêcia oraz porz¹dek obrad.

4. Uchwa³ê, o której mowa w ust. 2, og³asza siê najpó�-
niej w 7 dniu przed wyznaczon¹ dat¹zebrania.

§ 9. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi inaczej.

§ 10. Organem wykonawczym so³ectwa jest so³tys wspo-
magany przez radê so³eck¹.

§ 11. 1. Kadencja so³tysa odpowiada kadencji Rady Miej-
skiej.

2. Po up³ywie kadencji Rady Miejskiej so³tys dzia³a do dnia
wyboru nowego so³tysa.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio do rady
so³eckiej.

§ 12. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej pe³ni¹ swoje
funkcje spo³ecznie.

§ 13. Do zadañ so³tysa nale¿y:
  1) organizowanie pracy oraz prowadzenie obrad zebra-

nia wiejskiego i rady so³eckiej;
  2) przygotowywanie projektów uchwa³ zebrania wiejskiego;
  3) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego;
  4) przedk³adanie zebraniu wiejskiemu sprawozdañ z realiza-

cji jego uchwa³ oraz informacji   o dzia³alno�ci rady so³eckiej;
  5) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ spo-

³ecznych maj¹cych na celu poprawê  warunków ¿ycia mieszkañ-
ców so³ectwa;

  6) wystêpowanie do organów Gminy z wnioskami doty-
cz¹cymi potrzeb so³ectwa, w tym   o ich uwzglêdnienie w bud¿e-
cie Gminy;

  7) udzia³ w naradach so³tysów organizowanych przez
burmistrza;

  8) prowadzenie inkasa podatków na zasadach okre�lo-
nych przez Radê Miejsk¹;

  9) sporz¹dzanie rozliczeñ finansowej dzia³alno�ci so³ec-
twa;

10) reprezentowanie so³ectwa wobec organów Gminy.
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 § 14. 1. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy i kon-
sultacyjny.

2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y:
1) uchwalanie okresowych planów pracy;
2) opiniowanie projektów uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) okre�lanie sposobu wykonywania uchwa³ zebrania wiej-

skiego;
4) przedk³adanie propozycji w zakresie wniosków, o któ-

rych mowa w § 13 pkt 6;
5) wystêpowanie z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u miesz-

kañców w rozwi¹zywaniu  problemów so³ectwa.

§ 15. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê co naj-
mniej raz na kwarta³.

Rozdzia³ 4
Zasady i tryb wyborów so³tysa i rady so³eckiej

    § 16. So³tysa i radê so³eck¹ wybiera zebranie wiejskie
w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia wyboru Rady Miejskiej.

§ 17. 1. Obradom zebrania wiejskiego zwo³anego w celu
dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej przewodniczy bur-
mistrz lub osoba przez niego wyznaczona.

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osób, powo³ana spo�ród uprawnionych uczestni-
ków zebrania.

3. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.

4. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów;
2) przeprowadzenie g³osowania;
3) ustalenie wyników wyborów;
4) sporz¹dzenie protoko³u g³osowania;
5) og³oszenie wyników wyborów.

5. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-
cz¹cy obrad.

§ 18. 1. W pierwszej kolejno�ci zebranie wiejskie wybiera
so³tysa, a nastêpnie radê so³eck¹ w liczbie 5 osób.

2. Wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej odbywa siê w
g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej
liczby kandydatów.

§ 19. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

 § 20. 1. So³tys oraz rada so³ecka i poszczególni jej cz³on-
kowie mog¹ byæ odwo³ani przez zebranie wiejskie przed up³y-
wem kadencji.

2. Z wnioskiem o odwo³anie so³tysa mo¿e wyst¹piæ:
1) 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu

wiejskim;
2) Rada Miejska.

3. Z wnioskiem o odwo³anie rady so³eckiej lub poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ:

1) so³tys;
2) Rada Miejska.

4. Wniosek o odwo³anie wymaga pisemnego uzasadnie-
nia.

5. Odwo³anie nastêpuje w g³osowaniu tajnym, po wys³u-
chaniu wyja�nieñ zainteresowanych.

6. Odwo³anie so³tysa albo z³o¿enie przez niego rezygnacji
jest, odpowiednio, równoznacznez odwo³aniem rady so³eckiej
albo z³o¿eniem rezygnacji przez radê so³eck¹.

7. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez so³tysa, radê
so³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków, zebranie wiejskie po-
dejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji.

§ 21. Zebranie wiejskie, które odwo³a³o so³tysa, radê so-
³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków, wzglêdnie podjê³o uchwa-
³ê, o której mowa w § 20 ust. 7, wybiera nowego so³tysa i radê
so³eck¹ lub uzupe³nia sk³ad rady so³eckiej.

Rozdzia³ 5
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa

§ 22. Bie¿¹cy nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa
sprawuje Rada Miejska za po�rednictwem Komisji Rewizyjnej.

§ 23. Komisja Rewizyjna realizuj¹c uprawnienia nadzor-
cze, o których mowa w § 22, przeprowadza kontrole dzia³alno�ci
so³ectwa na zasadach i w trybie okre�lonym w Statucie Gminy.

§ 24. 1. Komisja Rewizyjna przekazuje protoko³y pokon-
trolne Radzie Miejskiej.

2. Je¿eli kontrola wykaza³a uchybienia w dzia³alno�ci so-
³ectwa, Rada Miejska wzywa so³tysa do ich usuniêcia. W przy-
padku stwierdzenia niegospodarno�ci lub istotnego narusze-
nia prawa przez so³tysa, Rada Miejska wystêpuje do zebrania
wiejskiego z wnioskiem o jego odwo³anie.

3. Rada Miejska mo¿e zawiesiæ so³tysa do czasu rozpa-
trzenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.

Rozdzia³ 6
Postanowienia koñcowe

§ 25. Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
w³a�ciwym dla jego ustalenia.
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                                                     Za³¹cznik nr 7
                            do uchwa³y Nr VII/32/03

                                        Rady Miejskiej w Le�nicy
                                              z dnia 20 marca 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA £¥KI KOZIELSKIE

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

§ 1. So³ectwo £¹ki Kozielskie jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Le�nica.

 § 2. So³ectwo obejmuje obszar oznaczony na mapie sta-
nowi¹cej za³¹cznik do uchwa³y.

Rozdzia³ 2
Zakres zadañ so³ectwa

    § 3. Do zadañ so³ectwa nale¿y:
1) wspieranie integracji lokalnej spo³eczno�ci i kszta³to-

wanie postaw zgodnych z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego;
2) upowszechnianie aktywnych form spêdzania czasu

wolnego, w szczególno�ci dzieci  i m³odzie¿y;
3) inicjowanie dzia³añ na rzecz poprawy stanu bezpieczeñ-

stwa mieszkañców, ochrony  przeciwpo¿arowej oraz utrzymania
czysto�ci i porz¹dku;

4) podejmowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu rozwój
infrastruktury technicznej;

5) zarz¹dzanie powierzonym mieniem komunalnym.

§ 4. Zadania, o których mowa w § 3, so³ectwo realizuje
poprzez:

1) organizowanie pomocy s¹siedzkiej;
2) podejmowanie mediacji w sporach s¹siedzkich;
3) zapewnianie bezpo�redniego udzia³u mieszkañców w

pracach inwestycyjnych  i remontowych;
4) organizowanie festynów, zabaw tanecznych, konkursów

i zawodów sportowych;
5) inspirowanie wspó³zawodnictwa w zakresie estetyki

posesji i gospodarstw;
6) organizowanie prac porz¹dkowych;
7) koordynowanie udzia³u mieszkañców w do¿ynkach

gminnych;
8) wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi instytucjami i organiza-

cjami spo³ecznymi.

Rozdzia³ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa

§ 5. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie;
2) so³tys.

§ 6. 1. Organem uchwa³odawczym so³ectwa jest zebranie
wiejskie.

    2. Zebranie wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy
so³ectwa uprawnieni do g³osowania.

§ 7. Do w³a�ciwo�ci zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej;
2) uchwalanie programów rozwoju gospodarczego so-

³ectwa;
3) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz lokalnej

spo³eczno�ci;

4) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla so-
³ectwa i jego mieszkañców;

5) dokonywanie okresowych ocen dzia³alno�ci so³tysa i
rady so³eckiej.

    § 8. 1. Zebrania wiejskie zwo³ywane s¹ przez so³tysa w
miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku, z zastrze¿e-
niem ust. 2.

2. Rada Miejska podejmuje uchwa³ê o zwo³aniu zebrania
wiejskiego w celu:

1) przeprowadzenia wyborów so³tysa i rady so³eckiej;
2) rozpatrzenia wniosków, o których mowa w § 20 ust. 2 i 3

pkt 2.

3. Zawiadomienie o zwo³aniu zebrania podaje siê do wia-
domo�ci mieszkañców so³ectwa poprzez rozplakatowanie na
tablicach og³oszeñ. W zawiadomieniu nale¿y okre�liæ miejsce,
datê i godzinê rozpoczêcia oraz porz¹dek obrad.

4. Uchwa³ê, o której mowa w ust. 2, og³asza siê najpó�-
niej w 7 dniu przed wyznaczon¹ dat¹  zebrania.

    § 9. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów.

    2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e
Statut stanowi inaczej.

§ 10. Organem wykonawczym so³ectwa jest so³tys wspo-
magany przez radê so³eck¹.

§ 11. 1. Kadencja so³tysa odpowiada kadencji Rady Miej-
skiej.

2. Po up³ywie kadencji Rady Miejskiej so³tys dzia³a do dnia
wyboru nowego so³tysa.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio do rady
so³eckiej.

§ 12. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej pe³ni¹ swoje
funkcje spo³ecznie.

§ 13. Do zadañ so³tysa nale¿y:
  1) organizowanie pracy oraz prowadzenie obrad zebra-

nia wiejskiego i rady so³eckiej;
  2) przygotowywanie projektów uchwa³ zebrania wiejskie-

go;
  3) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego;
  4) przedk³adanie zebraniu wiejskiemu sprawozdañ z re-

alizacji jego uchwa³ oraz informacji  o dzia³alno�ci rady so³ec-
kiej;

  5) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ spo-
³ecznych maj¹cych na celu poprawê  warunków ¿ycia mieszkañ-
ców so³ectwa;

  6) wystêpowanie do organów Gminy z wnioskami doty-
cz¹cymi potrzeb so³ectwa, w tym  o ich uwzglêdnienie w bud¿e-
cie Gminy;

  7) udzia³ w naradach so³tysów organizowanych przez
burmistrza;

  8) prowadzenie inkasa podatków na zasadach okre�lo-
nych przez Radê Miejsk¹;

  9) sporz¹dzanie rozliczeñ finansowej dzia³alno�ci so³ec-
twa;

10) reprezentowanie so³ectwa wobec organów Gminy.
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    § 14. 1. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy i kon-
sultacyjny.

2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y:
1) uchwalanie okresowych planów pracy;
2) opiniowanie projektów uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) okre�lanie sposobu wykonywania uchwa³ zebrania wiej-

skiego;
4) przedk³adanie propozycji w zakresie wniosków, o któ-

rych mowa w § 13 pkt 6;
5) wystêpowanie z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u miesz-

kañców w rozwi¹zywaniu  problemów so³ectwa.

§ 15. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê co naj-
mniej raz na kwarta³.

Rozdzia³ 4
Zasady i tryb wyborów so³tysa i rady so³eckiej

§ 16. So³tysa i radê so³eck¹ wybiera zebranie wiejskie w
ci¹gu 3 miesiêcy od dnia wyboru Rady Miejskiej.

§ 17. 1. Obradom zebrania wiejskiego zwo³anego w celu
dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej przewodniczy bur-
mistrz lub osoba przez niego wyznaczona.

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osób, powo³ana spo�ród uprawnionych uczestni-
ków zebrania.

3. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.

4. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów;
2) przeprowadzenie g³osowania;
3) ustalenie wyników wyborów;
4) sporz¹dzenie protoko³u g³osowania;
5) og³oszenie wyników wyborów.

5. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-
cz¹cy obrad.

§ 18. 1. W pierwszej kolejno�ci zebranie wiejskie wybiera
so³tysa, a nastêpnie radê so³eck¹ w liczbie 5 osób.

2. Wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej odbywa siê w
g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej
liczby kandydatów.

§ 19. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 20. 1. So³tys oraz rada so³ecka i poszczególni jej cz³on-
kowie mog¹ byæ odwo³ani przez zebranie wiejskie przed up³y-
wem kadencji.

2. Z wnioskiem o odwo³anie so³tysa mo¿e wyst¹piæ:
1) 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu

wiejskim;
2) Rada Miejska.

3. Z wnioskiem o odwo³anie rady so³eckiej lub poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ:

1) so³tys;
2) Rada Miejska.

    4. Wniosek o odwo³anie wymaga pisemnego uzasad-
nienia.

5. Odwo³anie nastêpuje w g³osowaniu tajnym, po wys³u-
chaniu wyja�nieñ zainteresowanych.

6. Odwo³anie so³tysa albo z³o¿enie przez niego rezygnacji
jest, odpowiednio, równoznaczne z odwo³aniem rady so³eckiej
albo z³o¿eniem rezygnacji przez radê so³eck¹.

 7. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez so³tysa, radê
so³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków, zebranie wiejskie po-
dejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji.

§ 21. Zebranie wiejskie, które odwo³a³o so³tysa, radê so-
³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków, wzglêdnie podjê³o uchwa-
³ê, o której mowa w § 20 ust. 7, wybiera nowego so³tysa i radê
so³eck¹ lub uzupe³nia sk³ad rady so³eckiej.

Rozdzia³ 5
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa

§ 22. Bie¿¹cy nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa
sprawuje Rada Miejska za po�rednictwem Komisji Rewizyjnej.

§ 23. Komisja Rewizyjna realizuj¹c uprawnienia nadzor-
cze, o których mowa w § 22, przeprowadza kontrole dzia³alno�ci
so³ectwa na zasadach i w trybie okre�lonym w Statucie Gminy.

§ 24. 1. Komisja Rewizyjna przekazuje protoko³y pokon-
trolne Radzie Miejskiej.

2. Je¿eli kontrola wykaza³a uchybienia w dzia³alno�ci so-
³ectwa, Rada Miejska wzywa so³tysa do ich usuniêcia. W przy-
padku stwierdzenia niegospodarno�ci lub istotnego narusze-
nia prawa przez so³tysa, Rada Miejska wystêpuje do zebrania
wiejskiego z wnioskiem o jego odwo³anie.

3. Rada Miejska mo¿e zawiesiæ so³tysa do czasu rozpa-
trzenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.

Rozdzia³ 6
Postanowienia koñcowe

§ 25. Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
w³a�ciwym dla jego ustalenia.
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Za³¹cznik nr 8
                                                  do uchwa³y Nr VII/32/03

                                                        Rady Miejskiej w Le�nicy
                                            z dnia 20 marca 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA PORÊBA

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

§ 1. So³ectwo Porêba jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Le�nica.

§ 2. So³ectwo obejmuje obszar oznaczony na mapie sta-
nowi¹cej za³¹cznik do uchwa³y.

Rozdzia³ 2
Zakres zadañ so³ectwa

 § 3. Do zadañ so³ectwa nale¿y:
1) wspieranie integracji lokalnej spo³eczno�ci i kszta³to-

wanie postaw zgodnych z zasadami  wspó³¿ycia spo³ecznego;
2) upowszechnianie aktywnych form spêdzania czasu

wolnego, w szczególno�ci dzieci i m³odzie¿y;
3) inicjowanie dzia³añ na rzecz poprawy stanu bezpieczeñ-

stwa mieszkañców, ochrony  przeciwpo¿arowej oraz utrzymania
czysto�ci i porz¹dku;

4) podejmowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu rozwój
infrastruktury technicznej;

5) zarz¹dzanie powierzonym mieniem komunalnym.

§ 4. Zadania, o których mowa w § 3, so³ectwo realizuje
poprzez:

1) organizowanie pomocy s¹siedzkiej;
2) podejmowanie mediacji w sporach s¹siedzkich;
3) zapewnianie bezpo�redniego udzia³u mieszkañców w

pracach inwestycyjnych i remontowych;
4) organizowanie festynów, zabaw tanecznych, konkursów

i zawodów sportowych;
5) inspirowanie wspó³zawodnictwa w zakresie estetyki

posesji i gospodarstw;
6) organizowanie prac porz¹dkowych;
7) koordynowanie udzia³u mieszkañców w do¿ynkach

gminnych;
8) wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi instytucjami i organiza-

cjami spo³ecznymi.

Rozdzia³ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa

§ 5. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie;
2) so³tys.

§ 6. 1. Organem uchwa³odawczym so³ectwa jest zebranie
wiejskie.

2. Zebranie wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy so-
³ectwa uprawnieni do g³osowania.

§ 7. Do w³a�ciwo�ci zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej;
2) uchwalanie programów rozwoju gospodarczego so-

³ectwa;
3) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz lokalnej

spo³eczno�ci;

4) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla so-
³ectwa i jego mieszkañców;

5) dokonywanie okresowych ocen dzia³alno�ci so³tysa i
rady so³eckiej.

§ 8. 1. Zebrania wiejskie zwo³ywane s¹ przez so³tysa w
miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku, z zastrze¿e-
niem ust. 2.

2. Rada Miejska podejmuje uchwa³ê o zwo³aniu zebrania
wiejskiego w celu:

1) przeprowadzenia wyborów so³tysa i rady so³eckiej;
2) rozpatrzenia wniosków, o których mowa w § 20 ust. 2 i 3

pkt 2.

3. Zawiadomienie o zwo³aniu zebrania podaje siê do wia-
domo�ci mieszkañców so³ectwa poprzez rozplakatowanie na
tablicach og³oszeñ. W zawiadomieniu nale¿y okre�liæ miejsce,
datê i godzinê rozpoczêcia oraz porz¹dek obrad.

4. Uchwa³ê, o której mowa w ust. 2, og³asza siê najpó�-
niej w 7 dniu przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

§ 9. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi inaczej.

§ 10. Organem wykonawczym so³ectwa jest so³tys wspo-
magany przez radê so³eck¹.

§ 11. 1. Kadencja so³tysa odpowiada kadencji Rady Miej-
skiej.

2. Po up³ywie kadencji Rady Miejskiej so³tys dzia³a do dnia
wyboru nowego so³tysa.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio do rady
so³eckiej.

§ 12. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej pe³ni¹ swoje
funkcje spo³ecznie.

    § 13. Do zadañ so³tysa nale¿y:
  1) organizowanie pracy oraz prowadzenie obrad zebra-

nia wiejskiego i rady so³eckiej;
  2) przygotowywanie projektów uchwa³ zebrania wiejskie-

go;
  3) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego;
  4) przedk³adanie zebraniu wiejskiemu sprawozdañ z re-

alizacji jego uchwa³ oraz informacji   o dzia³alno�ci rady so³ec-
kiej;

  5) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ spo-
³ecznych maj¹cych na celu poprawê  warunków ¿ycia mieszkañ-
ców so³ectwa;

  6) wystêpowanie do organów Gminy z wnioskami doty-
cz¹cymi potrzeb so³ectwa, w tym  o ich uwzglêdnienie w bud¿e-
cie Gminy;

  7) udzia³ w naradach so³tysów organizowanych przez
burmistrza;

  8) prowadzenie inkasa podatków na zasadach okre�lo-
nych przez Radê Miejsk¹;

  9) sporz¹dzanie rozliczeñ finansowej dzia³alno�ci so³ec-
twa;

10) reprezentowanie so³ectwa wobec organów Gminy.
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    § 14. 1. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy i kon-
sultacyjny.

2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y:
1) uchwalanie okresowych planów pracy;
2) opiniowanie projektów uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) okre�lanie sposobu wykonywania uchwa³ zebrania wiej-

skiego;
4) przedk³adanie propozycji w zakresie wniosków, o któ-

rych mowa w § 13 pkt 6;
5) wystêpowanie z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u miesz-

kañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa.

§ 15. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê co naj-
mniej raz na kwarta³.

Rozdzia³ 4
Zasady i tryb wyborów so³tysa i rady so³eckiej

§ 16. So³tysa i radê so³eck¹ wybiera zebranie wiejskie w
ci¹gu 3 miesiêcy od dnia wyboru Rady Miejskiej.

§ 17. 1. Obradom zebrania wiejskiego zwo³anego w celu
dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej przewodniczy bur-
mistrz lub osoba przez niego wyznaczona.

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osób, powo³ana spo�ród uprawnionych uczestni-
ków zebrania.

3. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.

4. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów;
2) przeprowadzenie g³osowania;
3) ustalenie wyników wyborów;
4) sporz¹dzenie protoko³u g³osowania;
5) og³oszenie wyników wyborów.

5. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-
cz¹cy obrad.

§ 18. 1. W pierwszej kolejno�ci zebranie wiejskie wybiera
so³tysa, a nastêpnie radê so³eck¹ w liczbie 5 osób.

2. Wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej odbywa siê w
g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej
liczby kandydatów.

§ 19. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 20. 1. So³tys oraz rada so³ecka i poszczególni jej cz³on-
kowie mog¹ byæ odwo³ani przez zebranie wiejskie przed up³y-
wem kadencji.

2. Z wnioskiem o odwo³anie so³tysa mo¿e wyst¹piæ:
1) 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu

wiejskim;
2) Rada Miejska.

    3. Z wnioskiem o odwo³anie rady so³eckiej lub poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ:

1) so³tys;
2) Rada Miejska.

    4. Wniosek o odwo³anie wymaga pisemnego uzasad-
nienia.

5. Odwo³anie nastêpuje w g³osowaniu tajnym, po wys³u-
chaniu wyja�nieñ zainteresowanych.

6. Odwo³anie so³tysa albo z³o¿enie przez niego rezygnacji
jest, odpowiednio, równoznaczne z odwo³aniem rady so³eckiej
albo z³o¿eniem rezygnacji przez radê so³eck¹.

7. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez so³tysa, radê
so³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków, zebranie wiejskie po-
dejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji.

§ 21. Zebranie wiejskie, które odwo³a³o so³tysa, radê so-
³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków, wzglêdnie podjê³o uchwa-
³ê, o której mowa w § 20 ust. 7, wybiera nowego so³tysa i radê
so³eck¹ lub uzupe³nia sk³ad rady so³eckiej.

Rozdzia³ 5
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa

§ 22. Bie¿¹cy nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa
sprawuje Rada Miejska za po�rednictwem Komisji Rewizyjnej.

§ 23. Komisja Rewizyjna realizuj¹c uprawnienia nadzor-
cze, o których mowa w § 22, przeprowadza kontrole dzia³alno�ci
so³ectwa na zasadach i w trybie okre�lonym w Statucie Gminy.

§ 24. 1. Komisja Rewizyjna przekazuje protoko³y pokon-
trolne Radzie Miejskiej.

2. Je¿eli kontrola wykaza³a uchybienia w dzia³alno�ci so-
³ectwa, Rada Miejska wzywa so³tysa do ich usuniêcia. W przy-
padku stwierdzenia niegospodarno�ci lub istotnego narusze-
nia prawa przez so³tysa, Rada Miejska wystêpuje do zebrania
wiejskiego z wnioskiem o jego odwo³anie.

3. Rada Miejska mo¿e zawiesiæ so³tysa do czasu rozpa-
trzenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.

Rozdzia³ 6
Postanowienia koñcowe

§ 25. Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
w³a�ciwym dla jego ustalenia.
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                                                                Za³¹cznik nr 9
                                            do uchwa³y Nr VII/32/03

                                                Rady Miejskiej w Le�nicy
                                                   z dnia 20 marca 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA RASZOWA

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

§ 1. So³ectwo Raszowa jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gmi-
ny Le�nica.

 § 2. So³ectwo obejmuje obszar oznaczony na mapie sta-
nowi¹cej za³¹cznik do uchwa³y.

Rozdzia³ 2
Zakres zadañ so³ectwa

    § 3. Do zadañ so³ectwa nale¿y:
1) wspieranie integracji lokalnej spo³eczno�ci i kszta³to-

wanie postaw zgodnych z zasadami  wspó³¿ycia spo³ecznego;
2) upowszechnianie aktywnych form spêdzania czasu

wolnego, w szczególno�ci dzieci i m³odzie¿y;
3) inicjowanie dzia³añ na rzecz poprawy stanu bezpieczeñ-

stwa mieszkañców, ochrony  przeciwpo¿arowej oraz utrzymania
czysto�ci i porz¹dku;

4) podejmowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu rozwój
infrastruktury technicznej;

5) zarz¹dzanie powierzonym mieniem komunalnym.

§ 4. Zadania, o których mowa w § 3, so³ectwo realizuje
poprzez:

1) organizowanie pomocy s¹siedzkiej;
2) podejmowanie mediacji w sporach s¹siedzkich;
3) zapewnianie bezpo�redniego udzia³u mieszkañców w

pracach inwestycyjnych i remontowych;
4) organizowanie festynów, zabaw tanecznych, konkursów

i zawodów sportowych;
5) inspirowanie wspó³zawodnictwa w zakresie estetyki

posesji i gospodarstw;
6) organizowanie prac porz¹dkowych;
7) koordynowanie udzia³u mieszkañców w do¿ynkach

gminnych;
8) wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi instytucjami i organiza-

cjami spo³ecznymi.

Rozdzia³ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa

§ 5. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie;
2) so³tys.

    § 6. 1. Organem uchwa³odawczym so³ectwa jest zebra-
nie wiejskie.

 2. Zebranie wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy
so³ectwa uprawnieni do g³osowania.

§ 7. Do w³a�ciwo�ci zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej;
2) uchwalanie programów rozwoju gospodarczego so-

³ectwa;

3) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz lokalnej
spo³eczno�ci;

4) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla so-
³ectwa i jego mieszkañców;

5) dokonywanie okresowych ocen dzia³alno�ci so³tysa i
rady so³eckiej.

    § 8. 1. Zebrania wiejskie zwo³ywane s¹ przez so³tysa w
miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku, z zastrze¿e-
niem ust. 2.

2. Rada Miejska podejmuje uchwa³ê o zwo³aniu zebrania
wiejskiego w celu:

1) przeprowadzenia wyborów so³tysa i rady so³eckiej;
2) rozpatrzenia wniosków, o których mowa w § 20 ust. 2 i 3

pkt 2.

 3. Zawiadomienie o zwo³aniu zebrania podaje siê do wia-
domo�ci mieszkañców so³ectwa poprzez rozplakatowanie na
tablicach og³oszeñ. W zawiadomieniu nale¿y okre�liæ miejsce,
datê i godzinê rozpoczêcia oraz porz¹dek obrad.

 4. Uchwa³ê, o której mowa w ust. 2, og³asza siê najpó�-
niej w 7 dniu przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

§ 9. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi inaczej.

§ 10. Organem wykonawczym so³ectwa jest so³tys wspo-
magany przez radê so³eck¹.

 § 11. 1. Kadencja so³tysa odpowiada kadencji Rady Miej-
skiej.

2. Po up³ywie kadencji Rady Miejskiej so³tys dzia³a do dnia
wyboru nowego so³tysa.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio do rady
so³eckiej.

 § 12. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej pe³ni¹ swoje
funkcje spo³ecznie.

§ 13. Do zadañ so³tysa nale¿y:
  1) organizowanie pracy oraz prowadzenie obrad zebra-

nia wiejskiego i rady so³eckiej;
  2) przygotowywanie projektów uchwa³ zebrania wiejskiego;
  3) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego;
  4) przedk³adanie zebraniu wiejskiemu sprawozdañ z re-

alizacji jego uchwa³ oraz informacji  o dzia³alno�ci rady so³ec-
kiej;

  5) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ spo-
³ecznych maj¹cych na celu poprawê  warunków ¿ycia mieszkañ-
ców so³ectwa;

  6) wystêpowanie do organów Gminy z wnioskami doty-
cz¹cymi potrzeb so³ectwa, w tym  o ich uwzglêdnienie w bud¿e-
cie Gminy;

  7) udzia³ w naradach so³tysów organizowanych przez
burmistrza;

  8) prowadzenie inkasa podatków na zasadach okre�lo-
nych przez Radê Miejsk¹;

  9) sporz¹dzanie rozliczeñ finansowej dzia³alno�ci so³ec-
twa;
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10) reprezentowanie so³ectwa wobec organów Gminy.

§ 14. 1. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy i kon-
sultacyjny.

2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y:
1) uchwalanie okresowych planów pracy;
2) opiniowanie projektów uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) okre�lanie sposobu wykonywania uchwa³ zebrania wiej-

skiego;
4) przedk³adanie propozycji w zakresie wniosków, o któ-

rych mowa w § 13 pkt 6;
5) wystêpowanie z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u miesz-

kañców w rozwi¹zywaniu     problemów so³ectwa.

§ 15. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê co naj-
mniej raz na kwarta³.

Rozdzia³ 4
Zasady i tryb wyborów so³tysa i rady so³eckiej

§ 16. So³tysa i radê so³eck¹ wybiera zebranie wiejskie w
ci¹gu 3 miesiêcy od dnia wyboru Rady Miejskiej.

§ 17. 1. Obradom zebrania wiejskiego zwo³anego w celu
dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej przewodniczy bur-
mistrz lub osoba przez niego wyznaczona.

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osób, powo³ana spo�ród uprawnionych uczest-
ników zebrania.

3. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.

4. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów;
2) przeprowadzenie g³osowania;
3) ustalenie wyników wyborów;
4) sporz¹dzenie protoko³u g³osowania;
5) og³oszenie wyników wyborów.

5. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-
cz¹cy obrad.

§ 18. 1. W pierwszej kolejno�ci zebranie wiejskie wybiera
so³tysa, a nastêpnie radê so³eck¹ w liczbie 5 osób.

2. Wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej odbywa siê w
g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej
liczby kandydatów.

§ 19. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 20. 1. So³tys oraz rada so³ecka i poszczególni jej cz³on-
kowie mog¹ byæ odwo³ani przez zebranie wiejskie przed up³y-
wem kadencji.

2. Z wnioskiem o odwo³anie so³tysa mo¿e wyst¹piæ:
1) 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu

wiejskim;
2) Rada Miejska.

3. Z wnioskiem o odwo³anie rady so³eckiej lub poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ:

1) so³tys;
2) Rada Miejska.

4. Wniosek o odwo³anie wymaga pisemnego uzasadnie-
nia.

5. Odwo³anie nastêpuje w g³osowaniu tajnym, po wys³u-
chaniu wyja�nieñ zainteresowanych.

6. Odwo³anie so³tysa albo z³o¿enie przez niego rezygnacji
jest, odpowiednio, równoznaczne z odwo³aniem rady so³eckiej
albo z³o¿eniem rezygnacji przez radê so³eck¹.

7. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez so³tysa, radê
so³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków, zebranie wiejskie po-
dejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji.

§ 21. Zebranie wiejskie, które odwo³a³o so³tysa, radê so-
³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków, wzglêdnie podjê³o uchwa-
³ê, o której mowa w § 20 ust. 7, wybiera nowego so³tysa i radê
so³eck¹ lub uzupe³nia sk³ad rady so³eckiej.

Rozdzia³ 5
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa

§ 22. Bie¿¹cy nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa
sprawuje Rada Miejska za po�rednictwem Komisji Rewizyjnej.

§ 23. Komisja Rewizyjna realizuj¹c uprawnienia nadzor-
cze, o których mowa w § 22, przeprowadza kontrole dzia³alno�ci
so³ectwa na zasadach i w trybie okre�lonym w Statucie Gminy.

 § 24. 1. Komisja Rewizyjna przekazuje protoko³y pokon-
trolne Radzie Miejskiej.

2. Je¿eli kontrola wykaza³a uchybienia w dzia³alno�ci so-
³ectwa, Rada Miejska wzywa so³tysa do ich usuniêcia. W przy-
padku stwierdzenia niegospodarno�ci lub istotnego narusze-
nia prawa przez so³tysa, Rada Miejska wystêpuje do zebrania
wiejskiego z wnioskiem o jego odwo³anie.

3. Rada Miejska mo¿e zawiesiæ so³tysa do czasu rozpa-
trzenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.

Rozdzia³ 6
Postanowienia koñcowe

§ 25. Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
w³a�ciwym dla jego ustalenia.
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Za³¹cznik nr 10
                                do uchwa³y Nr VII/32/03

                                      Rady Miejskiej w Le�nicy
                                    z dnia 20 marca 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA WYSOKA

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

 § 1. So³ectwo Wysoka jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Le�nica.

  § 2. So³ectwo obejmuje obszar oznaczony na mapie sta-
nowi¹cej za³¹cznik do uchwa³y.

Rozdzia³ 2
Zakres zadañ so³ectwa

    § 3. Do zadañ so³ectwa nale¿y:
1) wspieranie integracji lokalnej spo³eczno�ci i kszta³to-

wanie postaw zgodnych z zasadami  wspó³¿ycia spo³ecznego;
2) upowszechnianie aktywnych form spêdzania czasu

wolnego, w szczególno�ci dzieci  i m³odzie¿y;
3) inicjowanie dzia³añ na rzecz poprawy stanu bezpieczeñ-

stwa mieszkañców, ochrony  przeciwpo¿arowej oraz utrzymania
czysto�ci i porz¹dku;

4) podejmowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu rozwój
infrastruktury technicznej;

5) zarz¹dzanie powierzonym mieniem komunalnym.

§ 4. Zadania, o których mowa w § 3, so³ectwo realizuje
poprzez:

1) organizowanie pomocy s¹siedzkiej;
2) podejmowanie mediacji w sporach s¹siedzkich;
3) zapewnianie bezpo�redniego udzia³u mieszkañców w

pracach inwestycyjnych i remontowych;
4) organizowanie festynów, zabaw tanecznych, konkursów

i zawodów sportowych;
5) inspirowanie wspó³zawodnictwa w zakresie estetyki

posesji i gospodarstw;
6) organizowanie prac porz¹dkowych;
7) koordynowanie udzia³u mieszkañców w do¿ynkach

gminnych;
8) wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi instytucjami i organiza-

cjami spo³ecznymi.

Rozdzia³ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa

§ 5. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie;
2) so³tys.

§ 6. 1. Organem uchwa³odawczym so³ectwa jest zebranie
wiejskie.

    2. Zebranie wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy
so³ectwa uprawnieni do g³osowania.

§ 7. Do w³a�ciwo�ci zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej;
2) uchwalanie programów rozwoju gospodarczego so-

³ectwa;
3) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz lokalnej

spo³eczno�ci;

4) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla so-
³ectwa i jego mieszkañców;

5) dokonywanie okresowych ocen dzia³alno�ci so³tysa i
rady so³eckiej.

§ 8. 1. Zebrania wiejskie zwo³ywane s¹ przez so³tysa w
miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku, z zastrze¿e-
niem ust. 2.

2. Rada Miejska podejmuje uchwa³ê o zwo³aniu zebrania
wiejskiego w celu:

1) przeprowadzenia wyborów so³tysa i rady so³eckiej;
2) rozpatrzenia wniosków, o których mowa w § 20 ust. 2 i 3

pkt 2.

3. Zawiadomienie o zwo³aniu zebrania podaje siê do wia-
domo�ci mieszkañców so³ectwa poprzez rozplakatowanie na
tablicach og³oszeñ. W zawiadomieniu nale¿y okre�liæ miejsce,
datê i godzinê rozpoczêcia oraz porz¹dek obrad.

4. Uchwa³ê, o której mowa w ust. 2, og³asza siê najpó�-
niej w 7 dniu przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

§ 9. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi inaczej.

§ 10. Organem wykonawczym so³ectwa jest so³tys wspo-
magany przez radê so³eck¹.

§ 11. 1. Kadencja so³tysa odpowiada kadencji Rady Miej-
skiej.

2. Po up³ywie kadencji Rady Miejskiej so³tys dzia³a do dnia
wyboru nowego so³tysa.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio do rady
so³eckiej.

§ 12. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej pe³ni¹ swoje
funkcje spo³ecznie.

§ 13. Do zadañ so³tysa nale¿y:
  1) organizowanie pracy oraz prowadzenie obrad zebra-

nia wiejskiego i rady so³eckiej;
  2) przygotowywanie projektów uchwa³ zebrania wiejskiego;
  3) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego;
  4) przedk³adanie zebraniu wiejskiemu sprawozdañ z re-

alizacji jego uchwa³ oraz informacji o dzia³alno�ci rady so³eckiej;
  5) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ spo-

³ecznych maj¹cych na celu poprawê  warunków ¿ycia mieszkañ-
ców so³ectwa;

  6) wystêpowanie do organów Gminy z wnioskami doty-
cz¹cymi potrzeb so³ectwa, w tym   o ich uwzglêdnienie w bud¿e-
cie Gminy;

  7) udzia³ w naradach so³tysów organizowanych przez
burmistrza;

  8) prowadzenie inkasa podatków na zasadach okre�lo-
nych przez Radê Miejsk¹;

  9) sporz¹dzanie rozliczeñ finansowej dzia³alno�ci so³ec-
twa;

10) reprezentowanie so³ectwa wobec organów Gminy.
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 § 14. 1. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy i kon-
sultacyjny.

2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y:
1) uchwalanie okresowych planów pracy;
2) opiniowanie projektów uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) okre�lanie sposobu wykonywania uchwa³ zebrania wiej-

skiego;
4) przedk³adanie propozycji w zakresie wniosków, o któ-

rych mowa w § 13 pkt 6;
5) wystêpowanie z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u miesz-

kañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa.

§ 15. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê co naj-
mniej raz na kwarta³.

Rozdzia³ 4
Zasady i tryb wyborów so³tysa i rady so³eckiej

§ 16. So³tysa i radê so³eck¹ wybiera zebranie wiejskie w
ci¹gu 3 miesiêcy od dnia wyboru Rady Miejskiej.

§ 17. 1. Obradom zebrania wiejskiego zwo³anego w celu
dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej przewodniczy bur-
mistrz lub osoba przez niego wyznaczona.

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osób, powo³ana spo�ród uprawnionych uczestni-
ków zebrania.

3. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.

4. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów;
2) przeprowadzenie g³osowania;
3) ustalenie wyników wyborów;
4) sporz¹dzenie protoko³u g³osowania;
5) og³oszenie wyników wyborów.

5. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-
cz¹cy obrad.

§ 18. 1. W pierwszej kolejno�ci zebranie wiejskie wybiera
so³tysa, a nastêpnie radê so³eck¹ w liczbie 5 osób.

2. Wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej odbywa siê w
g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej
liczby kandydatów.

§ 19. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 20. 1. So³tys oraz rada so³ecka i poszczególni jej cz³on-
kowie mog¹ byæ odwo³ani przez zebranie wiejskie przed up³y-
wem kadencji.

2. Z wnioskiem o odwo³anie so³tysa mo¿e wyst¹piæ:
1) 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu

wiejskim;
2) Rada Miejska.

3. Z wnioskiem o odwo³anie rady so³eckiej lub poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ:

1) so³tys;
2) Rada Miejska.

    4. Wniosek o odwo³anie wymaga pisemnego uzasad-
nienia.

5. Odwo³anie nastêpuje w g³osowaniu tajnym, po wys³u-
chaniu wyja�nieñ zainteresowanych.

6. Odwo³anie so³tysa albo z³o¿enie przez niego rezygnacji
jest, odpowiednio, równoznaczne z odwo³aniem rady so³eckiej
albo z³o¿eniem rezygnacji przez radê so³eck¹.

7. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez so³tysa, radê
so³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków, zebranie wiejskie po-
dejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji.

§ 21. Zebranie wiejskie, które odwo³a³o so³tysa, radê so-
³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków, wzglêdnie podjê³o uchwa-
³ê, o której mowa w § 20 ust. 7, wybiera nowego so³tysa i radê
so³eck¹ lub uzupe³nia sk³ad rady so³eckiej.

Rozdzia³ 5
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa

§ 22. Bie¿¹cy nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa
sprawuje Rada Miejska za po�rednictwem Komisji Rewizyjnej.

§ 23. Komisja Rewizyjna realizuj¹c uprawnienia nadzor-
cze, o których mowa w § 22, przeprowadza kontrole dzia³alno�ci
so³ectwa na zasadach i w trybie okre�lonym w Statucie Gminy.

§ 24. 1. Komisja Rewizyjna przekazuje protoko³y pokon-
trolne Radzie Miejskiej.

2. Je¿eli kontrola wykaza³a uchybienia w dzia³alno�ci so-
³ectwa, Rada Miejska wzywa so³tysa do ich usuniêcia. W przy-
padku stwierdzenia niegospodarno�ci lub istotnego narusze-
nia prawa przez so³tysa, Rada Miejska wystêpuje do zebrania
wiejskiego z wnioskiem o jego odwo³anie.

3. Rada Miejska mo¿e zawiesiæ so³tysa do czasu rozpa-
trzenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.

Rozdzia³ 6
Postanowienia koñcowe

§ 25. Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
w³a�ciwym dla jego ustalenia.
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                                                   Za³¹cznik nr 11
                                                           do uchwa³y Nr VII/32/03

                                                   Rady Miejskiej w Le�nicy
                                                        z dnia 20 marca 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA ZALESIE �L¥SKIE

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

§ 1. So³ectwo Zalesie �l¹skie jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Le�nica.

§ 2. So³ectwo obejmuje obszar oznaczony na mapie sta-
nowi¹cej za³¹cznik do uchwa³y.

Rozdzia³ 2
Zakres zadañ so³ectwa

§ 3. Do zadañ so³ectwa nale¿y:
1) wspieranie integracji lokalnej spo³eczno�ci i kszta³to-

wanie postaw zgodnych z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego;
2) upowszechnianie aktywnych form spêdzania czasu

wolnego, w szczególno�ci dzieci i m³odzie¿y;
3) inicjowanie dzia³añ na rzecz poprawy stanu bezpieczeñ-

stwa mieszkañców, ochrony przeciwpo¿arowej oraz utrzymania
czysto�ci i porz¹dku;

4) podejmowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu rozwój
infrastruktury technicznej;

5) zarz¹dzanie powierzonym mieniem komunalnym.

§ 4. Zadania, o których mowa w § 3, so³ectwo realizuje
poprzez:

1) organizowanie pomocy s¹siedzkiej;
2) podejmowanie mediacji w sporach s¹siedzkich;
3) zapewnianie bezpo�redniego udzia³u mieszkañców w

pracach inwestycyjnych i remontowych;
4) organizowanie festynów, zabaw tanecznych, konkursów

i zawodów sportowych;
5) inspirowanie wspó³zawodnictwa w zakresie estetyki

posesji i gospodarstw;
6) organizowanie prac porz¹dkowych;
7) koordynowanie udzia³u mieszkañców w do¿ynkach

gminnych;
8) wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi instytucjami i organiza-

cjami spo³ecznymi.

Rozdzia³ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa

 § 5. Organami so³ectwa s¹:
1) zebranie wiejskie;
2) so³tys.

§ 6. 1. Organem uchwa³odawczym so³ectwa jest zebranie
wiejskie.

2. Zebranie wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy so-
³ectwa uprawnieni do g³osowania.

§ 7. Do w³a�ciwo�ci zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej;
2) uchwalanie programów rozwoju gospodarczego so-

³ectwa;
3) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz lokalnej

spo³eczno�ci;

4) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla so-
³ectwa i jego mieszkañców;

5) dokonywanie okresowych ocen dzia³alno�ci so³tysa i
rady so³eckiej.

§ 8. 1. Zebrania wiejskie zwo³ywane s¹ przez so³tysa w
miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku, z zastrze¿eniem
ust. 2.

2. Rada Miejska podejmuje uchwa³ê o zwo³aniu zebrania
wiejskiego w celu:

1) przeprowadzenia wyborów so³tysa i rady so³eckiej;
2) rozpatrzenia wniosków, o których mowa w § 20 ust. 2 i 3

pkt 2.

3. Zawiadomienie o zwo³aniu zebrania podaje siê do wia-
domo�ci mieszkañców so³ectwa poprzez rozplakatowanie na
tablicach og³oszeñ. W zawiadomieniu nale¿y okre�liæ miejsce,
datê i godzinê rozpoczêcia oraz porz¹dek obrad.

4. Uchwa³ê, o której mowa w ust. 2, og³asza siê najpó�niej
w 7 dniu przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

§ 9. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów.

 2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi inaczej.

 § 10. Organem wykonawczym so³ectwa jest so³tys wspo-
magany przez radê so³eck¹.

§ 11. 1. Kadencja so³tysa odpowiada kadencji Rady Miej-
skiej.

2. Po up³ywie kadencji Rady Miejskiej so³tys dzia³a do dnia
wyboru nowego so³tysa.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio do rady
so³eckiej.

§ 12. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej pe³ni¹ swoje
funkcje spo³ecznie.

§ 13. Do zadañ so³tysa nale¿y:
  1) organizowanie pracy oraz prowadzenie obrad zebra-

nia wiejskiego i rady so³eckiej;
  2) przygotowywanie projektów uchwa³ zebrania wiejskiego;
  3) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego;
  4) przedk³adanie zebraniu wiejskiemu sprawozdañ z re-

alizacji jego uchwa³ oraz informacji o dzia³alno�ci rady so³eckiej;
  5) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ spo-

³ecznych maj¹cych na celu poprawê  warunków ¿ycia mieszkañ-
ców so³ectwa;

  6) wystêpowanie do organów Gminy z wnioskami doty-
cz¹cymi potrzeb so³ectwa, w tym  o ich uwzglêdnienie w bud¿e-
cie Gminy;

  7) udzia³ w naradach so³tysów organizowanych przez
burmistrza;

  8) prowadzenie inkasa podatków na zasadach okre�lo-
nych przez Radê Miejsk¹;

  9) sporz¹dzanie rozliczeñ finansowej dzia³alno�ci so³ec-
twa;

10) reprezentowanie so³ectwa wobec organów Gminy.
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§ 14. 1. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy i kon-
sultacyjny.

2. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y:
1) uchwalanie okresowych planów pracy;
2) opiniowanie projektów uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) okre�lanie sposobu wykonywania uchwa³ zebrania wiej-

skiego;
4) przedk³adanie propozycji w zakresie wniosków, o któ-

rych mowa w § 13 pkt 6;
5) wystêpowanie z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u miesz-

kañców w rozwi¹zywaniu     problemów so³ectwa.

§ 15. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê co naj-
mniej raz na kwarta³.

Rozdzia³ 4
Zasady i tryb wyborów so³tysa i rady so³eckiej

§ 16. So³tysa i radê so³eck¹ wybiera zebranie wiejskie w
ci¹gu 3 miesiêcy od dnia wyboru Rady Miejskiej.

§ 17. 1. Obradom zebrania wiejskiego zwo³anego w celu
dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej przewodniczy bur-
mistrz lub osoba przez niego wyznaczona.

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osób, powo³ana spo�ród uprawnionych uczestni-
ków zebrania.

3. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
na so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej.

 4. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów;
2) przeprowadzenie g³osowania;
3) ustalenie wyników wyborów;
4) sporz¹dzenie protoko³u g³osowania;
5) og³oszenie wyników wyborów.

5. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-
cz¹cy obrad.

    § 18. 1. W pierwszej kolejno�ci zebranie wiejskie wy-
biera so³tysa, a nastêpnie radê so³eck¹ w liczbie 8 osób.

2. Wybór so³tysa i cz³onków rady so³eckiej odbywa siê w
g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej
liczby kandydatów.

§ 19. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

 § 20. 1. So³tys oraz rada so³ecka i poszczególni jej cz³on-
kowie mog¹ byæ odwo³ani przez zebranie wiejskie przed up³y-
wem kadencji.

 2. Z wnioskiem o odwo³anie so³tysa mo¿e wyst¹piæ:
1) 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu

wiejskim;
2) Rada Miejska.

3. Z wnioskiem o odwo³anie rady so³eckiej lub poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ:

1) so³tys;
2) Rada Miejska.

 4. Wniosek o odwo³anie wymaga pisemnego uzasad-
nienia.

5. Odwo³anie nastêpuje w g³osowaniu tajnym, po wys³u-
chaniu wyja�nieñ zainteresowanych.

6. Odwo³anie so³tysa albo z³o¿enie przez niego rezygnacji
jest, odpowiednio, równoznacznez odwo³aniem rady so³eckiej
albo z³o¿eniem rezygnacji przez radê so³eck¹.

7. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez so³tysa, radê
so³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków, zebranie wiejskie po-
dejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji.

§ 21. Zebranie wiejskie, które odwo³a³o so³tysa, radê so-
³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków, wzglêdnie podjê³o uchwa-
³ê, o której mowa w § 20 ust. 7, wybiera nowego so³tysa i radê
so³eck¹ lub uzupe³nia sk³ad rady so³eckiej.

Rozdzia³ 5
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa

§ 22. Bie¿¹cy nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa
sprawuje Rada Miejska za po�rednictwem Komisji Rewizyjnej.

§ 23. Komisja Rewizyjna realizuj¹c uprawnienia nadzor-
cze, o których mowa w § 22, przeprowadza kontrole dzia³alno�ci
so³ectwa na zasadach i w trybie okre�lonym w Statucie Gminy.

§ 24. 1. Komisja Rewizyjna przekazuje protoko³y pokon-
trolne Radzie Miejskiej.

2. Je¿eli kontrola wykaza³a uchybienia w dzia³alno�ci so-
³ectwa, Rada Miejska wzywa so³tysa do ich usuniêcia. W przy-
padku stwierdzenia niegospodarno�ci lub istotnego narusze-
nia prawa przez so³tysa, Rada Miejska wystêpuje do zebrania
wiejskiego z wnioskiem o jego odwo³anie.

3. Rada Miejska mo¿e zawiesiæ so³tysa do czasu rozpa-
trzenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.

Rozdzia³ 6
Postanowienia koñcowe

§ 25. Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
w³a�ciwym dla jego ustalenia.
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                                                                Za³¹cznik nr 12
                                              do uchwa³y Nr VII/32/03

              Rady Miejskiej w Le�nicy
                                        z dnia 20 marca 2003 r.

STATUT
OSIEDLA LE�NICA NR 1

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

 § 1. Osiedle Le�nica nr 1 jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Le�nica.

    § 2. Osiedle obejmuje obszar oznaczony na mapie sta-
nowi¹cej za³¹cznik do uchwa³y,z wy³¹czeniem nieruchomo�ci
po³o¿onych w mie�cie Le�nica przy ulicy Ko�ciuszki nr 21 oraz
ulicy Kozielskiej nr 23, 25, 25A, 25B i 25C.

Rozdzia³ 2
Zakres zadañ osiedla

    § 3. Do zadañ osiedla nale¿y:
1) wspieranie integracji lokalnej spo³eczno�ci i kszta³to-

wanie postaw zgodnych z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego;
2) upowszechnianie aktywnych form spêdzania czasu

wolnego, w szczególno�ci dzieci i m³odzie¿y;
3) inicjowanie dzia³añ na rzecz poprawy stanu bezpieczeñ-

stwa mieszkañców, ochrony przeciwpo¿arowej oraz utrzymania
czysto�ci i porz¹dku;

4) podejmowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu rozwój
infrastruktury technicznej;

5) zarz¹dzanie powierzonym mieniem komunalnym.

§ 4. Zadania, o których mowa w § 3, osiedle realizuje
poprzez:

1) organizowanie pomocy s¹siedzkiej;
2) podejmowanie mediacji w sporach s¹siedzkich;
3) zapewnianie bezpo�redniego udzia³u mieszkañców w

pracach inwestycyjnych   i remontowych;
4) organizowanie festynów, zabaw tanecznych, konkursów

i zawodów sportowych;
5) inspirowanie wspó³zawodnictwa w zakresie estetyki

posesji i gospodarstw;
6) organizowanie prac porz¹dkowych;
7) koordynowanie udzia³u mieszkañców w do¿ynkach

gminnych;
8) wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi instytucjami i organiza-

cjami spo³ecznymi.

Rozdzia³ 3
Organizacja i zadania organów osiedla

§ 5. Organami osiedla s¹:
1) ogólne zebranie mieszkañców;
2) zarz¹d osiedla.

§ 6. 1. Organem uchwa³odawczym osiedla jest ogólne
zebranie mieszkañców, zwane dalej"ogólnym zebraniem".

2. Ogólne zebranie tworz¹ wszyscy stali mieszkañcy osie-
dla uprawnieni do g³osowania.

§ 7. Do w³a�ciwo�ci ogólnego zebrania nale¿y:
1) wybór i odwo³anie zarz¹du osiedla;
2) uchwalanie programów rozwoju gospodarczego osie-

dla;

3) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz lokalnej
spo³eczno�ci;

4) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla osie-
dla i jego mieszkañców;

5) dokonywanie okresowych ocen dzia³alno�ci zarz¹du
osiedla.

 § 8. 1. Ogólne zebrania zwo³ywane s¹ przez zarz¹d osie-
dla w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku, z za-
strze¿eniem ust. 2.

2. Rada Miejska podejmuje uchwa³ê o zwo³aniu ogólne-
go zebrania w celu:

1) przeprowadzenia wyborów zarz¹du osiedla;
2) rozpatrzenia wniosków, o których mowa w § 20 ust. 2 i 3.

 3. Zawiadomienie o zwo³aniu zebrania podaje siê do wia-
domo�ci mieszkañców osiedla poprzez rozplakatowanie na ta-
blicach og³oszeñ. W zawiadomieniu nale¿y okre�liæ miejsce,
datê i godzinê rozpoczêcia oraz porz¹dek obrad.

4. Uchwa³ê, o której mowa w ust. 2, og³asza siê najpó�-
niej w 7 dniu przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

§ 9. 1. Uchwa³y ogólnego zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi inaczej.

§ 10. 1. Organem wykonawczym osiedla jest zarz¹d osie-
dla, zwany dalej "zarz¹dem".

2. Na czele zarz¹du stoi przewodnicz¹cy.

§ 11. 1. Kadencja zarz¹du odpowiada kadencji Rady Miej-
skiej.

2. Po up³ywie kadencji Rady Miejskiej zarz¹d dzia³a do
dnia wyboru nowego zarz¹du.

 § 12. Cz³onkowie zarz¹du pe³ni¹ swoje funkcje spo³ecz-
nie.

 § 13. Do zadañ zarz¹du nale¿y:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ ogólnego zebrania;
2) okre�lanie sposobu wykonywania uchwa³ ogólnego

zebrania;
3) wykonywanie uchwa³ ogólnego zebrania;
4) przedk³adanie ogólnemu zebraniu sprawozdañ z reali-

zacji jego uchwa³;
5) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ spo³ecz-

nych maj¹cych na celu poprawê  warunków ¿ycia mieszkañców
osiedla;

6) wystêpowanie do organów Gminy z wnioskami doty-
cz¹cymi potrzeb osiedla, w tym   o ich uwzglêdnienie w bud¿ecie
Gminy;

7) sporz¹dzanie rozliczeñ finansowej dzia³alno�ci osiedla.

§ 14. Posiedzenia zarz¹du odbywaj¹ siê co najmniej raz
na kwarta³.

§ 15. Do zadañ przewodnicz¹cego zarz¹du nale¿y:
1) organizowanie pracy oraz prowadzenie obrad ogólne-

go zebrania i zarz¹du;
2) przygotowywanie projektów uchwa³ zarz¹du;
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3) udzia³ w naradach przewodnicz¹cych organów wyko-
nawczych jednostek pomocniczych,  organizowanych przez bur-
mistrza;

4) reprezentowanie osiedla wobec organów Gminy.

Rozdzia³ 4
Zasady i tryb wyborów zarz¹du

 § 16. Zarz¹d wybierany jest przez ogólne zebranie w ci¹-
gu 3 miesiêcy od dnia wyboru Rady Miejskiej.

§ 17. 1. Obradom ogólnego zebrania zwo³anego w celu
dokonania wyboru zarz¹du przewodniczy radny wyznaczony przez
Radê Miejsk¹.

 2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie
co najmniej 3 osób, powo³ana spo�ród uprawnionych uczestni-
ków zebrania.

 3. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca
do zarz¹du.

 4. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów;
2) przeprowadzenie g³osowania;
3) ustalenie wyników wyborów;
4) sporz¹dzenie protoko³u g³osowania;
5) og³oszenie wyników wyborów.

5. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-
cz¹cy obrad.

   § 18. 1. W pierwszej kolejno�ci ogólne zebranie wybiera
przewodnicz¹cego zarz¹du, a nastêpnie pozosta³ych cz³onków
zarz¹du w liczbie 7 osób.

2. Wybór zarz¹du odbywa siê w g³osowaniu tajnym, bez-
po�rednim, spo�ród nieograniczonejliczby kandydatów.

    § 19. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzy-
skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

  § 20. 1. Zarz¹d oraz poszczególni jego cz³onkowie mog¹
byæ odwo³ani przez ogólne zebranie przed up³ywem kadencji.

 2. Z wnioskiem o odwo³anie zarz¹du mo¿e wyst¹piæ:
1) 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w ogólnym

zebraniu;
2) Rada Miejska.

3. Z wnioskiem o odwo³anie poszczególnych cz³onków
zarz¹du mo¿e wyst¹piæ:

1) przewodnicz¹cy zarz¹du;
2) Rada Miejska.

4. Wniosek o odwo³anie wymaga pisemnego uzasadnie-
nia.

 5. Odwo³anie nastêpuje w g³osowaniu tajnym, po wys³u-
chaniu wyja�nieñ zainteresowanych.

 6. Odwo³anie przewodnicz¹cego albo z³o¿enie przez nie-
go rezygnacji jest, odpowiednio, równoznaczne z odwo³aniem
zarz¹du albo z³o¿eniem rezygnacji przez zarz¹d.

7. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez zarz¹d lub po-
szczególnych jego cz³onków, ogólne zebranie podejmuje uchwa-
³ê o przyjêciu rezygnacji.

  § 21. Ogólne zebranie, które odwo³a³o zarz¹d lub po-
szczególnych jego cz³onków, wzglêdnie podjê³o uchwa³ê, o któ-
rej mowa w § 20 ust. 7, wybiera nowy zarz¹d lub uzupe³nia sk³ad
dotychczasowego zarz¹du.

Rozdzia³ 5
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów osiedla

  § 22. Bie¿¹cy nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów osiedla
sprawuje Rada Miejska za po�rednictwem Komisji Rewizyjnej.

§ 23. Komisja Rewizyjna realizuj¹c uprawnienia nadzor-
cze, o których mowa w § 22, przeprowadza kontrole dzia³alno�ci
osiedla na zasadach i w trybie okre�lonym w Statucie Gminy.

   § 24. 1. Komisja Rewizyjna przekazuje protoko³y pokon-
trolne Radzie Miejskiej.

2. Je¿eli kontrola wykaza³a uchybienia w dzia³alno�ci osie-
dla, Rada Miejska wzywa zarz¹d do ich usuniêcia. W przypadku
stwierdzenia niegospodarno�ci lub istotnego naruszenia pra-
wa przez zarz¹d, Rada Miejska wystêpuje do ogólnego zebrania
z wnioskiem o jego odwo³anie.

3. Rada Miejska mo¿e zawiesiæ zarz¹d do czasu rozpa-
trzenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.

Rozdzia³ 6
Postanowienia koñcowe

 § 25. Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
w³a�ciwym dla jego ustalenia.
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 Za³¹cznik nr 13
                                     do uchwa³y Nr VII/32/03
                                 Rady Miejskiej w Le�nicy

                                      z dnia 20 marca 2003 r.

STATUT
OSIEDLA LE�NICA NR 2

Rozdzia³ 1

Postanowienia ogólne

    § 1. Osiedle Le�nica nr 2 jest jednostk¹ po-
mocnicz¹ Gminy Le�nica.

 § 2. Obszar osiedla obejmuje nieruchomo�ci
po³o¿one w mie�cie Le�nica przy ulicy Ko�ciuszki nr
21 oraz ulicy Kozielskiej nr 23, 25, 25A, 25B i 25C.

Rozdzia³ 2

Zakres zadañ osiedla

    § 3. Do zadañ osiedla nale¿y:

1) wspieranie integracji lokalnej spo³eczno�ci i
kszta³towanie postaw zgodnych z zasadami  wspó³-
¿ycia spo³ecznego;

2) upowszechnianie aktywnych form spêdzania
czasu wolnego, w szczególno�ci dzieci i m³odzie¿y;

3) inicjowanie dzia³añ na rzecz poprawy stanu
bezpieczeñstwa mieszkañców, ochrony przeciwpo-
¿arowej oraz utrzymania czysto�ci i porz¹dku;

4) podejmowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na
celu rozwój infrastruktury technicznej;

5) zarz¹dzanie powierzonym mieniem komunal-
nym.

§ 4. Zadania, o których mowa w § 3, osiedle re-
alizuje poprzez:

1) organizowanie pomocy s¹siedzkiej;

2) podejmowanie mediacji w sporach s¹siedz-
kich;

3) zapewnianie bezpo�redniego udzia³u miesz-
kañców w pracach inwestycyjnych  i remontowych;

4) organizowanie festynów, zabaw tanecznych,
konkursów i zawodów sportowych;

5) inspirowanie wspó³zawodnictwa w zakresie
estetyki posesji;

6) organizowanie prac porz¹dkowych;

9) wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi instytucjami i or-
ganizacjami spo³ecznymi.

Rozdzia³ 3

Organizacja i zadania organów osiedla

 § 5. Organami osiedla s¹:

1) ogólne zebranie mieszkañców;

2) zarz¹d osiedla.

 § 6. 1. Organem uchwa³odawczym osiedla jest
ogólne zebranie mieszkañców, zwane dalej"ogólnym
zebraniem".

2. Ogólne zebranie tworz¹ wszyscy stali miesz-
kañcy osiedla uprawnieni do g³osowania.

§ 7. Do w³a�ciwo�ci ogólnego zebrania nale¿y:

1) wybór i odwo³anie zarz¹du osiedla;

2) uchwalanie programów rozwoju gospodarczego
osiedla;

3) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz
lokalnej spo³eczno�ci;

4) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych
dla osiedla i jego mieszkañców;

5) dokonywanie okresowych ocen dzia³alno�ci
zarz¹du osiedla.

 § 8. 1. Ogólne zebrania zwo³ywane s¹ przez
zarz¹d osiedla w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak
ni¿ raz w roku, z zastrze¿eniem ust. 2.
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2. Rada Miejska podejmuje uchwa³ê o zwo³aniu
ogólnego zebrania w celu:

1) przeprowadzenia wyborów zarz¹du osiedla;

2) rozpatrzenia wniosków, o których mowa w § 20
ust. 2 i 3.

3. Zawiadomienie o zwo³aniu zebrania podaje siê
do wiadomo�ci mieszkañców osiedla poprzez roz-
plakatowanie na tablicach og³oszeñ. W zawiadomie-
niu nale¿y okre�liæ miejsce, datê i godzinê rozpoczê-
cia oraz porz¹dek obrad.

 4. Uchwa³ê, o której mowa w ust. 2, og³asza siê
najpó�niej w 7 dniu przed wyznaczon¹ dat¹ zebra-
nia.

§ 9. 1. Uchwa³y ogólnego zebrania zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chy-
ba ¿e Statut stanowi inaczej.

 § 10. 1. Organem wykonawczym osiedla jest
zarz¹d osiedla, zwany dalej "zarz¹dem".

2. Na czele zarz¹du stoi przewodnicz¹cy.

§ 11. 1. Kadencja zarz¹du odpowiada kadencji
Rady Miejskiej.

  2. Po up³ywie kadencji Rady Miejskiej zarz¹d
dzia³a do dnia wyboru nowego zarz¹du.

§ 12. Cz³onkowie zarz¹du pe³ni¹ swoje funkcje spo-
³ecznie.

§ 13. Do zadañ zarz¹du nale¿y:

1) przygotowywanie projektów uchwa³ ogólnego
zebrania;

2) okre�lanie sposobu wykonywania uchwa³ ogól-
nego zebrania;

3) wykonywanie uchwa³ ogólnego zebrania;

4) przedk³adanie ogólnemu zebraniu sprawoz-
dañ z realizacji jego uchwa³;

5) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ
spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê   warunków
¿ycia mieszkañców osiedla;

6) wystêpowanie do organów Gminy z wnioska-
mi dotycz¹cymi potrzeb osiedla, w tym   o ich
uwzglêdnienie w bud¿ecie Gminy;

7) sporz¹dzanie rozliczeñ finansowej dzia³alno�ci
osiedla.

 § 14. Posiedzenia zarz¹du odbywaj¹ siê co naj-
mniej raz na kwarta³.

  § 15. Do zadañ przewodnicz¹cego zarz¹du
nale¿y:

1) organizowanie pracy oraz prowadzenie obrad
ogólnego zebrania i zarz¹du;

2) przygotowywanie projektów uchwa³ zarz¹du;

3) udzia³ w naradach przewodnicz¹cych orga-
nów wykonawczych jednostek pomocniczych,  orga-
nizowanych przez burmistrza;

4) reprezentowanie osiedla wobec organów
Gminy.

Rozdzia³ 4

Zasady i tryb wyborów zarz¹du

    § 16. Zarz¹d wybierany jest przez ogólne ze-
branie w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia wyboru Rady Miej-
skiej.

§ 17. 1. Obradom ogólnego zebrania zwo³anego
w celu dokonania wyboru zarz¹du przewodniczy rad-
ny wyznaczony przez Radê Miejsk¹.

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w
sk³adzie co najmniej 3 osób, powo³ana spo�ród upraw-
nionych uczestników zebrania.
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 3. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kan-
dyduj¹ca do zarz¹du.

4. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów;
2) przeprowadzenie g³osowania;
3) ustalenie wyników wyborów;
4) sporz¹dzenie protoko³u g³osowania;
5) og³oszenie wyników wyborów.

5. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz
przewodnicz¹cy obrad.

§ 18. 1. W pierwszej kolejno�ci ogólne zebranie
wybiera przewodnicz¹cego zarz¹du, a nastêpnie po-
zosta³ych cz³onków zarz¹du w liczbie 5 osób.

2. Wybór zarz¹du odbywa siê w g³osowaniu taj-
nym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonejliczby
kandydatów.

 § 19. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, któ-
rzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 20. 1. Zarz¹d oraz poszczególni jego cz³onko-
wie mog¹ byæ odwo³ani przez ogólne zebranie przed
up³ywem kadencji.

2. Z wnioskiem o odwo³anie zarz¹du mo¿e wy-
st¹piæ:

1) 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u w
ogólnym zebraniu;

2) Rada Miejska.

3. Z wnioskiem o odwo³anie poszczególnych
cz³onków zarz¹du mo¿e wyst¹piæ:

1) przewodnicz¹cy zarz¹du;

2) Rada Miejska.

 4. Wniosek o odwo³anie wymaga pisemnego
uzasadnienia.

5. Odwo³anie nastêpuje w g³osowaniu tajnym, po
wys³uchaniu wyja�nieñ zainteresowanych.

  6. Odwo³anie przewodnicz¹cego albo z³o¿enie
przez niego rezygnacji jest, odpowiednio, równo-
znaczne z odwo³aniem zarz¹du albo z³o¿eniem re-
zygnacji przez zarz¹d.

7. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez za-
rz¹d lub poszczególnych jego cz³onków, ogólne ze-
branie podejmuje uchwa³ê o przyjêciu rezygnacji.

  § 21. Ogólne zebranie, które odwo³a³o zarz¹d
lub poszczególnych jego cz³onków, wzglêdnie podjê-
³o uchwa³ê, o której mowa w § 20 ust. 7, wybiera nowy
zarz¹d lub uzupe³nia sk³ad dotychczasowego zarz¹-
du.

Rozdzia³ 5

Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów osiedla

§ 22. Bie¿¹cy nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów
osiedla sprawuje Rada Miejska za po�rednictwem
Komisji Rewizyjnej.

 § 23. Komisja Rewizyjna realizuj¹c uprawnie-
nia nadzorcze, o których mowa w § 22, przeprowa-
dza kontrole dzia³alno�ci osiedla na zasadach i w try-
bie okre�lonym w Statucie Gminy.

§ 24. 1. Komisja Rewizyjna przekazuje protoko-
³y pokontrolne Radzie Miejskiej.

 2. Je¿eli kontrola wykaza³a uchybienia w dzia-
³alno�ci osiedla, Rada Miejska wzywa zarz¹d do ich
usuniêcia. W przypadku stwierdzenia niegospodar-
no�ci lub istotnego naruszenia prawa przez zarz¹d,
Rada Miejska wystêpuje do ogólnego zebrania z wnio-
skiem o jego odwo³anie.

 3. Rada Miejska mo¿e zawiesiæ zarz¹d do cza-
su rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.

Rozdzia³ 6

Postanowienia koñcowe

 § 25. Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonywane
w trybie w³a�ciwym dla jego ustalenia.
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia  8 marca
1990r.  o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U z  2001r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zm.)  - Rada Gminy w Olszance  uchwala,  co
nastêpuje:

§  1.  W  Statucie  Gminy Olszanka,  stanowi¹cym  za³¹cz-
nik do uchwa³y  Nr III/23/2002 Rady Gminy w Olszance  z dnia
30  grudnia 2002r.  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ol-
szanka (Dziennik  Urzêdowy Województwa Opolskiego  z  2003r.
Nr  16,poz. 407) - wprowadza siê  nastêpuj¹ce zmiany:

1) W  § 30  zmienia siê  tre�æ ust 2 , który  otrzymuje
brzmienie :" 2. W sesjach Rady uczestnicz¹  osoby zaproszone  ."

2) w za³¹czniku nr 5 do Statutu Gminy  "Wykaz  gminnych
jednostekorganizacyjnych  "  w  cz. I. Jednostki bud¿etowe   wpro-
wadza siê zmiany:
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Uchwa³a Nr VII/79/2003
Rady Gminy  w Olszance

 z dnia    24  kwietnia  2003r.

w sprawie  zmian w  Statucie  Gminy Olszanka.

a) pkt. 5, 6  otrzymuje brzmienie :
"5.Publiczny Zespó³  Szkolno-Przedszkolny w  Przylesiu"
 6.Publiczny Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w  Micha³owie ",
 b) pkt.  9  skre�la siê .

§  2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Olszanka.

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

§  4. Uchwa³a  wchodzi  w  ¿ycie  po  up³ywie  14 dni  od
og³oszenia  , z wyj¹tkiem  §  1 pkt. 2, który wchodzi w ¿ycie  z
dniem  1 wrze�nia  2003 r.

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Sawicz

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r.
o systemie o�wiaty (Dz. U.  z 1996 r.  Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz.
496,  1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943,  1998 r. Nr 117,
poz. 759, Nr 162, poz. 1126,  2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz.
239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr
122, poz. 1320,  2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615,
2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr
200, poz. 1683,  2003 r. Nr 6, poz. 65) - Rada Miasta Opola
uchwala, co nastêpuje:

§ 1.  W uchwale Nr VI/75/99 Rady Miasta Opola z dnia
11 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwo-
dów publicznych szkó³ podstawowych i publicznych gimnazjów
prowadzonych przez miasto Opole, zmienionej uchwa³¹ Nr X/
151/99 Rady Miasta Opola  z dnia 27 maja 1999 r., wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. W § 1:
1)  pkt 3 otrzymuje brzmienie:
     "3/ Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 5 z Oddzia³ami

Integracyjnymi im. Karola Musio³a Opole, ul. Majora "Hubala" 2",
2)  pkt 10 otrzymuje brzmienie:
     "10/ Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 14 im. Adama

Mickiewicza  Opole, ul. Szymona Koszyka 21".
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Uchwa³a  Nr XIII/112/03
Rady Miasta Opola

z  dnia 29 maja 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkó³ podstawowych
 i publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Opole.

2.  W § 2:
 1)  w ust. 3 zapis o tre�ci:
      "3. Do obwodu Publicznej Szko³y Podstawowej Nr 5

im. Karola Musio³a w Opolu,  ul.  Majora "Hubala" 2 nale¿¹ na-
stêpuj¹ce ulice miasta Opola:"    zastêpuje siê zapisem:

     "3. Do obwodu Publicznej Szko³y Podstawowej Nr 5 z
Oddzia³ami Integracyjnymi im. Karola Musio³a w Opolu, ul. Ma-
jora "Hubala" 2 nale¿¹ nastêpuj¹ce ulice miasta Opola:",

 2)  w ust. 9 zapis o tre�ci:
      "9. Do obwodu Publicznej Szko³y Podstawowej Nr 14

w Opolu, ul. Szymona Koszyka 21 nale¿¹ nastêpuj¹ce ulice mia-
sta Opola:"    zastêpuje siê zapisem:

  "9. Do obwodu Publicznej Szko³y Podstawowej Nr 14 im.
Adama Mickiewicza   w Opolu, ul. Szymona Koszyka 21 nale¿¹
nastêpuj¹ce ulice miasta Opola:".

3. W § 3:
1)  pkt 1 otrzymuje brzmienie:
    "1/ Publiczne Gimnazjum Nr 1 z Oddzia³ami Integracyj-

nymi - Opole, ul. Majora  "Hubala 2",
2)  pkt 2 otrzymuje brzmienie:
    "2/ Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. W³adys³awa Stani-

s³awa Reymonta - Opole, ul. W³adys³awa Reymonta 43",
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3)  dodaje siê pkt 13 w brzmieniu:
    "13/ Publiczne Gimnazjum Nr 9 z Oddzia³ami Dwujê-

zycznymi - Opole, ul. Stanis³awa Duboisa 28".

4. W § 4:
1)  w ust. 1 zapis o tre�ci:
     "1. Do obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Opo-

lu, ul. Szarych Szeregów 1 nale¿¹ nastêpuj¹ce ulice miasta
Opola:"

zastêpuje siê zapisem:
     "1. Do obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 1 z Od-

dzia³ami Integracyjnymi w Opolu, ul. Majora "Hubala" 2, nale-
¿¹ nastêpuj¹ce ulice miasta Opola:"

     2)  w ust. 2 zapis o tre�ci:
      "2. Do obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Opolu,

ul. W³adys³awa Reymonta 43  nale¿¹ nastêpuj¹ce ulice miasta
Opola:"

 zastêpuje siê zapisem:

     "2. Do obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. W³a-
dys³awa Stanis³awa Reymonta   w Opolu, ul. W³adys³awa Rey-
monta 43 nale¿¹ nastêpuj¹ce ulice miasta Opola:"

3)  dodaje siê ust. 13 w brzmieniu:
     "13. Publiczne Gimnazjum   Nr   9   z   Oddzia³ami

Dwujêzycznymi  jest  szko³¹ bezobwodow¹".

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

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

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Les³aw Watras

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 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) - Rada Miasta Opola uchwala, co nastêpuje:

§1.  Z budynku Gimnazjum Nr 5 przy ulicy Ozimskiej 48
usuwa siê tablicê nastêpuj¹cej tre�ci:

"W budynku tym w latach 1945-1948 mie�ci³a siê sie-
dziba Komitetu Miejskiego PPR w Opolu - w 40 rocznicê wy-
zwolenia mieszkañcy Opola

                                                                        Opole I.1985.
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Uchwa³a Nr XIII/113/03
Rady Miasta Opola

z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie usuniêcia tablicy z budynku Gimnazjum Nr 5 w Opolu.

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miata
Opola.

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

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Les³aw Watras

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" 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) i art. 34 ust. 6 i art. 70 ust. 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. z
2000 r. Nr 46, poz. 543,  Nr 6, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113,
poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz.
2058,  2003 r. Nr 1, poz. 15) - Rada Miasta Opola uchwala, co
nastêpuje:

§ 1.  W uchwale Nr L/470/98 Rady Miasta Opola z dnia
29 stycznia 1998 r. w sprawie okre�lenia kryteriów przeznacza-
nia do sprzeda¿y lokali u¿ytkowych znajduj¹cych siê w budyn-
kach bêd¹cych w³asno�ci¹ gminy, przyznania pierwszeñstwa w
ich nabywaniu oraz ustalenia umownej  stawki oprocentowania
rat, zmienionej uchwa³ami Rady Miasta Opola: Nr XII/189/99 z
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Uchwa³a Nr XIII/116/03
Rady Miasta Opola

z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y.

dnia 29 lipca 1999 r., Nr XXXIV/470/00 z dnia 14 grudnia 2000 r.,
Nr LXI/729/02 z dnia 23 maja 2002 r.; wprowadza siê nastêpuj¹-
ce zmiany:

1)w § 1 ust. 3 po wyrazie "przeznaczenia" skre�la siê krop-
kê i dodaje siê wyrazy "oraz lokali u¿ytkowych znajduj¹cych siê w
budynkach stanowi¹cych siedzibê urzêdu",

2)skre�la siê § 2.

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Opola.

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

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Les³aw Watras
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Na podstawie art. 90 ust. 4 z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o
systemie o�wiaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pó�n. zm.)
Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1.  Ustala siê tryb udzielania i rozliczania dotacji z bud¿e-
tu Powiatu Opolskiego niepublicznym szko³om ponadgimna-
zjalnym dla doros³ych o uprawnieniach szkó³ publicznych, dzia³a-
j¹cym na terenie Powiatu Opolskiego, stanowi¹ce za³¹czniki nr 1 i 2
do uchwa³y.

§ 2.  Uchyla siê uchwa³ê Nr XVIII/155/01 Rady Powiatu
Opolskiego z dnia 19 kwietnia 2001 r.   w sprawie zasad udzie-
lania dotacji niektórym szko³om niepublicznym o uprawnieniach
szkó³ publicznych, dzia³aj¹cych na terenie Powiatu Opolskiego.

§ 3.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Opolskiego.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr VII/40/03

Rady Powiatu Opolskiego
z dnia 29 kwietnia 2003r.

Tryb udzielania dotacji z bud¿etu Powiatu Opolskiego
niepublicznym szko³om ponadgimnazjalnym dla doros³ych o
uprawnieniach szkó³ publicznych dzia³aj¹cym na terenie
Powiatu Opolskiego

§ 1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1/ dotuj¹cym- nale¿y przez to rozumieæ Powiat Opolski,
2/ dotowanym - nale¿y przez to rozumieæ szko³y ponad-

gimnazjalne dla doros³ych o uprawnieniach szkó³ publicznych,
dzia³aj¹cych na terenie Powiatu Opolskiego,

3/ dotacja - nale¿y przez to rozumieæ �rodki finansowe
przekazywane dotowanemu  w roku bie¿¹cym.

§ 2. 1. Warunkiem przyznania dotacji szko³om okre�lo-
nym w § 1 ust. 2, jest z³o¿enie  w terminie do 30 wrze�nia roku
poprzedzaj¹cego rok udzielania dotacji, wniosku zawieraj¹ce-
go planowan¹ liczbê uczniów.

2. Do ustalenia wysoko�ci planowanej na rok bud¿etowy dota-
cji przyjmuje siê liczbê uczniów wykazan¹ w sprawozdaniach staty-
stycznych GUS o symbolu "S", sk³adanych przez dotowanego.

§ 3. 1. Ustala siê dotacje dla niepublicznych szkó³ ponad-
gimnazjalnych dla doros³ych o uprawnieniach szkó³ publicznych
w wysoko�ci 50% ustalonych w bud¿ecie Powiatu Opolskiego
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Uchwa³a Nr VII/40/03
Rady Powiatu Opolskiego

z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z bud¿etu Powiatu Opolskiego niepublicznym szko³om
ponadgimnazjalnym dla doros³ych o uprawnieniach szkó³ publicznych, dzia³aj¹cym na terenie Powiatu Opolskiego.

wydatków bie¿¹cych ponoszonych w szko³ach publicznych tego
samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, a w
przypadku braku na terenie powiatu opolskiego szko³y publicz-
nej danego typu i rodzaju podstaw¹ do ustalenia wysoko�ci
dotacji s¹ wydatki bie¿¹ce ponoszone przez najbli¿szy powiat
na prowadzenie szko³y publicznej danego typu i rodzaju.

2. Dotuj¹cy przekazuje dotacjê zaliczkowo w ratach mie-
siêcznych w terminie do  20 dnia danego miesi¹ca, uwzglêd-
niaj¹c rzeczywist¹, podawan¹ przez szko³ê w  terminie do
10 ka¿dego miesi¹ca liczbê uczniów, nie wiêksz¹ jednak ni¿
wskazan¹  w sprawozdaniu wymienionym w § 2 ust. 2.

3.Rozliczenia miesiêczne nale¿y dokonywaæ na wzorze
stanowi¹cym za³¹cznik   nr 2 do uchwa³y.

§ 4. 1. Dotuj¹cy dokona w ostatniej miesiêcznej racie do-
tacji jej rocznego rozliczenia, w oparciu o przeciêtn¹ liczbê
uczniów, lecz nie wiêksz¹ ni¿ przyjêt¹ w § 2 ust.2.

2. Dotowany jest zobowi¹zany do z³o¿enia sprawozdania
rocznego wraz z krótk¹ czê�ci¹ opisow¹, w terminie do dnia
31 stycznia roku nastêpnego.

§ 5. 1. Dotowany jest zobowi¹zany do corocznego przed-
k³adania dotuj¹cemu kopii sprawozdania przekazywanego do
G³ównego Urzêdu Statystycznego.

2. Dotowany jest zobowi¹zany do zawiadomienia dotuj¹-
cego o zamiarze i terminie likwidacji szko³y w terminie okre�lo-
nym w ustawie z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty.

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr VII/40/03

z dnia 29 kwietnia 2003 r.
..........................
Nazwa jednostki

Wydzia³ Finansowy
Starostwa Powiatowego

w Opolu

ROZLICZENIE
otrzymanych dotacji za okres od dnia 1 stycznia

..................do dnia.................
Wielko�æ otrzymanych dotacji w okresie jw............................
Wydatki wykonane ogó³em..............................................

W tym:
- wynagrodzenie               ...............................................
- pochodne od wynagrodzenia.........................................
- pozosta³e........................................................................

Stan �rodków na koniec miesi¹ca rozliczeniowe-
go.............................................

Liczba uczniów uczêszczaj¹cych do szko³y na
koniec miesi¹ca rozliczeniowego.............................................
Przewidywana liczba uczniów na miesi¹c nastêp-

ny............................................

................      ...................................    .................................
Data         G³ówny ksiêgowy Organ prowadz¹cy



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 46

  Na  podstawie art.18 ust.2 pkt 1 oraz art. 22 ust.1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U.z
2001 r. Nr 142 poz.1591,  2002  r. Nr 23 poz.220 , Nr 113,  poz.
984,   Nr 153,  poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 /- Rada Miejska w
Ozimku  u c h w a l a ,  co   nastêpuje :

§ 1.  Do Statutu Gminy Ozimek, którego tekst jednolity
przyjêto uchwa³¹ Nr XL / 265 / 01 z dnia 3 grudnia 2001 r./ Dz. Urz.
Woj. Opolskiego z 2002 r. Nr 1 poz. 4 / wprowadza siê nastêpu-
j¹ce zmiany:

 1. Skre�la siê §§ 10, 19, 22 i 23 Statutu,

 2. §§ 11 do 46 oznacza siê kolejno jako §§ 10 do 42,

 3. Zmienia siê tre�æ § 8 Statutu na nastêpuj¹c¹:
    " Organami Gminy s¹ Rada Miejska, zwana dalej Rad¹

oraz Burmistrz".

 4. Ostatnie zdanie  § 14 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmie-
nie:

" Postanowienia art. 14 ustawy stosuje siê odpowiednio.",.

 5. Zmienia siê tre�æ § 17 Statutu na nastêpuj¹c¹:
     "Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz.",

 6. Zmienia siê tre�æ § 18 Statutu na nastêpuj¹c¹:
    " Do wy³¹cznych kompetencji Burmistrza nale¿y wyko-

nywanie zadañ okre�lonych w art. 30    ust. 1 i 2, 31, 31a, 31b,  ,
33 ust. 1,2, 3, 4 i 5, 39, 41 ust.2 i 5, 46 ust. 1, 47 ust. 1, 52 ust.1
i 2,     60 ust.1 i 2, 61 ust.2 i 3, 70 ust. 1 i 2, 90 ust. 1 i 2 ustawy oraz
wynikaj¹cych z innych ustaw.".

 7. W § 19 ust. 3 Statutu skre�la siê czê�æ zdania o tre�ci:
" uchwalony na wniosek Zarz¹du przez  Radê",

8. W § 20 ust. 3 Statutu czê�æ zdania o tre�ci " uchwala
Zarz¹d " zastêpuje siê czê�ci¹ zdania  o tre�ci " ustala Bur-
mistrz",

 9. W § 21 Statutu:
      a/ zmienia siê tre�æ ust. 1 i 2 na nastêpuj¹c¹:
  " 1. Pracownikiem samorz¹dowym z wyboru jest Bur-

mistrz.

2. Stosunek pracy  Burmistrza nawi¹zuje siê w dniu z³o¿e-
nia przez niego �lubowania.".

      b/ skre�la siê ust. 4,
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Uchwa³a   Nr  V / 50 / 03
Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Gminy Ozimek .

10. W § 22 Statutu:
 a/ ust. 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
 " zastêpca Burmistrza, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy ",

b/ ust. 3 otrzymuje brzmienie:
" Zastêpca Burmistrza, kierownicy jednostek organizacyj-

nych powo³ywani s¹ i mog¹ byæ  odwo³ani przez Burmistrza w
drodze zarz¹dzenia.",

11. W § 35 ust.1 Statutu skre�la siê czê�æ zdania o tre�ci:
" / posiedzenia Zarz¹du/",

12. W § 40 ust. 4 Statutu czê�æ zdania o tre�ci " Zarz¹d
ustanawia w drodze uchwa³y"      zastêpuje siê zwrotem " usta-
nawia zarz¹dzeniem Burmistrz".

13. W za³¹czniku nr 5 do Statutu, w wykazie jednostek
pomocniczych, wymienion¹ w punktach  12,13 i 14 nazwê ,,Ko-
mitet Osiedlowy Samorz¹du Mieszkañców" zastêpuje siê nazw¹
,,Osiedle".

14. W § 1 za³¹cznika nr 6 do Statutu skre�la siê s³owa
" i Zarz¹d" oraz " , Zarz¹du",

15. W za³¹czniku nr 7 do Statutu, w rozdziale " Zadania
Komisji " :

      a/  w ust. 2 pkt 4 skre�la siê zwrot " Zarz¹d i ",
      b/ skre�la siê pkt. 7,
      c/ dotychczasowe punkty  od 8 do 11 oznacza siê jako

punkty od 7 do 10.

16. W za³¹czniku nr 8 do Statutu:
      a/ w § 2 ust. 4 pkt 1 skre�la siê s³owa " gdy nie jest

cz³onkiem Rady,",
      b/ w § 2 ust.4 pkt 2 skre�la siê czê�æ zdania o tre�ci

" i pozostali cz³onkowie Zarz¹du, gdy nie s¹ cz³onkami Rady ",
      c/ w § 13 ust. 3 skre�la siê czê�æ zdania o tre�ci " lub

wyznaczony przez Zarz¹d jego cz³onek ",
      d/ w § 15 skre�la siê zwrot " lub cz³onek Zarz¹du ",
      e/ w § 64 ust. 2 skre�la siê s³owa " Zarz¹d lub ",
      f/ w § 64 ust. 3 skre�la siê s³owo" Zarz¹d ".

17. U¿yte w Statucie i jego za³¹cznikach w ró¿nych przy-
padkach nazwy " Zarz¹d Miejski ", " Zarz¹d   Gminy" lub "Zarz¹d"
zastêpuje siê - u¿yt¹ w ró¿nych przypadkach nazw¹ " Burmistrz ".

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Czes³aw Kaczmarek
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Na podstawie art. 9, art. 27 § 2 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr  l37 poz.926 z
pó�n.zm.) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podat-
ku rolnym ( Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z pó�n. zm.), art. 66 ust.
9 ustawy z dnia 28 wrze�nia 1991 r.o lasach ( Dz.U. z 1991 r. Nr
101 poz.444  z pó�n. zm.) art. 6 pkt.9 i  art. 14 ust 3  ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych  /Dz. U. z
2002 r. Nr 9 poz. 84/  oraz art. 19 ust. 1 lit a (Dz. U. z  2002 r. Nr 200
poz. 1683 )-Rada Gminy w  Pokoju uchwala,  co nastêpuje:

§ 1. 1.  Inkasentami ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego,
z tytu³u op³aty targowej s¹ osoby wykazane w za³¹czniku do ni-
niejszej uchwa³y.

2. Inkasent jest zobowi¹zany do rozliczenia siê z kwot po-
branych z tytu³u op³aty targowej raz w miesi¹cu ( do ostatniego
dnia w miesi¹cu).

§2.  Wynagrodzenie inkasentów stanowi 10 procent sumy
pobranej kwoty op³aty targowej.

§3.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
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Uchwa³a Nr VII/70/2003
Rady Gminy w Pokoju

z dnia 26 maja 2003 r.

w sprawie okre�lenia osób inkasentów op³aty targowej oraz wysoko�ci ich wynagrodzenia.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Jacek Gos³awski

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/70/2003

Rady Gminy w Pokoju
z dnia 26 maja 2003 r.

Lp.    So³ectwo
1.      D¹brówka Dolna        -  Scheitza Gabriela
2.      Domaradz                    - Kruczek Marek
3.      Domaradzka Ku�nia   - Paluch Jolanta
4.      Fa³kowice                     - Kos Jerzy
5.      Kopalina                       - Stefan Renata
6.      Krogulna                       - Gryl Danuta
7.      Zawi�æ                          -  Stefan Renata
8.      Zieleniec                       - Czykieta Dolores

     Na podstawie art.18, ust.2, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz.159,
2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz.1271, Nr 214, poz.1806) -  Rada Gminy uchwala:

§ 1. Przyj¹æ Statut Gminy Rad³ów ,stanowi¹cy za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3.  Trac¹ moc:
1) Uchwa³a Nr 63/X/99 Rady Gminy w Rad³owie z dnia 27

sierpnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rad³ów,
2) Uchwa³a Nr 116/XVII/2000 Rady Gminy w Rad³owie z

dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr 63/X/99
Rady Gminy w Rad³owie z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Rad³ów,

3) Uchwa³a Nr 183/XXV/2001 Rady Gminy w Rad³owie z
dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie zmian w Statucie  Gminy
Rad³ów.
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Uchwa³a  Nr 40/VI/2003
Rady Gminy w Rad³owie

 dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rad³ów.

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

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

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy w Rad³owie

Agnieszka Jarosiñska

     Za³¹cznik nr 1
                                                        do uchwa³y Nr 40/VI/2003

                                                       Rady Gminy w Rad³owie
                                                         z dnia 31 marca 2003 r.

STATUT GMINY RAD£ÓW

ROZDZIA£ I
Postanowienie ogólne

§ 1. Statut okre�la :
1) ustrój Gminy Rad³ów,

Dziennik Urzêdowy
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2) zasady tworzenia ,³¹czenia , podzia³u i  znoszenia  jedno-
stek pomocniczych Gminy,

3) organizacjê wewnêtrzn¹  oraz tryb pracy Rady Gminy w
Rad³owie i Komisji Rady  Gminy w Rad³owie,

4) tryb pracy Wójta Gminy,
5) zasady tworzenia klubów  radnych Rady Gminy  w Ra-

d³owie,
6) zasady dostêpu  obywateli do  dokumentów  Rady , jej

komisji  i Wójta Gminy  Rad³ów oraz korzystania z nich.

§ 2. Ilekroæ w niniejszym  Statucie jest mowa o :
1) Gminie - nale¿y  przez to rozumieæ   Gminê Rad³ów,
2) Radzie  - nale¿y  przez to rozumieæ  Radê Gminy w

Rad³owie,
3) Komisji -nale¿y  przez to rozumieæ  Komisje Rady Gmi-

ny w Rad³owie,
4) Komisji Rewizyjnej  - nale¿y  przez to rozumieæ  Komisjê

Rewizyjn¹   Rady Gminy w Rad³owie,
5 ) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ  Wójta  Gminy  Rad³ów,
6 ) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Rad³ów.

ROZDZIA£ II
Gmina

   § 3. Gmina Rad³ów  jest  podstawow¹ jednostk¹  lokal-
nego  samorz¹du terytorialnego  powo³an¹  dla organizacji ¿ycia
publicznego na swoim terenie .

§ 4. Gmina  po³o¿ona  jest w  Powiecie Oleskim , w  Woje-
wództwie Opolskim  i obejmuje  obszar 117 km2.

§ 5. Granice terytorialne  Gminy okre�la mapa  stanowi¹-
ca  za³¹cznik nr 1 do Statutu.

§ 6.  Siedzib¹  organów  Gminy  jest miejscowo�æ  Ra-
d³ów.

§ 7. Herbem Gminy  jest herb ustanowiony dla Gminy.
    Wizerunek herbu stanowi za³¹cznik  nr 2 do Statutu.

ROZDZIA£ III
Organizacja  i tryb pracy  Rady Gminy

§ 8. Rada sk³ada siê  z 15 radnych.

§ 9.1. Rada dzia³a na sesjach , poprzez  komisje oraz
przez Wójta  w zakresie, w  jakim  wykonuje on uchwa³y.

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

§ 10.1. Rada na pierwszej  sesji  nowej kadencji dokonu-
je  wyboru spo�ród  radnych  Przewodnicz¹cego i Wiceprzewod-
nicz¹cego.

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

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

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

kiem radnemu spo�ród radnych obecnych na sesji.

Radni

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

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

 Przewodnicz¹cy  Rady

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

1)  zwo³uje  Sesje  Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) nadzoruje  obs³ugê  kancelaryjn¹  posiedzeñ Rady,
4) zarz¹dza  i przeprowadza  g³osowanie nad projektami

uchwa³,
5) podpisuje  uchwa³y  Rady, protoko³y z obrad sesji i inne

dokumenty Rady,
6) czuwa  nad zapewnieniem  warunków  niezbêdnych  do

wykonywania  przez radnych  ich mandatu,
7) koordynuje   prace  komisji  Rady,
8) opracowuje  projekt planu pracy  Rady,
9) reprezentuje  Radê na zewn¹trz,
10) sk³ada w imieniu Rady o�wiadczenia prasie  w spra-

wach, które by³y  przedmiotem  obrad  Rady,
 11)przyjmuje  skargi i wnioski mieszkañców.

Sesje Rady

§ 14. Rada  obraduje  na sesjach i rozstrzyga  w drodze
uchwa³ sprawy nale¿¹ce  do jej  kompetencji okre�lone w usta-
wach , a tak¿e w    przepisach  prawnych wydanych na podstawie
ustaw.

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

2. Sesjami zwyczajnymi  s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.

Przygotowanie  Sesji

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

projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych  punktów po-
rz¹dku obrad.

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

4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku  obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpó�niej  na 7 dni przed
terminem obrad.

 5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie ob-
rad  Rady podaje  siê do publicznej  wiadomo�ci.

§ 17. Przed ka¿d¹ Sesj¹  Przewodnicz¹cy  Rady, po zasiê-
gniêciu opinii  Wójta, ustala listê  osób zaproszonych  na sesjê.

Przebieg Sesji

§ 18.1. Sesje Rady odbywaj¹ siê  w sali narad budynku
Urzêdu Gminy w  Rad³owie.

2. Rada mo¿e uchwaliæ  sesje wyjazdowe,
3. Przewodnicz¹cy  Rady mo¿e zwo³aæ  uroczyst¹ sesjê

Rady i w tym przypadku odst¹piæ od stosowania przepisów
dotycz¹cych przebiegu  sesji zwyczajnej.
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4.Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy
technicznej  i organizacyjnej  w przygotowaniu i odbyciu  sesji.

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

§ 20.1. 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. 1,
Rada mo¿e postanowiæ w szczególno�ci ze wzglêdu na nie-
mo¿liwo�æ wyczerpania porz¹dku obrad lub konieczno�æ jego
rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub
inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³a-
�ciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.

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

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

§ 22.1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady przy frekwencji mini-
mum dwóch radnych, ale  w takim przypadku nie bêdzie mog³a
podejmowaæ uchwa³.

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

  § 23.1. Sesjê otwiera , prowadzi i zamyka Przewodnicz¹-
cy Rady.

   2. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e po-
wo³aæ spo�ród radnych Sekretarza obrad i powierzyæ mu pro-
wadzenie listy mówców , zarejestrowanie zg³oszonych wniosków
obliczanie wyników g³osowania jawnego sprawdzanie quorum
oraz wykonywanie innych czynno�ci o podobnym charakterze.

§ 24.1. Otwarcie Sesji nastêpuje  po wypowiedzeniu  przez
Przewodnicz¹cego  Rady formu³y " Otwieram  ...... Sesjê  Rady
Gminy w Rad³owie" .

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

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

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

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

sesyjnym, zw³aszcza  z wykonania   uchwa³ Rady,
4) sprawozdanie  z dzia³alno�ci  sta³ych komisji  Rady,
5) rozpatrzenie  projektów uchwa³  lub  zajêcie stanowiska  ,
6) interpelacje  i zapytania  radnych,
7) odpowiedzi na  zg³oszone  interpelacje,
8) wolne  wnioski i informacje.

§ 27.1. Sprawozdanie, o jakim mowa w § 26 pkt. 3,  sk³a-
da  Wójt.

  2. Sprawozdania  komisji Rady  sk³adaj¹  przewodnicz¹-
cy komisji  lub sprawozdawcy wyznaczeni  przez komisje.

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

sadniczym charakterze.
 3. Interpelacja  powinna zawieraæ krótkie  przedstawienie

stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem  oraz wynikaj¹ce
zeñ pytania.

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

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

2. Zapytania formu³owane  s¹ przez radnych ustnie w trak-
cie obrad sesji.

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

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

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

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

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

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

2. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d�  uchy-
biaj¹ powadze  sesji , Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje  radnego
" do porz¹dku", a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e ode-
braæ mu g³os , nakazuj¹c  odnotowanie tego faktu w protokole.

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

§ 32. Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmu-
je do protoko³u sesji  wyst¹pienie radnego zg³oszone  na pi�mie.

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

a) stwierdzenia quorum,
b) zmiany porz¹dku obrad ,
c) ograniczenie czasu dyskusji,
d) zamkniêcie listy  mówców ,
e) zakoñczenie dyskusji i podjêcie uchwa³y,
f) zarz¹dzenie przerwy,
g) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
h) przeliczenia g³osów,
i) przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy  Rady poddaje pod

dyskusjê  po dopuszczeniu  jednego  g³osu "za" i jednego g³o-
su "przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod  g³o-
sowanie.

§ 34.1. 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.

§ 35.1. Po wyczerpaniu listy mówców ,Przewodnicz¹cy
zamyka dyskusjê.
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§ 36.1. Po wyczerpaniu porz¹dku  obrad  Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê ,wypowiadaj¹c  formu³ê " Zamykam ..........se-
sjê Rady  Gminy w Rad³owie.

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.

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

w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej  nie wcze�niej ,ni¿ na na-
stêpnej  sesji.

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

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

§ 39.1. 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 numer uchwa³y ,
imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,

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

tualnym podaniem przyczyn nieobecno�ci,
4) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad , a w szczególno�ci tre�æ wyst¹pienia

albo ich streszczenie , teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalo-
nych wniosków,

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.

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

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

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

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

2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy  Rady  dorêcza  Wójtowi Gmi-
ny .

3.Wyci¹gi  z protoko³u  z sesji oraz kopie  uchwa³ Przewod-
nicz¹cy  Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które s¹
zobowi¹zane   do ich realizacji.

§ 42. Obs³ugê  biurow¹  sesji (wysy³anie  zawiadomieñ ,wyci¹-
gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik  Urzêdu Gminy  w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.

Uchwa³y

§ 43.1. Z inicjatyw¹  podjêcia uchwa³y mo¿e wyst¹piæ  :
1) co najmniej   piêciu  radnych,
2) Wójt,
3) Komisje Rady.
2.Projekt  uchwa³y powinien okre�laæ  w szczególno�ci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê  prawn¹,
3) postanowienia  merytoryczne ,
4) w miarê potrzeby okre�lenie  �ród³a  sfinansowania

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

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

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

wraz  z uzasadnieniem, w którym nale¿y  wskazaæ potrzebê  pod-
jêcia uchwa³y.

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

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

wodnicz¹cego.

 § 45. Pracownik Urzêdu  ewidencjonuje  uchwa³y w reje-
strze uchwa³ i przechowuje  wraz z protoko³ami  Sesji Rady.

Procedura g³osowania

 § 46. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

 § 47.1. G³osowanie jawne  odbywa siê przez podniesie-
nie rêki.

2.G³osowanie  jawne   zarz¹dza  i przeprowadza  Przewod-
nicz¹cy  obrad, przelicza oddane g³osy "za", "przeciw" i " wstrzymu-
j¹ce 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 przeliczenie  g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ  radnych.

4.Wyniki g³osowania  jawnego og³asza  Przewodnicz¹cy
obrad.

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

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

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

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

 5. Karty  z oddanymi g³osami i protokó³  g³osowania  sta-
nowi¹  za³¹cznik  do protoko³u sesji.

§ 49.1. Przewodnicz¹cy  obrad przed  poddaniem wnio-
sku  pod g³osowanie  precyzuje  i  og³asza  Radzie  proponowa-
n¹ tre�æ wniosku w taki sposób , aby jego  redakcja  by³a przej-
rzysta a wniosek nie  budzi³ w¹tpliwo�ci  co do intencji wniosko-
dawcy.
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2.W pierwszej kolejno�ci   Przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie  wniosek najdalej  id¹cy, je�li mo¿e to wyklu-
czyæ  potrzebê g³osowania  nad pozosta³ymi wnioskami.

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

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

Komisje Rady

 § 50.1. 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.

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

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

 § 52.1. Do wykonywania  swoich zadañ  Rada  powo³uje
komisje  sta³e i dora�ne .

 2. Komisjami sta³ymi s¹ :
 1)Komisja Rewizyjna,
 2)Komisja Bud¿etu i Finansów,
  3)Komisja O�wiaty ,Zdrowia ,Spraw Socjalnych i Kultury,
  4) Komisja Rolnictwa ,Gospodarki ¯ywno�ciowej i Roz-

woju Spo³eczno-Gospodarczego, Samorz¹du oraz  Ochrony �ro-
dowiska.

  § 53. Rada wybiera Przewodnicz¹cego Komisji i na jego
wniosek  pozosta³y sk³ad osobowy.

  § 54. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne  posiedzenia.

    § 55. Komisje uchwalaj¹  opinie  oraz wnioski i przeka-
zuj¹ je Radzie.

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

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

nio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

   § 58.1. Przewodnicz¹cy komisji  sta³ych co najmniej raz
w roku  przedstawiaj¹  na sesji Rady  sprawozdanie  z dzia³alno-
�ci komisji.

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

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

  2. W przypadku  równej  liczby  g³osów  rozstrzyga g³os
przewodnicz¹cego   komisji.

   3. Dokumentacjê pracy komisji prowadzi i przechowuje
merytorycznie pracownik Urzêdu.

ROZDZIA£ V
Realizacja funkcji  kontrolnej Rady.
Zasady dzia³ania  Komisji Rewizyjnej

Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 60.1. Celem dzia³añ kontrolnych Komisji Rewizyjnej jest
dostarczenie  Radzie  informacji niezbêdnych  dla oceny   dzia-
³alno�ci Wójta   i gminnych jednostek organizacyjnych ,zapobie-
ganie niekorzystnym zjawiskom  w dzia³alno�ci kontrolowanych
jednostek  oraz pomoc w  usuwaniu tych zjawisk.

2. Komisja bada i ocenia  na polecenie Rady  materia³y  z
kontroli  dzia³alno�ci Wójta  i jednostek  organizacyjnych  Gminy   ,
dokonywanych  przez  inne podmioty.

3. Komisja wydaje opinie   w przypadkach i  na zasadach
okre�lonych  w  ustawach i w niniejszym  rozdziale  Statutu.

§ 61. Komisja  Rewizyjna  sk³ada siê z Przewodnicz¹cego
i  cz³onków.

§ 62. Przewodnicz¹cy  Komisji Rewizyjnej  organizuje  pra-
cê komisji   i prowadzi jej obrady. W przypadku  niemo¿no�ci
dzia³ania  Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej , Rada wyzna-
cza  osobê  go zastêpuj¹c¹, spo�ród  pozosta³ych cz³onków
komisji.

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

2. W sprawie  wy³¹czenia  cz³onków Komisji Rewizyjnej
decyduje  pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji .

3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego  Komisji  decyduje
Rada w formie  zg³oszenia  wniosku i przeg³osowania  go  z
odpowiednim zapisem w protokole   z obrad.

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

Zadania kontrolne

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

2. Komisja bada w szczególno�ci  gospodarkê  finanso-
w¹  kontrolowanych jednostek , w tym  wykonanie  bud¿etu Gminy.

3. Komisja  wykonuje  inne zadania  kontrolne  na  zlece-
nie Rady .

§ 65. Komisja  przeprowadza nastêpuj¹ce  rodzaje kon-
troli :

1) kompleksowe - obejmuj¹ce  ca³o�æ  dzia³ania  kontro-
lowanego przedmiotu,

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

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

§ 66.1. Komisja  przeprowadza  kontrole  kompleksowe w
zakresie ustalonym  w planie  pracy  Komisji,  zatwierdzonym
przez  Radê.

2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadze-
nia  kontroli kompleksowej nie objêtej  zatwierdzonym  planem
pracy  komisji na  uzasadniony pisemny wniosek  1/4  ustawo-
wego sk³adu Rady.
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3. Komisja  nie  mo¿e  przeprowadziæ  kontroli  problemo-
wych   bez zatwierdzonych  przez  Radê planów  pracy lub wyda-
nych uchwa³.

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

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

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

3. Komisja Rewizyjna  jest obowi¹zana do przeprowadze-
nia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia  takiej decyzji przez
Radê. Dotyczy  to zarówno  kontroli kompleksowych, problemo-
wych  i sprawdzaj¹cych.

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

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

3. Przewodnicz¹cy Komisji  mo¿e  zasiêgn¹æ  opinii  i
korzystaæ  z pomocy  ekspertów spoza  komisji.

Tryb kontroli

§69.1. Kontroli kompleksowych dokonuje  ca³a Komisja.

2. Kontrole  problemowe  i sprawdzaj¹ce  mog¹ byæ prze-
prowadzone przez Przewodnicz¹cego i wyznaczonych cz³onków
komisji.

§ 70.1.W razie  powziêcia w toku kontroli  uzasadnionego  po-
dejrzenia  o pope³nieniu przestêpstwa ,kontroluj¹cy  niezw³ocznie
zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej  jednostki i Wójta.

2. Je¿eli podejrzenie  dotyczy  Wójta ,kontroluj¹cy  zawia-
damia  o tym Przewodnicz¹cego Rady.

Protoko³y kontroli

§ 71.  Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.

§ 72. Kontroluj¹cy sporz¹dza  z przeprowadzonej  kontroli
w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³  pokontrolny
obejmuj¹cy :

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

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

no�ci  wnioski z kontroli  wskazuj¹ce  na stwierdzone  nieprawi-
d³owo�ci w dzia³alno�ci  kontrolowanego podmiotu oraz  wska-
zanie  dowodów potwierdzaj¹cych  ustalenia  zawarte w proto-
kole,

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

podmiotulub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z poda-
niem  przyczyny odmowy,

8) protokó³  pokontrolny  mo¿e  zawieraæ  wnioski  oraz
propozycje co do sposobu  usuniêcia stwierdzonych  nieprawi-
d³owo�ci.

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

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

3. Kierownik  kontrolowanego podmiotu, który odmówi³
wykonania czynno�ci, o których mowa  w ust. 1 i 2 , obowi¹zany
jest do niezw³ocznego z³o¿enia osobom kontroluj¹cym pisem-
nego  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 .

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

§ 75.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e  z³o¿yæ
Przewodnicz¹cemu Rady  uwagi  dotycz¹ce  kontroli i jej wyni-
ków.

2. Uwagi  sk³ada siê w terminie 7 dni  od daty przedsta-
wienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu  protoko³u po-
kontrolnego do  podpisania.

§ 76. Protokó³  pokontrolny sporz¹dza siê w trzech jedno-
brzmi¹cych  egzemplarzach, który to  po jednym egzemplarzu
otrzymuj¹ : Przewodnicz¹cy Rady  ,Przewodnicz¹cy  Komisji  oraz
kierownik  kontrolowanego  podmiotu.

RODZIA£ V
Kluby radnych

§ 77.1. Radni mog¹  tworzyæ  kluby radnych na zasadach
przynale¿no�ci politycznej, zawodowej lub innej .

2. Klub radnych mo¿e  byæ utworzony  przez co najmniej
5 radnych.

3. Kluby radnych  dzia³aj¹  w ramach Rady lecz  s¹ od  niej
niezale¿ne.

4. Radny mo¿e byæ  cz³onkiem tylko jednego klubu.
5. Kluby radnych dzia³aj¹  na podstawie w³asnego regula-

minu. Regulamin ten nie mo¿e byæ sprzeczny  z  niniejszym
Statutem.

§ 78.1. Powstanie  klubu musi zostaæ niezw³ocznie  zg³o-
szone  Przewodnicz¹cemu Rady , który  prowadzi rejestr  klu-
bów.

2.W zg³oszeniu podaje siê :
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu,
3. Kluby  radnych dzia³aj¹  spo³ecznie  i zapewniaj¹  sobie

w³asn¹  obs³ugê biurow¹.

RODZIA£ VI
Tryb pracy Wójta

§ 79.1. Wójt  realizuje kierunki  dzia³ania  ustalone  przez
Radê  i przedstawia sprawozdanie  z tej dzia³alno�ci .

2. Wójt rozstrzyga sprawy  nale¿¹ce  do jego kompetencji
wynikaj¹ce z ustaw oraz  przepisów  prawnych w formie  zarz¹-
dzeñ.
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ROZDZIA£ VII
Badanie skarg  nale¿¹cych  do w³a�ciwo�ci  Rady

§ 80.1. Badanie zasadno�ci  skarg, które nale¿¹  do w³a-
�ciwo�ci Rady, przeprowadza  komisja sta³a  Rady   wskazana
przez Przewodnicz¹cego Rady  jako w³a�ciwa ze  wzglêdu na
przedmiot  skargi.

2. W przypadku ,gdy przedmiot skargi  obejmuje  zakres
dwóch lub wiêcej komisji, Przewodnicz¹cy  Rady wyznacza  ko-
misjê  odpowiedzialn¹  za zbadanie  skargi.

§ 81. Sprawozdanie z  przeprowadzonego badania  za-
sadno�ci skargi wraz z propozycj¹ rozstrzygniêcia  skargi  i od-
powiedzi na skargê,  komisja  sk³ada na najbli¿szej  sesji
Rady.

ROZDZIA£ VIII
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli  z doku-

mentów  wynikaj¹cych   z wykonywania zadañ  publicznych
Rady Gminy , Komisji Rady oraz Wójta

§ 82. Uprawnionymi do dostêpu i korzystania  z dokumen-
tów s¹ wszystkie osoby  zainteresowane  chc¹ce uzyskaæ  infor-
macje zwi¹zane z dzia³aniem organów Gminy  i  Komisji Rady.

§ 83.1. Udostêpnieniu podlegaj¹  dokumenty wynikaj¹ce
z wykonywania zadañ  publicznych , a w szczególno�ci :

1)protoko³y z sesji Rady Gminy.
2)sprawozdania   z dzia³alno�ci  Wójta,
3)protoko³y z posiedzeñ komisji Rady,
4)rejestr  uchwa³  Rady Gminy,
5)rejestr zarz¹dzeñ Wójta,

2. Dokumenty , o których mowa w ust .1, podlegaj¹  udo-
stêpnieniu po ich formalnym przyjêciu - zgodnie  z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami  prawa oraz niniejszego Statutu.

§ 84.1. Dokumenty wymienione w § 83  udostêpniane s¹
do  wgl¹du na ustny lub pisemny wniosek  osoby zainteresowa-
nej.

2. Dokumenty z zakresu dzia³ania  Rady, Komisji Rady ,Wójta
i Urzêdu udostêpniane s¹ zainteresowanym w sekretariacie
Urzêdu  w obecno�ci pracownika , w  dniach i w godzinach pracy
Urzêdu.

3. Udostêpnienie  dokumentów  nastêpuje bez zbêdnej
zw³oki ,nie pó�niej ni¿ w terminie  14 dni od dnia  z³o¿enia  wnio-
sku.

4. Przez wgl¹d rozumie siê przegl¹danie dokumentów ,spo-
rz¹dzanie  notatek odpisów i wyci¹gów .

5. Udostêpnienie  dokumentów  jest bezp³atne.

§ 85.1. Odmowa udzielenia  informacji oraz  udostêpnia-
nie  dokumentów mo¿e nast¹piæ tylko ze wzglêdu  na obowi¹zu-
j¹ce  przepisy prawne.

2. Odmowa  udostêpnienia  dokumentów nastêpuje w
trybie przewidzianym w ustawie o dostêpie do informacji pu-
blicznej.

ROZDZIA£ IX
Jednostki pomocnicze i gminne jednostki organizacyjne

§ 86.   W  Gminie Rad³ów   wyodrêbnia siê 9 so³ectw.

§ 87. Utworzenie, po³¹czenie lub podzia³ jednostek po-
mocniczych gminy nastêpuje z uwzglêdnieniem poszczególnych
zasad:

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

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

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

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

§ 88.  Uchwa³y o utworzeniu jednostek pomocniczych po-
winny  okre�laæ w szczególno�ci :

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

  § 89. Wykaz istniej¹cych  jednostek organizacyjnych sta-
nowi za³¹cznik  nr 3  do  Statutu.

§ 90.  Na czele ka¿dej jednostki  stoi  dyrektor/kierownik.

§ 91. 1. Kierownik jednostki  jest zobowi¹zany  do przed-
k³adania   wszelkich informacji dotycz¹cych  dzia³alno�ci podle-
g³ej mu jednostki na ka¿de  polecenie  Wójta , Komisji Rewizyj-
nej  i Rady Gminy.

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

§ 92.1. Sposób prowadzenia  gospodarki  finansowej przez
jednostkê okre�la  Rada w odrêbnej uchwale.

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

3. Kierownik jednostki ma prawo uczestniczyæ w posie-
dzeniach komisji  i Sesji  Rady, na których uchwalany jest  bu-
d¿et  Gminy.

 4. Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za prawid³o-
w¹  realizacjê bud¿etu w kierowanej  przez siebie jednostce
oraz za powierzone  mu do korzystania  mienie komunalne.
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Na podstawie art.18, ust.2, pkt.5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591,
2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214,
poz.1806) oraz art.10 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r.  Nr 15, poz.139, Nr
41, poz.412, Nr 111, poz.1279,  2000 r.  Nr 12, poz.136, Nr 109,
poz.1157, Nr 120, poz.1268, 2001 r.  Nr 5, poz.42, Nr 14, poz.124,
Nr 100, poz.1085, Nr 115, poz.1229, Nr 154, poz.1804,  2002r Nr
25, poz.253, Nr 113, poz.984 i Nr 130, poz.1112)- Rada Miejska
w Strzelcach Opolskich uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I
Ustalenia ogólne

§1.1. Plan obejmuje teren wyznaczony granicami admini-
stracyjnymi wsi Kad³ub, granicz¹cy: od pó³nocy i pó³nocnego
wschodu z wsi¹ Spórok gmina Kolonowskie, od wschodu z wsi¹
Piotrówka gmina Jemielnica, od po³udniowego wschodu z wsi¹
Osiek, od po³udnia z wsi¹ Jêdrynie i wsi¹ Rozmierka, od zacho-
du z wsi¹ Borycz w gminie Izbicko i od pó³nocnego zachodu z
wsi¹ Krasiejów w gminie Ozimek, oraz z wsi¹ Kro�nica w gmi-
nie Izbicko, przedstawionymi na rysunku planu.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, traci moc prawn¹
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opol-
skie dla wsi Kad³ub, uchwalony przez Radê Narodow¹ Miasta i
Gminy w Strzelcach Opolskich uchwa³¹ Nr XVIII/78/86 z dnia
23 wrze�nia 1986 r. og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego Nr 21/90, poz.480.

§2.1. Integraln¹   czê�ci¹   planu  s¹  rysunki  planu  w
skali  1:2000 -  dla  terenów zabudowanych oraz 1:5000 - na
pozosta³ym obszarze, stanowi¹ce za³¹czniki graficzne do niniej-
szej uchwa³y.

2. Na rysunku planu obowi¹zuj¹cymi ustaleniami s¹:
1) granice obszaru opracowania planu,

                                                                        Za³¹cznik nr 3
                                              do Statutu

WYKAZ
GMINNYCH  JEDNOSTEK  ORGANIZACYJNYCH

1. GMINNY  O�RODEK  POMOCY  SPO£ECZNEJ  W  RA-
D£OWIE

2. GMINNY  O�RODEK  KULTURY  W  RAD£OWIE
3. GMINNA  BIBLIOTEKA  PUBLICZNA  W  RAD£OWIE

1) Filia GBP w Biskupicach
2) Filia GBP w Ko�cieliskach,
3) Filia GBP w Sternalicach.

4. PUBLICZNE  GIMNAZJUM  W  RAD£OWIE
5. PUBLICZNA  SZKO£A  PODSTAWOWA  POMNIK  1000 -

LECIA  W  KO�CIELISKACH

6. PUBLICZNA  SZKO£A  PODSTAWOWA  W  STERNALI-
CACH

7. PUBLICZNE  PRZEDSZKOLE  W  KO�CIELISKACH

1) Oddzia³ Zamiejscowy w Biskupicach,
2) Oddzia³ Zamiejscowy w Rad³owie,
3) Oddzia³ Zamiejscowy w Nowych Karmonkach,

8. PUBLICZNE  PRZEDSZKOLE  W  STERNALICACH

1) Oddzia³ Zamiejscowy w Wichrowie,
2) Oddzia³ Zamiejscowy w Ligocie Oleskiej.

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i zasa-
dach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) symbole okre�laj¹ce przeznaczenie terenu,
5) granice strefy ochrony konserwatorskiej "B".
3. Pozosta³e nie wymienione elementy rysunku, maj¹ cha-

rakter informacyjny.

§3.1. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o

którym mowa w §1 uchwa³y,
2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich,
3) przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to

rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ogra-
niczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce z prawomoc-
nych decyzji administracyjnych,

4) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ graficzny za-
pis planu przedstawiony na mapach w skali 1:5000 lub 1:2000,
stanowi¹cych za³¹czniki do uchwa³y,

5) terenie - nale¿y przez to rozumieæ teren, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, w którego ka¿dym punk-
cie obowi¹zuj¹ te same ustalenia,

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

7) przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³-
niaj¹ przeznaczenie podstawowe,

8) urz¹dzeniach towarzysz¹cych - nale¿y przez to rozu-
mieæ budynki gospodarcze i gara¿e na samochody osobowe,
których jednoznacznej lokalizacji nie okre�la siê w planie,

9) urz¹dzeniach infrastruktury technicznej - nale¿y przez
to rozumieæ zarówno sieci jak i urz¹dzenia kubaturowe zwi¹za-
ne z uzbrojeniem terenu,

999

Uchwa³a NR IX/127/03
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 23 kwietnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie
we wsi KAD£UB.
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10) obiekcie ma³ej architektury - nale¿y przez to rozu-
mieæ niewielkie obiekty, a w szczególno�ci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy¿e przydro¿ne, figury,
b) pos¹gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) u¿ytkowe s³u¿¹ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz¹d-

ku, jak: piaskownice, hu�tawki, drabinki, �mietniki.
2. Nie zdefiniowane w planie pojêcia nale¿y rozumieæ

zgodnie z:
1) ustaw¹ z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz.U. z 1999r Nr 15 poz.139 z pó�niejszymi zmianami),
2) ustaw¹ z dnia 7 lipca 1994r .prawo budowlane (Dz.U. z 1994r.

Nr 89, poz.414 z pó�niejszymi zmianami),
3) przepisami wykonawczymi do wy¿ej wymienionych ustaw.

§4.1. Na obszarze objêtym planem znajduj¹ siê obiekty
wpisane do rejestru zabytków, objête stref¹ ochrony konserwa-
torskiej "B", których wykaz przedstawiono w §4 ust. 2.

2. W  odniesieniu   do   obiektów   wpisanych   do  rejestru
zabytków,  wymienionych poni¿ej, wszelkie prace budowlane
oraz zamiana funkcji, wymaga uzgodnienia z w³a�ciwym orga-
nem Pañstwowej S³u¿by Ochrony Zabytków:

1) dwór w³. Nadle�nictwo, Nr rej.1045/65,
2) czworak dworski I - nr rej. 1045/65,
3) czworak dworki II - nr rej. 1045-65.
3. Na terenie gminy wystêpuj¹ tak¿e inne wymienione ni-

¿ej obiekty o charakterze zabytkowym:
1) ko�ció³ parafialny p.w. Chrystusa Króla,
2) kaplica N.P.Marii w zespole Ko�cio³a Parafialnego,
3) kaplica,
4) obora i dom oborowego w zespole dworskim,
5) stodo³a w zespole dworskim,
6) dom Pomocy Spo³ecznej "Caritas",
7) budynek stacyjny PKP,
8) dom przy ul.Dworcowej 49,
9) dom mieszkalno-gospodarczy przy ul.Dworcowej 57,
10) dom i obora przy ul. Krótkiej 4,
11) dom, stodo³a i obora w zagrodzie przy ul. Krótkiej 8,
12) dom, stodo³a w zagrodzie przy ul. M³yñskiej 1,
13) dom, obora, stodo³a przy ul. M³yñskiej 4,
14) dom w zagrodzie przy ul. M³yñskiej 4a,
15) dom w zagrodzie przy ul. Piaskowej 4,
16) dom, obora, stodo³a przy ul. Piaskowej 6,
17) karczma (obecnie restauracja), obora przy karczmie

ul. Piaskowa 9,
18) dom, obora, stodo³a przy ul. Piaskowej 26,
19) dom i stodo³a przy ul. Polnej 3,
20) dom, obora, spichlerz, stajnia i wozownia przy ul. Po-

wstañców �l. 5,
21) dom, obora, stodo³a przy ul. Powstañców �l. 6,
22) dom i obora przy ul. Powstañców �l.10,
23) karczma ul. Powstañców �l. 14,
24) dom i stodo³a przy ul. Powstañców �l. 30,
25) dom i obora przy ul. Powstañców �l. 34,
26) dom, obora w zagrodzie przy ul. Powstañców �l. 35,
27) dom, obora i stodo³a przy ul. Wodnej 3,
28) zespó³ m³yñski - m³yn wodny, dom, przepust, jaz i sto-

do³a, ul. M³yñska 2,
29) most drogowy przy ul. Wodnej k. Nr 17,
30) tartak wodny, w³. Rejonów Lasów Pañstwowych.
4. Ustala   siê   nastêpuj¹ce   wymogi   w   zakresie

ochrony  dóbr  kultury  i  rozwoju przestrzennego:
1) utrwalenie dotychczasowej formy przestrzennej w sytu-

acji niewielkiego nawarstwienia w stosunku do formy pierwotnej,
2) ochrona terenów przed niekontrolowan¹, pod wzglê-

dem estetyki architektonicznej zabudow¹, nie dostosowan¹ do
�rodowiska kulturowego,

3) wyeliminowanie czynników degraduj¹cych uk³ad histo-
ryczny,

4) adaptacja i modernizacja elementów zabudowy i krajo-
brazu do potrzeb wspó³czesnych,

5) zagospodarowanie obiektów opuszczonych,
6) rewaloryzacja warto�ci krajobrazowych, zachowanie i

adaptacja dawnych zagród ch³opskich stanowi¹cych warto�ci
historyczne i krajobrazowe,

7) wyeksponowanie regionalnej odrêbno�ci terenu,
8) bezwzglêdna ochrona historycznego uk³adu przestrzen-

nego i komunikacyjnego jednostki osadniczej,
9) projektowanie nowej zabudowy indywidualnie o pod-

wy¿szonych kryteriach dostosowania, maj¹c na uwadze:
a) dostosowanie do otoczenia,
b) zachowanie równowagi elementów krajobrazu histo-

rycznego regionu.

5. Obejmuje   siê   ochron¹   uk³ad    przestrzenny   wsi
rolno-robotniczej  z  dworem i folwarkiem. Ochronie i zachowa-
niu podlegaj¹ przede wszystkim: cechy rozplanowania i kompo-
zycja uk³adu przestrzennego w tym miêdzy innymi gabaryty i linie
zabudowy, rodzaje materia³u i pokrycia, dominanty architekto-
niczne, cieki i zbiorniki wodne, grupy drzew, budynki zabytkowe,
elementy ma³ej architektury.

6. W granicach obszaru objêtego planem wystêpuj¹ trzy
stanowiska archeologiczne, podlegaj¹ce ochronie prawnej. Na
obszarze stanowisk i w najbli¿szym otoczeniu stanowisk, wszel-
kie prace ziemne za wyj¹tkiem upraw, musz¹ byæ ka¿dorazowo
uzgadniane, prowadzone pod nadzorem archeologiczno-kon-
serwatorskim i za zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.

7. Inwestor ponosi koszty prac konserwatorskich (ratow-
niczych, badañ archeologicznych, archeologiczno-architektonicz-
nych, sporz¹dzania dokumentacji naukowej, inwentaryzacji od-
krywanych reliktów zabudowy, osadów nawarstwieñ kulturowych,
zabytków ruchomych, kart zabytków).

§5.1. Teren wsi Kad³ub objêty jest Ekologicznym Syste-
mem Obszarów Chronionych (ESOCh) stanowi¹cy czê�æ wiel-
koobszarowego systemu ekologicznego województwa i kraju
oraz tworz¹cy lokalny uk³ad ekologiczny. W sk³ad systemu eko-
logicznego wchodzi Obszar Chronionego Krajobrazu "Lasy Sto-
brawsko - Turawskie", w tym szczególnie chronione lasy (wodo-
chronne) wraz z ekosystemami wodnymi prawnie chronionymi.

2. Na terenie wsi Kad³ub wystêpuj¹ obszary systemu eko-
logicznego:

1) dolina rzeki Jemielnicy, stanowi¹ca korytarz ekologicz-
ny o znaczeniu regionalnym wraz z warto�ciowym zespo³em ³¹k
wilgotnych w rejonie wsi Kad³ub-Osiek,

2) kompleks le�ny o funkcjach wodochronnych, po³o¿ony
w rejonie wsi Osiek - Kad³ub.

3. Obejmuje siê ochron¹ park wiejski oraz obszary wystê-
powania ro�lin chronionych, wchodz¹ce w sk³ad lokalnego sys-
temu ekologicznego.

4. Ze wzglêdu na po³o¿enie wsi Kad³ub w granicach ob-
szaru chronionego krajobrazu: Lasy Stobrawsko-Turawskie"
wszelkie dzia³ania i wprowadzane zmiany powinny byæ zgodne z
rozporz¹dzeniem Wojewody Opolskiego Nr P/14/2000 w spra-
wie obszarów chronionego krajobrazu w województwie opol-
skim (Dz.Urz. Województwa Opolskiego Nr 33, poz.173 z dnia
26 maja 2000r).
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§6.1. Na   ca³ym   obszarze   objêtym   planem,   obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce  zasady zagospodarowania:

1) dostosowanie projektowanej zabudowy do istniej¹cych
walorów krajobrazowych pod wzglêdem skali, formy, detalu ar-
chitektonicznego i materia³ów charakterystycznych dla miejsco-
wego budownictwa,

2) realizacja nowej zabudowy oraz modernizacja istniej¹-
cej poza terenami podmok³ymi i zalewowymi lub stawiana na
takiej konstrukcji budowlanej, która zapewni bezpieczeñstwo
ludzi i zwierz¹t,

3) minimalna odleg³o�æ nieprzekraczalnej linii zabudowy od:
a) krawêdzi jezdni drogi powiatowej 8 m,
b) skrajnej szyny toru 25 m,
c) cieków wodnych 10 m,
4) zakaz zadrzewiania w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 15 m od

skrajnej szyny toru,
5) dopuszczenie dokonywania nowych podzia³ów geode-

zyjnych pod warunkiem zapewnienia dostêpu do drogi publicz-
nej, podzielonych nieruchomo�ci oraz spe³nienia obowi¹zuj¹-
cych warunków, jakim winny odpowiadaæ budynki i ich usytu-
owanie,

6) dopuszczenie scalania dotychczasowych dzia³ek geo-
dezyjnych.

§7.1. Na terenie objêtym planem obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) sytuowanie wszystkich liniowych elementów infrastruk-
tury technicznej wraz z towarzysz¹cymi urz¹dzeniami pod zie-
mi¹, poza przy³¹czami do poszczególnych obiektów oraz z wyj¹t-
kiem tych, dla których wyznaczono odrêbne jednostki terenowe,

2) dopuszczenie lokalizacji urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic za zgod¹ Zarz¹dcy
Drogi i w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych oraz
przepisy szczegó³owe,

3) w uzasadnionych wzglêdami technicznymi b¹d� bez-
pieczeñstwa przypadkach, dopuszcza siê usytuowanie wybra-
nych elementów sieci poza uk³adem ulic,

4) w uzasadnionych wzglêdami technicznymi sytuacjach
dopuszcza siê lokalizacjê naziemnych kubaturowych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, np. trafostacji jako obiektów wbudo-
wanych w granicach jednostek terenowych, przeznaczonych na
inne funkcje.

2. W zakresie infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ na-
stêpuj¹ce ustalenia:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodê:
a) zaopatrzenie wsi w wodê poprzez wodoci¹g grupowy z

ujêciem w Kad³ubie,
b) zaopatrzenie w wodê poszczególnych posesji poprzez

istniej¹c¹ i projektowan¹ sieæ wodoci¹gowa zlokalizowan¹ w
najbli¿szej ulicy,

c) prowadzenie przewodów instalacji wodoci¹gowej na
zewn¹trz budynku przy uk³adaniu równoleg³ym lub ich skrzy¿o-
wania w odleg³o�ci od innych przewodów zgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami,

d) uzgadnianie warunków pod³¹czenia do sieci wodoci¹-
gowej z Zak³adem Gospodarki Komunalnej w Strzelcach Opol-
skich,

2) w zakresie odprowadzania �cieków:
a) odprowadzanie �cieków z poszczególnych obiektów i

posesji za pomoc¹ systemu odbioru �cieków do oczyszczalni
we wsi Kad³ub,

b) prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnej na
zewn¹trz budynku w odleg³o�ci od innych przewodów zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami,

c) do czasu zrealizowania sieci kanalizacyjnej sanitarnej,

odprowadzanie �cieków bytowo-gospodarczych do bezodp³y-
wowych zbiorników (szamb) lub indywidualnych oczyszczalni
�cieków mechaniczno-biologicznych pod warunkiem uzyskania
opinii Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Ochrony �rodowiska,

d) uzgadnianie warunków pod³¹czenia do sieci kanaliza-
cji sanitarnej z Zak³adem Gospodarki Komunalnej w Strzelcach
Opolskich,

3) w zakresie odprowadzania wód opadowych:
a) odprowadzanie wód deszczowych z posesji do gruntu,
b) odprowadzanie wód deszczowych z ulic, parkingów, pla-

ców i dojazdów- do istniej¹cej i projektowanej kanalizacji desz-
czowej. W przypadku zastosowania nawierzchni nieutwardzo-
nych lub czê�ciowo utwardzonych, np. a¿urowych, nale¿y odpo-
wiednio zabezpieczyæ �rodowisko gruntowo-wodne przed infil-
tracj¹ zanieczyszczeñ,

c) uwzglêdnienie wymagañ okre�lonych w przepisach
dotycz¹cych ochrony �rodowiska dla wód opadowych odprowa-
dzanych z pasa drogowego, placów i parkingów do ziemi lub
wód powierzchniowych,

4) w zakresie energii elektrycznej:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ poprzez pod³¹cze-

nie poszczególnych terenów, obiektów i posesji do sieci wiej-
skiej biegn¹cej wzd³u¿ najbli¿szej ulicy,

b) uzgadnianie warunków pod³¹czenia do sieci elektro-
energetycznej, projektów bran¿owych instalacji elektrycznej oraz
projektów budowlanych z Zak³adem Energetycznym w Opolu S.A.,

5) w zakresie zaopatrzenia w energiê ciepln¹:
a) dopuszcza siê indywidualny system zaopatrzenia w cie-

p³o pod warunkiem zastosowania urz¹dzeñ o wysokiej spraw-
no�ci grzewczej i niskim stopniu emisji zanieczyszczenia,

b) stosowanie ogrzewania opartego na gazie, oleju b¹d�
energii elektrycznej,

6) w zakresie ³¹czno�ci:
a) telefonizacja poprzez pod³¹czenie do telefonicznej sie-

ci kablowej, usytuowanej w s¹siaduj¹cych ulicach,
b) przy skrzy¿owaniach i zbli¿eniach linii kablowych z inny-

mi obiektami podziemnymi i nadziemnymi, z ruroci¹gami pod-
ziemnymi, z liniami kablowymi elektroenergetycznymi, z liniami
elektroenergetycznymi napowietrznymi i stacjami transformato-
rowymi spe³nianie warunków okre�lonych w obowi¹zuj¹cych
przepisach,

c) uzgadnianie warunków pod³¹czenia do sieci telekomu-
nikacyjnej z Zak³adem Telekomunikacji w Opolu,

7) w zakresie wywozu odpadów komunalnych:
a) gromadzenie odpadów na w³asnej posesji zgodnie z

obowi¹zuj¹cymi przepisami i systematyczne wywo¿enie przez
wyspecjalizowane s³u¿by na wysypisko gminne.

3. W przypadku kolizji nowego zagospodarowania z ist-
niej¹cymi elementami infrastruktury technicznej nale¿y je prze-
nie�æ lub odpowiednio zmodyfikowaæ po uzgodnieniu i na wa-
runkach okre�lonych przez w³a�ciwego operatora sieci.

§8. 1. Uk³ad komunikacyjny i zwi¹zane z nim tereny dzieli
siê na kategorie, dla których w dalszej czê�ci niniejszego ustê-
pu okre�la siê zasady zagospodarowania i urz¹dzenia:

1) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KL
(drogi lokalne), przeznaczonych na drogi powiatowe: nr 27-823 rela-
cji Kad³ub - Osiek, nr 27-807 relacji Strzelce Opolskie - Rozmierka -
Grodzisko - Kad³ub - Ozimek, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

a)  szeroko�æ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych 20 m,
b) modernizacja drogi nr 27-823 oraz przystosowanie do

parametrów minimum pi¹tej klasy technicznej wraz z korekt¹ ³uków
poziomych oraz modernizacj¹ skrzy¿owania z lini¹ kolejow¹ rela-
cji Kêdzierzyn Ko�le - Fosowskie w przysió³ku Kad³ubski Piec,
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c) stosowanie na skrzy¿owaniach naro¿nych �ciêæ linii
rozgraniczaj¹cych nie mniejszych ni¿ 5 m x 5 m,

d) dopuszczenie wprowadzenia zieleni,
e) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojowych dla

samochodów,
f) dopuszczenie wprowadzania podziemnych urz¹dzeñ

infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami §7uchwa³y,
g) dopuszczenie wprowadzania ekranów akustycznych w

pobli¿u i wzd³u¿ terenów mieszkaniowych,
2) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem

KD (drogi dojazdowe) przeznaczonych na drogi gminne, obo-
wi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

a) szeroko�æ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m,
b) stosowanie na skrzy¿owaniach naro¿nych �ciêæ linii

rozgraniczaj¹cych nie mniejszych ni¿ 5 m x 5 m,
c) dopuszczenie wprowadzenia zieleni oraz elementów

ma³ej architektury,
d) dopuszczenie organizowania stanowisk postojowych

dla samochodów,
e) dopuszczenie organizacji przestrzeni ulicy zarówno po-

przez wydzielenie jezdni jak i bez jej wydzielenia,
f) dopuszczenie wprowadzania podziemnych urz¹dzeñ

infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami §7uchwa³y,
3) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem

Kpr przeznaczonych na ci¹gi pieszo-rowerowe, obowi¹zuj¹ na-
stêpuj¹ce ustalenia:

a) wyznaczenie �cie¿ki rowerowej wzd³u¿ drogi powiato-
wej nr 27-807 na odcinku Strzelce Opolskie - Rozmierka - Gro-
dzisko - Kad³ub - Banatki,

b) szeroko�æ ci¹gu rowerowego 2,5 m,
c) utwardzenie nawierzchni,
d) dopuszczenie wprowadzania elementów zieleni oraz

elementów ma³ej architektury,
e) dopuszczenie wprowadzania podziemnych urz¹dzeñ

infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami §7uchwa³y,
f) dopuszczenie wprowadzania ograniczonego ruchu sa-

mochodowego o charakterze dojazdowym,
g) wprowadzanie na pozosta³e tereny przeznaczone dla

komunikacji tras rowerowych jako oznakowanych pasów ruchu,
uzupe³nionych odpowiednio przygotowanymi parkingami.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
KK przeznaczonym dla linii kolejowej nr 175 relacji Kêdzierzyn
Ko�le - Fosowskie wraz ze stacja kolejow¹, obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

1) zabezpieczanie wszelkich inwestycji w rejonie linii ko-
lejowej przed ha³asem, wstrz¹sami i wibracjami, iskrzeniem,
zadymieniem oraz promieniowaniem elektromagnetycznym,

2) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, urz¹dzeñ in-
frastruktury technicznej u podnó¿y skarp nasypów kolejowych,

3) zachowanie parametrów trójk¹ta widoczno�ci na wszyst-
kich skrzy¿owaniach jednopoziomowych dróg z lini¹ kolejow¹.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe

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

1) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem
MU, przeznaczonych dla funkcji mieszkaniowej oraz us³ug nie-
uci¹¿liwych, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna w uk³adzie dowolnym z us³ugami nieuci¹¿liwymi
wbudowanymi lub wolno stoj¹cymi,

b) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce: funkcje us³ugowe, np.
handlu, gastronomii, rzemios³a, produkcyjne, administracyjne,
zdrowia oraz turystyczne,

c) wysoko�æ nowo wznoszonych i modernizowanych bu-
dynków - dwie kondygnacje,

d) dopuszczenie wprowadzania dodatkowo poddasza u¿yt-
kowego oraz podpiwniczenia,

e) dach stromy dwu lub wielospadowy o pokryciu dachów-
kowym o k¹cie nachylenia po³aci 35-45o,

f) jednolite zagospodarowanie terenu przedpola dzia³ki
dla ci¹gu zabudowy wzd³u¿ ulicy, w tym ogrodzenia,

g) maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki, nie prze-
kraczaj¹ca 30 % powierzchni ca³kowitej dzia³ki,

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem
MR przeznaczonych dla funkcji mieszkaniowej zagrodowej,
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

a) wysoko�æ nowo wznoszonych i modernizowanych bu-
dynków - dwie kondygnacje,

b) dopuszczenie wprowadzania dodatkowo poddasza u¿yt-
kowego oraz podpiwniczenia,

c) dach stromy dwu lub wielospadowy o pokryciu dachów-
kowym o k¹cie nachylenia po³aci 35-45o,

d) zaleca siê jednolite zagospodarowanie terenu przed-
pola dzia³ki dla ci¹gu zabudowy wzd³u¿ ulicy, w tym ogrodzenia,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy dzia³ki, nie prze-
kraczaj¹ca 30 % powierzchni ca³kowitej dzia³ki,

f) dopuszczenie lokalizacji funkcji us³ugowych w kubatu-
rze budynków mieszkalnych,

g) dopuszczenie lokalizacji parkingów,

3) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem
MN przeznaczonych dla funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej,
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

a) wysoko�æ nowo wznoszonych i modernizowanych bu-
dynków - dwie kondygnacje,

b) dopuszczenie wprowadzania dodatkowo poddasza u¿yt-
kowego oraz podpiwniczenia,

c) dach stromy dwu lub wielospadowy o pokryciu dachów-
kowym o k¹cie nachylenia po³aci 35-45o,

d) jednolite zagospodarowanie terenu przedpola dzia³ki
dla ci¹gu zabudowy wzd³u¿ ulicy, w tym ogrodzenia,

e) powierzchnia zabudowy dzia³ki, nie przekraczaj¹ca 30 %
powierzchni ca³kowitej dzia³ki,

f) dopuszczenie lokalizacji funkcji us³ugowych w kubatu-
rze budynków mieszkalnych,

g) dopuszczenie lokalizacji parkingów,

4) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
UKs przeznaczonym dla istniej¹cego ko�cio³a z plebani¹:

a) dostosowanie kompozycji zieleni, ma³ej architektury i
nawierzchni do charakteru miejsca.

b) dopuszczenie tymczasowego zagospodarowania zwi¹-
zanego z organizowaniem uroczysto�ci sakralno-kulturalnych.

c) dopuszczenie wprowadzania miejsc parkingowych z
zieleni¹ towarzysz¹ca,

5) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbole UG
przeznaczonym na tereny us³ug gastronomii, obowi¹zuj¹ na-
stêpuj¹ce ustalenia:

a) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce: zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna zwi¹zana z dozorem funkcji podstawowej,

b) dopuszczenie wprowadzania innych rodzajów nieuci¹¿-
liwych us³ug,

c) dopuszczenie lokalizacji parkingów,
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6) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
UH przeznaczonym dla us³ug handlu, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

a) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce: zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna,

b) dopuszczenie wprowadzania innych nieuci¹¿liwych
us³ug,

c) dopuszczenie lokalizacji parkingów,

7) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem
UK przeznaczonych na us³ugi kultury, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

a) dopuszczenie wprowadzenie innych rodzajów nieuci¹¿-
liwych us³ug, np. o�wiaty, zdrowia, gastronomii, administracji
oraz turystyki i wypoczynku,

b) dopuszczenie lokalizacji parkingów,

8) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
U£ przeznaczonych dla us³ug ³¹czno�ci, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

a) dopuszczenie lokalizacji nowych urz¹dzeñ przeka�ni-
kowych s³u¿¹cych np. telefonii komórkowej,

b) wyposa¿enie terenu w odpowiednio skomponowan¹
zieleñ wysok¹ izolacyjn¹ w przypadku usytuowania przeka�nika,

c) dopuszczenie lokalizacji innych rodzajów nieuci¹¿liwych
us³ug,

9) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
UO przeznaczonym na us³ugi o�wiaty, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

a) dopuszczenie lokalizacji innych rodzajów nieuci¹¿liwych
us³ug,

b) wyposa¿enie terenu w odpowiednio skomponowan¹
zieleñ wysok¹ i nisk¹,

c) dopuszczenie lokalizacji parkingów,

10) teren oznaczony na rysunku planu symbolem UI prze-
znacza siê na tereny us³ug innych - stra¿ po¿arna,

11) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem US przeznaczonych dla funkcji sportu i rekreacji, obowi¹-
zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

a) dopuszczenie tymczasowego zagospodarowania tere-
nu zwi¹zanego z organizowaniem imprez sportowo-kulturalnych,

b) dopuszczenie lokalizacji innych rodzajów us³ug mog¹-
cych towarzyszyæ us³ugom sportu, rekreacji i wypoczynku,

c) dopuszczenie lokalizacji parkingów,

12) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem UR przeznaczonych na nieuci¹¿liwe us³ugi rzemie�lnicze,
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

a) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce: zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna,

b) dopuszczenie wprowadzania innych rodzajów nieuci¹¿-
liwych us³ug,

c) dopuszczenie lokalizacji parkingów,

13) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem UZ przeznaczonych na us³ugi zdrowia, obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

a) dopuszczenie lokalizacji innych rodzajów nieuci¹¿liwych
us³ug,

b) dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej na czê�ci lub
w ca³o�ci jednostek terenowych,

c) dopuszczenie lokalizacji parkingów,

14) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
UT przeznaczonym na us³ugi turystyki, sportu i wypoczynku,
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

a) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce: us³ugi handlu, gastrono-
mii oraz zieleñ urz¹dzona niska,

b) dopuszczenie lokalizacji miejsc parkingowych,

15) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
U przeznaczonym na us³ugi nieuci¹¿liwe, obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

a) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce: zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna zwi¹zana z dozorem funkcji podstawowej,

b) dopuszczenie lokalizacji parkingów,

16) na terenach oznaczonych na rysunku symbolem ZP
przeznaczonych na zieleñ parkow¹, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

a) dopuszczenie lokalizacji obiektów ma³ej architektury,
b) dopuszczenie lokalizacji parkingów pod warunkiem, ¿e

ich ³¹czna powierzchnia nie zajmie wiêcej ni¿ 20 % powierzchni
jednostki terenowej,

17) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem ZC przeznaczonych na zieleñ cmentarn¹, obowi¹zuj¹ na-
stêpuj¹ce ustalenia:

a) dopuszczenie lokalizacji us³ug nieuci¹¿liwych, np. han-
dlu, zwi¹zanych z obs³ug¹ cmentarza,

b) dopuszczenie tymczasowego zagospodarowania tere-
nu zwi¹zanego z organizowaniem uroczysto�ci sakralnych,

c) dostosowanie kompozycji zieleni, ma³ej architektury i
nawierzchni do charakteru miejsca,

d) dopuszczenie lokalizacji parkingów towarzysz¹cych,

18) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZL prze-
znacza siê pod zieleñ le�n¹,

19) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem Z£ prze-
znacza siê na zieleñ ³êgow¹,

20) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZLd
przeznacza siê pod dolesienia,

21) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem RP przeznaczonych pod u¿ytki rolne, obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

a) zakaz realizacji budynków,
b) wprowadzanie zadrzewieñ i zakrzewieñ �ródpolnych,
c) dopuszczenie lokalizacji urz¹dzeñ oraz sieci infrastruk-

tury technicznej,
d) zmeliorowanie terenów rolniczych, zw³aszcza przy rze-

ce Jemielnica,

22) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem W przeznaczonych pod wody otwarte, obowi¹zuj¹ nastê-
puj¹ce ustalenia:

a) pozostawienie ochronnego pasa ro�linnego o szero-
ko�ci minimum 5,0 m po obu stronach cieku i wokó³ zbiorników
wodnych, spe³niaj¹cego rolê korytarza ekologicznego,

b) dopuszczenie odbudowy, przebudowy, rozbudowy ist-
niej¹cych i realizacjê nowych urz¹dzeñ wodnych

c) dopuszczenie wykorzystania zbiorników na cele rekre-
acyjne i wypoczynkowe,

23) teren oznaczony symbolem WZ przeznacza siê na urz¹-
dzenia zaopatrzenia w wodê pitn¹ (ujêcia wody pitnej dla wsi
Kad³ub),
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24) na terenie oznaczonym na rysunku plany symbolem
WZ1 przeznaczonym na istniej¹ce ujêcie wody podziemnej ze
stref¹ ochrony bezpo�redniej, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustale-
nia:

a) zakaz u¿ytkowania gruntów do celów nie zwi¹zanych z
eksploatacj¹ ujêcia,

25) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem P przeznaczonych dla funkcji przemys³owej, obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce ustalenia:

a) dopuszczenie lokalizacji sk³adów i magazynów, us³ug
handlu, rzemios³a, urz¹dzeñ i obiektów obs³ugi komunikacji
samochodowej, np. stacji paliw, parkingów,

b) dopuszczenie rozbudowy terenów przemys³owych pod
warunkiem uregulowania gospodarki wodno-�ciekowej,

c) dopuszczenie czê�ciowego przeznaczenie terenu dla
funkcji mieszkaniowej dla zaspokojenia potrzeb w³a�ciciela
obiektów przemys³owych, sk³adów lub magazynów. W takim przy-
padku oddzia³ywanie obiektów przemys³owych na �rodowisko
nie mo¿e spowodowaæ przekroczenia standardów �rodowisko-
wych, wymaganych dla terenów mieszkaniowych,

d) ograniczenie uci¹¿liwo�ci prowadzonej aktywno�ci go-
spodarczej w zakresie emisji ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ
powietrza, substancji z³owonnych oraz niejonizuj¹cego promie-
niowania elektromagnetycznego do granic dzia³ki,

e) dopuszczenie lokalizacji podziemnych urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej zgodnie z ustaleniami §7uchwa³y,

26) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem S przeznaczonych na sk³ady i magazyny, obowi¹zuj¹ na-
stêpuj¹ce ustalenia:

a) dopuszczenie lokalizacji sk³adów i magazynów, us³ug
handlu, rzemios³a, urz¹dzeñ i obiektów obs³ugi komunikacji
samochodowej, np. stacji paliw, parkingów.

b) dopuszczenie rozbudowy terenów przemys³owych pod
warunkiem uregulowania gospodarki wodno-�ciekowej,

c) dopuszczenie czê�ciowego przeznaczenia terenu dla
funkcji mieszkaniowej dla zaspokojenia potrzeb w³a�ciciela
obiektów przemys³owych, sk³adów lub magazynów. W takim przy-
padku oddzia³ywanie obiektów przemys³owych na �rodowisko
nie mo¿e spowodowaæ przekroczenia standardów �rodowisko-
wych, wymaganych dla terenów mieszkaniowych,

d) ograniczenie uci¹¿liwo�ci prowadzonej aktywno�ci go-
spodarczej w zakresie emisji ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ
powietrza, substancji z³owonnych oraz niejonizuj¹cego promie-
niowania elektromagnetycznego do granic dzia³ki,

e) dopuszczenie lokalizacji podziemnych urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej zgodnie z ustaleniami §7uchwa³y,

27) teren oznaczony na rysunku planu symbolem NO prze-
znacza siê pod oczyszczalniê �cieków,

28) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
EW przeznaczonym na ma³¹ elektrowniê wodn¹ na rzece Je-
mielnicy, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

a) wysoko�æ piêtrzenia nie przekraczaj¹ca 1 m wysoko�ci,

29) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
UZ, US, ZP przeznaczonym na dom opieki spo³ecznej dla dzieci
wraz z funkcjami towarzysz¹cymi, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

a) przeznaczenie podstawowe: dom opieki spo³ecznej dla
dzieci,

b) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce: tereny sportu i rekreacji,
zieleñ parkowa,

c) dopuszczenie dzia³alno�ci zwi¹zanej z terapi¹ zajêcio-
w¹,

d) dopuszczenie tymczasowego zagospodarowania tere-
nu zwi¹zanego z organizowaniem imprez sportowo-kulturalnych,

e) dopuszczenie lokalizacji innych rodzajów us³ug mog¹-
cych towarzyszyæ us³ugom zdrowia, sportu i rekreacji,

f) dopuszczenie lokalizacji parkingów.

ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe

§ 10. Stawka procentowa, o której mowa w art.10 ust.3
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym- wynosi 5%. W od-
niesieniu do gruntów bêd¹cych w³asno�ci¹ gminy, jednorazo-
wa op³ata w przypadku zbycia nieruchomo�ci nie bêdzie pobie-
rana.

§ 11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Strze-
lec Opolskich.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Gerhard Bartodziej
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Na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz.1060,
2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971; 2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady
Gminy w Prószkowie Nr VIII/58 /2003 z dnia 2 czerwca 2003 r.
zarz¹dzam:

§ 1. Przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
Gminy  w Prószkowie :

- w 3 mandatowym Okrêgu wyborczym Nr 5, w którym na
wakuj¹cy mandat wybierany bêdzie 1 radny.

§ 2. Datê wyborów wyznacza siê na dzieñ 31 sierpnia 2003 r.

1000

  ZARZ¥DZENIE NR  72/03
WOJEWODY OPOLSKIEGO

 z dnia 10 czerwca 2003 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w  Prószkowie.

§ 3. Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynno�ci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw, okre�la kalendarz wybor-
czy, stanowi¹cy za³¹cznik  do zarz¹dzenia.

§ 4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia  og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

WOJEWODA OPOLSKI
   El¿bieta Rutkowska

Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 72/03

Wojewody Opolskiego
z dnia 10 czerwca 2003 r.KALENDARZ  WYBORCZY

Termin wykonania czynno�ci wyborczej Tre�æ czynno�ci

do 02.07.2003 r.

 

- podanie do publicznej wiadomo�ci zarz¹dzenia Wojewody Opolskiego o przeprowadzeniu
wyborów uzupe³niaj¹cych,

do 12.07.2003 r.

 

- podanie do publicznej wiadomo�ci, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach

okrêgu wyborczego oraz  o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej,

do 17.07.2003 r.

 

- powo³anie przez  Komisarza Wyborczego w Opolu I  Gminnej Komisji Wyborczej w

Prószkowie,

do 01.08.2003 r.
do godz. 24.00

- zg³aszanie Gminnej  Komisji Wyborczej list kandydatów  na radnych,

do 10.08.2003 r.

 

- powo³anie przez Wójta Obwodowej Komisji Wyborczej,
- podanie do publicznej wiadomo�ci, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach

obwodu g³osowania oraz  o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej,

do 16.08.2003 r.

 

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej  Komisji Wyborczej  o zarejestrowanych listach

kandydatów na radnych zawieraj¹cych numery list, dane o kandydatach umieszczone w
zg³oszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list,

do 17.08.2003 r.
 

- sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie  Gminy,

     30.08.2003 r.

 

- przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców,

31.08.2003 r.
godz.6.00-20.00

 

- g³osowanie.

Uwaga:
Je¿eli koniec terminu do wykonania czynno�ci okre�lonej w kalendarzu wyborczym przypada na dzieñ ustawowo wolny od

pracy, to termin up³ywa pierwszego roboczego dnia po tym dniu./art.205 Ordynacji wyborczej/
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