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Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r.
o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i  zbiorowym odprowadzaniu
�cieków  (Dz. U. Nr 72, poz. 747;  2002 r.  Nr 113,  poz. 984) -
Rada Gminy Chrz¹stowice uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala  siê  Regulamin dostarczania  wody  obo-
wi¹zuj¹cy w Gminie Chrz¹stowice, stanowi¹cy  za³¹cznik do ni-
niejszej  uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Ginter Barucki

                                                   Za³¹cznik
do uchwa³y Nr  VIII/40/2003

                                              Rady Gminy Chrz¹stowice
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

R e g u l a m i n
  d o s t a r c z a n i a   w o d y

w   G m i n i e  C h r z ¹ s t o w i c e

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrze-
nia w wodê realizowanego przez "Aqvador" Sp. z o.o. w Dêbskiej
Ku�ni, ul. Kolonia 22 na terenie Gminy Chrz¹stowice.

2. Poprzez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê
dzia³alno�æ polegaj¹c¹ na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarcza-
niu wody za po�rednictwem urz¹dzeñ wodoci¹gowych, stano-
wi¹cych  mienie komunalne Gminy Chrz¹stowice.

3. Ilekroæ w Regulaminie niniejszym u¿ywa siê okre�leñ
"ustawa", nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê (Dz. U. Nr 72
poz. 747  z  pó�n. zm.).

§ 2. Odbiorca us³ug w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowych w zakresie zbio-
rowego zaopatrzenia w wodê na podstawie zawartej umowy.

§ 3. 1. "Aqvador" Sp. z o. o. w Dêbskiej Ku�ni wykonuje
swoj¹ dzia³alno�æ w oparciu  o zezwolenie na prowadzenie zbio-
rowego zaopatrzenia w wodê, udzielone decyzj¹ Zarz¹du Gminy
Chrz¹stowice, Nr  GKM/703/5/02, z dnia 25 czerwca  2002 r.

2. Dostarczanie wody odbywa siê na podstawie umowy o
zaopatrzeniu w wodê,  zawartej miêdzy "Aqvador" Sp. z o. o. w
Dêbskiej Ku�ni a ODBIORC¥, która ma charakter umowy cywil-
no - prawnej.

Rozdzia³ II
Zawieranie umów

§ 4. 1. Zawarcie umowy nastêpuje na pisemny wniosek
osoby, której nieruchomo�æ zosta³a przy³¹czona do sieci.

2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³
prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma
byæ dostarczona woda,a w uzasadnionych  przypadkach  z osob¹,
która korzysta z nieruchomo�ci o nieuregulowanym stanie praw-
nym.

3. Je¿eli nieruchomo�æ zabudowana jest budynkami wie-
lolokalowymi, umowa zawierana jest z w³a�cicielem budynku
lub zarz¹dc¹ nieruchomo�ci wspólnej.

4. Na wniosek w³a�ciciela lub zarz¹dcy budynku wielolo-
kalowego, o którym mowa w ust. 3, "Aqvador" Sp. z o. o. w Dêb-
skiej Ku�ni zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami,
je¿eli s¹ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:

1) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane wo-
domierze zgodnie  z obowi¹zuj¹cymi warunkami technicznymi
w sposób uzgodniony z "Aqvador"  Sp. z o.o. w Dêbskiej Ku�ni,

2) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
3) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wska-

zañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzem zainstalo-
wanym w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania,
co winien udokumentowaæ stosownymi zgodami lokatorów,

4) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania do-
starczenia wody do lokalu bez zak³ócenia dostaw w pozosta³ych
lokalach.

Za zgod¹ "Aqvador" Sp. z o. o. w Dêbskiej Ku�ni mog¹ byæ
zawarte umowy na dostawê wody z osobami korzystaj¹cymi z
lokali, gdy nie s¹ spe³nione wymagania okre�lone  w  § 4, ust. 4.

§  5. Umowa o zaopatrzenie w wodê zawiera w szczegól-
no�ci postanowienia dotycz¹ce:

- ilo�ci i jako�ci �wiadczonych us³ug wodoci¹gowych ,
- sposobu i terminów rozliczeñ,
- praw i obowi¹zków stron umowy,
- procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych,

w tym dokumentów upowa¿niaj¹cych do wstêpu na teren nieru-
chomo�ci i do pomieszczeñ Odbiorcy us³ug,

- ustaleñ zawartych w zezwoleniu Zarz¹du Gminy na pro-
wadzenie zaopatrzenia w wodê,

- okresu obowi¹zywania umowy, warunków wypowiedze-
nia oraz odpowiedzialno�ci stron za niedotrzymanie warunków
umowy.

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

2. Umowa winna dopuszczaæ jej rozwi¹zanie za wypowie-
dzeniem lub za porozumieniem stron.

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

4. Wyga�niêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez
"Aqvador" Sp. z o. o. w Dêbskiej Ku�ni �rodków technicznych
uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.
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Uchwa³a  Nr  VIII  / 40 / 2003
Rady Gminy Chrz¹stowice

z dnia  29 kwietnia 2003 r.

w  sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody,  obowi¹zuj¹cego  na terenie Gminy Chrz¹stowice.
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Rozdzia³ III
Poziom us³ug �wiadczonych przez przedsiêbiorstwo

"Aqvador" Sp. z o. o.

§ 7. 1. "Aqvador" Sp. z o. o. w Dêbskiej Ku�ni ma obowi¹-
zek zapewniæ zdolno�æ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych
do realizacji dostaw w wymaganej ilo�ci pod odpowiednim ci-
�nieniem oraz dostawy wody w sposób ci¹g³y i niezawodny, a
tak¿e zapewniæ nale¿yt¹ jako�æ dostarczanej wody, zgodnie  z
wymogami  rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z  dnia 19 listopa-
da  2002 r.  w sprawie  wymagañ  dotycz¹cych  jako�ci  wody
przeznaczonej  do spo¿ycia przez ludzi (Dz. U.  Nr 203, poz. 1718).

2. Wymagane ci�nienie wody okre�laj¹ przepisy w spra-
wie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadaæ bu-
dynki.

3. Woda do picia i na potrzeby gospodarcze winna odpo-
wiadaæ jako�ciowo wymaganiom okre�lonym przez ministra
zdrowia.

§ 8. "Aqvador" Sp. z o. o. zobowi¹zana jest do zapewnienia
prawid³owej eksploatacji posiadanej sieci wodoci¹gowej i hy-
drantów ulicznych.

§  9. W razie przerwy w dostawie wody "Aqvador" Sp. z o. o.
powinna zapewniæ zastêpczy punkt poboru wody i poinformo-
waæ Odbiorcê o jego lokalizacji.

§ 10. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w do-
stawie wody "Aqvador" Sp. z o. o.  powinna poinformowaæ Od-
biorców w sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej na dwa dni
przed planowanym terminem.

§ 11. 1. "Aqvador" Sp. z o. o.  zobowi¹zana jest do zainsta-
lowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza g³ównego wraz z
zaworem g³ównym.

2. Zawór g³ówny za wodomierzem jest miejscem wydania
rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak równie¿ miejscem
rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.

Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ

§ 12. 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê s¹
prowadzone przez "Aqvador" Sp. z o. o. z Odbiorcami us³ug na
podstawie okre�lonych  w taryfach cen i stawek op³at oraz ilo�ci
dostarczanej wody.

2. Taryfy, o których mowa w p. 1, zatwierdzane s¹ przez
Radê Gminy i obowi¹zuj¹ przez 1 rok od daty ich zatwierdzenia.

3. "Aqvador" Sp. z o. o. og³asza zatwierdzone taryfy w miej-
scowej prasie, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, w terminie do
7 dni przed dniem wej�cia ich w ¿ycie.

4. Przepis ust. 3  obowi¹zuje w przypadku, gdy Rada Gmi-
ny nie podejmie uchwa³y dotycz¹cej taryfy w ustawowym termi-
nie, okre�lonym w art. 24 ustawy.

§ 13. 1. Ilo�æ dostarczonej wody ustala siê na podstawie
odczytu wodomierza g³ównego.

2. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali w
budynkach wielolokalowych ilo�æ dostarczanej wody ustala siê
na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzglêdnie-
niem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy  odczytem na wodomierzu
g³ównym   a sum¹ odczytów z wodomierzy lokalowych lub miesz-
kaniowych.

§ 14. W przypadku braku wodomierza ilo�æ zu¿ytej wody
okre�la siê na podstawie norm zu¿ycia, ustalonych rozporz¹-

dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w spra-
wie okre�lenia przeciêtnych norm zu¿ycia wody (Dz. U. Nr 8
poz.70).

§ 15. W przypadku awarii wodomierza  g³ównego, o ile
ustawa nie stanowi inaczej, ilo�æ pobranej wody ustala siê na
podstawie przeciêtnego zu¿ycia wody z ostatnich trzech miesiê-
cy przed stwierdzeniem niesprawno�ci wodomierza, a gdy to
jest niemo¿liwe, to na podstawie  zu¿ycia w analogicznym okre-
sie roku poprzedniego, lub na podstawie norm zu¿ycia wody.

§ 16. Odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹
wodê w terminie okre�lonym w fakturze, który nie mo¿e byæ krót-
szy ni¿ 14 dni od daty jej dostarczenia.

§ 17. 1. Strony okre�laj¹ w umowie okres obrachunkowy
oraz skutki niedotrzymania terminu zap³aty, jak równie¿ sposób
uiszczenia op³at.

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

§ 18. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostar-
czenie wody.

§ 19. 1. Za wodê zu¿yt¹ na cele przeciwpo¿arowe, "Aqva-
dor" Sp. z o. o. obci¹¿y Gminê na podstawie cen i stawek usta-
lonych w taryfie.

2. Szacunkowe ilo�ci wody zu¿ytej do tych celów wymaga-
j¹ potwierdzenia przez w³a�ciwe jednostki Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej.

Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czenia do sieci

§ 20. Spó³ka wodoci¹gowa jest zobowi¹zana przy³¹czyæ
do sieci nieruchomo�æ osoby ubiegaj¹cej siê do przy³¹czenia,
je¿eli s¹ spe³nione warunki okre�lone w tym rozdziale oraz ist-
niej¹ techniczne mo¿liwo�ci �wiadczenia us³ug. Mo¿liwo�ci te
uwarunkowane s¹ usytuowaniem nieruchomo�ci wzglêdem
sieci oraz zdolno�ci¹ dostawy wody z istniej¹cej sieci wodoci¹-
gowej.

§ 21.1. Przy³¹czenie nieruchomo�ci do sieci wodoci¹go-
wej odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹cze-
nie. Wzór i zawarto�æ wniosku ustala Spó³ka.

Do wniosku Odbiorca do³¹cza:
- dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do nieruchomo-

�ci,
- mapê okre�laj¹c¹ usytuowanie nieruchomo�ci wzglê-

dem sieci wodoci¹gowej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ uzbro-
jenia terenu.

2. Spó³ka po otrzymaniu wniosku wydaje Odbiorcy warun-
ki techniczne na przy³¹czenie nieruchomo�ci do sieci wodoci¹-
gowej.

3. Warunkiem przyst¹pienia do robót przy³¹czeniowych jest
wcze�niejsze uzgodnienie   z  Spó³k¹ dokumentacji technicznej.

§ 22. 1. Odbiorca realizuje na swój koszt przy³¹cze wodo-
ci¹gowe, tj. przewód ³¹cz¹cy sieæ wodoci¹gow¹ z wewnêtrzn¹
instalacj¹ wodoci¹gow¹ w nieruchomo�ci Odbiorcy wraz  z za-
worem za wodomierzem g³ównym, pomieszczenie przewidzia-
ne do lokalizacji wodomierza g³ównego, lub studniê wodomie-
rzow¹.

2. Spó³ka dokonuje protokolarnego odbioru wykonanych
robót i spisuje umowê na dostawê wody.
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Rozdzia³ VI
Prawa i obowi¹zki Przedsiêbiorstwa i Odbiorcy po przy-

³¹czeniu do sieci

§ 23. "Aqvador" Sp. z o. o. winna zapewniæ Odbiorcom na-
le¿yty poziom us³ugi a szczególnie winna wyodrêbniæ stanowi-
sko pracy do spraw obs³ugi klienta.

§ 24. "Aqvador" Sp. z o. o. zobowi¹zana jest do udzielania
na ¿yczenie klienta lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji do-
tycz¹cej realizacji us³ugi a przede wszystkim informacji taryfo-
wych.

§ 25. "Aqvador" Sp. z o. o. winna reagowaæ mo¿liwie nie-
zw³ocznie na zg³oszone reklamacje nie d³u¿ej jednak ni¿ w ci¹gu
2 dni.

§  26. W przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug
zaopatrzenia w wodê "Aqvador" Sp. z o. o. winna uprzedziæ Od-
biorców w sposób zwyczajowo przyjêty.

§ 27. "Aqvador" Sp. z o. o.  ma prawo odmówiæ przy³¹czenie
do sieci je�li przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania zgody
"Aqvador" Sp. z o. o. b¹d� zosta³o wykonane niezgodnie   z wyda-
nymi warunkami technicznymi.

§ 28. "Aqvador" Sp. z o. o.  ma prawo odmówiæ zawarcia
umowy na dostawê wody, gdy wnioskodawca nie spe³nia warun-
ków okre�lonych w §  4 niniejszego Regulaminu.

§ 29. "Aqvador" Sp. z o. o. mo¿e odci¹æ dostawê wody w
przypadkach okre�lonych w art. 8 ust. 1 ustawy.

§ 30. "Aqvador" Sp. z o. o. poprzez swoich uprawnionych
przedstawicieli ma prawo wstêpu na teren nieruchomo�ci lub
do pomieszczeñ ka¿dego, kto korzysta z us³ug, w celu przepro-
wadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza g³ów-
nego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania
badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹du i napraw urz¹-
dzeñ posiadanych przez "Aqvador" Sp. z o. o.

§ 31. Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w wodê
winien wyst¹piæ z wnioskiem   o zawarcie umowy do "Aqvador"
Sp. z o. o. w Dêbskiej Ku�ni.

§ 32. Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie wo-
domierzy i urz¹dzeñ pomiarowych równie¿ poprzez ich odpowied-
nie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skut-
kami niskich temperatur, a tak¿e prawid³owe utrzymanie studzienki
czy te¿ pomieszczenia, w którym s¹ zamontowane.

§ 33. Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiasto-
wego powiadamiania "Aqvador" Sp. z o. o. o wszelkich stwier-
dzonych uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia
pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.

§ 34. Odbiorca zobowi¹zany jest do powiadamiania "Aqva-
dor" Sp. z o. o. o zmianach w³asno�ciowych nieruchomo�ci lub
zmianach u¿ytkownika lokalu.

§ 35. Odbiorca winien powiadomiæ "Aqvador" Sp. z o. o. o
wszelkich zmianach technicznych  w instalacji wewnêtrznej,
które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.

§ 36. Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regu-
lowania nale¿no�ci za dostawê wody.

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

Rozdzia³  VII
Mo¿liwo�æ dostêpu do us³ug wodoci¹gowych

§ 38. Informacje dotycz¹ce dostêpu do us³ug wodoci¹-
gowych przyszli Odbiorcy mog¹ uzyskaæ w:

Urzêdzie Gminy, który udostêpnia nieodp³atnie wgl¹d w:
- studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
- regulamin dostarczania wody,
- zezwolenie Gminy na prowadzenie zbiorowego zaopa-

trzenia w wodê,
lub Przedsiêbiorstwie, które udostêpnia nieodp³atnie

wgl¹d w:
- wieloletnie plany rozwoju,
- regulamin dostarczania wody,
- zezwolenie Gminy na prowadzenie zbiorowego zaopa-

trzenia w wodê.

Rozdzia³ VIII
Tryb postêpowania w przypadku niedotrzymania ci¹-

g³o�ci us³ug i odpowiednich   parametrów wody

 §  39. 1. "Aqvador" Sp. z o.o. zobowi¹zana jest do udzie-
lania Odbiorcom informacji dotycz¹cych  wystêpuj¹cych zak³ó-
ceñ w zaopatrzeniu w wodê i awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych.

2. Wstrzymanie dostawy wody mo¿e nast¹piæ bez uprzed-
niego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach  gdy wystê-
puj¹ warunki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia    i �ro-
dowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce �wiadczenie us³ug.

3.  O wstrzymaniu dostawy wody, o którym mowa w ust. 2
"Aqvador",  informuje Odbiorców   niezw³ocznie w sposób  zwy-
czajowo przyjêty.

Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe

§ 40. Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹ Nr VIII
/ 40 / 2003 Rady Gminy Chrz¹stowice z dnia  29 kwietnia 2003 r.

§ 41. W sprawach nie objêtych niniejszym Regulami-
nem,  obowi¹zuj¹ przepisy prawa,  a w szczególno�ci ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
(Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pó�n. zm.) wraz z przepisami wykonaw-
czymi wydanymi na podstawie wymienionej ustawy.

§ 42. Niniejszy Regulamin podany zostanie do publicz-
nej wiadomo�ci poprzez rozplakatowanie na tablicach og³o-
szeñ we wszystkich miejscowo�ciach Gminy Chrz¹stowice.
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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 z pó�n. zm.),
art. 18 ust.  2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z  pó�n. zm.)- Rada
Miejska w Dobrodzieniu uchwala ,co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê plan sieci publicznych szkó³ podstawowych
i gimnazjum prowadzonych przez miasto i gminê Dobrodzieñ
oraz granice ich obwodów:

1. Publiczna Szko³a Podstawowa im. Powstañców �l¹-
skich w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 49 z klasami I-VI wraz ze
Szko³¹ Filialn¹ w G³ówczycach,  ul. Dobrodzieñska 1 z klasami
I-VI i oddzia³em przedszkolnym:

a) obwód szko³y w Dobrodzieniu obejmuje: miasto Dobro-
dzieñ i wie� B³achów;

b) obwód szko³y filialnej w G³ówczycach obejmuje wsie:
Gos³awice, G³ówczyce, Zwóz, Rêdzina.

2. Publiczna Szko³a Podstawowa w Szemrowicach, ul. Wiej-
ska 2 z klasami I-VI:

obwód szko³y obejmuje wsie: Klekotna, Kocury, Bzionków,
 Malichów, Rzêdowice, Szemrowice, War³ów.

3. Publiczna Szko³a Podstawowa im. Marii Konopnickiej w
Pludrach, ul. Wyzwolenia 4 z klasami I-VI wraz ze Szko³¹ Filialn¹
w Bzinicy Starej, ul. Karola Miarki 2 z klasami I-VI:

a) obwód szko³y w Pludrach obejmuje wsie: Kopina, Lisz-
czok, Pietraszów, Pi³a i Pludry;
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Uchwa³a Nr  VIII / 48 / 03
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 23 maja 2003 r.

w sprawie ustalenia sieci i obwodów publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez
Gminê Dobrodzieñ.

b) obwód szko³y filialnej w Bzinicy Starej obejmuje wsie:
Bzinica Nowa, Bzinica Stara, B¹ki, Kolejka.

4. Publiczna Szko³a Podstawowa w Turzy, ul. Kolejowa 27
z klasami I-VI:

obwód szko³y obejmuje wsie: D¹browica, My�lina, Turza,
 Makowczyce, Ligota Dobrodzieñska.

5. Publiczne Gimnazjum w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 17
obwód szko³y obejmuje: miasto Dobrodzieñ oraz wsie: B¹ki.
B³achów, Bzinica Nowa, Bzinica Stara, Bzionków, D¹browica,
Gos³awice, G³ówczyce, Klekotna, Kocury, Kolejka, Kopina, Li-
gota Dobrodzieñska, Liszczok, Makowczyce, Malichów, My�lina,
Pietraszów, Pi³a, Pludry, Rêdzina, Rzêdowice, Szemrowice, Tu-
rza, War³ów i Zwóz.

§ 2. Traci moc uchwa³a  Nr VIII/51/99 Rady Miejskiej z dnia
27 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkó³
podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez miasto i gmi-
nê Dobrodzieñ.

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

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrze�nia 2003 r.,
po uprzednim opublikowaniu  w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Joachim Kiwic

Rada Miejska w Dobrodzieniu dzia³aj¹c na podstawie
art. 6 ust. 2 w zwi¹zku z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 wrze�nia
1996r. o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr
132, poz. 622 z pó�n. zm.) uchwala, co nastêpuje :

§ 1.Ustala siê górne stawki op³at ponoszone przez w³a�ci-
cieli nieruchomo�ci za ni¿ej wskazane us³ugi wykonywane przez
zak³ad bêd¹cy gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹- Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w zakresie odbierania
odpadów komunalnych, w nastêpuj¹cych wysoko�ciach:

1) z tytu³u wywozu odpadów komunalnych z pojemników
                                                                    110 l - 7,00 z³ / szt.
2) z tytu³u sk³adowania odpadów komunalnych sta³ych na

sk³adowisku odpadów w B³achowie - 12,00 z³ /m3 dla mieszkañ-
ców Gminy Dobrodzieñ.
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Uchwa³a   Nr  VIII/51/2003
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

  z dnia  23 maja 2003r.

w sprawie ustalenia górnych stawek op³at ponoszonych przez w³a�cicieli nieruchomo�ci za us³ugi wykonywane
przez zak³ad bêd¹cy gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

§ 2. Ustala siê górn¹ stawkê op³at ponoszon¹ przez przed-
siêbiorcê posiadaj¹cego zezwolenie na prowadzenie dzia³al-
no�ci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³a�ci-
cieli z terenu gminy i ich sk³adowania - 30,00 z³/ m3.

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

§ 4. Uchwa³a wchodzi  w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej opubli-
kowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
 Rady Miejskiej
Joachim  Kiwic
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Uchwa³a Nr VIII/54/03
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

 z dnia 23 maja 2003r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXXI/187/97 z dnia 30 grudnia 1997r. w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania
czysto�ci i porz¹dku na terenie miasta i gminy Dobrodzieñ.

Na podstawie art.19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowa-
dzeniu �cieków (Dz.U. Nr 72 poz.747, 2002 r. Nr 113 poz.984),
Rada Miejska w Gorzowie �l¹skim uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odprowa-
dzania �cieków, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gorzo-
wa �l¹skiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
   Roman Neugebauer
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Uchwa³a  Nr  V / 20 /2003
Rady Miejskiej w Gorzowie �l¹skim

z dnia 7 maja 2003r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia �cieków.

R E G U L A M I N

dostarczania wody i odprowadzania �cieków
obowi¹zuj¹cy na terenie Gminy Gorzów �l¹ski

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1.1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopa-
trzenia w wodê oraz zbiorowego odprowadzenia �cieków, re-
alizowanych przez Zak³ad Us³ug Komunalnych w Gorzowie �l.
na terenie Gminy Gorzów �l¹ski.

2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia-
³alno�æ polegaj¹ca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu
wody.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z pó�n. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996r. o utrzy-
maniu czysto�ci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 z
pó�n. zm.) - Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala co nastêpuje:

§ 1. W § 7 Rozdzia³u  V za³¹cznika do uchwa³y punkt II otrzy-
muje brzmienie:

"II. Dwukrotnie w ci¹gu roku tj. na wiosnê i jesieñ na terenie
Gminy przeprowadza siê deratyzacjê."

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Joachim  Kiwic
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3. Przez zbiorowe odprowadzenie �cieków rozumie siê
dzia³alno�æ polegaj¹c¹ na odprowadzeniu �cieków do Przepom-
powni �cieków w Gorzowie �¹skim.

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

§ 2. 1. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego Regula-
minu jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug   wodoci¹gowo-kanalizacyj-
nych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê  lub zbioro-
wego odprowadzania �cieków na podstawie umowy, zwany dalej
"Odbiorc¹"

2 . Prowadz¹cym dzia³alno�æ w zakresie zbiorowego za-
opatrzenia w wodê oraz zbiorowego odprowadzania �cieków
jest Zak³ad Us³ug komunalnych w Gorzowie �l¹skim, zwany
dalej  "Zak³adem".

Rozdzia³ II
Warunki przy³¹czenia do sieci

§ 3.1. Warunki przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i ka-
nalizacyjnej Zak³ad wydaje   na pisemny wniosek  Odbiorcy.

2. Do wniosku Odbiorca ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie do
sieci za³¹cza:

a) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z
nieruchomo�ci, której dotyczy wniosek,

b) aktualn¹ mapê sytuacyjn¹ ,okre�laj¹c¹ usytuowanie
nieruchomo�ci wzglêdem istniej¹cej sieci wodoci¹gowej   i
kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.

§ 4. Warunki techniczne okre�laj¹:

1. W zakresie dostawy wody:
    a) sposób wykonania  przy³¹czenia do sieci g³ównej,
    b) warunki jakim powinien odpowiadaæ materia³ , z któ-

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

przegrodê budowlan¹,
    e) sposób przeprowadzenia próby szczelno�ci po³¹-

czeñ,
    f) warunki odbioru technicznego przy³¹cza i robót zani-

kaj¹cych.

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

g³ównego,
     b) materia³, z którego powinno byæ wykonane przy³¹cze,
    c) sposób po³¹czenia poszczególnych elementów,
    d) spadki przewodu przy³¹cza kanalizacyjnego,
    e) granice podzia³u odpowiedzialno�ci Odbiorcy i Za-

k³adu,
     f) warunki wykonania prób szczelno�ci,
     g) warunki wykonania i odbioru robót zanikaj¹cych.

§ 5. Umowa o przy³¹czenie do sieci w szczególno�ci okre-
�la:

1. Strony zawieraj¹ce umowê,

2. Sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony
oraz kontroli dotrzymywania wymagañ okre�lonych w warun-
kach przy³¹czenia,

3. Terminy :
    a) zakoñczenia budowy przy³¹cza oraz terminy przepro-

wadzenia niezbêdnych prób i  odbiorów czê�ciowych,
    b) przeprowadzenie prób koñcowych  i koñcowego od-

bioru przy³¹cza,
    c) rozpoczêcia zaopatrzenia w wodê i odprowadzenia

�cieków .

4. Odpowiedzialno�æ stron za niedotrzymanie warunków
umowy o przy³¹czenie.

§ 6. Przed podpisaniem umowy na dostawê wody o od-
prowadzenie �cieków Zak³ad dokona odbioru wykonanego przy-
³¹czenia pod k¹tem spe³nienia warunków technicznych.

Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów  z odbior-

cami us³ug

§ 7.1. Zawarcie umowy nastêpuje na pisemny wniosek
osoby, której nieruchomo�æ zosta³a pod³¹czona do sieci.

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

2. Umowa winna okre�laæ mo¿liwo�æ jej rozwi¹zania, w
przypadkach okre�lonych przepisami Kodeksu cywilnego oraz
art.8 ustawy.

3.   Umowa zawarta na czas nieokre�lony, winna dopusz-
czaæ jej rozwi¹zanie przez strony umowy za wypowiedzeniem
lub na zgodny wniosek stron.

4.   Rozwi¹zanie lub wyga�niêcie umowy skutkuje zasto-
sowaniem przez Zak³ad �rodków  technicznych uniemo¿liwiaj¹-
cych dalsze korzystanie z us³ug.

§ 9.W umowach dotycz¹cych odprowadzania �cieków
Zak³ad uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia
ministra w³a�ciwego do spraw gospodarki przestrzennej i miesz-
kaniowej, wydanego na podstawie art.11 ustawy.

§ 10. Zak³ad ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na do-
stawê wody lub odprowadzanie �cieków, gdy wnioskodawca
nie spe³ni warunków okre�lonych w art.6 ustawy.

Rozdzia³ IV
Obowi¹zki Zak³adu

§ 11. 1. Zak³ad  zapewnia prawid³ow¹ eksploatacjê posia-
danej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej .

2. Minimaln¹ ilo�æ dostarczanej wody strony winny okre-
�liæ w umowie.

3. Wymagane ci�nienie wody okre�laj¹ przepisy w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki.

4. Woda do picia i na potrzeby gospodarcze winna odpowia-
daæ jako�ciowo wymaganiom okre�lonym przez ministra zdrowia.

5.   Zak³ad zobowi¹zany jest do informowania Burmistrza
Gorzowa �l¹skiego o jako�ci wody    przeznaczonej do spo¿ycia.

§ 12. 1. Zak³ad instaluje i utrzymuje u Odbiorcy wodomierz
g³ówny wraz z zaworem g³ównym.
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2. Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem wyda-
nia rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak równie¿ miej-
scem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.

3. Miejscem odbioru �cieków jest miejsce pod³¹czenia
sieci wewnêtrznej instalacji kanalizacyjnej z sieci¹ kanalizacyjn¹,
tj. pierwsza studzienka licz¹c od strony budynku, a w przypadku
jej braku, granica nieruchomo�ci.

Rozdzia³ V
Przerwy i ograniczenia w ci¹g³o�ci us³ug

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

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

piecznym dla zdrowia,
3) potrzeby zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów

p/po¿arowych,
4) zaniku energii elektrycznej na ujêciu lub pompowniach

- niezawinionych przez Zak³ad,
5) konieczno�ci usuwania awarii,
6) konieczno�ci prowadzenia niezbêdnych napraw urz¹-

dzeñ zaopatrzenia w wodê,
7) uszkodzenia instalacji, gro¿¹cego niebezpieczeñstwem,
8) wyst¹pienia nadzwyczajnych zagro¿eñ,
2. Wyst¹pienie przerwy w odbiorze �cieków mo¿e mieæ

miejsce w nastêpuj¹cych przypadkach:
1) wykonywania planowanych prac konserwacyjnych i re-

montowych,
2) konieczno�ci usuwania awarii,
3) zaniku napiêcia elektrycznego uniemo¿liwiaj¹cego pra-

cê przepompowni �cieków,
4) konieczno�ci przeprowadzenia napraw urz¹dzeñ kana-

lizacyjnych,
5) uszkodzenia instalacji gro¿¹cego niebezpieczeñstwem,
6) wyst¹pienia nadzwyczajnych zagro¿eñ,
7) konieczno�ci ograniczenia ilo�ci dop³ywaj¹cych �cie-

ków w celu umo¿liwienia napraw sieci kanalizacyjnej lub urz¹-
dzeñ kanalizacyjnych.

§ 14.W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej
12 godzin Zak³ad zapewnia zastêpczy punkt poboru wody i zo-
bowi¹zany jest poinformowaæ Odbiorcê o jego lokalizacji.

§ 15.O planowanych przerwach lub ograniczeniach w do-
stawie wody Zak³ad informuje Odbiorców w sposób zwyczajo-
wo przyjêty, co najmniej na dwa dni przed ich wyst¹pieniem.

Rozdzia³  VI
Obowi¹zki Odbiorcy

§ 16.Odbiorca zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug zaopatrze-
nia w wodê lub odprowadzenia �cieków winien wyst¹piæ z pi-
semnym wnioskiem o zawarcie umowy do Zak³adu.

§ 17.Odbiorca natychmiast powiadamia Zak³ad wszelkich
stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹-
dzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.

§ 18.Odbiorca powiadamia Zak³ad o wszelkich zmianach
w³asno�ciowych nieruchomo�ci lub zmianach u¿ytkownika .

§ 19.Odbiorca powiadamia Zak³ad  o wszelkich zmianach
technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹ mieæ wp³yw
na dzia³anie sieci.

§ 20.Odbiorca dostarczaj¹cy �cieki powiadamia natych-
miast Zak³ad o zrzutach awaryjnych lub zmianie jako�ci �cie-
ków odbiegaj¹cych od warunków umowy.

§ 21.Odbiorca powinien racjonalnie gospodarowaæ wod¹
i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.

§ 22.Odbiorcy  zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrze-
nia w wodê i odprowadzenia �cieków w sposób zgodny z prze-
pisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jako�ci us³ug
�wiadczonych przez Zak³ad ,oraz nie utrudniaj¹cych dzia³alno-
�ci Zak³adu , a w szczególno�ci do:

a) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób elimi-
nuj¹cy mo¿liwo�æ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bak-
teriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia
siê wody z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody z pod-
grzewaczy lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

b) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie po-
woduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

c) informowania Zak³adu o w³asnych ujêciach wody,
d) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej oraz korzy-

stania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach okre�lo-
nych w warunkach przy³¹czenia do sieci.

Rozdzia³  VII
Sposób rozliczeñ

§ 23.Rozliczenia  za dostarczanie wody i odprowadzanie
�cieków prowadzone s¹ przez Zak³ad na podstawie odczytów
wodomierzy,(w razie ich braku na  naliczonego rycza³tu)i stawek
ustalonych przez Radê Miejsk¹ w Gorzowie �l¹skim .

§  24.W przypadku zawarcia umowy z u¿ytkownikiem loka-
lu w budynku wielolokalowym  ilo�æ dostarczonej wody ustala
siê na podstawie zainstalowanego tam wodomierza, z uwzglêd-
nieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomie-
rzu g³ównym, a sum¹ odczytów z wodomierzy w lokalach.

§ 25.W przypadku awarii wodomierza strony w drodze
umowy ustalaj¹ sposób rozliczenia np.:

- na podstawie przeciêtnego zu¿ycia wody z ostatnich trzech
miesiêcy,

- zu¿ycia w analogicznym w okresie roku poprzedniego,
- norm zu¿ycia wody.

§ 26.W rozliczeniu ilo�ci odprowadzonych �cieków, ilo�æ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypad-
ku, gdy wielko�æ jej zu¿ycia na ten cel ustalona jest na podsta-
wie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na warunkach
okre�lonych przez Zak³ad i na koszt Odbiorcy.

§ 27.1. Strony okre�laj¹ w umowie okres obrachunkowy
oraz skutki niedotrzymania terminu zap³aty, jak i równie¿ sposób
jej uiszczenia.

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

§ 28.Przy rozliczeniach z Odbiorcami , Zak³ad obowi¹zany
jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ Rady Gminy, b¹d�
wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 29.Za wodê:
- pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
- zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele przeciw-

po¿arowe,
- zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych tere-
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nów zielonych Zak³ad obci¹¿a Gminê na podstawie cen i sta-
wek ustalonych w taryfie.

Rozdzia³ VIII
Prawa Odbiorcy

§ 30.Odbiorca ma prawo do nale¿ytego poziomu obs³ugi,
a szczególnie winno wyodrêbniæ stanowisko pracy do spraw
obs³ugi klienta.

§ 31.Zak³ad na wniosek klienta udziela informacji doty-
cz¹cych realizacji us³ugi oraz informacji o obowi¹zuj¹cych tary-
fach.

§ 32.Zak³ad winien reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie na
zg³oszone reklamacje nie d³u¿ej jednak ni¿ w ci¹gu 3 dni.

§ 33.W przypadkach obni¿enia jako�ci dostarczonej wody
Zak³ad winien udzieliæ Odbiorcy upustu na zasadach okre�lo-
nych w umowie.

§ 34.O przewidzianych zak³óceniach w realizacji us³ug za-
opatrzenia w wodê lub odprowadzenia �cieków Zak³ad winien
uprzedziæ Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty.

Rozdzia³ IX
Prawa Zak³adu

§ 35.Zak³ad ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do sieci,
je¿eli przy³¹czenie zosta³o wykonane bez uzyskania zgody, b¹d�

zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicz-
nymi.

§ 36.Zak³ad ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na do-
stawê wody lub odprowadzenia �cieków, gdy wnioskodawca
nie spe³ni warunków okre�lonych w art. 6 ustawy.

§ 37.Zak³ad mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umowy
na dostawê wody lub odprowadzenie �cieków je¿eli wniosko-
dawca nie usun¹³ przeszkód bêd¹cych przyczyn¹ zaniechania
�wiadczenia w/w us³ug.

Rozdzia³ X
Postanowienia koñcowe

§ 38.Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹
Nr V /20/2003  z dnia 7 maja 2003 r. Rady Miejskiej w Gorzowie
�l¹skim.

§ 39.W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem ,
obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególno�ci ustawa z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbioro-
wym odprowadzeniu �cieków (Dz.U. Nr 72, poz.747 z pó�n. zm.).

§ 40.Zak³ad  zobowi¹zany jest do bezp³atnego dostarcza-
nia Odbiorcy niniejszego Regulaminu.

§ 41.Zmiany w Regulaminie wprowadza siê trybie w³a�ci-
wym do jego uchwalenia.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmi-
ny i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733,  2002 r.
Nr 113, poz. 984) oraz  art. 18 ust.2 pkt. 15 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 Miejska w Kluczborku ustala, co
nastêpuje :

I . Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwa³a reguluje zasady zaspakajania mieszkanio-
wych potrzeb cz³onków wspólnoty samorz¹dowej  Gminy Klucz-
bork, spe³niaj¹cych warunki zawarte w przepisach ustawy oraz
ustala zasady i kryteria wyboru osób z którymi  bêd¹ zawierane
umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz umowy najmu lokalu
socjalnego .

 § 2. Artyku³y powo³ane w niniejszej uchwale bez bli¿sze-
go okre�lenia, oznaczaj¹ artyku³y ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatora, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz.733, 2002r.
Nr 113,poz. 984), zwanej w niniejszej uchwale "ustaw¹".
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Uchwa³a Nr  IX /59/03
        Rady Miejskiej w Kluczborku

        z dnia  30 kwietnia  2003r.

   w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego   zasobu Gminy Kluczbork.

 § 3. Mieszkaniowy zasób Gminy Kluczbork tworz¹ lokale
okre�lone w art. 20 ust.1 ustawy. Lokalami mieszkalnymi pod-
legaj¹cymi niniejszej uchwale s¹ wszystkie lokale wchodz¹ce
w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy.

   § 4. Wynajmuj¹cym lokale mieszkalne wchodz¹ce w
sk³ad zasobu ,o którym mowa  w § 3, jest Gmina Kluczbork,
reprezentowana przez Dyrektora Miejskiego Zarz¹du Obiektów
Komunalnych (MZOK) w Kluczborku.

II . Najem lokali

 § 5. Umowa najmu komunalnego lokalu mieszkalnego,
na czas nieoznaczony, mo¿e byæ zawarta z osob¹ :

- pe³noletni¹,
- zameldowan¹ na terenie Gminy  przez okres co najmniej

trzech ostatnich lat  i zamieszkuj¹c¹ lub pracuj¹c¹ na terenie
Gminy,

- która nie jest g³ównym najemc¹ komunalnego lokalu
mieszkalnego lub nale¿¹cego do Towarzystwa Budownictwa
Spo³ecznego, jak równie¿ w³a�cicielem lokalu lub budynku
mieszkalnego, oraz której nie przys³uguje spó³dzielcze prawo
do lokalu mieszkalnego.
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  § 6. Pierwszeñstwo najmu lokalu mieszkalnego na czas
nieoznaczony z zasobu Gminy Kluczbork przys³uguje osobom,
które :

   1. Utraci³y mieszkanie w wyniku klêski ¿ywio³owej, kata-
strofy lub po¿aru.

   2. Opuszczaj¹ dom dziecka w zwi¹zku z uzyskaniem pe³-
noletno�ci, a przed umieszczeniem w domu dziecka zameldo-
wane by³y  na terenie Gminy  Kluczbork.

   3. Posiadaj¹ tytu³ prawny do lokalu mieszkalnego i za-
mieszkuj¹ w budynku  podlegaj¹cym rozbiórce w zwi¹zku z inwe-
stycjami Gminy.

   4. Zajmuj¹ mieszkanie komunalne na podstawie decyzji
administracyjnej lub na podstawie innego tytu³u prawnego, i
musz¹ je opu�ciæ z powodu konieczno�ci przeprowadzenia re-
montu lub z powodu zagro¿enia katastrof¹ budowlan¹.

   5. Dokonuj¹ zamiany lokali   zgodnie z § 10 niniejszej
uchwa³y.

   6. Podjê³y siê rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy
budynków mieszkalnych  stanowi¹cych w³asno�æ Gminy.

   7. Zosta³y uznane przez Burmistrza za zgod¹ Rady Miej-
skiej  jako niezbêdne dla Gminy Kluczbork ze wzglêdu na posia-
dane kwalifikacje lub rodzaj wykonywanej pracy.

   8. Zwalniaj¹ lokal mieszkalny w zwi¹zku z wypowiedze-
niem umowy najmu,   dokonanym zgodnie z art. 21 ust.4 ustawy.

   9. Znajduj¹ce siê w trudnych warunkach mieszkaniowych
i trudnej sytuacji materialnej, tzn. :

1) za osobê pozostaj¹c¹ w trudnych warunkach mieszka-
niowych uwa¿a siê osoby zamieszkuj¹ce w lokalu, w którym na
cz³onka gospodarstwa domowego przypada mniej ni¿ 5 m2, ogól-
nej powierzchni pokoi lub w lokalu nie nadaj¹cym siê na sta³y
pobyt ludzi, co potwierdzone zostanie orzeczeniem technicznym
uprawnionej osoby wskazanej przez wynajmuj¹cego,

2) za osobê pozostaj¹c¹ w trudnej sytuacji materialnej
uznaje siê osobê,  której dochody brutto na jednego cz³onka ro-
dziny pozostaj¹cego w gospodarstwie domowym, w okresie
trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku, a na-
stêpnie przydzia³u lokalu, wynios³y 75-100 % najni¿szej emerytu-
ry w gospodarstwie jednoosobowym lub 50-75 %  najni¿szej
emerytury w gospodarstwie wieloosobowym .

III . Lokale socjalne

§ 7. 1. Lokal wolny mo¿e byæ przeznaczony na lokal socjal-
ny,  je¿eli:

1)  istnieje niezrealizowana lista osób zakwalifikowanych
do wynajmu lokali socjalnych,

2)  lokal posiada obni¿on¹ warto�æ u¿ytkow¹,
3)  lokal zapewnia kandydatowi na najemcê, powierzchniê

mieszkaln¹ nie mniejsz¹ ni¿ 5m2.
Wszystkie trzy warunki musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie.
2.  Lokalowi zajêtemu przez najemcê mo¿na nadaæ status

lokalu socjalnego je¿eli:
 1) lokal posiada obni¿on¹ warto�æ u¿ytkow¹
2) ³¹czna powierzchnia mieszkalna w przeliczeniu na jed-

n¹ osobê nie przekracza :
- w gospodarstwie jednoosobowym 20m2,
    - w gospodarstwie wieloosobowym do 8m2,
3) dochody najemcy z ostatnich 3 miesiêcy kwalifikuj¹ go

do wynajêcia lokalu socjalnego.
Wszystkie trzy warunki musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie.
3. Dyrektor Miejskiego Zarz¹du Obiektów Komunalnych w

Kluczborku wyznaczy z mieszkaniowego zasobu gminy lokale
mieszkalne, które bêd¹ wynajmowane jako lokale socjalne i za-
³o¿y ich ewidencjê .

§ 8. Pierwszeñstwo najmu lokalu socjalnego przys³ugu-
je osobom, które :

  1. Znajduj¹ce siê w trudnych warunkach mieszkanio-
wych i niedostatku, tzn.:

1) za osobê pozostaj¹c¹ w trudnych warunkach miesz-
kaniowych uwa¿a siê osoby zamieszkuj¹ce w lokalu, w którym
na cz³onka gospodarstwa domowego przypada mniej ni¿ 5 m2

ogólnej powierzchni pokoi lub w lokalu nie nadaj¹cym siê na
sta³y pobyt ludzi, co potwierdzone zostanie orzeczeniem tech-
nicznym uprawnionej osoby wskazanej przez wynajmuj¹cego,

2)za osobê pozostaj¹c¹ w niedostatku   uznaje siê oso-
bê, której dochody brutto na jednego cz³onka rodziny pozosta-
j¹cego w gospodarstwie domowym, w okresie trzech miesiê-
cy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku, a nastêpnie przy-
dzia³u lokalu ,nie przekroczy³ 75 % najni¿szej emerytury w go-
spodarstwie jednoosobowym lub 50 % najni¿szej emerytury w
gospodarstwie wieloosobowym .

  2. Utraci³y tytu³ prawny do zajmowanego komunalnego
lokalu mieszkalnego,  wskutek wypowiedzenia umowy najmu,
uzasadnionego zaleg³o�ciami czynszowymi.

   3. Naby³y prawo do takiego lokalu na podstawie pra-
womocnego orzeczenia s¹du.

 § 9. Umowê najmu lokalu socjalnego zawiera siê na
czas oznaczony 12-tu miesiêcy z mo¿liwo�ci¹ jej przed³u¿ania
na nastêpne okresy 12-to miesiêczne, je¿eli najemca nadal
znajduje siê w sytuacji uzasadniaj¹cej przyznanie mu lokalu
socjalnego.

IV. Postanowienia wspólne

§ 10. 1. Najemcy lokali komunalnych mog¹ dokonywaæ
dobrowolnej zamiany zajmowanych przez siebie lokali miesz-
kalnych na inne lokale mieszkalne.

2. Zamiana mieszkania przez najemcê komunalnego w
ka¿dym przypadku wymaga zgody wynajmuj¹cego.

3. Odmowa udzielenia zgody na zamianê mieszkania
mo¿e mieæ miejsce w szczególno�ci w przypadku gdy w jej
wyniku, nast¹pi zani¿enie w mieszkaniu komunalnym normy
poni¿ej 5 m2 powierzchni pokoi w przeliczeniu na jedn¹ osobê.

§ 11. Wolne lokale mieszkalne w których zakres koniecz-
nego remontu przekracza mo¿liwo�ci finansowe MZOK, a któ-
re nie znalaz³y nabywcy ani najemcy, wynajmuje siê w drodze
przetargu. Wywo³awcz¹ stawkê czynszu ustala Dyrektor MZOK.

§ 12. Lokale o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2

oddaje siê w najem osobom, o których mowa w § 6 ust. 1-9
pkt. 1, których dochód  przypadaj¹cy na cz³onka rodziny pozwa-
la na poniesienie kosztów zwi¹zanych z utrzymaniem lokalu i
rodziny.

§ 13. Z osobami, które  zamieszkiwa³y wspólnie z najem-
c¹ i nie wst¹pi³y z mocy prawa w stosunek najmu po jego
�mierci, mo¿na zawrzeæ  umowê najmu lokalu mieszkalnego,
w którym zamieszkuj¹, je¿eli osoby te nie posiadaj¹ tytu³u praw-
nego do innego lokalu i przemawiaj¹ za tym zasady wspó³¿ycia
spo³ecznego.

§ 14. Osoba ubiegaj¹ca siê o najem mieszkania, sk³ada
stosowny wniosek w sekretariacie MZOK w Kluczborku, w któ-
rym wykazuje warunki mieszkaniowe oraz dochody.

§ 15. Wnioski o najem mieszkania rozpatruje Dyrektor
MZOK w Kluczborku.
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§ 16. 1. Wprowadza siê spo³eczn¹ kontrolê wyboru osób,
z którymi zawiera siê umowy najmu lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczbork.

2. Kontrolê o której mowa w ust.1, sprawuje Spo³eczna
Komisja Mieszkaniowa do zadañ której nale¿y:

1) uczestniczenie w oglêdzinach pomieszczeñ zajêtych
przez osoby ubiegaj¹ce siê o wynajêcie lokalu,

2) opiniowanie wniosków osób ubiegaj¹cych siê o wyna-
jêcie lokalu mieszkalnego,

3) opiniowanie projektów list osób zakwalifikowanych do
otrzymania lokalu,

4) rozpatrywanie uwag i zastrze¿eñ do projektów list oraz
opiniowanie spraw mieszkaniowych, przekazanych komisji przez
Dyrektora MZOK.

3. Sk³ad osobowy Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej  oraz
regulamin jej  pracy ustala Burmistrz.

4.  Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa przedk³ada Radzie
Miejskiej pó³roczne  sprawozdanie z dzia³alno�ci .

V . Postanowienia koñcowe

§ 17. Wykonanie uchwa³y powierza siê Dyrektorowi Miej-
skiego Zarz¹du Obiektów Komunalnych w Kluczborku.

§ 18. Traci moc uchwa³a Nr VIII/60/94 Rady Miejskiej w
Kluczborku z dnia 29 grudnia 1994r. w sprawie okre�lenia za-
sad gospodarowania  mieszkaniowym zasobem Gminy Klucz-
bork oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powin-
ny byæ zawierane w pierwszej kolejno�ci.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kêdzia

Na podstawie art.12 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 26 pa�-
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³ania
alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147,poz.1231, Nr 167, poz.1372;
2003 r. 80, poz. 719 ) - Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

  § 1. Ustala siê dla Gminy Komprachcice liczbê  punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych pow.4,5% al-
koholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia:

1)  poza miejscem sprzeda¿y       - 18
2)  w miejscu sprzeda¿y                - 15.

§ 2. 1.Miejsca sprzeda¿y napojów alkoholowych zawiera-
j¹cych pow.4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem   piwa) nie mog¹ znajdo-
waæ siê w bezpo�rednim s¹siedztwie szkó³ i przedszkoli (za
bezpo�rednie s¹siedztwo uwa¿a siê posesjê naprzeciwko, oraz
posesjê bezpo�rednio  granicz¹c¹)

2.Miejsca sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczo-
nych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y oraz poza miejscem
sprzeda¿y nie mog¹ byæ usytuowane na terenie obiektów    spor-
towych.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr XXVII/218/2001  Rady Gminy
Komprachcice  z dnia  20 grudnia 2001r . w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa ) przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y,
zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i
okre�lenia warunków sprzeda¿y tych napojów.

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

Przewodnicz¹cy Rady
  Leonard Pietruszka
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Uchwa³a Nr V/56/03
Rady Gminy  Komprachcice

        z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie ustalenia  liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa) , przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y  oraz  zasad

usytuowania  miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
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 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) uchwala siê, co nastêpuje:

    § 1. Uchwala siê Statut Gminy Le�nica, stanowi¹cy za-
³¹cznik do uchwa³y.

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

    § 3. Traci moc uchwa³a Nr XL/243/02 Rady Miejskiej w
Le�nicy z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Le�ni-
ca (Dz. Urz. Woj. Op. Nr  70, poz. 949 i Nr 102, poz. 1332).

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Ryszard Froñ

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VIII/42/03

                          Rady Miejskiej w Le�nicy
z dnia 23 kwietnia 2003 r.

STATUT
GMINY  LE�NICA

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

    § 1. Gmina Le�nica, zwana dalej Gmin¹, jest wspól-
not¹ samorz¹dow¹ osób zamieszkuj¹cych na jej terenie.

    § 2. 1. Gmina po³o¿ona jest w województwie opolskim
na terenie powiatu strzeleckiego i obejmuje obszar o powierzchni
94 km2.

    2. Granice terytorialne Gminy okre�la mapa stanowi¹-
ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.

    § 3. 1. Herbem Gminy jest wizerunek or³a z³otego w
polu b³êkitnym.

    2. Wzór herbu zawiera za³¹cznik nr 2 do Statutu.

    § 4. 1. Flag¹ Gminy jest prostok¹tny p³at tkaniny, sk³a-
daj¹cy siê z dwóch poziomych, równoleg³ych pasów jednako-
wej szeroko�ci, z których górny jest koloru z³otego, a dolny  kolo-
ru b³êkitnego.

2. Stosunek szeroko�ci flagi do jej d³ugo�ci wynosi 5:8.
3. Wzór flagi zawiera za³¹cznik nr 3 do Statutu.

 § 5. Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Le�nica.

Rozdzia³ 2
Organizacja wewnêtrzna oraz tryb pracy organów Gminy

 § 6. Organami Gminy s¹:
1) Rada Miejska, zwana dalej Rad¹;
2) Burmistrz.

§ 7. Rada sk³ada siê z 15 radnych.

§ 8. Struktura wewnêtrzna Rady obejmuje:
1) Przewodnicz¹cego Rady;
2) Wiceprzewodnicz¹cych Rady;
3) komisje.

§ 9. Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego
oraz dwóch Wiceprzewodnicz¹cych.

§ 10. 1. Przewodnicz¹cy Rady powiadamia radnych pi-
semnie o sesji najpó�niej na 7 dni przed ustalonym terminem,
wskazuj¹c miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia obrad.

 2. Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza siê porz¹-
dek obrad wraz z projektami uchwa³  oraz innymi materia³ami
zwi¹zanymi z przedmiotem obrad.

 3. Informacjê o zwo³aniu sesji i porz¹dku obrad podaje
siê do wiadomo�ci publicznej.

 § 11. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególno�ci:
1) otwarcie sesji;
2) stwierdzenie quorum;
3) przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji;
4) rozpatrzenie przed³o¿onych projektów uchwa³;
5) interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych;
6) zamkniêcie sesji.

§ 12. 1. Interpelacje dotycz¹ spraw Gminy o istotnym cha-
rakterze.

2. Interpelacje sk³adane s¹ w formie pisemnej na rêce
Przewodnicz¹cego Rady.

3. Odpowiedzi na interpelacje udziela Burmistrz najpó�-
niej na nastêpnej sesji Rady.

 § 13. 1. Z ka¿dej sesji Rady sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:

1) numer, datê i okre�lenie miejsca obrad;
2) zapis przebiegu obrad;
3) podpis Przewodnicz¹cego obrad i protokolanta.
2. Protoko³y sesji s¹ numerowane, odrêbnie dla ka¿dej

kadencji, kolejnymi cyframi rzymskimi, ³amanymi przez dwie
ostatnie cyfry roku.

3. Do protoko³u za³¹cza siê listê obecno�ci radnych i za-
proszonych go�ci oraz orygina³y podjêtych na sesji uchwa³.

§ 14. 1. Uchwa³a Rady powinna zawieraæ przede wszyst-
kim:

1) tytu³;
2) podstawê prawn¹;
3) przepisy merytoryczne;
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4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y;

5) przepisy uchylaj¹ce;
6) okre�lenie sposobu og³oszenia uchwa³y, je¿eli podle-

ga ona podaniu do publicznej wiadomo�ci;
7) termin wej�cia w ¿ycie uchwa³y oraz ewentualnie czas

jej obowi¹zywania.
2. Uchwa³y Rady numerowane s¹, odrêbnie dla ka¿dej kaden-

cji, cyframi rzymskimi (numer kolejny sesji), ³amanymi przez cyfry arab-
skie (numer kolejny uchwa³y) i dwie ostatnie cyfry roku.

§ 15. 1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) Komisja Finansowo-Gospodarcza w sk³adzie 4 cz³on-

ków - w³a�ciwa w sprawach bud¿etu i podatków, inwestycji i
remontów, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej  oraz dzia-
³alno�ci gospodarczej;

2) Komisja Rolnictwa i Ochrony �rodowiska w sk³adzie
4 cz³onków - w³a�ciwa w sprawach  rolnictwa, gospodarki nie-
ruchomo�ciami, zagospodarowania przestrzennego i ochrony
�rodowiska;

3) Komisja Infrastruktury Spo³ecznej w sk³adzie 4 cz³on-
ków - w³a�ciwa w sprawach o�wiaty, kultury, ochrony zdrowia,
pomocy spo³ecznej, porz¹dku publicznego i ochrony przeciw
po¿arowej;

4) Komisja Rewizyjna w sk³adzie nie mniej ni¿ 3 cz³onków,
obejmuj¹cym przedstawicieli    wszystkich klubów utworzonych
przez radnych.

 2. Komisja wybiera ze swojego sk³adu Przewodnicz¹ce-
go i Wiceprzewodnicz¹cego.

 3. Rada mo¿e, w miarê potrzeby, powo³ywaæ komisje do-
ra�ne, okre�laj¹c ich sk³ad i przedmiot dzia³ania.

§ 16. Zadania komisji obejmuj¹:
1) opiniowanie spraw przekazanych komisji przez Radê i

jej Przewodnicz¹cego oraz Burmistrza;
2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹;
3) kontrolê wykonywania uchwa³ Rady.

 § 17. 1. Komisje sta³e dzia³aj¹ w oparciu o roczne plany
pracy, przedk³adane Radzie w terminie do dnia 15 grudnia ka¿-
dego roku.

2. Sprawozdania z dzia³alno�ci komisji sta³ych przedk³a-
dane s¹ Radzie w terminie do dnia 31 marca ka¿dego roku.

§ 18. Do zadañ Komisji Rewizyjnej nale¿y:
1) kontrolowanie dzia³alno�ci Burmistrza, gminnych jed-

nostek organizacyjnych oraz jednostek  pomocniczych Gminy;
2) opiniowanie wykonania bud¿etu Gminy;
3) wnioskowanie do Rady w sprawie udzielenia lub nie-

udzielenia absolutorium Burmistrzowi;
4) opiniowanie wniosków o podjêcie uchwa³y o przepro-

wadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Burmistrza z przy-
czyny innej ni¿ nieudzielenie Burmistrzowi absolutorium;

5) badanie i ocena na zlecenie Rady materia³ów z kontroli
dzia³alno�ci Burmistrza i gminnych   jednostek organizacyjnych,
przeprowadzonych przez inne podmioty kontroluj¹ce;

6) wnioskowanie do Rady o przeprowadzenie kontroli przez
regionaln¹ izbê obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli i inne
organy kontroli;

7) wykonywanie innych zadañ zleconych przez Radê w za-
kresie kontroli.

§ 19. 1. Komisja Rewizyjna dokonuj¹c kontroli bada w
szczególno�ci gospodarkê finansow¹, stosuj¹c kryterium le-
galno�ci, gospodarno�ci, rzetelno�ci i celowo�ci.

2. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego.

3. Kierownik kontrolowanej jednostki obowi¹zany jest za-

pewniæ warunki i �rodki niezbêdne do prawid³owego przepro-
wadzenia kontroli.

4. Czynno�ci kontrolne wykonywane s¹  w miarê mo¿liwo-
�ci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanej jednostki.

 5. Kontrolê przeprowadza siê na  podstawie pisemnego
upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego Rady, okre-
�laj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osobê
upowa¿nion¹ do jej przeprowadzenia.

 6. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynno�ci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanej jed-
nostki upowa¿nienie oraz dokumenty stwierdzaj¹ce to¿samo�æ.

 7. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli w ter-
minie 7 dni od daty jej zakoñczenia protokó³ pokontrolny, który podpi-
suje kierownik jednostki kontrolowanej oraz zespó³ kontroluj¹cy.

 8. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez  kie-
rownika kontrolowanej jednostki lub cz³onków zespo³u kontro-
luj¹cego, osoby te zobowi¹zane s¹ do z³o¿enia, w terminie 5 dni
od daty odmowy, pisemnego wyja�nienia jej przyczyn.

9. Wyja�nienia, o których mowa w ust. 8, sk³ada siê na
rêce przewodnicz¹cego komisji.

Je¿eli podpisania protoko³u odmówi³ przewodnicz¹cy ko-
misji, sk³ada on wyja�nienie na rêce Przewodnicz¹cego Rady.

 § 20. Komisja Rewizyjna mo¿e, na zlecenie Rady lub te¿
z inicjatywy zainteresowanych komisji, wspó³dzia³aæ w wykony-
waniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie
ich przedmiotu dzia³ania.

§ 21. 1. Burmistrz jako organ Gminy, wykonuje uchwa³y
Rady oraz realizuje inne zadania okre�lone w obowi¹zuj¹cych
przepisach.

 2. Burmistrzowi przys³uguje inicjatywa uchwa³odawcza.

§ 22. 1. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.
2. Burmistrz mo¿e uczestniczyæ w posiedzeniach komisji

Rady, z zastrze¿eniem ust. 3.
3. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej Burmistrz uczest-

niczy na zaproszenie przewodnicz¹cego tej komisji.

Rozdzia³ 3
Kluby radnych

  § 23. 1. Grupa co najmniej 3 radnych mo¿e utworzyæ
klub radnych.

 2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem tylko jednego klubu.
  3. O utworzeniu klubu nale¿y powiadomiæ Przewodnicz¹-

cego Rady.
 4. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3, powinno

zawieraæ:
1) nazwê klubu;
2) listê cz³onków;
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
5. Przewodnicz¹cy klubu informuje Przewodnicz¹cego Rady o

zmianie danych objêtych powiadomieniem oraz o rozwi¹zaniu klubu.
6. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 24. Na sesjach Rady kluby mog¹ przedstawiaæ swoje
stanowisko w sprawach dotycz¹cych porz¹dku obrad.

§ 25. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zwo³ywaæ posiedzenia
przewodnicz¹cych klubów dla usprawnienia pracy Rady.

Rozdzia³ 4
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z dokumen-

tów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych Gminy

§ 26. W celu realizacji zasady jawno�ci dzia³ania organów
Gminy zapewnia siê obywatelom w szczególno�ci dostêp do



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 49 - 4606 -           Poz.1028

dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych,
w tym protoko³ów posiedzeñ Rady i jej komisji.

 § 27. 1. Dokumenty, o których mowa w § 26, udostêpnia
siê na pisemny wniosek, skierowany do Burmistrza. Wniosek
powinien zawieraæ okre�lenie rodzaju dokumentu i sprawy, któ-
rej dotyczy.

2. W przypadku zaistnienia przyczyny, która uniemo¿liwia
z³o¿enie wniosku na pi�mie, dopuszcza siê z³o¿enie wniosku
ustnie do protoko³u.

3. Je¿eli wniosek sformu³owany jest w sposób uniemo¿-
liwiaj¹cy identyfikacjê dokumentu, Burmistrz wyznacza na pi-
�mie termin do uzupe³nienia wniosku. Po jego bezskutecznym
up³ywie wniosek pozostawia siê bez rozpatrzenia.

  § 28. 1. Burmistrz ustala datê oraz miejsce udostêpnie-
nia dokumentu, o czym pisemnie lub telefonicznie powiadamia
wnioskodawcê, nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia
wniosku.

 2. Na uzasadnion¹ pro�bê wnioskodawcy Burmistrz usta-
la inn¹ datê udostêpnienia, dogodn¹ dla wnioskodawcy.

 3. Dokument winien byæ udostêpniony bez zbêdnej zw³o-
ki, nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 30 dni od z³o¿enia wniosku.

§ 29. 1. Burmistrz odmówi udostêpnienia dokumentu lub
jego fragmentów, je¿eli zawieraj¹ one informacje stanowi¹ce
tajemnicê pañstwow¹ lub s³u¿bow¹ w rozumieniu ustawy z dnia
22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr
11, poz. 95,  2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462,  2001 r. Nr
22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189,
Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800,  2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr
89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, 2003 r. Nr 17, poz. 155) lub
chronione na podstawie przepisów ustaw szczególnych.

2. Odmowa udostêpnienia nastêpuje na pi�mie z poda-
niem przepisu prawa stanowi¹cego podstawê odmowy, w ci¹-
gu 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.

3. Je¿eli mo¿liwe jest oddzielenie fragmentów dokumen-
tu zawieraj¹cych informacje objête ochron¹, o której mowa w
ust. 1, udostêpnia siê pozosta³¹ czê�æ dokumentu. Zamiast do-
kumentu mo¿e zostaæ udostêpniona jego kopia wykonana z po-
miniêciem fragmentów objêtych ochron¹.

    § 30. Udostêpnienie dokumentu nastêpuje w siedzibie Urzê-
du w obecno�ci pracownika w³a�ciwej komórki organizacyjnej.

   § 31. 1. Wnioskodawca ma prawo do sporz¹dzania no-
tatek i odpisów z udostêpnionych dokumentów oraz do otrzyma-
nia ich kopii.

   2. Udostêpnianie dokumentów jest bezp³atne, z  zastrze-
¿eniem ust. 3.

   3. Za sporz¹dzenie i wydanie kopii dokumentu mo¿e byæ
wprowadzona op³ata.

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy:
1) akt sprawy udostêpnianych stronie w toku postêpowa-

nia administracyjnego;
2) informacji o �rodowisku i jego ochronie, do których

dostêp reguluj¹ odrêbne przepisy.

 § 32. Burmistrz mo¿e upowa¿niæ pracowników Urzêdu do
podejmowania w jego imieniu czynno�ci okre�lonych w niniej-
szym rozdziale.

Rozdzia³ 5
Jednostki pomocnicze

§ 33. 1. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocni-
cze: so³ectwa i osiedla.

2. Przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
uwzglêdniaæ uwarunkowania  przestrzenne i komunikacyjne oraz
tradycje historyczne i wiêzi spo³eczne.

3. Jednostkê pomocnicz¹ tworzy Rada, po przeprowadze-
niu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy. Uchwa³a
Rady w tej sprawie okre�la granice jednostki pomocniczej.

4. Wniosek o utworzenie jednostki pomocniczej mo¿e zg³o-
siæ grupa co najmniej dziesiêciu pe³noletnich mieszkañców
obszaru, który jednostka ta ma obejmowaæ.

5. Konsultacje z mieszkañcami w sprawie utworzenia jed-
nostki pomocniczej przeprowadzane s¹ w formie ogólnego ze-
brania mieszkañców obszaru projektowanej jednostki. Szcze-
gó³owe zasady i tryb przeprowadzania konsultacji okre�la od-
rêbna uchwa³a Rady.

6. Do ³¹czenia, podzia³u oraz znoszenia jednostek po-
mocniczych stosuje siê odpowiednio przepisy Statutu dotycz¹-
ce ich tworzenia.

 § 34. 1. Jednostkom pomocniczym mog¹ byæ przekazane
do zarz¹dzania wydzielone sk³adniki mienia komunalnego, nie-
zbêdne dla wykonywania zadañ statutowych tych jednostek.

2. Przekazanie mienia komunalnego, o którym mowa w
ust. 1, nastêpuje w drodze uchwa³y Rady.

3. Czynno�ci dokonywane samodzielnie przez organy jedno-
stek pomocniczych nie mog¹ przekraczaæ granic zwyk³ego zarz¹du.

§ 35. 1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadz¹ sw¹ go-
spodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy, który obejmuje
ogó³ dochodów i wydatków realizowanych przez te jednostki.

2. Dochody jednostek pomocniczych gromadzone s¹ na
rachunku bie¿¹cym bud¿etu Gminy.

§ 36. 1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej mo¿e uczestniczyæ, bez prawa g³osowania, w pra-
cach  Rady, a w szczególno�ci:

1) braæ udzia³ w sesjach Rady i pracach komisji;
2) zabieraæ g³os w sprawach porz¹dku obrad sesji i tre�ci

merytorycznej projektów uchwa³;
3) zg³aszaæ wnioski.

Rozdzia³ 6
Gminne  jednostki  organizacyjne

§ 37. 1. W celu wykonywania zadañ Gmina mo¿e tworzyæ
jednostki organizacyjne.

2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera
za³¹cznik nr 4 do Statutu.

 § 38. 1. Gminne jednostki organizacyjne dzia³aj¹ na pod-
stawie Statutu nadanego przez Radê.

2. Statut jednostki okre�la jej nazwê, siedzibê i teren dzia-
³ania, zakres dzia³alno�ci, organy i zasady prowadzenia go-
spodarki finansowej.

Rozdzia³ 7
Gospodarka  finansowa  Gminy

§ 39. 1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkê finan-
sow¹ na zasadach okre�lonych w ustawie o samorz¹dzie gmin-
nym oraz w ustawie o finansach publicznych.

2. Podstaw¹ gospodarki finansowej Gminy jest bud¿et
Gminy uchwalany na rok kalendarzowy.

Rozdzia³ 8
Postanowienia koñcowe

    § 40. Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
w³a�ciwym dla jego ustalenia.
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   Za³¹cznik nr 4
                                                       do Statutu Gminy Le�nica

WYKAZ
GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

1. Le�nicki O�rodek Kultury i Rekreacji w Le�nicy.
2. O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Le�nicy.
3. Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Le�nicy.
4. Stra¿ Miejska w Le�nicy.
5. Publiczne Przedszkole w Le�nicy.
6. Publiczne Przedszkole w Raszowej.

7. Publiczne Przedszkole w Wysokiej.
8. Publiczne Przedszkole w Zalesiu �l¹skim.
9. Szko³a Podstawowa w Raszowej.
10. Szko³a Podstawowa im. Józefa Wilkowskiego w Zale-

siu �l¹skim.
11. Szko³a Podstawowa im. Obroñców Góry Che³mskiej

w Le�nicy,
      w tym:
      - Szko³a Filialna w Górze �w. Anny.
12. Publiczne Gimnazjum w Le�nicy.
13. Publiczna Szko³a Muzyczna I stopnia w Le�nicy.
14. Gminny Zarz¹d O�wiaty w Le�nicy.



Na  podstawie   art.  18  ust.  2  pkt  5  ustawy  z  dnia  8
marca  1990  r.    o  samorz¹dzie  gminnym     ( Dz. U. z 2001 r.  Nr
142  poz.  1591,   2002 r.  Nr  23  poz.  220, Nr  62  poz.  558, Nr
113  poz. 984 )  oraz     art.  26  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994 r.  o
zagospodarowaniu  przestrzennym  (  Dz. U.  z  1999 r.  Nr  15  poz.
139, Nr  41  poz.  412,  Nr 111 poz. 1279,  2000 r.  Nr 12   poz.  136,  Nr
109   poz.  1157,  Nr  120  poz.  1268,    2001r.  Nr 5  poz.42,  Nr  14   poz.
124,  Nr  100 poz.1085,  Nr  115   poz.1229,  Nr  154  poz. 1804,  z  2002,
Nr 25, poz. 253r. Nr  113  poz. 984, Nr 130, poz. 1112)  -  Rada  Gminy
Lubrza    u c h w a l a,  co  nastêpuje:

§ 1. Uchwala  siê  zmianê  miejscowego  planu  zagospo-
darowania  przestrzennego  Gminy  Lubrza  we  wsi  Laskowice.

Zakres  zmiany  planu  obejmuje  przeznaczenie  czê�ci
nr : 232, 233, 287, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 286, 190, 189,
188, 187, 186, 185, 184, 183, 182  z  karty  mapy 1  obrêb
Laskowice  pod  lokalizacjê   gazoci¹gu  o  �rednicy  nominalnej
DN 150  mm. relacji  Szonów - G³ucho³azy.

§ 2. Integraln¹  czê�ci¹ zmiany  planu  s¹  rysunki  planu
stanowi¹ce   za³¹czniki  do  niniejszej  uchwa³y :

-  nr 1  sporz¹dzony  na  mapie  w  skali  1 : 10 000
-  nr  2    sporz¹dzony  na  mapie  w  skali  1 : 5 000  do

niniejszej  uchwa³y.
Rysunki   planu  okre�laj¹  planowan¹ trasê  gazoci¹gu, i

teren  przeznaczony pod  budowê  gazoci¹gu.

§ 3. Na  obszarze  stanowi¹cym  przedmiot  zmiany  planu
wystêpuje  teren  zaliczony  do  drugiej  klasy  lokalizacji.

§ 4. Wyznacza  siê  trasê  projektowanego  gazoci¹gu
wysokiego  ci�nienia  wraz  z  przyleg³ym  pasem  terenu  o
szeroko�ci  20,0 m.

Zgodnie  z  oznaczeniem  na  rysunkach  planu  w  pasie
tym  zakazuje  siê  lokalizacji  obiektów  przeznaczonych   na  cele
mieszkalne.

Dopuszcza  siê  zmianê planowanej  trasy  gazoci¹gu   w
obszarze  objêtym  zmian¹  planu  w  przypadkach  uzasadnionych
wzglêdami  technicznymi  lub  formalnoprawnymi,  przy  zachowaniu
wymagañ  okre�lonych  w  przepisach  szczególnych.

§ 5. Wyznacza  siê  strefê  kontrolowan¹  o  szeroko�ci   4 m.,
której  linia  �rodkowa  pokrywa  siê  z  osi¹  gazoci¹gu . W  strefie
tej  zakazuje  siê  wznoszenia  budynków,  urz¹dzania  sta³ych
sk³adów  i  magazynów, sadzenia  drzew,  podejmowania  dzia-
³alno�ci  mog¹cej  zagroziæ  trwa³o�ci  gazoci¹gu  podczas  jego
eksploatacji.

Skutki  prawne  wynikaj¹ce  z  wyznaczenia  w  niniejszej
zmianie  planu   strefy  kontrolowanej  obci¹¿aj¹  w³a�ciciela
gazoci¹gu.

§ 6. Skrzy¿owania  z  drogami,  elementami  uzbrojenia
podziemnego  nale¿y  rozwi¹zaæ  zgodnie  z  przepisami  szcze-
gólnymi  oraz  stosownie  do  uzgodnieñ  z  w³a�cicielami  tych
obiektów.

§7. Przekroczenie  gazoci¹gu  przez  koryta  cieków  natu-
ralnych  i  rowów    wymagaj¹  uzgodnienia  z  administratorem
a  tak¿e  uzyskania  pozwolenia  wodnoprawnego.

§ 8. Na  terenie  objêtym  zmian¹  planu,  wszelkie  odkryte
w  trakcie  budowy  gazoci¹gu  przedmioty  zabytkowe  podlegaj¹
ochronie  prawnej.  Ustala  siê  obowi¹zek  uzgodnienia  projek-
tu  budowlanego  gazoci¹gu  z  Wojewódzkim  Oddzia³em  S³u¿-
by  Ochrony  Zabytków  w  Opolu.

§ 9. 1. W trakcie prowadzenia prac ziemnych zapewniona
zostanie segregacja humusu i warstw ziemnych z wykopu pod
gazoci¹g dla potrzeb przysz³ej rekultywacji terenu i przywrócenia
powierzchni objêtej pracami budowlanymi jej pierwotnej warto-
�ci u¿ytkowej zwi¹zanej z funkcj¹ rolniczej produkcji ro�linnej.

2. Masy ziemne powsta³e w wyniku prac przy budowie
gazoci¹gu zostan¹ w ca³o�ci wykorzystane dla potrzeb rekulty-
wacji terenu budowy i przywrócenia jej pierwotnej warto�ci u¿yt-
kowej zwi¹zanej z funkcj¹ rolniczej produkcji ro�linnej.

3. W trakcie prowadzenia prac budowlanych zakazuje siê
wykorzystywania powierzchni gruntów rolnych do tymczasowe-
go gromadzenia paliw i innych substancji niebezpiecznych zwi¹-
zanych z technologi¹ budowy i prób ci�nieniowych gazoci¹gu.

4. Przedsiêwziêcie kwalifikowane jest do mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko i wymaga sporz¹dzenia ra-
portu oraz przeprowadzenia postêpowania w sprawie oceny
oddzia³ywania na �rodowisko.

§ 10. Inwestor  ponosi  koszty:
-  nadzoru  archeologicznego  w  razie  ujawnienia  przed-

miotu  o  cechach  zabytku podczas  wykonywaniu  robót  ziem-
nych

-  rekultywacji  czasowo  zajêtego  terenu  celem  przywró-
cenia   dotychczasowego sposobu  u¿ytkowania  gruntu.

§11. Dla  terenu  objêtego  niniejsz¹  zmian¹  planu,  zgod-
nie  z  art.  36   ust. 3  ustawy  o  zagospodarowaniu  przestrzen-
nym ,  ustala  siê  stawkê  s³u¿¹c¹  naliczaniu  op³aty  w  zwi¹zku  ze
zmian¹  warto�ci  nieruchomo�ci.  Wysoko�æ  stawki  wynosi  0 %.

§ 12. W  sprawach  nie  okre�lonych  ustaleniami  niniej-
szej  zmiany  planu  obowi¹zuj¹  przepisy  ustaw  szczególnych.

§ 13. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Wójtowi  Gminy
Lubrza.

§ 14. Uchwa³a  podlega  og³oszeniu  w  Dzienniku  Urzê-
dowym  Województwa  Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
 Rady  Gminy

            Piotr  Hanusiak
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Uchwa³a Nr IV/39/03
Rady   Gminy   w  Lubrzy

z  dnia  28 marca 2003r.

w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Lubrza .

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 49 - 4609 -  Poz. 1029
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Dziennik Urzêdowy
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 49 - 4613 -      Poz.1030-1031

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 153, poz. 1271, Nr 214 poz.
1806 / - Rada Miejska w  Ozimku   u c h w a l a,  co   nastêpuje :

§ 1. Zmienia siê § 8 ust. 2 uchwa³y Nr XXII / 138 / 96 z dnia
22 stycznia 1996 r. w sprawie sprzeda¿y mienia komunalnego,
zmienionej uchwa³ami: Nr XXXVIII / 268 / 97 z dnia 30 czerwca
1997 r., Nr XLVIII / 334 / 98   z dnia 9 czerwca 1998 r., Nr V / 32 / 99
z dnia 18 stycznia 1999 r., Nr XXIII / 152 / 2000 z dnia 22 maja 2000 r. i
Nr XXVI / 166 /2000 z dnia 18 wrze�nia 2000 r. ,który otrzymuje nastê-
puj¹ce brzmienie:
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Uchwa³a   Nr VII / 64 / 03
Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia  2 czerwca 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie sprzeda¿y mienia gminnego .

" Nabywcy samodzielnych lokali mieszkalnych, które nie
zosta³y sprzedane w drodze przetargu, mog¹ uregulowaæ cenê
nabycia w ratach w okresie 10 lat, oprocentowanych w wysoko-
�ci 5% w stosunku rocznym".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

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

2. Uchwa³a podlega tak¿e og³oszeniu poprzez jej rozpla-
katowanie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie  Gminy i Miasta.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Czes³aw Kaczmarek

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 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 / oraz  art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach  publicznych / Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz.
838/ -  Rada Miejska  u c h w a l a,  co nastêpuje:

§ 1. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarz¹du Powiatu Opol-
skiego zalicza siê do kategorii dróg gminnych drogi wymienio-
ne w za³¹czniku do uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
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Uchwa³a   Nr VII / 66 / 03
Rady Miejskiej w Ozimku

z  dnia 2  czerwca 2003r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

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

2. Uchwa³a podlega tak¿e og³oszeniu poprzez jej rozpla-
katowanie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie  Gminy i Miasta.

§ 4. Z dniem wej�cia w ¿ycie uchwa³y trac¹ moc dotych-
czasowe przepisy w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Czes³aw Kaczmarek



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 49 - 4614 -      Poz. 1031
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 49 - 4616 - Poz.1032-1033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia  8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591,
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153,
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806)  oraz na podstawie art. 26  ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111, poz. 1279,  2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268,  2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz.
1229, Nr 154, poz. 1804,  2002 r. Nr 25, poz. 253) w zwi¹zku z
uchwa³ami Nr 224/XXII/2000 z dnia 28 grudnia 2000  r.  pkt.3, 4 i 5,
Nr 236/XXIII/2001 z dnia 27 lutego 2001r., Nr 247/XXIV/2001 z
dnia 24 kwietnia 2001 r. Nr 295/XXVIII/2001 z dnia 27 listopada
2001r., oraz Nr 296/XXVIII/2001 z dnia 27 listopada  2001 r. -
Rada Miejska w Praszce uchwala, co nastêpuje

§1. 1. Dokonaæ zmiany miejscowego planu ogólnego za-
gospodarowania przestrzennego miasta i gminy PRASZKA, za-
twierdzonego uchwa³¹ Nr 65/XIII/90 z dnia 25 kwietnia 1990r.
/ Dz. Urz. Woj. Czêstochowskiego Nr 7 poz. 110/  w miejscowo-
�ciach Kowale, Wierzbie, Przedmo�æ i w mie�cie PRASZKA.

2. Granice obszarów objêtych zmianami, s¹ okre�lone na
za³¹cznikach graficznych   do niniejszej uchwa³y.

3. Przedmiotem zmiany planu,  zgodnie z uchwa³ami Rady
Miejskiej, powo³anymi wy¿ej, jest:

A. W miejscowo�ci  KOWALE:
- Zmiana przeznaczenia parceli nr 130 - (dotychczasowy

symbol  97R  u¿ytkowanie rolnicze), stanowi¹cej rezerwê terenu
przeznaczonego na lokalizacjê urz¹dzeñ us³ugowych rolnictwa
na cele lokalizacji us³ug turystycznych.

- Zmiana przeznaczenia czê�ci  parceli nr 114/14 i 114/39
o dotychczasowym symbolu 85 RPR  (tereny gospodarstw ogrod-
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Uchwa³a Nr  57/VII/2003
Rady Miejskiej w Praszce

 z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy PRASZKA .

niczych) na cele lokalizacji us³ug handlowych z dopuszczeniem
produkcji.

- Zmiana przeznaczenia czê�ci parceli 76 i 77 o dotych-
czasowym symbolu R   na cele zabudowy mieszkalnej z us³uga-
mi nieuci¹¿liwymi.

- Wyznaczenie terenów u¿ytkowanych rolniczo V i VI kl.
bonitacyjnej  symbol R) na cele budownictwa przemys³owego,
ze szczególnym uwzglêdnieniem energetycznych si³owni wia-
trowych. Tereny powy¿sze granicz¹  z obszarami wsi Przedmo�æ,
, przeznaczonymi na identyczne cele.

- Zmiana przeznaczenia parceli 184/5, 184/7, 184/9, 185/5 i
185/7 o dotychczasowym symbolu 83 TS zaplecze transporto-
we na cele us³ug handlowych, hurtu i rzemios³a produkcyjnego.

- Zmiana przeznaczenia parceli nr 365/1 i 365/2 o do-
tychczasowym symbolu 109 NU i R na cele budowy zak³adu
utylizacji odpadów i produkcji paliw jako wyodrêbnionej czê�ci
gminnego stanowiska odpadów.

B. W mie�cie PRASZKA
- Zmiana przeznaczenia parceli nr 30/11 i 30/14 o dotych-

czasowym symbolu 14 ZD na cele us³ug handlowych, hurtu,
rzemios³a produkcyjnego.

- Zmiana przeznaczenia terenów o nr parcel  490 do 511
u¿ytkowanych rolniczo V kl. bonitacyjnej o dotychczas obowi¹zu-
j¹cym symbolu  R  na cele budownictwa przemys³owego ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem energetycznych si³owni wiatrowych.

C.  W miejscowo�ci PRZEDMO�Æ wraz z czê�ci¹ grun-
tów ornych wsi Kowale:

-Wyznaczenie na terenach u¿ytkowanych rolniczo o nr par-
cel od 1390 do 1414  i  64/3 do 123/2  wsi Kowale o  dotychcza-
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Uchwa³a  Nr VII / 70 / 03
Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 2 czerwca 2003 r.

 w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikaty.

Na  podstawie art.18 ust.2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  /Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591,z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984/
oraz art. 68   ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomo�ciami / Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543,  2001 r. Nr
154, poz. 1800,  2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz.
1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 /  -Rada Miejska w
Ozimku  u c h w a l a,  co nastêpuje :

§ 1. Upowa¿nia siê Burmistrza do udzielania osobom fi-
zycznym  bonifikat do op³at za przekszta³cenie prawa u¿ytkowa-
nia wieczystego w prawo w³asno�ci dzia³ek  zabudowanych bu-
dynkami mieszkalnymi w wysoko�ci 3% za ka¿dy rok trwania
wieczystego u¿ytkowania, nie wiêcej jednak ni¿ 80 % op³aty za
ca³y okres trwania tego u¿ytkowania.

§ 2. Do czasu trwania  prawa u¿ytkowania wieczystego zalicza
siê okres u¿ytkowania wieczystego poprzedników prawnych.

 §  3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§ 4. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym    Województwa Opol-
skiego.

2. Z dniem wej�cia w ¿ycie uchwa³y traci moc uchwa³a
Nr XL / 326/ 02 z dnia 10 pa�dziernika 2002 r.  w sprawie wyra¿e-
nia zgody na udzielenie bonifikaty.

§ 5. Uchwa³a podlega tak¿e og³oszeniu na tablicy og³o-
szeñ w Urzêdzie Gminy i Miasta oraz opublikowaniu w miejsco-
wej prasie.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Czes³aw Kaczmarek



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 49 -4617 -     Poz. 1033

sowym symbolu  R  o warto�ci  bonitacyjnej V i VI kl. na cele
budownictwa przemys³owego ze szczególnym  uwzglêdnieniem
energetycznych si³owni wiatrowych.

D. W miejscowo�ci WIERZBIE:
-Wyznaczenie na terenach u¿ytkowanych rolniczo o nr par-

cel od 206 do 261 IV i V kl. bonitacyjnej o dotychczasowym sym-
bolu  R  na cele budownictwa  przemys³owego ze szczególnym
uwzglêdnieniem energetycznych si³owni wiatrowych.

§ 2. 1. Integraln¹ czê�ci¹ niniejszej uchwa³y s¹ rysunki
planu wykonane na mapach zasadniczych w skali 1:1000,
1: 2000 i 1:3.300, które obowi¹zuj¹ w zakresie okre�lonym ni-
niejsz¹ uchwa³¹ wraz z orientacjami zmian wykonanymi na
mapie w skali 1: 10000.

§ 3. 1. W rysunkach planu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia wyra¿one graficznie:

-granica terenu objêtego zmian¹ planu, która jest jedno-
cze�nie zewnêtrzna lini¹ rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nym prze-
znaczeniu,

-linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu, w
granicach objêtych zmian¹ planu,

-przeznaczenie terenu w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych,
oznaczone symbolem literowym, dla których zakres ustaleñ za-
wiera niniejsza uchwa³a,

-nieprzekraczalna linia zabudowy.
2. Sugerowane granice podzia³ów wewnêtrznych mog¹

ulec zmianie tylko w granicach linii rozgraniczaj¹cych tereny o
ró¿nym sposobie u¿ytkowania.

§ 4. 1. W granicach terenów objêtych zmianami planu,
ustala siê nastêpuj¹ce g³ówne funkcje i przeznaczenie terenów
wyodrêbnionych liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunkach planu
i opisanych symbolami:

1.  RPH - to tereny us³ug handlowych, hurtu, rzemios³a
produkcyjnego oraz sk³adów    i magazynów, których strefa uci¹¿-
liwo�ci nie przekracza granic parceli.

2.  P - to teren zak³adu utylizacji odpadów i produkcji paliw.
3.  PW - to obszar przeznaczony na cele rozwoju funkcji

przemys³owych,  ze szczególnym uwzglêdnieniem energetycz-
nych si³owni wiatrowych.

4.  UH   - to teren us³ug handlowych na wyodrêbnionych
dzia³kach o przewa¿aj¹cej  funkcji handlowej.

 5.  MNU - to teren mieszkalnictwa rodzinnego z us³ugami,
ma³e domy mieszkalne.

 6.  UT  - to teren us³ug turystycznych.
 7.  TD   - to drogi i teren na ich poszerzenie , w tym TDK to

drogi krajowe, TDW to drogi wojewódzkie, TDP to drogi powiato-
we, TDG to drogi gminne,  TDD to dojazdy lokalne wyodrêbnione.

  8.  R  - to obszar rolny bez prawa zabudowy.
  9.  RZ  - to obszar ³¹k i pastwisk bez prawa zmiany spo-

sobu u¿ytkowania.
  10.  RL - to obszary le�ne i granica bez prawa zmiany

sposobu u¿ytkowania.
  11.  NU - to obszar gminnego sk³adowiska odpadów typu

ulepszonego o uci¹¿liwo�ci nie przekraczaj¹cej granic parceli i
trwa³ej adaptacji.

2. Na wszystkich terenach mog¹ byæ realizowane sieci i
urz¹dzenia infrastruktury technicznej  zwi¹zane z obs³ug¹ ob-
szaru  objêtego zmian¹ planu  lub terenu gminy,  pod warun-
kiem zapewnienia funkcjonowania terenu zgodnie z ustalonym
przeznaczeniem.

3. Do czasu wykorzystania terenu zgodnie z przeznacze-
niem okre�lonym w niniejszej uchwale, teren pozostaje w do-
tychczasowym u¿ytkowaniu.

4. W granicach terenów objêtych zmianami planu, ustala
siê nastêpuj¹ce zasady i standardy kszta³towania zabudowy i
podzia³u terenu na dzia³ki budowlane:

 a) powierzchnia zabudowy kubaturowej nie mo¿e prze-
kraczaæ 30% powierzchni  parceli.

  b) ka¿dy teren winien mieæ zapewniony dostêp do drogi
publicznej.

  c) dla ka¿dego obiektu i urz¹dzenia nale¿y przewidzieæ
miejsca postojowe o ilo�ci   zabezpieczaj¹cej 100% potrzeb dla
u¿ytkowników sta³ych i czasowych.

   d) postulowane granice podzia³u wewnêtrznego terenu
s¹ naniesione na rysunek planu.

Granice powy¿sze mog¹ byæ prowadzone inaczej pod
warunkiem:

- zabezpieczenia dostêpno�ci komunikacyjnej i infrastruk-
tury technicznej dla dzia³ek s¹siednich

- ustalenia powierzchni dzia³ki minimum dla poszczegól-
nych funkcji.

- podzia³ terenu na dzia³ki na rysunku nie oznacza obo-
wi¹zku  przeprowadzenia podzia³u, a jedynie ma za zadanie
wskazaæ zasady jego przeprowadzania.

5. W granicach terenów objêtych zmianami planu, ustala
siê nastêpuj¹ce zasady ich obs³ugi w zakresie infrastruktury
technicznej:

a)  zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu miejskiego,
b) odprowadzanie �cieków  do miejskiej sieci kanalizacji

sanitarnej za wyj¹tkiem terenów PW,
c) wody opadowe nale¿y rozprowadzaæ na w³asnej dzia³-

ce lub doprowadziæ do sieci wód opadowych miasta,
d) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z rejonowej sieci

elektroenergetycznej poprzez stacje transformatorowe 15/04 KV,
e) zaopatrzenie w ciep³o - cieplnymi systemami proekolo-

gicznymi.
6. W granicach terenów objêtych zmianami planu obo-

wi¹zuj¹ w celu zapewnienia  ochrony �rodowiska, nastêpuj¹ce
ustalenia:

a)  zapewnienie dla  rzeki O¿arki I kl. czysto�ci,
b) zapewnienie ochrony dla g³ównego ci¹gu  przyrodniczo

- klimatyczno - wodnego po³o¿onego w granicach ekologiczne-
go systemu obszarów chronionych, obejmuj¹cego dolinê rzeki
O¿arki zgodnie z zaleceniami za³¹czonej "Prognozy oddzia³ywa-
nia",

c) zabezpieczenie przed wystêpowaniem zagro¿eñ dla lu-
dzi i �rodowiska przez  si³ownie wiatrowe w Praszce, Kowalach,
Wierzbiu i Przedmo�ciu, zgodnie z zaleceniami za³¹czonej "Pro-
gnozy oddzia³ywania" ,

d) zabezpieczenie przed wystêpowaniem zagro¿eñ dla ludzi
i �rodowiska przez zak³ad utylizacji i produkcji paliw w Kowalach
oraz obiekty us³ugowo - produkcyjne w Praszce i Kowalach zgod-
nie z zaleceniami za³¹czonej "Prognozy oddzia³ywania".

Dla terenów powy¿szych winny byæ opracowane procedu-
ry minimalizuj¹ce wp³yw  negatywny na ludzi i �rodowisko w
razie wyst¹pienia sytuacji kryzysowej.

§ 5. Oprócz ustaleñ podanych w § 4 obowi¹zuj¹ równie¿
podane ni¿ej ustalenia  indywidualne dotycz¹ce poszczególnych
planów.

A.  WIE� KOWALE - rys. planu nr A1, A2, A3, A4, A5,A6

1.RPH    -TEREN US£UG HANDLOWYCH, HURTU, RZEMIO-
S£A  PRODUKCYJNEGO, ORAZ SK£ADÓW I MAGAZYNÓW (par-
cele 184/5,    184/7, 184/9, 185/5, 185/7) rys. planu A5

Dopuszczalny podzia³ wtórny i  poszerzenie funkcji w ra-
mach wymiany i uzupe³nienia  zabudowy istniej¹cej pod warun-
kiem nie zwiêkszania stopnia uci¹¿liwo�ci w stosunku  do s¹-
siednich dzia³ek oraz uwzglêdniaj¹cy:

1. Utrzymanie nieprzekraczalnej linii zabudowy ustalonej
w odleg³o�ci 18 m  od linii rozgraniczaj¹cej parcelê z ul. Kaliska
- Wieluñska (45TDK).

Dla w³¹czenia ruchu lokalnego do drogi krajowej 45 TDK,
nale¿y wykonaæ dodatkowy pas ruchu dla pojazdów skrêcaj¹-
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cych w lewo zgonie z  rozporz¹dzeniem MT i GM i opracowaæ
odrêbny projekt techniczny do uzgodnienia z Generaln¹ Dyrek-
cj¹ Dróg Krajowych i Autostrad - Oddzia³ w Opolu.

2. Wyznaczenie od strony ul. Kaliskiej - Wieluñskiej (45TDK)
parkingu dla minimum 5 samochodów osobowych oraz min. 5 sa-
mochodów o  no�no�ci powy¿ej 12t/o.

3. Wysoko�æ zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych.
4. Wydzielenie z terenów objêtych planem, odrêbnych do-

jazdów TDD o szeroko�ci min. 8 m.
5. Przestrzegaæ ustaleñ "Prognozy oddzia³ywania", stano-

wi¹cej za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. P   -TEREN ZAK£ADU UTYLIZACYJNEGO ODPADÓW -

PRODUKCJI PALIW   rys. planu nr A6
Dopuszczalne poszerzenie funkcji przy uwzglêdnieniu:
1. Poszerzenia pasa drogi dojazdowej TDG do 12 m.
2. Lokalizacji przed zak³adem parkingu zapewniaj¹cego

100% zaspokojenia potrzeb za³ogi zak³adu i klientów.
3. Za³o¿enie od strony zachodniej 10 m pasa zieleni izola-

cyjnej wysokiej.
4. Nie przekraczanie wysoko�ci zabudowy 2 kondygnacji

nadziemnych.
5. Przestrzeganie nieprzekraczalnej linii zabudowy od gra-

nic zak³adu 10 m.
6. Uci¹¿liwo�æ produkcji winna siê mie�ciæ w granicach

posiadanej parceli i nie stwarzaæ konieczno�ci wyznaczenia stref
bezpiecznego oddzia³ywania na �rodowisko i ludzi.

7. Przestrzegaæ ustaleñ "Prognozy oddzia³ywania" stano-
wi¹cej za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

3. UH   - TEREN US£UG HANDLOWYCH (parcela 114/39 i
114/14) -   rys. planu nr A2

Zagospodarowanie terenu winno uwzglêdniaæ:
1. Strefê ograniczonego u¿ytkowania o ³¹cznej szeroko�ci

30 m liczon¹ symetrycznie od osi przebiegu linii 110 kV po 15 m.
Strefa powy¿sza winna byæ  wy³¹czona z zabudowy kubaturowej.
Dopuszczalne zagospodarowanie strefy wymaga wi¹¿¹cego
indywidualnego uzgodnienia z Zak³adem Energetycznym Czê-
stochowa  S.A. za wyj¹tkiem urz¹dzenia parkingów i niskiej zie-
leni ozdobnej.

2. Strefê ograniczonego u¿ytkowania obejmuj¹c¹ rezer-
wê terenu na przeprowadzenie  obwodnicy drogi 45TDK o szer.
50 m. Strefê powy¿sz¹ wy³¹cza siê z zabudowy  i pozostawia w
u¿ytkowaniu rolniczym, do czasu opracowania programu jego
zainwestowania w ramach odrêbnego programu rz¹dowego.

3. W³¹czenie ruchu lokalnego, w tym wjazdu i wyjazdu z
miejsc parkingowych i nowo wydzielonych parcel budowlanych
w ci¹gu ul. Kaliskiej i Wieluñskiej 45 (TDK), w³¹czenie poprzez
drogê lokaln¹ TDD i ul. O¿arowsk¹ (TDG)

4. Wysoko�æ zabudowy kubaturowej do 2-ch kondygnacji
nadziemnych z dachami spadzistymi.

5. Minimalna szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych
ul. Wieluñskiej i ul. Kaliskiej -drogi krajowej nr 45 TDK-GT ,
ustalon¹ w szer. 25 m , nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy 25 m,
liczon¹ od krawêdzi jezdni.

6. Prowadzenie prac ziemnych na terenie obszaru objête-
go planem wymaga nadzoru archeologicznego, nadzór arche-
ologiczny mo¿e pe³niæ osoba prawna  lub fizyczna ,w uzgodnie-
niu z 0.W.K.Z. w Opolu.

7. Przestrzeganie zaleceñ  "Prognozy oddzia³ywania" , sta-
nowi¹cej za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

8. Teren parceli nr 114/39 jest zdrenowany . Jego zainwe-
stowanie wymaga zachowania i renowacji istniej¹cego drena-
¿u, wykonanej w uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarz¹dem Melio-
racji  Sp. Opole Oddz. Olesno

4. MNU   - TEREN ZABUDOWY MIESZKALNEJ Z US£UGA-
MI - rys. planu A3

1. Wysoko�æ zabudowy do 2  kondygnacji nadziemnych,
dachy spadziste.

2. Wielko�æ parceli do 1000m2.

3. Nieprzekraczalna linia zabudowy wytyczona w odl. 25 m
od krawêdzi istniej¹cej linii jezdni ul. Wieluñskiej tj. 45 TDK.

4. Wspólny wyjazd na drogê z obu parceli, ³¹cznie z parce-
lami przyleg³ymi.

5. Przestrzeganie zaleceñ "Prognozy oddzia³ywania" sta-
nowi¹cej za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

6. Minimalna szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych
ul. Wieluñskiej - drogi krajowej nr 45 TDK-GP ustala siê na 25 m.

7. Prowadzenie prac ziemnych na terenie obszaru objête-
go planem wymaga nadzoru archeologicznego, nadzór arche-
ologiczny mo¿e pe³niæ osoba prawna  lub fizyczna ,w uzgodnie-
niu z 0.W.K.Z. w Opolu.

8. Czê�æ parceli nr 77 jest zdrenowany.  Jego zainwesto-
wanie wymaga zachowania  i renowacji istniej¹cego drena¿u
wykonanej w uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarz¹dem Melioracji
Sp. Opole Oddz. Olesno .

5. UT   -  TEREN US£UG TURYSTYCZNYCH - TYPU ZA-
JAZD, MOTEL-  rys. planu nr A1

Zagospodarowanie terenu winno uwzglêdniæ:
1. Liniê nieprzekraczaln¹ zabudowy ustalon¹ w odleg³o-

�ci minimum 30 m od linii rozgraniczaj¹cej parcelê z ul. Wieluñ-
skiej ( droga krajowa 45TDK - o szer. 25 m).

2. Wjazd na teren, wspólny z wjazdem na parking bezpo-
�rednio z ul. Wieluñskiej  - 45 TDK.

3. Wysoko�æ obiektów kubaturowych do 2 kondygnacji
nadziemnych, dachy spadziste.

4. Przestrzeganie zaleceñ "Prognozy oddzia³ywania", sta-
nowi¹cej za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

6. NU   -  TEREN MIEJSKIEGO WYSYPISKA ODPADÓW
TYPU ULEPSZONEGO -  rys. planu nr A6

Trwa³a adaptacja urz¹dzeñ w granicach istniej¹cej parceli.
Wymagane przestrzeganie zaleceñ "Prognozy oddzia³ywa-

nia" stanowi¹cej za³¹cznik  do niniejszej  uchwa³y.

B.  MIASTO PRASZKA  - rysunek planu nrB1 i B2

1. RPH   - TEREN US£UG HANDLOWYCH, HURTU, RZE-
MIOS£A PRODUKCYJNEGO ORAZ SK£ADÓW I MAGAZYNÓW  -
rys. planu nr B.1.

Dopuszczalne poszerzenie funkcji w ramach wymiany i
uzupe³nienia istniej¹cej zabudowy uwzglêdniaj¹ce:

1. Zapewnienie odrêbnego dojazdu bezpo�rednio od
ul. Kaliskiej.

2. Zapewnienie 100% potrzeb parkingowych w granicach
w³asnej parceli.

3. Wysoko�æ zabudowy do 2 kondygnacji, dachy p³askie.
4. Uci¹¿liwo�æ produkcji i us³ug winna mie�ciæ siê w gra-

nicach parceli.
5. Zachowanie linii zabudowy ustalonej adaptowanymi

budynkami.
6. Przestrzeganie zaleceñ "Prognozy oddzia³ywania" sta-

nowi¹cej za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2.PW  -  TEREN PRZEMYS£U ZE SZCZEGÓLNYM

UWZGLÊDNIENIEM ENERGETYCZNYCH SI£OWNI WIATROWYCH
- FARMA WIATROWA -  rys. planu nr B2

Zakaz poszerzenia funkcji terenu, wymagane przestrze-
ganie nastêpuj¹cych ustaleñ:

1. Minimalna moc znamionowa farmy wiatrowej nie mniej
ni¿ 600 KW

2. Odleg³o�æ poszczególnych wie¿ (strefa ujemnego od-
dzia³ywania) od istniej¹cej i projektowanej zabudowy mieszkal-
nej  nie mniejsza ni¿ 230 m, ale uzale¿niona od wysoko�ci masztu
(�ród³a powstania ha³asu).

3. W granicach terenu winien obowi¹zywaæ jeden typ elek-
trowni.

4. Szeroko�æ drogi dojazdowej  TDD w liniach rozgrani-
czaj¹cych  10 m.
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5. Nieprzekraczalna linia zabudowy ustalona w odleg³o-
�ci 10 m od linii rozgraniczaj¹cej TDD i granic obowi¹zywania
planu.

6. Przestrzeganie zaleceñ "Prognozy oddzia³ywania" sta-
nowi¹cej za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

7. Prowadzenie prac ziemnych na terenie obszaru objête-
go planem wymaga nadzoru archeologicznego, nadzór arche-
ologiczny mo¿e pe³niæ osoba prawna  lub fizyczna ,w uzgodnie-
niu z 0.W.K.Z. w Opolu.

8    Wielko�æ stref ujemnego oddzia³ywania w szczególno-
�ci wytwarzanego ha³asu jest zale¿na od wys. masztu wie¿.

C. WIE�  PRZEDMO�Æ ORAZ TERENY ROLNE DO WSI
KOWALE  -   rysunek planu nr C1

1. PW   - TEREN PRZEMYS£U ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLÊDNIENIEM ENERGETYCZNYCH SI£OWNI WIATROWYCH
- FARMA  WIATROWA

Zakaz poszerzenia funkcji terenu, wymagane przestrze-
ganie nastêpuj¹cych ustaleñ:

1. Minimalna moc znamionowa farmy wiatrowej nie mniej
ni¿ 600 KW.

2. Odleg³o�æ poszczególnych wie¿ od istniej¹cej i projek-
towanej zabudowy mieszkalnej  nie mniejsza ni¿ 230 m ale
uzale¿niona od wysoko�ci masztu (�ród³a powstania ha³asu).

3. W granicach terenu winien obowi¹zywaæ jeden typ elek-
trowni.

4. Szeroko�æ drogi dojazdowej  TDD w liniach rozgrani-
czaj¹cych  8 m.

5. Nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³o�ci 10 m od
linii rozgraniczaj¹cej TDD i granic obowi¹zywania planu.

6. Przestrzeganie zaleceñ "Prognozy oddzia³ywania", sta-
nowi¹cej za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

7. Prowadzenie prac ziemnych na terenie obszaru objête-
go planem wymaga nadzoru archeologicznego, nadzór arche-
ologiczny mo¿e pe³niæ osoba prawna  lub fizyczna , w uzgodnie-
niu z 0.W.K.Z. w Opolu.

8. Zachowania wymaga istniej¹cy zbieracz drenarki. Jego
przesuniêcie wymaga wspó³dzia³ania  z Wojewódzkim Zarz¹-
dem Melioracji  Sp. Opole, Oddz. Olesno

D. WIE� WIERZBIE - rys. planu nr D1

1.PW   -  TEREN PRZEMYS£U ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLÊDNIENIEM ENERGETYCZNYCH SI£OWNI WIATROWYCH
- FARMA   WIATROWA

Zakaz zmiany i poszerzenia funkcji terenu.

1. Minimalna moc znamionowa farmy wiatrowej nie mniej
ni¿ 600 KW

2. Odleg³o�æ poszczególnych wie¿(strefa ujemnego od-
dzia³ywania) od istniej¹cej i projektowanej zabudowy mieszkal-
nej  nie mniejsza ni¿ 230 m ale uzale¿niona od wysoko�ci masztu
(�ród³a powstania ha³asu).

3. W granicach terenu winien obowi¹zywaæ jeden typ elek-
trowni.

4. Szeroko�æ drogi dojazdowej  TDD w liniach rozgrani-
czaj¹cych  8 m. Wjazd na drogê 45 TDK  w miejscu wprowadze-
nia dotychczasowego - istniej¹cej drogi lokalnej.

5. Nieprzekraczalna linia zabudowy urz¹dzeñ ustala siê w
odleg³o�ci 10 m od linii rozgraniczaj¹cej TDD i granic obowi¹zy-
wania planu.

6. Przestrzeganie zaleceñ "Prognozy oddzia³ywania" sta-
nowi¹cej za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

E. TD  DROGI, ULICE, PARKINGI, INFRASTRUKTURA DRO-
GOWA

Ustalenia obowi¹zuj¹ na terenach poszczególnych miej-
scowo�ci. Warunki techniczne wed³ug poni¿szego zestawienia:

TDK    Droga krajowa nr 45 le¿¹ca w ci¹gu ul. Kaliskiej w
Praszce i ul. Wieluñskiej  w Kowalach  - kategoria zbiorcza GT.

Minimalna szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 25 m.
Linia zabudowy minimalna nieprzekraczalna ustalona in-

dywidualnie w poszczególnym planie.
TDG     Droga gminna. Minimalna szeroko�æ w liniach

rozgraniczaj¹cych 10 m.
TDD     Dojazdy do zabudowy i pól. Szeroko�æ w liniach

rozgraniczaj¹cych zró¿nicowana jak na rysunku planu, ale nie
mniejsza ni¿ 8 m.

F. OZNACZENIA INFORMACYJNE

8. R     TERENY PRODUKCJI ROLNEJ
            Wy³¹czone z zabudowy.

9. RZ    TERENY U¯YTKÓW ZIELONYCH
             Wy³¹czone z zabudowy.

10. RL   TERENY LASÓW ORAZ £AK (PASTWISKA,ZIE-
LEÑ,£ÊGOWA)  I PROJEKTOWANA GRANICA ROLNO - LE�NA

               Zakazy zmiany sposobu u¿ytkowania.

§ 6. Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale s¹ spójne z
ustaleniami "Studium zagospodarowania przestrzennego Mia-
sta i Gminy Praszka" .

 § 7. Dla terenów objêtych niniejsz¹ uchwa³¹ ,zgodnie z
art. 10 ust. 3 i art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzen-
nym, ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu warto�ci nieru-
chomo�ci w wysoko�ci:

1. MIASTO PRASZKA - TERENY PRZEMYS£OWE, US£U-
GOWE, SK£ADOWE                                                                - 20 %

2. WIE� KOWALE - TERENY PRZEMYS£OWE, RZEMIO-
S£A, US£UGOWE, HANDLOWE SK£ADOWE                    - 20 %

3. WIES KOWALE -  TERENY US£UG TURYSTYCZNYCH
                                                                                           - 20 %

4. WIE� KOWALE -  TERENY ZABUDOWY MIESZKALNEJ
                                                                                          - 20 %

5. WIE� PRZEDMO�Æ, WIERZBIE, KOWALWE I  MIASTO
PRASZKA - TERENY PRZEMS£OWE - SI£OWNIE WIATROWE

                                                                                         - 20 % .

§ 8. Trac¹ moc dotychczasowe ustalenia miejscowego
planu zagospodarowania miasta i gminy Praszka  z dnia
25 kwietnia 1990r. Nr 65/XIII/90 ( Dz. Urz. Woj. Czêstochowskie-
go Nr 7 poz. 110) w zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹.

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

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

  Przewodnicz¹cy Rady
Rdward Pi�la
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Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 w zwi¹zku z art. 7 ust.1
pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) - Rada Gminy
Prószków uchwala, co nastêpuje:

 § 1. W uchwale Nr XXVI/249/2001 Rady Gminy w Prósz-
kowie z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie ustalenia lokalizacji
targowiska i jego regulaminu ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 60,
poz. 448) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala siê lokalizacjê
targowiska gminnego na parkingu przy Placu Zawadzkiego 1 w
Prószkowie, wed³ug za³¹cznika nr 1.

2) § 1 ust. 1 za³¹cznika nr 2, stanowi¹cego regulamin
targowiska otrzymuje brzmienie:

 "§ 1 ust. 1. Targowisko w Prószkowie na parkingu przy Placu
Zawadzkiego 1 czynne jest we wtorki i  pi¹tki od godz. 8 oo do 16 oo.
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Uchwa³a Nr VIII/63  /2003
Rady Gminy Prószków

z dnia 2 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXVI/249/2001 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie ustalenia
lokalizacji targowiska i jego regulaminu.

3) w § 6 za³¹cznika nr 2, stanowi¹cego regulamin targowi-
ska skre�la siê ust. 2.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Prószków.

§ 3.  Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w
Urzêdzie Gminy w Prószkowie, w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego,  oraz na targowisku.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Klaudia Lakwa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym [Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zm.] - Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. Przyjmuje siê Statut Gminy Zawadzkie w brzmieniu,
jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Traci moc uchwa³a Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Za-
wadzkiem z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy
Zawadzkie.

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

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Urszula Taibert
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Uchwa³a Nr  III/31/2003
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawadzkie.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr III/31/2003

Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 27 lutego 2003 r.

STATUT
GMINY ZAWADZKIE

Rozdzia³ I. Postanowienia ogólne

§ 1.Uchwa³a okre�la:
1) ustrój Gminy Zawadzkie,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jedno-

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

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

4) tryb pracy Burmistrza  Zawadzkiego,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w Za-

wadzkiem,
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6) zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Burmistrza Zawadzkiego  oraz korzystania z nich.

§ 2.Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie  - nale¿y przez to rozumieæ Gminê  Zawadzkie,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w Za-

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

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

Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Zawadzkiem,
5) Burmistrzu  - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza  Za-

wadzkiego,
6) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Za-

wadzkie.

Rozdzia³ II. Gmina

§ 3.1. Gmina Zawadzkie jest podstawow¹ jednostk¹ lo-
kalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji
¿ycia publicznego na swoim terytorium.

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

§ 4.1. Gmina po³o¿ona jest w powiecie strzeleckim, w wo-
jewództwie opolskim i obejmuje obszar 82,24 km2.

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

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

4. Burmistrz  prowadzi rejestr jednostek pomocniczych
Gminy.

§ 5.1.W celu wykonywania swych zadañ, Gmina tworzy
jednostki organizacyjne.

2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organi-
zacyjnych.

3. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy zawiera za-
³¹cznik nr 2 do Statutu.

§ 6. 1. Gmina Zawadzkie posiada swój herb. Herb Ma³y
Gminy Zawadzkie ukazany jest na tarczy zwanej pó�nogotyck¹.
Tarcza jest dzielona w s³up (pionowo przez pó³). W prawym b³ê-
kitnym polu tarczy ukoronowany pó³orze³, z³oty w czarnym obry-
sie z czerwonym jêzykiem. W lewym czerwonym polu tarczy,
srebrna kolumna/pó³kolumna, dzielona w s³up, na z³otym pod-
murowaniu, zwieñczona z³ot¹ przedzielon¹ koron¹, przytyka
do po³owy z³otego ko³a, wype³niaj¹cego tarczê (pole tarczy).

Herb Wielki Miasta i Gminy Zawadzkie - tarczê pó�nogo-
tyck¹ z Herbem Ma³ym wynosz¹ u bocznic tarczy dwa wspiête,
krocz¹ce z³ote lwy, zwrócone do �rodka - do siebie - z g³owami
obróconymi do ty³u, ku wystawionym do góry ogonom. Lwy w
czarnym obrysie w czerwonymi jêzykami w pyskach. U podsta-
wy tarczy i u dolnych, tylnych ³ap lwów, czerwona wstêga ze z³oto
kre�lon¹ literami kroju antykwy informacj¹ z nazw¹ -  Gmina
Zawadzkie.

2. Wzór Herbu Ma³ego Gminy Zawadzkie stanowi za³¹cz-
nik nr 3 do Statutu.

3. Wzór Herbu Wielkiego Gminy Zawadzkie stanowi za-
³¹cznik nr 3 a do Statutu.

4. Barwami Gminy Zawadzkie s¹ kolory b³êkit, z³oty i czer-
wieñ  wywodz¹ce siê  z barw pól tarczy herbowej.

5. Flag¹  Gminy Zawadzkie jest p³at materia³u w formie
poziomego prostok¹ta, gdzie stosunek szeroko�ci (wysoko�ci)
do jego d³ugo�ci (d³u¿szego boku) pozostaje w proporcji 5:8.
P³at materia³u - prostok¹t poziomy - sk³ada siê z trzech s³upów
barwnych, trzech pionowych pasów barwnych o jednakowej sze-
roko�ci. Ich proporcja wzglêdem siebie ma siê tak, jak 1:1:1.
Flaga zbudowana jest z:

- pas pierwszy (pionowy) jest barwy b³êkitu,
- pas drugi (pionowy) jest barwy z³ota ( w wydaniu seryj-

nym i w druku na materiale - z³oto zastêpuje ¿ó³æ),
- pas trzeci (pionowy) jest barwy czerwieni (odcieñ czer-

wieni - kraplak).
6.  Flaga urzêdowa Gminy Zawadzkie - ma w miejscu

centralnym - w rozpiêto�ci materia³u umieszczon¹ tarczê herbu
Ma³ego  Gminy Zawadzkie. Inaczej - w �rodku pasa �rodkowe-
go z³otego (¿ó³tego), równolegle do jego biegu. Rozpiêto�æ pasa
z³otego w jego szeroko�ci jest jak 6/6. Szeroko�æ tarczy herbu
jest w proporcji jak 4/6, gdzie pasy z³ote po obu stronach tarczy
(przy jej bocznicach) - s¹ szeroko�ci 1/6 - ka¿dy. Natomiast tar-
cza jest umieszczona nie w �rodku wysoko�ci pasa ¿ó³tego - a
powy¿ej. Jest umieszczona od górnej krawêdzi materii flagi,
górnej  krawêdzi pionowego pasa ¿ó³tego - w odleg³o�ci po³owy
wysoko�ci tarczy herbowej.

7.  Chor¹giew ceremonialna  Gminy Zawadzkie - to od-
wzorowanie na prawej stronie materii (p³at b³awatu chor¹gwi).
Natomiast na lewej stronie b³awatu chor¹gwi jest koniecznym
umieszczenie barw gminy (b³êkit, z³oto, czerwieñ), w uk³adzie
jak we fladze  Gminy Zawadzkie , bez proporcji  obowi¹zuj¹cych
dla p³atu flagi, natomiast stosuj¹c  proporcjê szeroko�ci piono-
wych pasów wzglêdem siebie 1:1:1. B³awat chor¹gwi mocowa-
ny jest  obszyciem na drzewcu, które mo¿e byæ zwieñczone or-
³em opolskim.

8. Wzór flagi  Gminy stanowi za³¹cznik nr 4 do Statutu.
9. Wzór flagi urzêdowej  Gminy stanowi za³¹cznik nr 4a do

Statutu.
10.Wzór chor¹gwi ceremonialnej Gminy stanowi za³¹cz-

nik nr 4b do Statutu.
11. Herb i flaga Gminy s¹ znakami prawnie chronionymi.
12. Komercyjne rozpowszechnianie herbu, flagi i nazwy

gminy wymaga zgody Rady Miejskiej.

§ 7. 1. Osobom szczególnie zas³u¿onym dla Gminy Za-
wadzkie mo¿e byæ nadany tytu³  "Honorowy Obywatel Gminy Za-
wadzkie" lub "Zas³u¿ony dla Gminy Zawadzkie".

2. Szczegó³owe zasady przyznawania tych tytu³ów okre�la
odrêbna uchwa³a.

§ 8. Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Zawadzkie.

Rozdzia³ III. Jednostki pomocnicze Gminy

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

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

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

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

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w
miarê mo¿liwo�ci - uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania prze-
strzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
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2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê od-
powiednio ust. 1.

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

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

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

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

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

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

5. Decyzje, o jakich mowa w ust. 2 - 4, s¹ wi¹¿¹ce dla
osób sk³adaj¹cych o�wiadczenia woli w zakresie zarz¹du mie-
niem Gminy.

6. �rodki finansowe, o których mowa w ust. 2, przekazy-
wane s¹ na odrêbne rachunki bankowe otwierane dla poszcze-
gólnych jednostek pomocniczych. Jako osoby upowa¿nione do
dysponowania �rodkami zgromadzonymi na poszczególnych
rachunkach wskazuje siê w umowach rachunków bankowych
ka¿doczesnego przewodnicz¹cego organu wykonawczego da-
nej jednostki pomocniczej.

§ 12.1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomoc-
niczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym
zakresie Burmistrzowi.

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

§ 13.1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej ma obowi¹zek uczestniczyæ w sesjach Rady.

2. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ uczest-
nictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu wykonaw-
czego jednostki pomocniczej.

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

Rozdzia³ IV. Organizacja wewnêtrzna Rady

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

2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.

§ 15.1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y Rady.

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

§ 16.1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Bud¿etowo-Gospodarcz¹,
3) O�wiaty, Kultury, Zdrowia i Sportu,
4) Samorz¹dno�ci i Porz¹dku Publicznego.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 2 komisji sta³ych
3.W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dora�ne

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

§ 17.1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i pro-
wadzi jej obrady.

2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

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

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

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

kiem spo�ród radnych obecnych na sesji.
4. Porz¹dek obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2, powinien

obejmowaæ sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o
stanie Gminy.

§ 18.Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobec-
no�ci w³a�ciwy Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególno�ci:

1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) sprawuje nadzór nad utrzymaniem porz¹dku podczas

obrad sesji,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami

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

wykonywania przez radnych ich mandatu.

§ 19.W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d� wyga�niêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub jednego z Wiceprzewodnicz¹-
cych Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej
sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.

§ 20.Do obowi¹zków  Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wyko-
nywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla Prze-
wodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego.

§ 21.Pod nieobecno�æ Przewodnicz¹cego jego zadania
wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy.

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

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

§ 23.Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady
Miejskiej, wchodz¹ce w sk³ad Urzêdu Miejskiego.

Rozdzia³ V. Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady

§ 24. Sprawy rozpatrywane na sesjach rozstrzyga siê w
drodze uchwa³.

2. Przygotowanie sesji

§ 25.  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 - jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.
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4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpó�niej na 7 dni przed
terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych lub w inny sku-
teczny sposób.

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

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

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

8. Terminy, o jakich mowa w ust. 4 i 5, rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie obej-
muj¹ dnia odbywania sesji.

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

2. W sesjach Rady uczestnicz¹ - z g³osem doradczym -
Burmistrz, Sekretarz i Skarbnik Gminy oraz radca prawny.

3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych
kontroli Rady.

3. Przebieg sesji

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

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

§ 29.Wy³¹czenie jawno�ci sesji jest dopuszczalne jedy-
nie w przypadkach przewidzianych w ustawach .

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

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

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1,
Rada mo¿e postanowiæ w szczególno�ci ze wzglêdu na 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.

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

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

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

§ 33.   1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹-
cy Rady.

2. W razie nieobecno�ci Przewodnicz¹cego czynno�ci
okre�lone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodnicz¹cych
Rady, upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego.

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

§ 34.1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: "Otwieram sesjê Rady  Miej-
skiej w Zawadzkiem".

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

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

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

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

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

sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.

§ 37.1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 36 pkt 3 sk³ada
Burmistrz lub wyznaczony przez niego zastêpca.

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

§ 38.1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Burmi-
strza.

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

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

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

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

6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Burmistrz lub w³a-
�ciwe rzeczowo osoby upowa¿nione do tego przez Burmistrza.

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

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

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

2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewod-
nicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie  sesji Rady.
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3. Je�li bezpo�rednia odpowied� na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni;
§ 38 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.

§ 40.1. 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.

§ 41.1. 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 protokóle.

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

§ 42.Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyj-
muje do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pi-
�mie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym Radê.

§ 43.1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejno-
�ci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególno�ci
dotycz¹cych:

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

dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu "za" i jednego g³osu
"przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod g³osowa-
nie.

§ 44.1. 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.

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

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

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

§ 46.1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê

" Zamykam ��� sesjê Rady Miejskiej w Zawadzkiem".
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.

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

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

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

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

§ 49.1. Pracownik Urzêdu Miejskiego, wyznaczony przez
Burmistrza w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza
z ka¿dej sesji protokó³.

2. Przebieg sesji nagrywa siê na ta�mê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu przyjêcia protoko³u z poprzed-
niej sesji.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 51.1. W trakcie obrad lub nie pó�niej ni¿ na najbli¿szej
sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do proto-
kó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy
Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu ta�my ma-
gnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.

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

3. Rada mo¿e przyj¹æ protokó³ z poprzedniej sesji po roz-
patrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust.2.
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§ 52.1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecno�ci radnych
oraz odrêbn¹ listê zaproszonych go�ci, teksty przyjêtych przez Radê
uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, o�wiadczenia i inne
dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Rady.

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

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

4. Uchwa³y

§ 53.1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 24 s¹ sporz¹dzane w
formie odrêbnych dokumentów.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 56.1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³a-
nia Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub w
porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub innymi or-
ganami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk³adany jest
projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.

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

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

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

§ 58.1. Biuro Rady Miejskiej ewidencjonuje orygina³y
uchwa³ w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami
sesji Rady.

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

5. Procedura g³osowania

§ 59.W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

§ 60.1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.

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

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

4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy obrad.

§ 61.1. 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.

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

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

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

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

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

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

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

5. W przypadku braku trzykrotnego rozstrzygniêcia  w taj-
nym g³osowaniu przeprowadza siê nabór nowych kandydatów.

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

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

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

4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okre�lon¹
w § 63 ust. 2.

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

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

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

§ 64.1. 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.

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

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

§ 66.1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedze-
nia.

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

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

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

§ 67.Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji wy-
brany na sesji Rady Miejskiej  lub zastêpca przewodnicz¹cego
komisji, wybrany przez cz³onków danej komisji.

§ 68.1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach stacjonarnych
lub wyjazdowych.

2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§ 69.1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do
roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alno�ci
komisji.

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

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

7. Radni

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

2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posie-
dzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecno�æ, sk³a-
daj¹c stosowne  wyja�nienia na rêce Przewodnicz¹cego Rady
lub przewodnicz¹cego komisji.

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

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

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

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

2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezpo�rednio do Rady i Bur-
mistrza we wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.

8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹du
terytorialnego

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

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

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

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

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

Rozdzia³ VI. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 76.1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹ce-
go, Zastêpcy Przewodnicz¹cego  oraz pozosta³ych cz³onków w
liczbie trzech.

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

ra Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej.

§ 77.Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobec-
no�ci Przewodnicz¹cego lub niemo¿no�ci dzia³ania, jego zada-
nia wykonuje jego Zastêpca .

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

2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego Ko-
misji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisem-
nie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.

3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.

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

2. Zasady kontroli

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

- legalno�ci,
- gospodarno�ci,
- rzetelno�ci,
- celowo�ci,
oraz zgodno�ci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególno�ci gospodarkê

finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿e-
tu Gminy.
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§ 80.Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwa-
³ach Rady.

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

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

§ 82.Kontrola nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 30 dni robo-
czych.

§ 83.1. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przepro-
wadzenia kontroli w ka¿dym  przypadku podjêcia takiej decyzji
przez Radê.

§ 84.1. 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 § 79 ust. 1.

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

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

3.Tryb kontroli

§ 85.1. Kontroli dokonuj¹ w imieniu Komisji Rewizyjnej
zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej z trzech cz³onków
Komisji.

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pi�mie
kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czyn-
no�ci pomiêdzy kontroluj¹cych.

3. Kontrole (z zastrze¿eniem ust. 5) przeprowadzane s¹
na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Prze-
wodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okre�laj¹cego kontrolowa-
ny podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do prze-
prowadzenia kontroli.

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

5. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, ka¿dy z cz³onków
Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli bez wcze�niej-
szej uchwa³y Komisji Rewizyjnej oraz upowa¿nienia, o którym
mowa w ust. 4. Za przypadki nie cierpi¹ce zw³oki uwa¿a siê w
szczególno�ci sytuacje, w których cz³onek Komisji Rewizyjnej
powe�mie uzasadnione podejrzenie pope³nienia przestêpstwa
lub gdy zachodz¹ przes³anki pozwalaj¹ce przypuszczaæ, i¿ nie-
zw³oczne przeprowadzenie kontroli pozwoli unikn¹æ niebezpie-
czeñstwa dla zdrowia lub ¿ycia ludzkiego lub te¿ zapobiec po-
wstaniu strat materialnych w mieniu komunalnym.

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

7. W przypadku niezwrócenia siê o wyra¿enie zgody, lub
te¿ odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa w ust. 6, kontroluj¹-
cy niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c notatkê z podjê-
tych dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt Komisji Rewizyjnej.

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

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

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

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

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

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

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

4. Protoko³y kontroli

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

1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiona i nazwiska kontroluj¹cych,
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynno�ci kontrolnych,
4) okre�lenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu

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

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

7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cych i kierownika kontrolowanego

podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z poda-
niem przyczyn odmowy.

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

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

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

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

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie 7
dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego pod-
miotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.

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

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 93.1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwier-
dzenia plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia ka¿dego roku.

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

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

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

§ 94.1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie do
dnia 30 stycznia ka¿dego roku - roczne sprawozdanie ze swojej
dzia³alno�ci w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca i czas przeprowadzonych

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

toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty

wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz

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

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

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 95.1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego,  zgodnie z zatwier-
dzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.

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

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

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

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

w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ

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

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

§ 97.Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Biu-
ro Rady Miejskiej.

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

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych �rod-
ków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty
wynagrodzenia ze �rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Ko-
misji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, ce-
lem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mie-
niem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu
Gminy.

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

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

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

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

5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia-
³ania poszczególnych komisji w celu w³a�ciwego ich ukierunko-
wania, zapewnienia skuteczno�ci dzia³ania oraz unikania zbêd-
nych kontroli.

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

Rozdzia³ VII. Zasady dzia³ania klubów radnych

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

§ 102.1.Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowa-
nie w nim udzia³u przez co najmniej 3 radnych.

2.  Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.

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

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

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

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

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

§ 105.Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów,
wybierani przez cz³onków klubu.
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§ 106.1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.

2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statu-
tem Gminy.

3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocz-
nego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu
Rady.

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

§ 107.1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodaw-
cze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.

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

§ 108.Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Burmistrz
obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w za-
kresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.

Rozdzia³ IX. Tryb pracy Burmistrza

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

przepisów obowi¹zuj¹cego prawa - nale¿y do niego,
4) inne zadania okre�lone ustawami i niniejszym Statu-

tem.

§ 110.Burmistrz  uczestniczy w sesjach Rady.

§ 111.Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Burmistrza na
ich posiedzenie.

§ 112.Zastêpca Burmistrza przejmuje wykonywanie za-
dañ i kompetencji okre�lonych w § 109 - § 111 w przypadku
uzyskania upowa¿nienia od Burmistrza.

Rozdzia³ X. Zasady dostêpu i korzystania przez obywa-
teli z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza

§ 113.Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okre�lone
w ustawach.

§ 114.Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami pra-
wa oraz Statutem.

§ 115.1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê w Biurze Rady Miejskiej, w dniach pracy Urzêdu
Miejskiego, w godzinach przyjmowania interesantów.

2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Burmistrza oraz Urzêdu
udostêpniane s¹ w Referacie Organizacyjnym i Nadzoru Urzê-
du, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

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

§ 116.Realizacja uprawnieñ okre�lonych w § 113 i 114
mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Miejskiego i w asy�cie
pracownika Urzêdu Miejskiego.

Rozdzia³ XI. Postanowienia koñcowe

§ 117.  Statut niniejszy wchodzi w ¿ycie 14 dni od og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Rozdzia³ XII. Wykaz za³¹czników do Statutu

1. Za³¹cznik nr 1 - plan granic terytorialnych Gminy

2. Za³¹cznik nr 2 - wykaz gminnych jednostek organizacyj-
nych

3. Za³¹cznik nr 3 - wzór herbu Ma³ego  Gminy Zawadzkie

4. Za³¹cznik nr 3a - wzór Herbu Wielkiego Gminy Zawadzkie

5. Za³¹cznik nr 4 - wzór flagi  Gminy Zawadzkie

6. Za³¹cznik nr 4a - wzór flagi urzêdowej  Gminy Zawadzkie

7. Za³¹cznik nr 4b - wzór chor¹gwi ceremonialnej  Gminy
Zawadzkie.

Za³¹cznik nr 2
do Statutu Gminy Zawadzkie

WYKAZ
GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

1. O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem

2. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadzkiem

3. Miejski O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zawadz-
kiem

4. Publiczna Szko³a Podstawowa w Zawadzkiem

5. Publiczna szko³a Podstawowa w ¯êdowicach

6. Publiczna Szko³a Podstawowa w Kielczy

7. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem

8. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w ¯êdowicach

9. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Zawadzkiem

10. Przedszkole Publiczne Nr 3 (z oddzia³em ¿³obkowym)
w Zawadzkiem

11. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Zawadzkiem

12. Przedszkole Publiczne w ¯êdowicach

13. Przedszkole Publiczne w Kielczy
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§ 1. Stwierdza siê, i¿:

- Rada Powiatu Namys³owskiego uchwa³¹ Nr I/2/2002 z
dnia 19 listopada 2002 r. stwierdzi³a wyga�niêcie mandatu radne-
go Pana Krzysztofa Kuchczyñskiego w Okrêgu wyborczym Nr 1
z listy Nr 6 - KW PSL, wskutek pisemnego zrzeczenia siê man-
datu. W zwi¹zku z powy¿szym Rada Powiatu Namys³owskiego
podjê³a uchwa³ê Nr II/11/2002 z dnia  11 grudnia 2002 r. w spra-
wie wst¹pienia na radnego Pana Stanis³awa Picza w Okrêgu
wyborczym Nr 1, który z tej samej listy w wyborach uzyska³ kolej-
no najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralno�ci
- Rada Powiatu Namys³owskiego uchwa³¹ Nr I/3/2002 z dnia
19 listopada 2002 r. stwierdzi³a wyga�niêcie mandatu radnego
Pana Zenona Kotarskiego w Okrêgu wyborczym Nr 3 z listy Nr 3
- KKW SLD-UP, wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu. W
zwi¹zku z powy¿szym Rada Powiatu Namys³owskiego podjê³a
uchwa³ê Nr II/10/2002 z dnia  11 grudnia 2002 r. w sprawie
wst¹pienia na radnego Pana Romana Mazura w Okrêgu wybor-
czym Nr 3, który z tej samej listy w wyborach uzyska³ kolejno
najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralno�ci.

- Rada Powiatu Namys³owskiego uchwa³¹ Nr II/30/2002 z
dnia 11 grudnia 2002 r. stwierdzi³a wyga�niêcie mandatu rad-
nego Pana Andrzeja Spóra w Okrêgu wyborczym Nr 2 z listy Nr 3
- KKW SLD-UP, wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu. W
zwi¹zku z powy¿szym Rada Powiatu Namys³owskiego podjê³a
uchwa³ê Nr III/33/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wst¹-
pienia na radnego Pana Romana Pó³rolniczaka w Okrêgu wy-
borczym Nr 2, który z tej samej listy w wyborach uzyska³ kolejno
najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralno�ci.

- Rada Powiatu Namys³owskiego uchwa³¹ Nr V/54/2003 z
dnia 26 marca 2003 r. stwierdzi³a wyga�niêcie mandatu radne-
go Pana Miros³awa Wójciaka w Okrêgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 8 -
Forum Ziemi Namys³owskiej, wskutek pisemnego zrzeczenia
siê mandatu. W zwi¹zku z powy¿szym Rada Powiatu Namys³ow-
skiego podjê³a uchwa³ê Nr VI/74/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie wst¹pienia na radnego Pana Kazimierza Szlachta w
Okrêgu wyborczym Nr 1, który z tej samej listy w wyborach uzy-
ska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybie-
ralno�ci.

- Rada Powiatu Brzeskiego uchwa³¹ Nr V/42/2003 z dnia
27 lutego 2003 r. stwierdzi³a wyga�niêcie mandatu radnego Pana
Andrzeja Walorskiego w Okrêgu wyborczym Nr 3 z listy Nr 6 - KW PSL.
W zwi¹zku z powy¿szym Rada Powiatu Brzeskiego podjê³a
uchwa³ê Nr VI/43/2003 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie
wst¹pienia na radnego Pana Zbys³awa Bila w Okrêgu wyborczym
Nr 3, który z tej samej listy w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹
liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralno�ci.

- Rada Powiatu Opolskiego uchwa³¹ Nr VII/36/03 z dnia
29 kwietnia 2003 r. stwierdzi³a wyga�niêcie mandatu radnego
Pana Krystiana Baldy w Okrêgu wyborczym Nr 6 z listy Nr 9 -
Mniejszo�æ Niemiecka. W zwi¹zku z powy¿szym Rada Powiatu
Opolskiego podjê³a uchwa³ê Nr VIII/41/03 z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie wst¹pienia na radnego Pana Joachima Ebisch w
Okrêgu wyborczym Nr 6, który z tej samej listy w wyborach uzy-
ska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybie-
ralno�ci.

- Rada Miejska w Kluczborku uchwa³¹ Nr V/35/03 z dnia
29 stycznia 2003 r. stwierdzi³a wyga�niêcie mandatu radnego
Pana Krzysztofa Miziniaka w Okrêgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 10
- KWW Ziemi Kluczborskiej, wskutek pisemnego zrzeczenia siê
mandatu. W zwi¹zku z powy¿szym Rada Miejska w Kluczborku
podjê³a uchwa³ê Nr VI/39/03 z dnia    26 lutego 2003 r. w sprawie
wst¹pienia na radnego Pana Miros³awa Mongia³o w Okrêgu
wyborczym Nr 1, który z tej samej listy w wyborach uzyska³ kolej-
no najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralno�ci.

- Rada Miejska w Brzegu uchwa³¹ Nr VIII/55/03 z dnia
28 marca 2003 r. stwierdzi³a wyga�niêcie mandatu radnego
Pana Zbigniewa Jab³oñskiego w Okrêgu wyborczym Nr 4 z listy
Nr 8 - KW Liga Polskich Rodzin. W zwi¹zku z powy¿szym Rada
Miejska w Brzegu podjê³a uchwa³ê Nr IX/57/03 z dnia 25 kwiet-
nia 2003 r. w sprawie wst¹pienia na radnego Pana Miros³awa
Hejduka w Okrêgu wyborczym Nr 4, który z tej samej listy w
wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³
prawa wybieralno�ci.

- Rada Miejska w Ozimku uchwa³¹ Nr IV/36/03 z dnia
10 marca 2003 r. stwierdzi³a wyga�niêcie mandatu radnego
Pana Andrzeja Stasia w Okrêgu wyborczym Nr 4 z listy Nr 9 -
Mniejszo�æ Niemiecka, wskutek pisemnego zrzeczenia siê man-
datu. W zwi¹zku z powy¿szym Rada Miejska w Ozimku podjê³a
uchwa³ê Nr V/45/03 z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie wst¹pie-
nia na radnego Pana Kazimierza Tarsy w Okrêgu wyborczym
Nr 4, który z tej samej listy w wyborach uzyska³ kolejno naj-
wiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralno�ci.

- Rada Miejska w Namys³owie uchwa³¹ Nr VI/51/03 z dnia
28 kwietnia 2003 r. stwierdzi³a wyga�niêcie mandatu radnego
Pana Alojzego Kurczewskiego w Okrêgu wyborczym Nr 3 z listy
Nr 9 - Forum Rozwoju Ziemi Namys³owskiej, wskutek �mierci.
W zwi¹zku z powy¿szym Rada Miejska w Namys³owie podjê³a
uchwa³ê Nr VII/59/03 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wst¹pie-
nia na radnego Pani Wies³awy Gudzowskiej w Okrêgu wybor-
czym Nr 3, która z tej samej listy w wyborach uzyska³a kolejno
najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³a prawa wybieralno�ci.

- Rada Miejska w Namys³owie uchwa³¹ Nr VI/52/03 z dnia
28 kwietnia 2003 r. stwierdzi³a wyga�niêcie mandatu radnego
Pana Zdzis³awa Bobera w Okrêgu wyborczym Nr 3 z listy Nr 9 -
Forum Rozwoju Ziemi Namys³owskiej, wskutek pisemnego zrze-
czenia siê mandatu. W zwi¹zku z powy¿szym Rada Miejska w
Namys³owie podjê³a uchwa³ê Nr VII/60/03 z dnia 29 maja 2003 r. w
sprawie wst¹pienia na radnego Pani Marii Teodorczyk w Okrê-
gu wyborczym Nr 3, która z tej samej listy w wyborach uzyska³a
kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³a prawa wybieral-
no�ci.

§ 2.Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ustawy z
dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z pó�n.
zmianami) podaje siê do wiadomo�ci informacjê o wst¹pieniu:

-  Stanis³awa Picza - na wakuj¹cy mandat radnego Rady
Powiatu Namys³owskiego

- Romana Mazura - na wakuj¹cy mandat radnego Rady
Powiatu Namys³owskiego
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- Romana Pó³rolniczaka - na wakuj¹cy mandat radnego
Rady Powiatu Namys³owskiego

- Kazimierza Szlachta - na wakuj¹cy mandat radnego Rady
Powiatu Namys³owskiego

- Zbys³awa Bila - na wakuj¹cy mandat radnego Rady Po-
wiatu Brzeskiego

- Joachima Ebisch - na wakuj¹cy mandat radnego Rady
Powiatu Opolskiego

- Miros³awa Mongia³o - na wakuj¹cy mandat radnego Rady
Miejskiej w Kluczborku

- Miros³awa Hejduka - na wakuj¹cy mandat radnego Rady
Miejskiej w Brzegu

- Kazimierza Tarsy - na wakuj¹cy mandat radnego Rady
Miejskiej w Ozimku

- Wies³awy Gudzowskiej - na wakuj¹cy mandat radnego
Rady Miejskiej w Namys³owie

- Marii Teodorczyk - na wakuj¹cy mandat radnego Rady
Miejskiej w Namys³owie.

§ 3.Obwieszczenie podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Opolskiego.

KOMISARZ WYBORCZY
 Ryszard Janowski

§ 1. Stwierdza siê, i¿:

- Rada Miejska w Nysie uchwa³¹ Nr IV/42/02 z dnia 30
grudnia 2002 r. stwierdzi³a wyga�niêcie mandatu radnego -Pana
Stanis³awa Bednarczyka w Okrêgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 13
- KW Liga Nyska, wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu.
W zwi¹zku z powy¿szym Rada Miejska w Nysie podjê³a uchwa³ê
Nr V/49/03 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wst¹pienia na
radnego - Pana Leszka Buckiego w Okrêgu wyborczym Nr 1,
który z tej samej listy w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹
liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralno�ci.

- Rada Miejska w Nysie uchwa³¹ Nr IV/43/02 z dnia 30
grudnia 2002 r. stwierdzi³a wyga�niêcie mandatu radnego- Pana
Piotra Liniewskiego w Okrêgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 9 - KWW
Nyska Inicjatywa Gospodarcza, wskutek pisemnego zrzeczenia
siê mandatu.    W zwi¹zku z powy¿szym Rada Miejska w Nysie
podjê³a uchwa³ê Nr V/50/03 z dnia  28 stycznia 2003 r. w sprawie
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wst¹pienia na radnego - Pana Wojciecha Kaweckiego w Okrê-
gu wyborczym Nr 1, który z tej samej listy w wyborach uzyska³
kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralno�ci.

§ 2. Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ustawy z
dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z pó�n.
zmianami) podaje siê do wiadomo�ci informacjê o wst¹pieniu:

- Leszka Buckiego - na wakuj¹cy mandat radnego Rady
Miejskiej w Nysie,

- Wojciecha Kaweckiego - na wakuj¹cy mandat radnego
Rady Miejskiej w Nysie.

§ 3.Obwieszczenie podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Opolskiego.

KOMISARZ WYBORCZY
  Tadeusz Dominczyk


