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Na  podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym   (  Dz. U. z 2001 r. 142 poz. 1591
z  pó�n.zm. ) oraz art. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 71 poz. 733)-   Rada
Miejska w Brzegu uchwala, co nastêpuje:

§ 1.  W uchwale Nr  XXXVII/338/01 z dnia 30 listopada
2001 r. dotycz¹cej zasad gospodarowania mieszkaniowym za-
sobem komunalnym Gminy Miasto Brzeg " za³¹cznik nr 1, Regu-
laminu  zamian lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego
zasobu gminy oraz zamiany pomiêdzy najemcami lokali nale¿¹-
cych do tego zasobu a osobami zajmuj¹cymi lokale w innych
zasobach,  zastêpuje siê za³¹cznikiem nr 1"  do niniejszej uchwa³y.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Brzegu

Janusz Gil

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr   XI/70/03
Rady Miejskiej w Brzegu

z dnia  30 maja 2003 r.

 R e g u l a m i n
zamian lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zaso-

bu gminy  oraz zamiany pomiêdzy najemcami lokali nale¿¹cych  do
tego zasobu a osobami zajmuj¹cymi lokale w innych zasobach

§   1. Zamiana lokali mieszkalnych mo¿e byæ dokonywana
na podstawie wniosków zainteresowanych stron :

1/  na podstawie listy zamian,

2/  miêdzy  najemcami lokali nale¿¹cych do zasobów gminy ,

3/  miêdzy  najemcami lokali nale¿¹cych do zasobów gminy
a osobami zajmuj¹cymi lokale w innych zasobach.

§   2. Warunkiem dokonania zamiany  lokali mieszkalnych
jest okre�lenie  sposobu uregulowania  wzajemnych  zobowi¹-
zañ   w  protokole  rokowañ.

§ 3. Wnioski zamian  bêd¹ rozpatrywane w pierwszej ko-
lejno�ci w nastêpuj¹cych przypadkach:

1. Je¿eli wnioskodawca lub cz³onek gospodarstwa do-
mowego  jest inwalid¹ I-szej grupy    /w szczególno�ci porusza-
j¹cy siê na wózku inwalidzkim/  bez wzglêdu na stan  techniczny
i standard posiadanego mieszkania.

2. Je¿eli  wnioskodawca  posiada  lokal   w dobrym   stanie
technicznym,   o �rednim  standardzie i zwraca siê o zamianê na
lokal mniejszy.

       Zamiana taka winna byæ poprzedzona wizj¹ lokaln¹.

§ 4.  Zamiana nie mo¿e pogorszyæ warunków mieszka-
niowych którejkolwiek z osób w taki sposób, ¿e powierzchnia
mieszkania w przeliczeniu na jedn¹ osobê - cz³onka gospodar-
stwa domowego, wynios³aby poni¿ej 5 m2.
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Uchwa³a  Nr  XI/70/03
 Rady Miejskiej w Brzegu

z dnia 30 maja 2003 r.

w sprawie  zmiany uchwa³y Nr XXXVII/338/01 z dnia 30 listopada 2001 r.,
dotycz¹cej zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem  komunalnym Gminy Miasto Brzeg.
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Na podstawie art.18  ust. 2 pkt. 9 lit.a oraz pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym  ( Dz.U. z 2001r.  Nr 142,
poz.1591 ) -  Rada  Miejska w  Brzegu  u c h w a l a,  co nastêpuje :

§ 1. Waloryzacji kaucji mieszkaniowej dokonuje siê wg
wzoru:

12* x stawka bazowa czynszu w dniu zwrotu kaucji  = wy-
soko�æ zwaloryzowanej kaucji

12* - maksymalna krotno�æ czynszu stanowi¹ca wyso-
ko�æ kaucji wg ustawy o ochronie praw lokatorów.

§ 2. W  § 7  uchwa³y Nr XLV/309/98 z dnia 19 marca 1998 r.
dodaje siê zdanie w  brzmieniu :

"Na poczet ceny lokalu mieszkalnego sprzedawanego
najemcy zalicza siê zwaloryzowan¹ kaucjê mieszkaniow¹.  Kwotê
zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej zalicza siê na poczet ceny
lokalu przed udzieleniem bonifikaty."
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Uchwa³a  Nr XI/71/03
Rady Miejskiej w  Brzegu

z dnia  30 maja 2003 r.

w sprawie  waloryzacji kaucji mieszkaniowej i zmiany uchwa³y Nr XLV/309/98 z dnia  19 marca 1998 r. w sprawie
okre�lenia  zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania  nieruchomo�ci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania

na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata.

§ 3. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta Brzegu do stoso-
wania zasad waloryzacji kaucji okre�lonych  w §1. i § 2. przy
realizacji wniosków z³o¿onych przed dniem wej�cia w ¿ycie ni-
niejszej uchwa³y oraz do waloryzacji kaucji wg wzoru okre�lone-
go w §1. przy realizacji innych wniosków najemców zwi¹zanych
z opró¿nieniem lokalu.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Brzegu

Janusz Gil

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego / Dz. U.  Nr 71,
poz. 733 ; 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1383/ - Rada
Gminy  Chrz¹stowice uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Chrz¹stowice na lata 2003 -
2007, okre�lony w za³¹czniku  do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Ginter Barucki

                                                                                                           Za³¹cznik
do uchwa³y Nr  IX/45/2003

                             Rady Gminy w Chrz¹stowicach
                                                   z dnia 27 maja 2003 r.

WIELOLETNI    PROGRAM
 GOSPODAROWANIA   MIESZKANIOWYM ZASOBEM

GMINY  CHRZ¥STOWICE   NA   LATA   2003 - 2007

W celu tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych wspólnoty samorz¹dowej Gminy Chrz¹stowi-
ce, zapewnienia lokali socjalnych i zamiennych, a tak¿e zaspo-
kojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o ni-
skich dochodach, tworzy siê mieszkaniowy zasób gminy.
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Uchwa³a  Nr    IX / 45 / 2003
Rady Gminy Chrz¹stowice

 z  dnia  27 maja 2003 r.

w  sprawie  wieloletniego  programu  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem   Gminy   Chrz¹stowice
 na   lata   2003 - 2007.
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ROZDZIA£ I
PROGNOZA  DOTYCZ¥CA  WIELKO�CI  ORAZ   STANU

TECHNICZNEGO ZASOBÓW   MIESZKANIOWYCH   GMINY

§ 1.1.  Wed³ug stanu na dzieñ 31 marca 2003r. Gmina
posiada 32 lokale mieszkalne,  a  mianowicie:

1/  Suchy Bór, ul. Szkolna 2 - 3 lokale:
- lokal nr 1 - sk³adaj¹cy siê z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni,

wc, ³azienki, spi¿arki, o pow. u¿ytkowej 80,00 m2, wyposa¿ony w
instalacjê elektryczn¹, wodno -kanalizacyjn¹ i centralnego ogrze-
wania,

- lokal nr 2 - sk³adaj¹cy siê z 4 pokoi, przedpokoju, kuchni,
wc, ³azienki, o pow. u¿ytkowej 66,70 m2, wyposa¿ony w instalacjê
elektryczn¹, wodno - kanalizacyjn¹ i centralnego ogrzewania,

- lokal nr 3 - sk³adaj¹cy siê z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni,
wc, ³azienki, o pow. u¿ytkowej 64,40 m2, wyposa¿ony w instalacjê
elektryczn¹, wodno - kanalizacyjn¹  i centralnego ogrzewania.

2/  Suchy Bór, ul. Szkolna 11 - 2 lokale:
- lokal nr 1 - sk³adaj¹cy siê z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni,

wc, ³azienki, o pow. u¿ytkowej 79,35 m2, wyposa¿ony w instalacjê
elektryczn¹, wodno - kanalizacyjn¹  i centralnego ogrzewania,

- lokal nr 2 - sk³adaj¹cy siê z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju,
wc, ³azienki, o pow. u¿ytkowej 78,09 m2, wyposa¿ony w instalacjê
elektryczn¹, wodno - kanalizacyjn¹  i centralnego ogrzewania.

3/  Suchy Bór, ul. Pawlety 11 - 1 lokal, sk³adaj¹cy siê z
2 pokoi, kuchni, przedpokoju, wc, ³azienki, o pow. u¿ytkowej 55,40 m2,
wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹, wodno - kanalizacyjn¹ i
centralnego ogrzewania.

4/  Suchy Bór, ul. Tartaczna 2 - 2 lokale:
- lokal nr 3 - sk³adaj¹cy siê z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju,

wc, ³azienki, o pow. u¿ytkowej 62,60 m2, wyposa¿ony w instalacjê
elektryczn¹ i wodno - kanalizacyjn¹,

- lokal nr 4 - sk³adaj¹cy siê z 2 pokoi, kuchni, wc, ³azienki, o
pow. u¿ytkowej 59,30 m2,  wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹ i
wodno - kanalizacyjn¹.

5/ Suchy Bór, ul. Tartaczna 4 - 1 lokal, sk³adaj¹cy siê z
2 pokoi, kuchni, przedpokoju, ³azienki i spi¿arki, o pow. u¿ytkowej
59,60 m2, wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹   i wodno - kana-
lizacyjn¹.

6/ Dêbie, ul. Wiejska 4 - 3 lokale:
- lokal nr 1 - sk³adaj¹cy siê z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni,

wc i ³azienki, o pow. u¿ytkowej 67,70 m2, wyposa¿ony w instalacjê
elektryczn¹, wodno - kanalizacyjn¹  i centralnego ogrzewania,

- lokal nr 2 - sk³adaj¹cy siê z 4 pokoi, przedpokoju, kuchni,
wc, ³azienki, o pow. u¿ytkowej 72,20 m2, wyposa¿ony w instalacjê
elektryczn¹, wodno - kanalizacyjn¹  i centralnego ogrzewania,

- lokal nr 3 - sk³adaj¹cy siê z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju,
wc, ³azienki, o pow. u¿ytkowej 59,81 m2, wyposa¿ony w instalacjê
elektryczn¹, wodno - kanalizacyjn¹ i centralnego ogrzewania.

7/  Dêbie, ul. M³yñska 2 - 2 lokale:
- lokal nr 1 - sk³adaj¹cy siê z 1 pokoju i kuchni, o pow.

u¿ytkowej 12,40 m2, wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹ i wod-
no - kanalizacyjn¹,

- lokal nr 2 - sk³adaj¹cy siê z 2 pokoi, wc, ³azienki, przedpo-
koju, o pow. u¿ytkowej 24,00 m2, wyposa¿ony w instalacjê elek-
tryczn¹ i wodno - kanalizacyjn¹.

8/  Dêbie, ul. Wiejska 18 - 2 lokale:
- lokal nr 1 - sk³adaj¹cy siê z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju,

wc i ³azienki, o pow. u¿ytkowej 52,4 m2, wyposa¿ony jest w insta-
lacjê elektryczn¹, wodno - kanalizacyjn¹ i centralnego ogrzewa-
nia,

- lokal nr 2 - sk³adaj¹cy siê z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju,
wc i ³azienki, o pow. u¿ytkowej 52,4 m2, wyposa¿ony w instalacjê
elektryczn¹, wodno - kanalizacyjn¹  i centralnego ogrzewania.

9/ Lêdziny, ul. Szkolna 1 - 1 lokal, sk³adaj¹cy siê z 3 pokoi,
przedpokoju, kuchni, wc, ³azienki, o pow. u¿ytkowej 73,90 m2,
wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹, wodno - kanalizacyjn¹ i
centralnego ogrzewania.

10/ D¹browice, ul. Wiejska 49 - 1 lokal, sk³adaj¹cy siê z
2 pokoi, kuchni, wc i ³azienki,  o pow. u¿ytkowej 45,60 m2, wypo-
sa¿ony w instalacjê elektryczn¹ i wodno - kanalizacyjn¹.

11/ D¹browice, ul. Wiejska 63 - 1 lokal, sk³adaj¹cy siê z
3 pokoi, kuchni, przedpokoju, wc i ³azienki, o pow. u¿ytkowej
69,50 m2, wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹, wodno - kana-
lizacyjn¹ i centralnego ogrzewania.

12/ Dêbska Ku�nia, ul. Ozimska 5 - 2 lokale:
- lokal nr 1 - sk³adaj¹cy siê z 3 pokoi, kuchni, przedpoko-

ju, wc i ³azienki, o pow. u¿ytkowej 90,37 m2, wyposa¿ony w
instalacjê elektryczn¹, wodno - kanalizacyjn¹  i centralnego
ogrzewania,

- lokal nr 2 - sk³adaj¹cy siê z 2 pokoi, kuchni, przedpoko-
ju, wc, ³azienki i spi¿arki, o pow. u¿ytkowej 59,73 m2, wyposa¿o-
ny w instalacjê elektryczn¹ i wodno - kanalizacyjn¹.

13/ Dêbska Ku�nia, ul. Kolonia 8 - 3 lokale:
- lokal nr 1 - sk³adaj¹cy siê z 2 pokoi, kuchni, wc i ³azienki,

o pow. u¿ytkowej 35,00 m2, wyposa¿ony w instalacjê elektrycz-
n¹ i wodno - kanalizacyjn¹,

- lokal nr 2 - sk³adaj¹cy siê z 1 pokoju, kuchni, ³azienki, o
pow. u¿ytkowej 52,00 m2, wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹
i wodno - kanalizacyjn¹,

- lokal nr 3 - sk³adaj¹cy siê z 3 pokoi, przedpokoju, wc i
³azienki, o pow. u¿ytkowej 78,25 m2, wyposa¿ony w instalacjê
elektryczn¹ i wodno - kanalizacyjn¹.

14/ Dêbska Ku�nia, ul. Kolonia 12 - 1 lokal, sk³adaj¹cy
siê z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju,o pow. u¿ytkowej 60,00 m2,
wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹ i wodno - kanalizacyjn¹.

15/ Dêbska Ku�nia, ul. Krasickiego 5 - 2 lokale:
- lokal nr 1 - sk³adaj¹cy siê z 2 pokoi, kuchni, przedpoko-

ju, wc i ³azienki, o pow. u¿ytkowej 60,00 m2, wyposa¿ony w
instalacjê elektryczn¹, wodno - kanalizacyjn¹ i centralnego
ogrzewania,

- lokal nr 2 - sk³adaj¹cy siê z 1 pokoju, wc i ³azienki, o
pow. u¿ytkowej 27,00 m2, wyposa¿ony jest w instalacjê elek-
tryczn¹, wodno - kanalizacyjn¹ i centralnego ogrzewania.

16/ Daniec, ul. Dêbska 4 - 1 lokal, sk³adaj¹cy siê z
3 pokoi i kuchni, o pow. u¿ytkowej 43,4 m2, wyposa¿ony w in-
stalacjê elektryczn¹ i wodno - kanalizacyjn¹.

17/ Daniec, ul. Szkolna 4 - 1 lokal, sk³adaj¹cy siê z
2 pokoi, kuchni, przedpokoju, wc i ³azienki, o pow. u¿ytkowej
47,10 m2, wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹, wodno - kana-
lizacyjn¹ i centralnego ogrzewania.

18/ Falmirowice, ul. Wiejska 27 - 1 lokal, sk³adaj¹cy siê z
3 pokoi, kuchni i przedpokoju,  o pow. u¿ytkowej 58,40 m2, wy-
posa¿ony w instalacjê elektryczn¹ i wodno - kanalizacyjn¹.

19/ Falmirowice, ul. Szkolna 1 - 1 lokal, sk³adaj¹cy siê z
4 pokoi, kuchni, przedpokoju, wc i ³azienki, o pow. u¿ytkowej
63,30 m2, wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹, wodno - kana-
lizacyjn¹ i centralnego ogrzewania.

20/ Chrz¹stowice, ul. Szkolna 1- 1 lokal, sk³adaj¹cy siê z
4 pokoi, kuchni, przedpokoju, wc i ³azienki, o pow. u¿ytkowej
70,70 m2, wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno -
kanalizacyjn¹ i centralnego ogrzewania.

2. Lokale wymienione w pkt.  3 - 5 znajduj¹ siê w budyn-
kach, w których Gmina posiada udzia³y wraz z osobami fizycz-
nymi. Pozosta³e budynki stanowi¹ wy³¹czn¹ w³asno�æ tut.
Gminy i s¹ przez ni¹ zarz¹dzane.

§ 2. W latach objêtych programem Gmina nie planuje
budowy nowych mieszkañ, jak te¿ pozyskiwania lokali miesz-
kalnych na rynku wtórnym.
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§ 3. 1. Gmina nie posiada ¿adnego lokalu socjalnego.
    Jako lokale socjalne planuje siê wydzieliæ nastêpuj¹ce:
- D¹browice ul. Wiejska 49,
- Dêbska Ku�nia, ul. Kolonia 8/2,
- Dêbska Ku�nia, ul. Kolonia 12,
- Falmirowice, ul. Wiejska 27.
2. Pozosta³e lokale s¹ lokalami mieszkalnymi.

ROZDZIA£ II
ANALIZA   POTRZEB   ORAZ   PLAN   REMONTÓW

I   MODERNIZACJI WYNIKAJ¥CY   ZE   STANU   TECHNICZNEGO
BUDYNKÓW   I   LOKALI   W   KOLEJNYCH  LATACH

§ 4. Stan techniczny budynków wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy nie jest najlepszy.

§ 5. 1. W wyniku dokonanego przegl¹du stanu techniczne-
go budynków stwierdzono, co nastêpuje:

     1/ w  budynku w Suchym Borze przy ul. Szkolnej 2 - z³y
stan wiê�by dachowej, ubytki    dachówek, z³y stan stolarki okien-
nej, przerdzewia³a instalacja wodno-kanalizacyjna z budynku do
szamba, brak ocieplenia �cian,

    2/ w budynku w Suchym Borze przy ul. Szkolnej 11 - prze-
cieki w dachu, nieszczeln¹ stolarkê okienn¹, zagrzybienia �cian,
odpadaj¹ce tynki w korytarzu, z³y stan instalacji elektrycznej i
wodno - kanalizacyjnej,

    3/  w budynku w Suchym Borze przy ul. Pawlety 11 -
przeciekaj¹cy dach,

    4/  w budynku w Suchym Borze przy ul. Tartacznej 2 -
odpadaj¹cy tynk na zewnêtrznej elewacji budynku, brak samo-
dzielnej sieci wodoci¹gowej,

    5/  w budynku w Suchym Borze przy ul. Tartacznej  4 -
wypaczone, nie domykaj¹ce siê okna, przeciekaj¹cy dach, za-
cieki na suficie, odpadaj¹ce kasetony z sufitu,

    6/ w budynku w Dêbiu przy ul. Wiejskiej 4 - nieszczel-
no�æ szamba, odpadaj¹ce tynki zewnêtrzne, z³y stan instalacji
elektrycznej,

    7/  w budynku w Dêbiu przy ul. M³yñskiej 2 - zawilgocenie
�cian, ubytki cegie³ w kominie,   brak rynien na czê�ci budynku,
brak tynków i ocieplenia na �cianach zewnêtrznych,

    8/ w budynku w Dêbiu przy ul. Wiejskiej 18 - z³y stan
stolarki okiennej, przemarzanie �cian,

    9/ w budynku w Lêdzinach przy ul. Szkolnej 1 - ubytki
ceg³y w kominie, przecieki   w okienku dachowym, z³y stan pod-
licznika elektrycznego,

   10/ w budynku w D¹browicach przy ul. Wiejskiej 49 -
ubytki w drzwiach wej�ciowych, próchniej¹c¹ wiê�bê dachow¹,

    11/ w budynku w D¹browicach przy ul. Wiejskiej 63 -
zawilgocenia �cian, z³y stan instalacji elektrycznej i wodno - ka-
nalizacyjnej,

    12/ w budynku w Dêbskiej Ku�ni przy ul. Ozimskiej 5 -
ubytki dachówek, przecieki   w dachu, zagrzybienia fundamen-
tów, ubytki w ogrodzeniu z siatki, nieszczelno�ci okien na piêtrze,
brak piorunochronu,

    13/ w budynku w Dêbskiej Ku�ni przy ul. Kolonia 8 -
ubytki dachówek, próchniej¹c¹ wiê�bê dachow¹, przerdzewia³e
rynny dachowe i rury spustowe, brak odprowadzenia wody sprzed
wjazdu i podwórka, ubytki tynku na klatce schodowej,

    14/ w budynku w Dêbskiej Ku�ni przy ul. Kolonia 12 -
pêkaj¹c¹ �cianê nad oknem, brak otynkowania jednej �ciany,
przemarzanie  �cian,

  15/ w budynku w Dêbskiej Ku�ni przy ul. Krasickiego 5 -
z³y stan stolarki okiennej i drzwiowej, z³y stan instalacji elektrycz-
nej i wodno - kanalizacyjnej, brudne �ciany,

    16/ w budynku w Dañcu przy ul. Dêbskiej 4 - z³y stan
pieców wêglowych, zawilgocenia �cian,

17/ w budynku w Dañcu przy ul. Szkolnej  4 - z³y stan
instalacji wodno - kanalizacyjnej, z³y stan stolarki okiennej,

    18/ w budynku w Falmirowicach przy ul. Wiejskiej 27 -
z³y stan pokrycia dachowego, zawilgocenia �cian, z³y stan sto-
larki okiennej i drzwiowej, z³y stan komina, z³y stan instalacji
elektrycznej,

    19/ w budynku w Falmirowicach przy ul. Szkolnej 1 -
stan dobry, lokal po remoncie,

    20/ w budynku w Chrz¹stowicach przy ul. Szkolnej 1 - z³y
stan stolarki okiennej.

2. Przedstawiony powy¿ej stan techniczny mo¿e nie wyka-
zywaæ wszystkich faktycznie istniej¹cych usterek, gdy¿ nie jest
on szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ techniczn¹ budynków. Zosta³
opracowany w oparciu o oglêdziny zewnêtrzne budynków i loka-
li, oraz uwagi przekazane przez ich najemców.

§ 6. Planuje siê przeprowadzenie nastêpuj¹cych prac re-
montowych w poszczególnych latach:

2003 2004 2005 2006 2007

Prace dekarskie 12.000,00 7.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

Prace

instalacyjne

5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00

Stolarka okienna

i drzwiowa

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00

Roboty

ogólnobudowlan

e

6.000,00 3.000,00 8.000,00 7.000,00 4.000,00

RAZEM 25.000,00 16.000,00 16.000,00 15.000,00 15.000,00

§ 7. W 2003 roku przeprowadzone bêd¹ nastêpuj¹ce remonty:
- remont dachu w Suchym Borze ul. Pawlety 11,
- remont dachu w Suchym Borze ul. Tartaczna 4,
- remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w Suchym Bo-

rze ul. Szkolna 2,
- remont ogrzewania w Dêbiu ul. Wiejska 4,
- remont instalacji elektrycznej w Falmirowicach ul. Wiej-

ska 27,
- wymiana drzwi wej�ciowych w D¹browicach ul. Wiejska 49,
- wymiana stolarki okiennej w Dêbiu ul. Wiejska 18,
- remont kominów w Lêdzinach ul. Szkolna 1 i Falmirowi-

cach ul. Wiejska 27.

§ 8. W 2004 roku planuje siê wykonanie nastêpuj¹cych
remontów:

- remont dachu w Suchym Borze ul. Szkolna 2,
- remont dachu w Dêbskiej Ku�ni ul. Kolonia 8,
- remont instalacji elektrycznej w D¹browicach ul. Wiej-

ska 63,
- remont instalacji elektrycznej w Lêdzinach ul. Szkolna 1,
-    wymiana okna w Dêbiu ul. Wiejska 18.

§ 9. W 2005 roku planuje siê wykonanie nastêpuj¹cych
remontów:

- remont dachu w Suchym Borze ul. Szkolna 11,
- remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w Dañcu

ul. Szkolna 4,
- remont instalacji elektrycznej w Dêbskiej Ku�ni ul. Kra-

sickiego 5,
- wymiana stolarki okiennej w Suchym Borze ul. Szkolna 11.

§ 10. W 2006 roku planuje siê wykonanie nastêpuj¹cych
remontów:

- remont dachu w D¹browicach ul. Wiejska 49,
- remont instalacji elektrycznej w Dêbiu ul. Wiejska 4,
- remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w Suchym Bo-

rze ul. Szkolna 11,
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- wymiana okna w Suchym Borze ul. Szkolna 2,
- ocieplenie �cian w Suchym Borze ul. Szkolna 2.

§ 11. W 2007 roku planuje siê wykonanie nastêpuj¹cych
remontów:

- remont dachu w Dêbskiej Ku�ni ul. Krasickiego 5,
- remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w D¹browicach,

ul. Wiejska 63,
- wymiana okien w Dañcu ul. Szkolna 4,
- ocieplenie �cian w Dêbiu ul. Wiejska 18.

ROZDZIA£ III

PLANOWANA   SPRZEDA  ̄  LOKALI  W  KOLEJNYCH  LATACH

§ 12.1. Gmina w latach objêtych uchwa³¹ planuje sprzeda¿
lokali usytuowanych wy³¹cznie  w budynkach, w których znajduj¹
siê tylko same lokale mieszkalne. Brak jest w nich lokali u¿ytecz-
no�ci publicznej.

2. Lokale mieszkalne s¹ zbywane na rzecz dotychczaso-
wych najemców, maj¹cych zawarte umowy najmu na czas nie-
okre�lony.

§ 13. 1. W kolejnych latach planuje siê sprzeda¿ nastêpuj¹-
cej ilo�ci lokali:

- w 2003 roku - 1 lokal,
- w 2004 roku - 2 lokale,
- w 2005 roku - 2 lokale,
- w 2006 roku - 2 lokale,
- w 2007 roku - 1 lokal.

2. Planowane lokale do sprzeda¿y:
- Suchy Bór ul. Tartaczna 2/3,
- Suchy Bór ul. Tartaczna 2/4,
- Suchy Bór ul. Tartaczna 4/5,
- Suchy Bór ul. Pawlety 11/2,
- Dêbska Ku�nia ul. Ozimska 5/1,
- Dêbska Ku�nia ul. Ozimska 5/2,
- Daniec ul. Dêbska 4,
- Dêbie ul. M³yñska 2.

ROZDZIA£ IV
ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ

§ 14. Zasady polityki czynszowej maj¹ zastosowanie do
lokali mieszkalnych wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego za-
sobu gminy.

§ 15. Zmiany stawek czynszu nie mog¹ byæ dokonywane
czê�ciej ni¿ co 6 miesiêcy. Nie dotyczy to op³at niezale¿nych od
w³a�ciciela.

§ 16. Stawki czynszu lub innych op³at nie mog¹ przekraczaæ
w skali rocznej stawek przewidzianych w przepisach ustawowych,
tj. 3% warto�ci odtworzeniowej lokalu.

§ 17. Czynsz najmu p³acony jest z góry do 10 dnia ka¿dego
miesi¹ca do r¹k wynajmuj¹cego lub na wskazany przez niego
rachunek.

§ 18. Najemca zobowi¹zany jest do zawarcia oddziel-
nych umów bezpo�rednio z dostawcami mediów i us³ug zwi¹-
zanych z eksploatacj¹ lokalu mieszkalnego, a w szczególno-
�ci energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody, odbioru
nieczysto�ci p³ynnych i odpadów sta³ych.

ROZDZIA£ V

SPOSÓB   I   ZASADY   ZARZ¥DZANIA   LOKALAMI    I
BUDYNKAMI WCHODZ¥CYMI   W    SK£AD   MIESZKANIOWE-
GO   ZASOBU GMINY

§ 19. Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami
wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy pozo-
staj¹ w kompetencji Wójta Gminy, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawa.

ROZDZIA£ VI

�RÓD£A   FINANSOWANIA   GOSPODARKI   MIESZKA-
NIOWEJ

§ 20. �ród³ami finansowania gospodarki mieszkanio-
wej s¹:

1/ czynsze za najem lokali mieszkalnych,
2/ dotacje z bud¿etu Gminy,
3/ inne wp³ywy.

ROZDZIA£ VII

WYSOKO�Æ   WYDATKÓW   W   KOLEJNYCH   LATACH
Z   PODZIA£EM   NA   KOSZTY

§ 21. Wysoko�æ wydatków w kolejnych latach 2003-2007
z podzia³em na koszty bie¿¹cej eksploatacji, koszty remontów,
koszty modernizacji, koszty zarz¹du i wydatki inwestycyjne okre-
�li Rada Gminy w kolejnych bud¿etach.

ROZDZIA£ VIII

INNE DZIA£ANIA   MAJ¥CE   NA   CELU   POPRAWÊ
WYKORZYSTANIA  I   RACJONALIZACJÊ   GOSPODAROWA-
NIA   MIESZKANIOWYM  ZASOBEM   GMINY

§ 22.1. W obecnej sytuacji prawnej bardzo istotnym za-
daniem jest zabezpieczenie przez gminê odpowiedniej ilo�ci
mieszkañ socjalnych oraz dla osób o niskich dochodach.

2. Na gminie ci¹¿y ponadto obowi¹zek zapewnienia lo-
kali dla osób eksmitowanych na mocy wyroków s¹dowych.

§ 23.1. Gmina powinna utrzymywaæ zasób mieszkañ ko-
munalnych w liczbie oko³o 15.

2. Posiadane niezamieszka³e mieszkanie w Dêbiu przy
ul. Wiejskiej 4, nale¿y utrzymywaæ w obecnym stanie z prze-
znaczeniem do zamiany lokali zwi¹zanych z remontami budyn-
ków i lokali.
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Na  podstawie art. 18 ust. 2  pkt 5  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym  ( Dz. U. z 2001r.Nr 142  poz. 159,  2002 r. Nr 23,
poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214,
poz.1806 ) oraz  art. 26  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r. o zagospoda-
rowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999r.  Nr 15 poz. 139,1999 r. Nr 41,
poz.412, Nr 111, poz.1279,  2000r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157, Nr
120, poz.1268 ; 2001r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115,
poz.1229,Nr 154, poz.1804 ; 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 113, poz.984, Nr 130,
poz.1112), Rada Miejska w Gogolinie  uchwala miejscowy   plan  zagospoda-
rowania  przestrzennego  trasy gazoci¹gu na terenie gminy Gogolin.

ROZDZIA£ 1
Przepisy ogólne

§ 1.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego trasy
gazoci¹gu na terenie gminy Gogolin, zwany w dalszej tre�ci planem,
obejmuje pas terenu szeroko�ci 20m wzd³u¿ projektowanej trasy gazo-
ci¹gu na terenie wsi Kamieñ �l¹ski, Kamionek i D¹brówka Dolna.

2. Granica terenu objêtego planem okre�lona jest na rysunku w
skali 1:5 000, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, zwany
w dalszej tre�ci "rysunkiem planu".

§ 2.1. Przedmiotem ustaleñ planu jest pas terenu, o którym mowa
w § 1 ust 1, w granicach terenów:

1) przemys³owo-sk³adowych oraz wielofunkcyjnej dzia³alno�ci go-
spodarczej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: Pp, GN, 1P/S/UK,

2) zabudowy zagrodowej, oznaczonym na rysunku  planu sym-
bolem MR,

3) lasów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: RL, LS,
4) u¿ytków rolnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

R, RP, RP/RL,
5) dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

DG, DP, DPp,2 KDLg
6) tereny  zieleni  nie urz¹dzonej, oznaczonych na rysunku planu

symbolem ZN( RL, RZ).
2. Symbole terenów w granicach planów, o których mowa w

§4 ust. 2 pozostaj¹ niezmienione.

§ 3.1. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y jest rysunek planu, o którym
mowa w § 1 ust.2.

2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹ obo-
wi¹zuj¹cymi ustaleniami planu, w zakresie okre�lonym w przepisach
szczegó³owych niniejszej uchwa³y:

1) granice terenu objêtego planem,
2) planowana trasa gazoci¹gu,
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu.

§ 4.U¿yte w niniejszej uchwale terminy oznaczaj¹:
1) przepisy szczególne - przepisy ustaw wraz z aktami wy-

konawczymi, Polskie Normy, przepisy prawa miejscowego powszech-
nie obowi¹zuj¹ce na terenie województwa opolskiego;

2) obowi¹zuj¹ce plany - miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego miejscowo�ci Kamieñ �l¹ski, Kamionek , terenów gór-
niczych "Tarnów Opolski" i "Góra¿d¿e" oraz miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego terenu by³ego lotniska w Kamieniu �l¹skim,
obowi¹zuj¹ce w dniu uchwalenia niniejszej uchwa³y.

ROZDZIA£ 2
Przepisy szczegó³owe

§ 5. 1. Wyznacza siê pas terenu szeroko�ci 20 m, z przeznacze-

niem na trasê gazoci¹gu podwy¿szonego �redniego ci�nienia
DN 200 CN 1,2 Mpa.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1, ustala siê nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania:

1) gazoci¹g nale¿y usytuowaæ z zachowaniem odleg³o�ci od
istniej¹cych obiektów budowlanych i liniowych urz¹dzeñ infrastruktury
okre�lonych w przepisach szczególnych;

2) wymagania wytrzyma³o�ciowe gazoci¹gu nale¿y przyj¹æ -
zgodnie z przepisami szczególnymi - odpowiednio do klasy lokalizacji
terenu, uwzglêdniaj¹c przeznaczenie terenów okre�lone w § 2 i na
rysunku planu;

3) wzd³u¿ gazoci¹gu nale¿y wydzieliæ strefê kontrolowan¹ sze-
roko�ci 6m, zgodnie z przepisami szczególnymi, w której zakazuje siê:

a) wznoszenia budynków,
b) urz¹dzania sta³ych sk³adów i magazynów,
c) sadzenia drzew,
d) podejmowania innej dzia³alno�ci mog¹cej zagroziæ trwa³o�ci

gazoci¹gu podczas jego eksploatacji;
4) na terenach lasów nale¿y wydzieliæ pas gruntu o szeroko�ci

2m bez drzew i krzewów, zgodnie z przepisami szczególnymi;
5) tereny u¿ytków rolnych R, RP, RP(RL), lasów RL, LS i zieleni

nieurz¹dzonej ZN( RL, RZ) - poza pasem o którym mowa w pkt 4 -
nale¿y u¿ytkowaæ w sposób dotychczasowy;

6) tereny istniej¹cej i planowanej zabudowy MR, Pp, GN i 1P/S/UK -
poza stref¹ kontrolowan¹ - mo¿na u¿ytkowaæ zgodnie z ustaleniami
obowi¹zuj¹cych planów;

7) rozwi¹zania techniczne skrzy¿owañ gazoci¹gu z :
- drogami publicznymi,
- drogami dojazdowymi do nieruchomo�ci rolnych i le�nych,
- sieciami uzbrojenia podziemnego,
- napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi i telefonicznymi
      nale¿y uzgodniæ z gestorami tych obiektów i urz¹dzeñ;
8) teren trasy gazoci¹gu, po jego wybudowaniu, nale¿y zrekul-

tywowaæ;
9) rekultywacja, o której mowa w pkt 8, powinna obejmowaæ

odtworzenie pierwotnej warstwy gleby, a na terenach lasów - równie¿
wyciêtego drzewostanu, z zastrze¿eniem pkt 4;

10) w trakcie realizacji inwestycji na terenie ZN( RL, RZ) nale¿y
zabezpieczyæ naturalne stanowiska chronionych oraz  rzadkich gatun-
ków ro�lin oraz zachowaæ walory naturalne terenu;

11) dla terenu MR ustala siê dopuszczalne poziomy ha³asu, okre�lone
w przepisach szczególnych dla terenów zabudowy zagrodowej;

12) usuwanie odpadów eksploatacyjnych - zgodnie z decyzj¹
w³a�ciwego organu, wydan¹ na podstawie ustawy o odpadach;

13) w przypadku odkrycia w czasie robót ziemnych zabytków
archeologicznych, nale¿y o tym powiadomiæ Urz¹d Miejski w Gogolinie
lub Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.

ROZDZIA£ 3
Przepisy koñcowe

§ 6.Poniewa¿ uchwalenie planu nie powoduje wzrostu warto�ci
nieruchomo�ci, nie ustala siê wysoko�ci op³aty, o której mowa w art. 10
ust.3, art.36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 7.Trac¹ moc:
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejsco-

wo�ci Kamieñ �l¹ski, zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXX/230/2001 Rady
Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 sierpnia 2001r.,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejsco-
wo�ci Kamionek, zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXV/226/2002 Rady Miej-
skiej w Gogolinie z dnia 26 lutego 2002r.,
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Uchwa³a Nr X/ 57/2003
Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia  28 maja 2003r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy gazoci¹gu na terenie Gminy Gogolin.
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- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
górniczego "Tarnów Opolski" zatwierdzony uchwa³¹ Nr XL/300/2002
Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 2 lipca 2002r.,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
górniczego "Góra¿d¿e", zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXXVI/280/2002
Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 kwietnia 2002r.,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
by³ego lotniska w Kamieniu �l¹skim, zatwierdzony uchwa³¹ Nr V/30/2003
Rady Miejskiej w Gogolinie  z dnia 17 lutego 2003r.  w zakresie  objêtym
niniejsz¹ uchwa³¹.

  § 8.Wykonanie uchwa³y powierza siê  Burmistrzowi Gogolina.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gogolinie

Stanis³aw Kurzeja
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Na podstawie art.18 ust.2  pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; 2002 r. Nr 23 poz.220,
Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153,  poz.1271 ), art.6 ust 9 ustawy z dnia
30 pa�dziernika 2002 r. o podatku  le�nym  ( Dz. U. Nr 200 poz.1682 ), art. 6 a ust
11 ustawy z dnia 11 listopada 1984 r. o podatku  rolnym  (Dz. U. z 1993 r. Nr
94.poz.431: 1994 r. Nr 1 poz.3; 1996 r. Nr 91 poz.409; 1997 r. Nr.43 poz. 272 i Nr
137 poz.926; 1998 r. Nr 108 poz. 681; 2001 r. Nr 81 poz.875; 2002r. Nr 200
poz.1680 ), art.6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych ( Dz. U. z 2002  r. Nr 9 poz.84; Nr 200 poz. 1683 )  - Rada
Gminy Kamienniku  uchwala, co nastêpuje :

  § 1.1.Okre�la siê wzory formularzy:
1 )informacja o nieruchomo�ciach i obiektach budowlanych, infor-

macja o gruntach,  informacja o lasach - w sposób okre�lony w za³¹cz-
niku  nr 1 do uchwa³y

 2 ) deklaracja na podatek od nieruchomo�ci -  w sposób okre�lo-
ny w za³¹czniku nr 2  do uchwa³y,

3 ) deklaracja na podatek rolny - w sposób okre�lony w za³¹czni-
ku nr 3 do uchwa³y,
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Uchwa³a  Nr IX/63/03
Rady Gminy w Kamienniku

z dnia  29  maja 2003 r.

w sprawie okre�lenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomo�ci, podatku rolnego i podatku le�nego.

4 ) deklaracja na  podatek le�ny  - w sposób okre�lony w
za³¹czniku nr 4  do uchwa³y.

 § 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§  3. Trac¹ moc uchwa³y z dnia 19 grudnia 2002r. : Nr III/19/02
w sprawie wzorów formularzy dotycz¹cych podatku rolnego, Nr III/20/02
w sprawie wzorów formularzy, dotycz¹cych podatku le�nego, Nr III/21/02
w sprawie wzorów formularzy dotycz¹cych podatku od nieruchomo�ci.

  §  4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego oraz obwieszczeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy  oraz na tablicach og³oszeñ  w poszczególnych so³ectwach.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Aleksander S³onina
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Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. 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 2001r. Nr
142 poz.1591, 2002r.  Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113
poz.984, Nr 214 poz.1806)- Rada Miasta Kêdzierzyn-Ko�le
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W miejsce pkt 1 ust. 2 § 12 za³¹cznika nr 1 do w/w
uchwa³y wprowadza siê zapis:

- "znalaz³y siê w niedostatku i dochód na jednego cz³onka
gospodarstwa domowego, nie przekracza 100% najni¿szej
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75% w gospo-
darstwie wieloosobowym i nie posiadaj¹ innych �rodków utrzy-
mania".

§ 2. 1. W ust. 2 § 2 po s³owach "na wniosek najemcy"
wprowadza siê zapis "wymienione na koszt najemcy".
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Uchwa³a Nr IX/100/2003
Rady Miasta Kêdzierzyn-Ko�le

z dnia 22 maja 2003 r.

 sprawie wprowadzenia zmiany w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y Nr VI/51/2003 Rady Miejskiej w Kêdzierzynie-Ko�lu
z dnia   27 lutego 2003 r. w sprawie okre�lenia zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy.

2. W § 2 dodaje siê punkt 3 o brzmieniu:
"Przez lokale mieszkalne niezdatne do zasiedlenia rozu-

mie siê takie, które nie zosta³y ujête w planach remontowych
jednostki administruj¹cej oraz takie, które wymagaj¹ remontów
w postaci wymiany stolarki okiennej i drzwiowej; instalacji elek-
trycznej, c.o., wod-kan, gaz.; kompleksowej wymiany pod³óg."

Pozosta³e zapisy za³¹cznika nr 1 do uchwa³y Nr VI/51/2003
Rady Miejskiej w Kêdzierzynie-Ko�lu z dnia 27 lutego 2003 r.
pozostaj¹ bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.

§ 4. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miasta w Kêdzierzynie-Ko�lu i w prasie lokalnej.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta  Kêdzierzyn-Ko�le

Ryszard Pacu³t

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806),
oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 200 2 r.  Nr 9 poz. 84,  2002r. Nr 200 poz.1683) uchwala siê,
co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/250/2000 Rady Miejskiej w Kluczborku z
dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomo-
�ci dla inwestorów tworz¹cych nowe miejsca pracy wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:

a) w §1 skre�la siê litera c),
b) §2 punkt 1 litera a) otrzymuje brzmienie " od 2 do 4 w³¹cznie

nowych miejsc pracy - 15% powierzchni u¿ytkowej objêtej inwestycj¹
na okres 5 lat"

c) §2 punkt 1 litera b) otrzymuje brzmienie " od 5 do 10 w³¹cznie
nowych miejsc pracy - 30% powierzchni u¿ytkowej objêtej inwestycj¹
na okres 5 lat"

d) §2 punkt 1 litera c) otrzymuje brzmienie "powy¿ej 10 nowych miejsc
pracy - 60% powierzchni u¿ytkowej objêtej inwestycj¹ na okres 5 lat"

e) w §4 dodaje siê punkt 3 w brzmieniu "Je¿eli w trakcie korzystania ze
zwolnienia nast¹pi utworzenie nowych miejsc pracy w stosunku do tej samej
inwestycji, i w zwi¹zku z tym zostanie przekroczona liczba 5 nowych miejsc
pracy, na wniosek podatnika do koñca okresu zwolnienia stosuje siê zwolnie-
nie 30% powierzchni u¿ytkowej objêtej inwestycj¹)".

f) w §4 dodaje siê punkt 4 w brzmieniu "Je¿eli w trakcie korzystania ze
zwolnienia nast¹pi utworzenie nowych miejsc pracy w stosunku do tej samej
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Uchwa³a Nr IX/77/03
Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 30 kwietnia 2003r.

w sprawie zmiany uchwa³y

inwestycji, i w zwi¹zku z tym zostanie przekroczona liczba 10 nowych miejsc
pracy, na wniosek podatnika do koñca okresu zwolnienia stosuje siê zwolnie-
nie 60% powierzchni u¿ytkowej objêtej inwestycj¹)".

g) w §4 dodaje siê punkt 5 w brzmieniu "Przedsiêbiorcy, którzy
uzyskali prawo do ulgi, przed zmianami korzystaj¹ ze zwolnienia na
poprzednich zasadach" ,

h) §5a otrzymuje brzmienie "Zwolnienie z podatku, o którym mowa
w § 2 stanowi pomoc publiczn¹ w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca
2002 r. o warunkach dopuszczalno�ci i nadzorowaniu pomocy publicz-
nej dla przedsiêbiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177)"

i) §5b otrzymuje brzmienie "W przypadku, gdy kwota planowanej
pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy w formie zwol-
nienia przewidzianego w § 2 niniejszej uchwa³y, ³¹cznie z pomoc¹ z
tego samego tytu³u uzyskan¹ przez przedsiêbiorcê w ró¿nych formach
i z ró¿nych �róde³ w ci¹gu kolejnych 3 lat poprzedzaj¹cych dzieñ tego udzie-
lenia, przekracza kwotê bêd¹c¹ równowarto�ci¹ 100 tys. EURO, udzielenie
tej pomocy nastêpuje zgodnie z §4 i §7 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
15 pa�dziernika 2002r. w sprawie dopuszczalno�ci pomocy regionalnej dla
przedsiêbiorców (Dz. U. z 2002r Nr 186, poz. 1544).

§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kêdzia
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Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 1985r.  Nr 14 poz. 60,  1988r. Nr
19 poz. 132,  1989 r. Nr 35 poz. 192, 1990 r. Nr 34 poz. 198,
1991r. Nr 75 poz. 332, 1993r. Nr 47 poz. 212,  1994r. Nr 127 poz.
627, 1995r. Nr 141 poz. 692, 1997r. Nr 6 poz.31, Nr 80 poz. 497,
Nr 106 poz. 677, Nr 123 poz. poz. 780, 1998r. Nr 106 poz. 668, Nr
162 poz. 1126, 2000r. Nr 71 poz. 838, Nr 86 poz. 958,  2001r. Nr
12 poz. 136,  2002r. Nr 125 poz. 1371, Nr 25 poz. 253, Nr 41 poz.
365, Nr 62 poz. 554, Nr 74 poz. 676, Nr 89 poz. 804, Nr 113 poz.
984, Nr 113 poz. 984, Nr 216 poz. 1826/ - Rada Miejska w Krap-
kowicach uchwala, co nastêpuje

§ 1. Wyra¿a siê zgodê na zaliczenie do kategorii dróg
gminnych drogê wojewódzk¹ nr 423 relacji Opole - Krapkowice
- Zdzieszowice - Kêdzierzyn-Ko�le na odcinku znajduj¹cym siê
w granicach administracyjnych miasta Krapkowice.
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Uchwa³a Nr VI/83/03
Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 25 kwietnia 2003r.

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Krap-
kowic.

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

Przewodnicz¹cy
 Rady Miejskiej
 Andrzej Kulpa

Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56 , poz. 357 , 1998 r. Nr
106 , poz. 668 i Nr 162, poz. 1118,  2000 r. Nr 12 , poz. 136 , Nr 19 ,
poz. 239 , Nr 22 , poz. 291 i Nr 122, poz. 1323 ,  2001 r. Nr 111 ,
poz. 1194 , Nr 128 , poz. 1404 , Nr 144 , poz. 1615 i  Nr 154,poz.
1794 i 1795. 2002 r. Nr 4 , poz. 32 i Nr 113 , poz. 984, Nr 250, poz.
2052) - Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala:

§1. W uchwale Nr XXII/ 89/2000 Rady Gminy Lasowice
Wielkie z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie Regulaminu okre-
�laj¹cego wysoko�æ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowe-
go oraz szczegó³owe zasady jego przyznawania i wyp³acania
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. W za³¹czniku nr 1 :
1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Nauczycielom , o których mowa w § 1 przys³uguje nauczy-

cielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej  "dodatkiem" w wy-
soko�ci uzale¿nionej od liczby cz³onków rodziny , wyp³acany co
miesi¹c w wysoko�ci:

1/ 0,5 % kwoty bazowej dla 1 osoby,
2/ 1 % kwoty bazowej dla 2 osób,
3 / 1,5 % kwoty bazowej dla 3 osób".
4/ 2% kwoty bazowej dla 4 osób i wiêcej.
2) dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
"Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o kwocie bazowej, ro-

zumie siê przez to kwotê bazow¹ dla osób zajmuj¹cych kierow-
nicze stanowiska pañstwowe - okre�lan¹ corocznie na podsta-
wie aktualnie obowi¹zuj¹cej ustawy o kszta³towaniu wynagro-
dzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej i ustawy bud¿etowej na
dany rok".

§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2003r.

§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez wywieszenie na
tablicach og³oszeñ placówek o�wiatowych oraz publikacji w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Józef Szymoszek
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Uchwa³a Nr VIII/63/2003
Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 28 maja 2003 r.

w sprawie zmiany do uchwa³y Nr XXII/ 89 / 2000 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 sierpnia 2000 r.
w sprawie Regulaminu okre�laj¹cego wysoko�æ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegó³owe

zasady jego przyznawania i wyp³acania.
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Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. Nr56 , poz. 357 , 1998 r.
Nr 106 , poz. 668 i Nr 162 , poz. 1118 ,  2000 r. Nr 12 , poz. 136 ,
Nr 19 , poz. 239 ,Nr 22 , poz. 291 i Nr 122 , poz. 1323,  2001 r.
Nr 111 , poz. 1194 , Nr 128 , poz. 1404 , Nr 144 , poz. 1615 i
Nr 154, poz. 1794 i 1795, 2002 r. Nr 4, poz. 32 i Nr 113 , poz. 984,
Nr 250, poz. 2052) - Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala:

§1. W uchwale Nr XX II /88/ 2000 Rady Gminy Lasowice
Wielkie z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie Regulaminów usta-
laj¹cych stawki dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za wa-
runki pracy oraz szczegó³owych warunków przyznawania tych
warunków wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. W za³¹czniku nr 2:
1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nieuspra-

wiedliwionej nieobecno�ci w pracy, w okresie urlopu dla pora-
towania zdrowia, w okresach, za które nie przys³uguje wynagro-
dzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpu-
j¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia
obowi¹zków z innych powodów, a je¿eli zaprzestanie nast¹pi³o
od pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.

2)dodaje siê § 4 w brzmieniu, "pod pojêciem kwoty bazo-
wej, rozumie siê kwotê bazow¹ - dla osób zajmuj¹cych kierow-
nicze stanowiska pañstwowe, okre�lan¹ corocznie na podsta-
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Uchwa³a Nr VIII/64/2003
Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 28 maja 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXII/88/2000  Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 sierpnia 2000 r.
w sprawie Regulaminów ustalaj¹cych stawki dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz

 szczegó³owych warunków przyznawania tych dodatków.

wie aktualnie obowi¹zuj¹cej ustawy o kszta³towaniu wynagro-
dzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej i ustawy bud¿etowej na
dany rok."

3) tabela dodatków funkcyjnych otrzymuje brzmienie:

Lp Stanowisko / Funkcja                          % kwoty bazowej

l   Dyrektor Zespo³u Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego                30 - 60

2   Zastêpca dyr. Zespo³u Gimnazjalne - Szkolno - Przedszkolnego  10 - 40

3  Kierownik Szko³y                                                        5 - 20

4  Wychowawca klasy / oddzia³u w szkole i przedszkolu.                   1 - 2

5  Opiekun sta¿u                                                                          2

§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrze�nia 2003 r.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu poprzez wywieszenie
na tablicy og³oszeñ placówek o�wiatowych oraz publikacji w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Józef Szymoszek

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591 z pó�n. zm.) - Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co
nastêpuje :

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

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i
Gminy Lewin Brzeski.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Opolskiego i opublikowaniu w formie obwieszczenia na
tablicach og³oszeñ .

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr X/86/99 Rady Miejskiej w Lewinie
Brzeskim z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Lewin Brzeski wraz z pó�niejszymi zmianami.

1055

 Uchwa³a  Nr VI/46/2003
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski.

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

Przewodnicz¹cy   Rady
Mieczys³aw Adaszyñski

                                      Za³¹cznik
do uchwa³y Nr  VI/46/2003

                                     Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

S T A T U T   G M I N Y
LEWIN  BRZESKI

ROZDZIA£  I
P o s t a n o w i e n i a    o g ó l n e

§ 1. 1. Gmina Lewin Brzeski jest podstawow¹ jednostk¹ samo-
rz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na
swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z
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mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹ gminn¹ wspólnotê
samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³
w referendum oraz poprzez swe organy.

§ 2. 1. Gmina po³o¿ona jest w powiecie brzeskim, w województwie
opolskim i obejmuje obszar o powierzchni 159,70 km2 .

2. Granice terytorialne Gminy okre�la mapa w skali 1 : 100 000 stano-
wi¹ca   za³¹cznik nr 1 do Statutu.

§ 3. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o :
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ miasto i gminê Lewin Brzeski
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w Lewinie Brze-

skim
3) Komisji - nale¿y przez to rozumieæ sta³e komisje Rady Miejskiej
4) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Lewina

Brzeskiego
5) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Lewin Brzeski
6) ustawie o samorz¹dzie gminnym - nale¿y przez to rozumieæ

ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z  2001r.
Nr 142,poz. 1591z pó�n.zm.)

§ 4. 1. Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Lewin Brzeski.
2. Herbem Gminy jest herb miasta Lewin Brzeski.
Wzór herbu okre�lony jest w za³¹czniku  nr 2 do Statutu.
3. Barwy Gminy okre�lone s¹ kolorami herbu : god³a herbowego i pola.
4. Pieczêci¹ urzêdowa Gminy /w sprawach w³asnych/ jest pie-

czêæ okr¹g³a z wizerunkiem herbu Gminy i napisem w otoku "GMINA
LEWIN  BRZESKI".

Wzór pieczêci okre�lony jest w za³¹czniku  nr 2 do Statutu.
5. Flag¹ Gminy jest prostok¹tny p³at tkaniny podzielony w czê-

�ciach równych na 3 pola w kolorach /od góry/: ¿ó³ty, niebieski, zielony.

§ 5. W Gminie tworzy siê  jednostki pomocnicze  na zasadach i
trybie okre�lonym postanowieniami szczegó³owymi niniejszego Statutu.

 ROZDZIA£  II
Organizacja i tryb dzia³ania Rady Miejskiej

w Lewinie Brzeskim

§ 6. 1. Organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie  jest Rada
Miejska.

2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
3. Kompetencje Rady okre�la art.18  ustawy o samorz¹dzie gminnym.

§ 7. Szczegó³owe postanowienia dotycz¹ce organizacji i dzia³a-
nia Rady oraz Komisji  zawiera Regulamin Rady, stanowi¹cy za³¹cznik
nr 3 do niniejszego Statutu.

§ 8. Funkcje kontrolne wobec Burmistrza  oraz podporz¹dkowa-
nych mu jednostek organizacyjnych Rada sprawuje bezpo�rednio po-
przez przyjmowanie sprawozdañ Burmistrza z jego dzia³alno�ci w okre-
sach miêdzy sesjami oraz w okresach czasu przewidzianych odrêb-
nymi przepisami, a tak¿e poprzez dzia³ania kontrolne Komisji Rewizyjnej
Rady podejmowane na jej zlecenie na zasadach okre�lonych w niniej-
szym Statucie oraz Regulaminie pracy Rady .

§ 9. 1. Do wykonywania swoich zadañ Rada powo³uje sta³e i
dora�ne komisje.

2. Rada powo³uje nastêpuj¹ce  komisje sta³e :
1/ Rewizyjn¹,
2/ Rolnictwa i Ochrony �rodowiska dzia³aj¹c¹ w zakresie :
ochrony �rodowiska, obs³ugi rolnictwa i porz¹dku publicznego

na terenie Gminy.
3/ Rozwoju Gospodarczego dzia³aj¹c¹ w zakresie :planowania,

gospodarki finansowej, przestrzennej, komunalnej i mieszkaniowej, sieci
placówek handlowych, drobnej wytwórczo�ci i rozwoju rzemios³a,
o�wiaty, kultury, kultury fizycznej, opieki spo³ecznej i ochrony zdrowia
oraz pro rodzinnej polityki spo³ecznej w Gminie.

3.  Rada nie mo¿e przekazywaæ komisjom podejmowania roz-
strzygniêæ w jej imieniu.

§ 10. 1. Do zadañ sta³ych komisji wymienionych w § 8 pkt  2 ppkt
2 - 3 nale¿y :

1/ opiniowanie pracy Burmistrza  i podleg³ych mu jednostek organiza-
cyjnych w zakresie  spraw w³a�ciwych przedmiotowo dla danej komisji,

2/ opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych komisji
przez Radê, przewodnicz¹cego Rady oraz przed³o¿onych przez cz³on-
ków komisji,

3/ wystêpowanie z inicjatyw¹  uchwa³odawcz¹ oraz przygoto-
wanie projektów uchwa³,

4/ opiniowanie projektów uchwa³ przedk³adanych przez Burmistrza,
5/ sprawowanie kontroli nad realizacj¹ uchwa³ Rady w zakresie

przedmiotowym dzia³ania komisji.
 2. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej okre�la za³¹cznik nr

4 do Statutu.
3.  Radny mo¿e byæ cz³onkiem jednej Komisji z wy³¹czeniem

Komisji Rewizyjnej.
Nie dotyczy to Przewodnicz¹cego Rady.
4. Komisje mog¹ tworzyæ zespo³y oraz odbywaæ wspólne po-

siedzenia.
5. Do udzia³u w posiedzeniach komisji mog¹ byæ zapraszane w

charakterze doradców, ekspertów, obserwatorów oraz reprezentan-
tów podmiotów zainteresowanych przedmiotem obrad, osoby nie bê-
d¹ce cz³onkami komisji.

ROZDZIA£   III
O r g a n y    w y k o n a w c z e   G m i n y

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

sów obowi¹zuj¹cego prawa - nale¿y do niego,
4) inne zadnia okre�lone ustawami i niniejszym Statutem.
2. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.
3. Komisje Rady mog¹ zapraszaæ Burmistrza na ich posiedzenie.

§ 12. 1. Zastêpca Burmistrza prowadzi  sprawy Gminy powie-
rzone mu przez Burmistrza na podstawie odrêbnego upowa¿nienia.

2.  Sekretarz  Gminy :
 1/ zapewnia sprawne funkcjonowanie i organizuje prace Urzê-

du oraz prowadzi  sprawy Gminy powierzone mu przez Burmistrza;
 2/  wykonuje sprawy powierzone mu przez Burmistrza zgodnie

z jego wskazówkami  i poleceniami.
3.  W razie nieobecno�ci Burmistrza lub innej niemo¿no�ci pe³nie-

nia przez niego   obowi¹zków, sprawy Gminy prowadzi Zastêpca Bur-
mistrza oraz Sekretarz Gminy ,zgodnie z podzia³em kompetencji zawar-
tych w Regulaminie Organizacyjnym  Urzêdu.

ROZDZIA£   IV
J e d n o s t k i   o r g a n i z a c y j n e   G m i n y

 § 13.1. Gmina mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne  wyodrêb-
nione funkcjonalnie / jednostki i zak³ady bud¿etowe/ oraz wyodrêbnio-
ne prawnie przedsiêbiorstwa, a tak¿e przystêpowaæ do spó³ek i spó³-
dzielni oraz innych organizacji gospodarczych   lub nawi¹zywaæ umo-
wy z innymi podmiotami komunalnymi.

2. Tworzenie, przekszta³canie lub likwidacja jednostek organiza-
cyjnych pozostaj¹cych w strukturze organizacyjnej Gminy oraz wypo-
sa¿enie ich w maj¹tek nastêpuje  w drodze uchwa³y Rady.

3. Statuty tych jednostek uchwala Rada, a regulaminy organiza-
cyjne zatwierdza Burmistrz .

4. Kierownicy tych jednostek, o których mowa w ust.2, dzia³aj¹
jednoosobowo na podstawie pe³nomocnictwa do zarz¹dzania mieniem
tych jednostek, udzielonego im przez Burmistrza.

5. Stosunki miêdzy Gmin¹ a przedsiêbiorstwami i innymi komunal-
nymi osobami prawnymi okre�laj¹ statuty osób prawnych.

6. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy  zawiera za³¹cznik
nr 5 do Statutu.
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R O Z D Z I A £   V
Stosunki pracy pracowników samorz¹dowych

§ 14. 1. Pracownikiem samorz¹dowym z wyboru w Gminie jest
Burmistrz.

2.   Podstaw¹ nawi¹zania stosunku pracy z wyboru jest za-
�wiadczenie Miejskiej  Komisji Wyborczej o wyborze na stanowisko
Burmistrza oraz z³o¿enie �lubowania.

3. Stosunek pracy z Burmistrzem nawi¹zuje Rada w formie
uchwa³y ustalaj¹c wynagrodzenie na zasadach okre�lonych w rozpo-
rz¹dzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracow-
ników samorz¹dowych.

4. Wykonywanie czynno�ci zwi¹zanych ze stosunkiem pracy
Burmistrza oraz przys³uguj¹cych mu �wiadczeñ wynikaj¹cych z prze-
pisów Kodeksu pracy oraz innych ustaw w imieniu Rady podejmuje
Przewodnicz¹cy Rady.

§ 15. 1.  Pracownikami samorz¹dowymi z powo³ania s¹ Zastêp-
ca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz kierownicy insty-
tucji kultury.

2. Z Zastêpc¹ Burmistrza stosunek pracy jest nawi¹zywany w
drodze powo³ania przez Burmistrza. Pozostali pracownicy wymienieni
w ust. 1 s¹ powo³ywani i odwo³ywani przez Radê w drodze uchwa³y,
z tym ¿e powo³anie i odwo³anie Sekretarza  i Skarbnika Gminy nastêpuje
na wy³¹czny  wniosek Burmistrza.

§ 16. 1. Pracownikami samorz¹dowymi, których stosunek pracy
powstaje na podstawie mianowania s¹ kierownicy wydzia³ów w Urzê-
dzie.

2. Mianowania dokonuje Burmistrz jako kierownik Urzêdu. Do
stosunku pracy pracowników mianowanych stosuje siê przepisy usta-
wy o pracownikach samorz¹dowych.

§ 17. 1. Pracownicy Urzêdu nie wymienieni w § 15-16 oraz
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych wymienieni w za³¹cz-
niku nr 4 do Statutu zatrudnieni, s¹ na podstawie umowy o pracê.

2. Stosunek pracy z pracownikami, o których mowa w    § 15-16
oraz pkt.1 § 17 nawi¹zuje Burmistrz.

§ 18. 1. Pracownicy mianowani ponosz¹ odpowiedzialno�æ dys-
cyplinarn¹ przed komisjami dyscyplinarnymi I i II instancji, powo³anymi
przez Radê w drodze uchwa³y na podstawie przepisów ustawy o
pracownikach samorz¹dowych.

2. Burmistrz powo³uje spo�ród pracowników mianowanych
rzecznika dyscyplinarnego.

3. Komisja dyscyplinarna I instancji jest powo³ywana spo�ród
pracowników mianowanych Urzêdu.

Komisja dyscyplinarna II instancji sk³ada siê z cz³onków Rady Miejskiej.

R O Z D Z I A £   VI
J e d n o s t k i   p o m o c n i c z e   G m i n y

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

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

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

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Burmistrz w
uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

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

§ 20. Uchwa³y, o jakich mowa w § 19 ust. 1, powinny okre�laæ w
szczególno�ci:

1) cel,
2) obszar,

3) granice,
4) siedzibê w³adz,
5) nazwê jednostki pomocniczej.

§ 21. 1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadz¹ gospodarkê fi-
nansow¹ w ramach bud¿etu  Gminy.

2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodaruj¹ samodzielnie �rod-
kami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te �rodki na reali-
zacjê zadañ spoczywaj¹cych na tych jednostkach.

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

4. Jednostki pomocnicze, decyduj¹c o przeznaczeniu �rodków,
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 mieniem Gminy.

§ 22. Wykaz jednostek pomocniczych Gminy stanowi za³¹cznik
nr 6 do Statutu.

R O Z D Z I A £   VII
Przepisy gminne

§ 23. 1. Przepisy gminne  podlegaj¹ obowi¹zkowi og³oszenia
poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

2.  Przepisy gminne wchodz¹ w ¿ycie po spe³nieniu ³¹cznie na-
stêpuj¹cych warunków :

1/ rozplakatowane s¹ w gmachu Urzêdu Miejskiego, na tablicach
informacyjnych w mie�cie i so³ectwach w formie obwieszczeñ,

2/ po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

R O Z D Z I A £ VIII
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z doku-

mentów wynikaj¹cych  z wykonywania zadañ publicznych przez
organy Gminy

§ 24. 1. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty dotycz¹ce wy-
konywania zadañ publicznych przedmiotowo wymienionych w art. 7
ustawy o samorz¹dzie gminnym.

Dokumentami s¹ :
1) uchwa³y Rady Miejskiej jako organu stanowi¹cego,
2) zarz¹dzenia Burmistrza,
3) wnioski, opinie i stanowiska komisji Rady,
4) protoko³y z sesji Rady i posiedzeñ komisji Rady.
2. Zainteresowany mo¿e sporz¹dzaæ notatki z udostêpnionych

dokumentów z wy³¹czeniem sporz¹dzania i wydawania przez pra-
cowników Urzêdu kserokopii lub odpisów.

3. Korzystanie z dokumentów nastêpuje w obecno�ci pracownika
Urzêdu w komórce organizacyjnej zwi¹zanej z obs³ug¹ organów Gminy.

 Burmistrz upowa¿ni pracowników do podejmowania czynno-
�ci, o których mowa wy¿ej.

4. Udostêpnianie obywatelom dokumentów odbywa siê codzien-
nie w godzinach pracy  Urzêdu.

5. Czynno�ci zwi¹zane z udostêpnianiem obywatelom dokumen-
tów s¹ nieodp³atne.

R O Z D Z I A £   IX
Postanowienia koñcowe

§ 25.1. Uchwalanie Statutu nastêpuje w g³osowaniu jawnym,
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej po³owy sk³adu
Rady.

2. Zmiany Statutu nastêpuj¹ w drodze jego nowelizacji w trybie
okre�lonym w ust.1
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  Za³¹cznik nr 3
do Statutu

                          R E G U L A M I N    P R A C Y
R A D Y   M I E J S K I E J   W   L E W I N I E   B R Z E S K I M

R O Z D Z I A £    I
P o s t a n o w i e n i a   o g ó l n e

§ 1. 1. Regulamin okre�la szczegó³owo tryb pracy Rady,
jej organizacjê wewnêtrzn¹ oraz wspó³dzia³anie z innymi orga-
nami samorz¹du terytorialnego.

2. Rada, jako organ stanowi¹cy Gminy dzia³a na sesjach,
a w okresach miêdzy sesjami za po�rednictwem Przewodni-
cz¹cego Rady, komisji sta³ych i dora�nych.

R O Z D Z I A £   II
S e s j e   R a d y

§ 2. 1. Rada obraduje na sesjach.
2. Sesja mo¿e sk³adaæ siê z kilku posiedzeñ.
3. Rada jest w³adna podejmowaæ prawomocne rozstrzy-

gniêcia, gdy uczestniczy w niej co najmniej po³owa ustawowej
liczby radnych, je¿eli przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej.

4. W sesji mog¹ uczestniczyæ z g³osem doradczym :
     1/ Burmistrz,
     2/ zaproszeni przedstawiciele instytucji, urzêdów,
     3/ przewodnicz¹cy organów jednostek pomocniczych.

 P l a n o w a n i e   i   p r z y g o t o w a n i e   s e s j i

 § 3. 1. Rada odbywa  sesje na podstawie rocznych plano-
wanych planów pracy.

2. Plan pracy Rady uchwala siê najpó�niej na pierwszej
sesji w danym roku kalendarzowym.

§ 4. 1. Projekt planu przygotowuje Przewodnicz¹cy Rady i
przedstawia do zatwierdzenia na sesji, po zasiêgniêciu opinii
wszystkich komisji sta³ych Rady.

2. Projekt planu mo¿e byæ poddany konsultacji z organa-
mi jednostek pomocniczych z terenu Gminy.

§ 5. Rada mo¿e dokonywaæ zmian i uzupe³nieñ planów,
stosownie do potrzeb spo³ecznych i gospodarczych Gminy, w
trybie ustalonym dla ich uchwalenia.

§ 6. Plan pracy Rady stanowi podstawê planów pracy ko-
misji sta³ych.

§ 7. 1. Sesjê przygotowuje i  zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady.
2. W toku przygotowania sesji Przewodnicz¹cy zapewnia

w szczególno�ci :
1/ udzia³ w³a�ciwych organów i jednostek, komisji sta-

³ych, radnych, organów jednostek pomocniczych i innych w za-
le¿no�ci od przedmiotu obrad sesji,

2/ terminowe dostarczanie materia³ów sesyjnych, w tym
projektów uchwa³.

3. Przewodnicz¹cy ustala porz¹dek obrad sesji oraz licz-
bê i listê zaproszonych osób do udzia³u w sesji.

4. Przewodnicz¹cy okre�la sposób i zapewnia podanie
do publicznej wiadomo�ci informacje o jawno�ci sesji i przed-
miocie obrad, a tak¿e wynikach obrad sesji.

§ 8. 1. O zwo³aniu sesji radni otrzymuj¹ zawiadomienie co
najmniej 7 dni przed terminem obrad.

2. Zawiadomienie podpisuje Przewodnicz¹cy, a w razie
jego nieobecno�ci b¹d� z innej przyczyny, Wiceprzewodnicz¹cy
Rady.

3. W zawiadomieniu nale¿y podaæ termin, miejsce, godzi-
nê rozpoczêcia oraz porz¹dek obrad sesji.

4. Do zawiadomienia do³¹cza siê projekty uchwa³ i nie-
zbêdne materia³y je¿eli nie zosta³y radnym dostarczone wcze-
�niej.

5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
po�wiêconej uchwaleniu bud¿etu, sprawozdania z wykonania
bud¿etu, planów gospodarczych Gminy przesy³a siê radnym naj-
pó�niej na 14 dni przed sesj¹.

6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 1 i 5
Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy
termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszo-
ny przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed g³osowaniem
nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.

7. Terminy, o jakich mowa w ust. 1 i 5 rozpoczynaj¹ bieg od
dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie obejmuj¹
dnia odbywania sesji.

P r z e b i e g     s e s j i

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

dejmowanych w okresie miedzysesyjnym,
3) sprawozdanie z dzia³alno�ci Burmistrza w okresie

miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) wnioski przewodnicz¹cych organów jednostek pomoc-

niczych,
7) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich

sesjach,
8) wolne wnioski i informacje.

§ 10. 1. Przewodnicz¹cy zapewnia ³ad i powagê obrad sesji.
2. Dla zapewnienia zgodnego z porz¹dkiem obrad i sprawne-

go przebiegu sesji, Przewodnicz¹cemu Rady przys³uguje prawo :
1/ udzielania i odbierania g³osu,
2/ czynienia uwag odno�nie niestosownego zachowania

siê radnego, w przypadkach gdy wyst¹pienie nie jest zwi¹zane z
przedmiotem obrad wzglêdnie przekroczenia czasu wyst¹pie-
nia ponad limit przyjêty przez Radê,

3/ wyproszenia z sali obrad osób nie bêd¹cych radnymi,
które swoim zachowaniem zak³ócaj¹ tok obrad lub w inny spo-
sób naruszaj¹ ich powagê.

3. Uprawnienia Przewodnicz¹cego Rady, o których mowa
w ust.2 pkt.1 i 2, maj¹ zastosowanie do wszystkich osób uczest-
nicz¹cych w sesji, nie bêd¹cych radnymi, którym za zgod¹ Rady
udzielono g³osu.

4.  Zastosowanie �rodków porz¹dkowych musi byæ odno-
towane w protokole posiedzenia.

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

2.  Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o za-
sadniczym charakterze.

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

4. Interpelacje sk³ada siê w formie ustnej lub pisemnej
na rêce Przewodnicz¹cego  Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie
przekazuje interpelacjê adresatowi.
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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 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.

§ 12. 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.

3. Je�li bezpo�rednia odpowied� na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela  odpowiedzi pisemnej w terminie
14 dni.

§ 13. Przewodnicz¹cy otwiera sesjê wypowiadaj¹c formu-
³ê "otwieram sesjê Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim", a za-
myka wypowiadaj¹c "zamykam sesjê Rady Miejskiej w Lewinie
Brzeskim.

§ 14. 1. Przed przyst¹pieniem do obrad obowi¹zkiem prze-
wodnicz¹cego jest stwierdzenie liczby radnych uczestnicz¹cych
w sesji.

2. W przypadku udzia³u w sesji mniej ni¿ po³owy ogólnej
liczby radnych, Przewodnicz¹cy zamyka obrady i wyznacza nowy
termin sesji.

§ 15. W uzasadnionych przypadkach, w szczególno�ci dla
usprawnienia przebiegu sesji, przewodnicz¹cy obrad mo¿e
zmieniæ kolejno�æ realizacji poszczególnych punktów porz¹dku
obrad, poddaj¹c stosowny wniosek pod g³osowanie.

§ 16. Poszczególne tematy obrad sesji realizuje siê w
nastêpuj¹cy sposób :

1. Wyst¹pienie sprawozdawcy lub wnioskodawcy tematu.
2. Pytania do sprawozdawcy.
3. Dyskusja radnych.
4. Podjêcie uchwa³.

§ 17. 1. Podczas obrad sesji g³osu udziela przewodnicz¹-
cy obrad w kolejno�ci zg³oszeñ.

2. Pierwszeñstwo zabrania g³osu s³u¿y radnym przed in-
nymi osobami.

3. Ka¿dy radny mo¿e postawiæ wniosek o zamkniêcie dys-
kusji, który przewodnicz¹cy obrad ma obowi¹zek poddaæ pod
g³osowanie.

§ 18. 1. Rada mo¿e wybraæ na okres kadencji sekretarza
obrad sesji, który czuwa nad  prawid³owym sporz¹dzeniem pro-
toko³u z obrad sesji.

2. Rada mo¿e na sesji wybraæ komisjê uchwa³ i wnio-
sków, której zadaniem jest odnotowanie zg³aszanych w dysku-
sji wniosków i po przeanalizowaniu ich zaproponowanie osta-
tecznej wersji rozstrzygniêcia sprawy.

3. Komisjê wybiera siê spo�ród radnych w g³osowaniu
jawnym, zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

§ 19. Warunki techniczne niezbêdne dla prawid³owego
przebiegu sesji oraz ³ad i porz¹dek przed i po jej zakoñczeniu
zapewnia Burmistrz.

U c h w a ³ y   R a d y

§ 20. 1.  Rada rozstrzyga sprawy nale¿¹ce do jej kompe-
tencji, podejmuj¹c uchwa³y.

2.  W trybie przewidzianym dla uchwa³ Rada mo¿e podej-
mowaæ :

1/ o�wiadczenia - zawieraj¹ce stanowisko w okre�lonej
sprawie,

2/ deklaracje - zawieraj¹ce zobowi¹zania do okre�lonego
postêpowania,

3/ apele - zawieraj¹ce prawne niewi¹¿¹ce wezwania do
okre�lonego zachowania siê, podjêcia inicjatywy lub zadania.

§ 21. 1. Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y mo¿e wyst¹piæ :
1/ ka¿dy radny,
2/ komisje sta³e Rady,
3/ Burmistrz.
2. Wniosek o podjêcie uchwa³y kieruje siê do Przewodni-

cz¹cego Rady.
3. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e uzale¿niæ uwzglêdnienie

wniosku od pozytywnej opinii w³a�ciwej rzeczowo Komisji Rady.

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

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

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

cie uchwa³y.
2. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie

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

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

§ 23. 1. Uchwa³y podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, w razie
jego nieobecno�ci uchwa³ê podpisuje Wiceprzewodnicz¹cy.

2. Ka¿da uchwa³a otrzymuje numer sk³adaj¹cy siê z cyfr
zawieraj¹cych numer sesji danej kadencji, kolejno�æ podjêcia
oraz  rok, w którym zosta³a uchwalona.

3. Uchwa³y przekazuje siê w³a�ciwym jednostkom do re-
alizacji i do wiadomo�ci zale¿nie od ich tre�ci.

4. Wydzia³ obs³uguj¹cy organy Gminy  prowadzi zbiory i rejestry
wszystkich uchwa³ z wyodrêbnieniem przepisów gminnych.

§ 24. Nie sporz¹dza siê uchwa³ w trybie ustalonym w pa-
ragrafach poprzedzaj¹cych, a tylko stosowny zapis protokolarny
zawieraj¹cych wynik g³osowania w sprawach organizacyjnych
Rady i sesji dotycz¹cych przyjêcia wniosków formalnych i proce-
duralnych, zatwierdzenia protokó³u z poprzedniej sesji, powo³a-
nie komisji skrutacyjnej, powo³anie komisji uchwal i wniosków.

G ³ o s o w a n i e   n a   s e s j a c h

§ 25. Wa¿no�æ podejmowanych rozstrzygniêæ uzale¿nio-
na jest od :

-   zwyk³ej wiêkszo�ci g³osów,
-   bezwzglêdnej wiêkszo�ci g³osów,
-   bezwzglêdnej wiêkszo�ci ustawowego sk³adu Rady.
Przewodnicz¹cy Rady odpowiada za policzenie wszyst-

kich g³osów oddanych podczas g³osowania.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 54 - 4990 -     Poz.1055

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

2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ przy pomocy kart do
g³osowania opatrzonych pieczêci¹  pod³u¿n¹ o nastêpuj¹cej tre-
�ci: "Rada Miejska  w Lewinie Brzeskim".

3. W g³osowaniu jawnym za g³osy wa¿ne uznaje siê te,
które oddane zosta³y "za", "przeciw", "wstrzymuj¹ce siê".

4. W g³osowaniu tajnym za g³osy wa¿ne uznaje siê te,
które oddano w sposób ka¿dorazowo ustalony przez Radê.

§ 27. 1. Ka¿dy z dwóch wniosków przeciwstawnych pod-
daje siê g³osowaniu wy³¹cznie "za".

2. Za przyjêty uznaje siê ten wniosek, który uzyska³ wiêk-
sz¹ liczbê g³osów, popieraj¹cych go.

§ 28. G³osowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komi-
sja skrutacyjna powo³ana spo�ród radnych w g³osowaniu jaw-
nym, zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

§ 29. 1. Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodni-
cz¹cy obrad bezzw³ocznie, co odnotowuje siê w protokole sesji.

2. W przypadku g³osowania tajnego, wyniki stwierdza komisja
skrutacyjna w swoim protokole, który za³¹cza do protoko³u sesji.

D o k u m e n t a c j a    s e s j i

§ 30. 1. Z ka¿dej sesji Rady sporz¹dza siê odrêbny proto-
kó³, który stanowi urzêdowe potwierdzenie przebiegu obrad.

2. Do protoko³u za³¹cza siê teksty podjêtych uchwa³ oraz
inne materia³y zwi¹zane z przedmiotem obrad, a tak¿e listy obec-
no�ci na sesji.

3. Na nastêpnej sesji radni mog¹ zg³aszaæ uwagi i po-
prawki do protoko³u.

4. Protokó³ z obrad sesji wymaga zatwierdzenia na kolej-
nej sesji.

§ 31. 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 g³osów:
"za", "przeciw" i  "wstrzymuj¹cych" oraz g³osów niewa¿nych,

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

9) podpis Przewodnicz¹cego Rady, sekretarza obrad i
osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.

§ 32. Protoko³y z obrad sesji numeruje siê kolejnymi cy-
frami rzymskimi oraz dwiema ostatnimi cyframi roku, w którym
siê odby³a.

Obowi¹zuje numeracja ci¹g³a od pocz¹tku do koñca ka¿-
dej kadencji Rady.

§ 33. Przewodnicz¹cy mo¿e za¿¹daæ sporz¹dzenia odrêb-
nych protoko³ów z ka¿dego posiedzenia tej samej sesji, w szcze-
gólno�ci gdy oddziela je wiêkszy odstêp czasu.

§ 34. Protokó³ z obrad przechowuje siê w wydziale obs³u-
guj¹cym organy Gminy.

S e s j e   w s p ó l n e

§ 35. 1. Dla rozpatrzenia spraw wspólnych dla ró¿nych
jednostek podzia³u terytorialnego Rada mo¿e odbywaæ sesje
wspólne z inn¹ Rad¹, a w szczególno�ci s¹siaduj¹cej Gminy.

2. Wspóln¹ sesjê organizuj¹ przewodnicz¹cy zaintereso-
wanych Rad, a uczestnicz¹ w jej przygotowaniu komisje Rad i
radni.

3. Na wspólnej sesji Rady s¹ w³adne podejmowaæ pra-
womocne rozstrzygniêcia, gdy uczestniczy w niej co najmniej
po³owa sk³adu ka¿dej Rady.

4. Uchwa³y na wspólnej sesji podejmuje siê w odrêbnym
g³osowaniu radnych z ka¿dej Rady.

5. Uchwa³y oraz protokó³ z obrad sesji wspólnej, podpisu-
j¹ przewodnicz¹cy zainteresowanych Rad.

6. Do wspólnej sesji maj¹ zastosowanie ogólne przepisy doty-
cz¹ce terminów, trybu przygotowania, zwo³ania i przebiegu sesji .

R O Z D Z I A £    III
T r y b   p o w o ³ y w a n i a   p r z e w o d n i c z ¹ c e g o,
K o m i s j i   R a d y

P r z e w o d n i c z ¹ c y    R a d y

§ 36. 1. Zg³oszenie kandydatury wymaga uzasadnienia i
zgody kandydata.

2. G³osowanie na poszczególne funkcje przeprowadza siê
na odrêbnych kartach do g³osowania.

§ 37. Do zadañ Przewodnicz¹cego Rady nale¿y :
1. Inicjowanie i organizowanie pracy Rady, a w szczegól-

no�ci :
a/ przygotowanie projektu rocznego planu sesji oraz regu-

laminu Rady,
b/ wyst¹pienie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ oraz przedsta-

wienie Radzie wniosków w sprawie inicjatywy uchwa³odawczej,
zg³oszonych przez inne uprawnione organy,

c/ popularyzowanie wyników dzia³ania Rady, komisji i radnych.
2. Koordynowanie dzia³alno�ci komisji Rady a w szcze-

gólno�ci :
a/ udzielanie pomocy w wykonywaniu ich zadañ,
b/ zapewnienie powi¹zania planów pracy komisji z pla-

nem sesji Rady,
 c/ nadzór nad realizacj¹ wniosków komisji i wykorzysta-

nia ich opinii.
3. Zapewnienie ochrony praw radnego.
4. Udzielenie radnym pomocy w wykonywaniu mandatu.
5. Okresowe rozpatrywanie i ocena prawid³owo�ci i termi-

nowo�ci realizacji wniosków radnych;
6. Ustalenie zadañ dla w³a�ciwych jednostek zobowi¹za-

nych do przygotowania materia³ów na sesjê Rady oraz projek-
tów uchwa³;

7. Do Przewodnicz¹cego Rady nale¿y :
    a/ przewodniczenie sesjom Rady,
    b/ podpisywanie uchwa³ Rady,
     c/ wykonywanie bie¿¹cych czynno�ci zwi¹zanych z dzia-

³alno�ci¹ Rady i radnych.

K o m i s j e   R a d y

K o m i s j e    s t a ³ e

§ 38. Komisje mog¹ wy³aniaæ ze swego grona podkomi-
sje i zespo³y, w sk³adzie nie mniejszym ni¿ 3 cz³onków komisji.
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§ 39.Rada powo³uje komisje i przewodnicz¹cych komisji
w g³osowaniu jawnym zwyk³¹  wiêkszo�ci¹ g³osów. Odwo³anie
przewodnicz¹cego lub cz³onka komisji odbywa siê w tym sa-
mym trybie.

§ 40.Komisje dzia³aj¹ na posiedzeniach oraz w zespo-
³ach badaj¹cych na miejscu poszczególne sprawy.

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

2. Posiedzenia komisji odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie
rzadziej ni¿ raz na kwarta³.

3. Przewodnicz¹cy mo¿e zasiêgaæ opinii i korzystaæ z po-
mocy ekspertów. W przypadku, gdy czynno�æ ta wywo³a skutek
finansowy wymagana jest zgoda Rady.

§ 42. 1. Przewodnicz¹cy komisji mo¿e zaprosiæ do udzia³u
w posiedzeniu kierownika wydzia³u Urzêdu Miejskiego, w³a�ci-
wego ze wzglêdu na przedmiot dzia³ania komisji, Skarbnika i
Sekretarza Gminy.

2. Je¿eli jest  to niezbêdne, przewodnicz¹cy mo¿e zapro-
siæ na posiedzenie komisji Burmistrza.

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

2. Posiedzenie komisji jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy w
nim co najmniej po³owa ogólnej liczby cz³onków komisji.

§ 44. 1. Form¹ dzia³ania komisji s¹ wnioski lub opinie,
które kieruje siê do przewodnicz¹cego Rady lub Burmistrza.

2. Wnioski i opinie podejmuje siê zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów, w g³osowaniu jawnym.

3. Komisja okresowo ocenia terminowo�æ i sposób reali-
zacji wniosków oraz wykorzystanie /uwzglêdnienie/ opinii.

4. Wydzia³ obs³uguj¹cy organy Gminy prowadzi rejestr
wniosków i opinii wed³ug ustalonego wzoru.

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

2. Postanowienia ust.1 dotycz¹ tak¿e wspó³dzia³ania z ko-
misjami innych rad gmin, w szczególno�ci w zakresie realizo-
wanych zadañ wspólnych.

§ 46. Komisje w zakresie swej dzia³alno�ci, oprócz zadañ
okre�lonych w Statucie Gminy :

1/ uczestnicz¹ w tworzeniu programów i planów dzia³ania Rady;
2/ bior¹ udzia³ w przygotowaniu sesji, w szczególno�ci

opiniuj¹ projekty uchwa³;
3/ wspó³dzia³aj¹ z podmiotami zajmuj¹cymi siê sprawa-

mi nale¿¹cymi do zakresu dzia³ania komisji;
4/ wspó³dzia³aj¹ z przewodnicz¹cymi jednostek pomocni-

czych Gminy;
5/ wspó³dzia³aj¹ z jednostkami organów kontroli pañstwo-

wej i zawodowej oraz z komisj¹ rewizyjn¹, korzystaj¹c z wyników
tych kontroli;

6/ rozpatruj¹ sprawozdania i informacje wydzia³ów Urzê-
du Miejskiego oraz jednostek gminnych;

7/ rozpatruj¹ wnioski zg³oszone na spotkaniach z wybor-
cami;

8/ rozpatruj¹ i oceniaj¹ propozycje b¹d� inicjatywy zg³a-
szane do komisji,  a w uzasadnionych przypadkach formu³uj¹
odpowiednie wnioski;

9/ mog¹ badaæ , opracowywaæ i opiniowaæ sprawy zlecone
przez Radê lub Przewodnicz¹cego Rady, a tak¿e opiniowaæ sprawy
na wniosek  Burmistrza b¹d� kierownika wydzia³u Urzêdu;

10/ przedstawiaj¹ sprawy do rozstrzygniêcia przez Radê
na sesji;

11/ kontroluj¹ realizacjê uchwa³ Rady w zakresie przed-
miotu dzia³ania komisji.

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

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

cz¹cych w dyskusji,
 5/ tre�æ wniosku lub opinii,
 6/ podpis przewodnicz¹cego komisji.
2. Protoko³y numeruje siê kolejno cyframi arabskimi oraz

dwiema ostatnimi cyframi roku kalendarzowego.
3. Dokumentacjê pracy komisji prowadzi i przechowuje

wydzia³ obs³uguj¹cy organy Gminy.

§ 48. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym roz-
dziale,  stosuje siê odpowiednie przepisy regulaminu dotycz¹-
ce obradowania na sesjach.

K o m i s j e    d o r a � n e

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

2. Zakres dzia³ania komisji dora�nych okre�la Rada w
uchwale o ich powo³aniu.

R O Z D Z I A £   IV
R a d n i

§ 50. 1. Radny ma prawo zg³aszania interpelacji i wniosków w
sprawach nale¿¹cych do w³a�ciwo�ci Rady w ka¿dym czasie.

2. Adresat wniosku obowi¹zany jest udzieliæ radnemu od-
powiedzi na wniosek, nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 14 dni od dnia
otrzymania, w przypadku gdy adresat nie podziela wniosku, od-
powied� wymaga uzasadnienia.

3. Radny mo¿e ¿¹daæ rozpatrzenia odpowiedzi na wnio-
sek przez Radê na sesji.

§ 51. 1. Przewodnicz¹cy udziela radnym pomocy niezbêd-
nej dla skutecznej realizacji ich praw i w uzasadnionych przy-
padkach podejmuje stosowne dzia³ania.

2. Przewodnicz¹cy wydaje radnym odpowiednie dokumen-
ty, potwierdzaj¹ce ich udzia³ w pracach Rady.

3. Dokumenty, o których mowa w ust.2 zwi¹zane s¹ z pra-
c¹ w komisjach, wydaje przewodnicz¹cy komisji a dla przewod-
nicz¹cego komisji Przewodnicz¹cy Rady.

§ 52.We wszystkich sprawach zwi¹zanych z ochron¹ praw-
n¹ i innymi uprawnieniami radni mog¹ wystêpowaæ bezpo�red-
nio na sesji.

R O Z D Z I A £   V
Zasady dzia³ania klubów radnych

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

§ 54. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie
w nim udzia³u przez co najmniej  3 radnych.
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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.

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

§ 56. 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.

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

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

tem Gminy.

§ 59. 1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze
i opiniodawcze.

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

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

R O Z D Z I A £    VI
W s p ó ³ d z i a ³ a n i e    z   B u r m i s t r z e m

§ 61. 1. Przewodnicz¹cy Rady, komisje i radni wspó³dzia-
³aj¹ z Burmistrzem, udzielaj¹ mu pomocy i wsparcia w wykony-
waniu jego zadañ.

2. Burmistrz przy pomocy Urzêdu Miejskiego zapewnia nie-
zbêdne materia³y, informacje i inne pomoce zwi¹zane z dzia³al-
no�ci¹ Rady, jej Przewodnicz¹cego i komisji.

3. Urz¹d udziela pomocy merytorycznej i organizacyjno-
technicznej radnym w ich dzia³alno�ci.

Za³¹cznik  nr 4
do Statutu Gminy

 REGULAMIN
 KOMISJI  REWIZYJNEJ

I. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 1. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹ce-
go, Zastêpcy Przewodnicz¹cego  oraz  cz³onków w liczbie usta-
lonej przez Radê.

2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

3.Zastêpcê  Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybie-
ra Komisja  na wniosek Przewodnicz¹cego.

§ 2.  Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji  i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecno�ci Prze-
wodnicz¹cego lub niemo¿no�ci dzia³ania, jego zadania wyko-
nuje jego Zastêpca.

II.  Zadania Komisji

§ 3. Zadania obligatoryjne :
1) kontrola realizacji bud¿etu i zadañ gospodarczych Gmi-

ny oraz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie zgod-
no�ci z prawem, celowo�ci, rzetelno�ci i gospodarno�ci:

2) kontrola wykonania uchwa³ Rady w  zakresie finanso-
wym  i gospodarczym

3) wykonania  innych kontroli zleconych przez Radê.

Zadania fakultatywne :
1) kontrola zleceñ, które maj¹ byæ udzielone przez admini-

stracjê samorz¹dow¹ na wykonywanie robót,  �wiadczeñ,  us³ug
finansowych ze �rodków publicznych;

2) kontrola sk³adników maj¹tkowych bêd¹cych w posia-
daniu Gminy i wykorzystywanych dla realizacji zadañ w³asnych
lub powierzonych

3) kontrola dzia³alno�ci gospodarczej i finansowej w³asnych
lub podleg³ych Gminie jednostek organizacyjnych, a tak¿e udzia-
³ów Gminy we wspólnych przedsiêwziêciach gospodarczych;

4) prowadzenie postêpowania wyja�niaj¹cego w spra-
wach skarg na Burmistrza  i kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych oraz przed³o¿enie Radzie Miejskiej w formie
protoko³u ustaleñ w celu merytorycznego rozstrzygniêcia skargi;

5) kontrola sposobu rozpatrywanych i za³atwianych  inter-
pelacji i wniosków radnych oraz   wniosków obywateli.

III. Zasady kontroli

§ 4. 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.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególno�ci gospodarkê

finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bu-
d¿etu Gminy.

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

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

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

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

§ 6. 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 przeprowadzenia kon-
troli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim mowa w ust. 1.

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

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

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

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

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

§ 8. 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 § 4 ust. 1.

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

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

IV. Tryb kontroli

§ 9.  1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Ko-
misji Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej z
dwóch cz³onków Komisji.

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pi�mie
kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czyn-
no�ci pomiêdzy kontroluj¹cych.

3.Kontrole (z zastrze¿eniem ust. 5) przeprowadzane s¹ na
podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewod-
nicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okre�laj¹cego kontrolowany pod-
miot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do prze-
prowadzenia kontroli.

4. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do czyn-
no�ci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu
upowa¿nienia, o których mowa w ust. 3, oraz dowody osobiste.

5. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, ka¿dy z cz³onków
Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli problemowej
bez wcze�niejszej uchwa³y Komisji Rewizyjnej oraz upowa¿nie-
nia, o którym mowa w ust. 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 przy-
puszczaæ, i¿ niezw³oczne przeprowadzenie kontroli pozwoli unik-
n¹æ niebezpieczeñstwa dla zdrowia lub ¿ycia ludzkiego lub te¿
zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu ko-
munalnym.

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

7. W przypadku nie zwrócenia siê o wyra¿enie zgody, lub
te¿ odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa w ust.6, kontroluj¹-
cy niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c notatkê z pod-
jêtych dzia³añ, i przekazuj¹c j¹ Przewodnicz¹cemu w celu w³¹-
czenia do akt Komisji Rewizyjnej.

§ 10. 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.

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

2. Dzia³alno�æ Komisji nie mo¿e naruszaæ obowi¹zuj¹ce-
go w jednostce kontrolowanej porz¹dku pracy.

3. Osoby kontroluj¹ce podlegaj¹  przepisom o bezpie-
czeñstwie i higienie pracy oraz przepisom o postêpowaniu z
wiadomo�ciami zawieraj¹cymi tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bo-
w¹ w zakresie obowi¹zuj¹cym w jednostce kontrolowanej.

4. W zwi¹zku z wykonywan¹ dzia³alno�ci¹ Komisja ma
prawo :

a)    wstêpu do pomieszczeñ i innych obiektów jednostki
kontrolowanej;

b) wgl¹du do ksi¹g, rejestrów i innych dokumentów zwi¹-
zanych z dzia³alno�ci¹ jednostki kontrolowanej;

c) zasiêgania informacji w innych urzêdach, jednostkach
organizacyjnych dotycz¹cej jednostki kontrolowanej;

d) wystêpowania do Rady o wyra¿enie zgody na powo³a-
nie bieg³ego, rzeczoznawcy b¹d� ekspertów w celu wydania
opinii o danej sytuacji lub konkretnego problemu;

e) przes³uchanie �wiadka;
f) dokonania oglêdzin;
g) przyjêcia od w³a�ciwych osób ustnego o�wiadczenia

lub wyja�nienia;
h) w sprawach nie cierpi¹cych zw³oki, a w szczególno�ci

w razie stwierdzenia nadu¿yæ, bezpo�rednio gro¿¹cego niebez-
pieczeñstwa dla ¿ycia lub zdrowia ludzkiego, a tak¿e niegospo-
darno�ci, niedbalstwa i marnotrawstwa wydawanie zaleceñ
dora�nych;

i) zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów.

§ 12. Czynno�ci kontrolne wykonywane s¹ w dniach oraz
godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

V.   Protoko³y kontroli

§ 13. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kon-
troli - w terminie nie d³u¿szym  ni¿ 7 dni  od dnia jej zakoñczenia
- protokó³ pokontrolny, obejmuj¹cy:

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

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

9) protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech  jednobrz-
mi¹cych egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpi-
sania protokó³u otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy
Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu,

10)  ka¿da ze stron protoko³u powinna zostaæ zaparafowa-
na przez kontroluj¹cych i kontrolowanego.
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2. Sporz¹dzony protokó³ przekazuje siê Przewodnicz¹ce-
mu Rady wraz z wnioskami zmierzaj¹cymi do usuniêcia stwier-
dzonych nieprawid³owo�ci, zapobie¿enia im na przysz³o�æ oraz
usprawnienia dzia³alno�ci która by³a przedmiotem kontroli.

 3.  Przewodnicz¹cy Komisji wyniki z przeprowadzonej kon-
troli przedstawia Radzie w terminie nie pó�niejszym ni¿ 3-y mie-
si¹ce od daty zakoñczenia kontroli.

 4. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zosta³o
skierowane wyst¹pienie pokontrolne, jest zobowi¹zany w ter-
minie 30 dni od dnia otrzymania wyst¹pienia zawiadomiæ Komi-
sjê Rewizyjn¹ o sposobie realizacji wniosków i zaleceñ.

VI. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 14. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwier-
dzenia plan pracy w terminie nie pó�niejszym ni¿ na pierwszej
sesji w roku, którego plan dotyczy.

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.

VII. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 15.  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 których mowa w ust. 2, mog¹ byæ zwo-
³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyj-
nej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek :

1) Przewodnicz¹cego Rady,
2) radnego,
3) nie mniej ni¿  3  cz³onków Komisji Rewizyjnej.

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

§ 17.Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia  Burmistrz.

§ 18. 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, celem
podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem ko-
munalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

§ 19. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po
powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane
komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu  kontroli  z innymi komi-
sjami Rady, w zakresie ich w³a�ciwo�ci rzeczowej.

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

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

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

5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia-
³ania poszczególnych komisji w celu w³a�ciwego ich ukierunko-
wania, zapewnienia skuteczno�ci dzia³ania oraz unikania zbêd-
nych kontroli.

§ 20. 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.

Za³¹cznik  nr  5
                                                 do Statutu Gminy

W Y K A Z
G M I N N Y C H   J E D N O S T E K

 O R G A N I Z A C Y J N Y C H

1. Gimnazjum  w Lewinie Brzeskim
2. Gimnazjum w £osiowie
3. Gimnazjum w Skorogoszczy
4. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna  w Lewinie Brzeskim
5. Miejsko - Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim
6. Miejsko - Gminny O�rodek  Pomocy Spo³ecznej w Lewi-

nie Brzeskim
7. Przedszkole Publiczne w Borkowicach
8. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Lewinie Brzeskim
9. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Lewinie Brzeskim
10. Przedszkole Publiczne Nr 1 w £osiowie
11. Przedszkole Publiczne Nr 2 w £osiowie
12. Przedszkole Publiczne w Przeczy
13. Przedszkole Publiczne w Skorogoszczy
14. Publiczna Szko³a Podstawowa w Lewinie Brzeskim
15. Publiczna Szko³a Podstawowa w £osiowie
16. Publiczna Szko³a Podstawowa w Skorogoszczy
17. �wietlica  Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim
18. Urz¹d Miejski w Lewinie Brzeskim
19. Zarz¹d  Mienia Komunalnego  w Lewinie Brzeskim
20.  Us³ugi Wodno-Kanalizacyjne "HYDRO-LEW" Spó³ka

z o.o. w Lewinie Brzeskim

  Za³¹cznik  nr 6
                                                                     do Statutu Gminy

                                     W  Y  K  A  Z
 J E D N O S T E K   P O M O C N I C Z Y C H    G M I N Y

1. Samorz¹d Mieszkañców Miasta Lewin Brzeski      -
obejmuje miasto Lewin Brzeski

2. So³ectwo B³a¿ejowice   -  obejmuje przysió³ek B³a¿ejo-
wice

3. So³ectwo Borkowice    -  obejmuje wie� Borkowice,
przysió³ek Niwa

4. So³ectwo Buszyce           -  obejmuje wie� Buszyce
5. So³ectwo Chró�cina       -  obejmuje wie� Chró�cina
6. So³ectwo Golczowice     -  obejmuje wie� Golczowice
7. So³ectwo Jasiona           -  obejmuje wie� Jasiona
8. So³ectwo Kantorowice   -  obejmuje wie� Kantorowice
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Na podstawie art. 7  ust. 2, ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych /  Dz. U. z 2000r. Nr  71,  poz. 838,  Nr  86,
poz. 958,  2001r.  Nr 125,  poz. 1371,  2002r. Nr 25, poz. 253, Nr
41, poz.365, Nr 62, poz. 554, Nr 74,  poz. 676,  Nr 89, poz. 804, Nr
113,  poz.984, i Nr 216,  poz.1826 / -Rada Miejska w Namys³o-
wie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zalicza siê do kategorii dróg gminnych, drogi po³o¿o-
ne na terenie miasta Namys³ów, stanowi¹ce ulice wymienione
w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

D R O G I Z A L IC Z A N E  D O  K A T E G O R II D R Ó G  G M IN N Y C H

L .p . D r o g a  (n a z w a  u lic y )
D ³u g o �æ

 w  k m
  N r   e w id e n .
      d z ia ³k i     R o d z a j  n a w ie r z c h n i

  1 2 3 4 5
   1 . A k ac jo w a  0 ,0 9 5 8 g ru n to w a

   2 . B o h a te ró w  W arsza w y  0 ,1 4 1 0 4 0 /1 1 , 9 9 8 b ru k o w a

   3 . C ich a  0 ,3 8   7 2 1 , 5 3 0 /1 0

  7 2 0

g ru n to w o -¿ u ¿ lo w a

   4 . D ¹b ro w s k ie j  0 ,2 7   1 7 7 g ru n to w o -¿ u ¿ lo w a
   5 . D ³u g o sza  0 ,1 6   7 g ru n to w a

   6 . F ab rycz na  0 ,4 9   7 1 7 p ³y ty  b e to no w e
   7 . F a lsk ieg o  0 ,0 4   1 8 6 g ru n to w a

   8 . Iw asz k ie w icza  0 ,4 8   1 3 0 /1 , 3 4 g ru n to w o -b itu m iczn a

   9 . Ja �m in o w a  0 ,2 2   9 5 g ru n to w a

 1 0 . K o rczak a  0 ,1 1   4 3 7 /4 7 ¿u ¿ lo w a
 1 1 . K ras ick ie go  0 ,1 0   4 3 7 /1 0 8  ¿u ¿ lo w a
 1 2 . K w ia to w a  0 ,0 9   5 0 1 /2 1 1  b itu m icz n a

 1 3 . M a lino w a  0 ,4 9   4 3  g ru n to w a

 1 4 . M o rc in ak  0 ,1 0   4 3 7 /4 9  g ru n to w o -¿ u ¿ lo w a
 1 5 . N o rw id a  0 ,3 4 4 3 7 /6 2 , 4 3 7 /1 0 8  g ru n to w o -¿ u ¿ lo w a
 1 6 . O g ro d o w a  0 ,2 0  2 7 0 /2 5  b itu m icz n a

 1 7 . O ³a w s k a  0 ,1 8  9 6 1  b itu m icz n a

 1 8 . P am iêc i S yb ira k ó w  0 ,7 5 4 8 5 /5 7 , 4 8 8 /3 4

      7 2 2 /2  g ru n to w o -¿ u ¿ lo w a
 1 9 . P lac  P o w sta ñ có w  � l.  0 ,1 2  1 0 2 1 /1 , 10 2 2 /1  b itu m icz n a

 2 0 . R e ja  0 ,4 6  9 9  b itu m icz n a

 2 1 . R ó ¿an a  0 ,0 9  8 6  g ru n to w a

 2 2 . S ³o n eczn iko w a  0 ,5 4  5 1  g ru n to w o -¿ u ¿ lo w a
 2 3 . S ³o w ac k ie g o  0 ,1 0  4 3 7 /1 0 8  g ru n to w o -¿ u ¿ lo w a
 2 4 . S w o ro w sk ie g o  0 ,2 2 1 1 2 6 /2 , 1 1 2 6 /1  p ³y ty  b e to no w e
 2 5 . T u w im a  0 ,1 0  4 3 7 /5 0  g ru n to w o -¿ u ¿ lo w a
 2 6 . W añ ko w icza  0 ,1 0  4 3 7 /4 8  g ru n to w o -¿ u ¿ lo w a
 2 7 . W ito sa  0 ,1 8  1 5 2  g ru n to w a

 2 8 . S k w er K a r. W ysz y ñ sk ieg o  0 ,0 5 9 0 3 /8 , 9 0 4 /4 ,

     9 0 3 /6

 b ru ko w a

 2 9 . Z ap o lsk ie j  0 ,0 9  4 3 7 /1 0 8  g ru n to w o -¿ u ¿ lo w a
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Uchwa³a Nr  VII/66/03
Rady Miejskiej w Namys³owie

z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych .

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

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

                                                            Przewodnicz¹ca Rady
Teresa Ceglecka-Zielonka

     Za³¹cznik
                                                     do uchwa³y Nr VII/66/03

                                               Rady Miejskiej w Namys³owie
                                                              z dnia 29 maja 2003 r.

9. So³ectwo Le�niczówka  -  obejmuje przysió³ek Le�ni-
czówka

10. So³ectwo £osiów     -  obejmuje wie� £osiów
11. So³ectwo Mikolin        -  obejmuje wie� Mikolin, przysió-

³ek Piaski
12. So³ectwo Nowa Wie� Ma³a    -  obejmuje wie� Nowa

Wie� Ma³a
13. So³ectwo Oldrzyszowice    -  obejmuje wie� Oldrzyszo-

wice
14. So³ectwo Przecza         -  obejmuje wie� Przecza

15. So³ectwo Ptakowice    -  obejmuje wie� Ptakowice
16. So³ectwo Ró¿yna    -  obejmuje wie� Ró¿yna
17. So³ectwo Sarny Ma³e   -  obejmuje wie� Sarny Ma³e
18. So³ectwo Skorogoszcz  -  obejmuje wie� Skorogoszcz
19. So³ectwo Stroszowice   -  obejmuje wie� Stroszowice
20. So³ectwo Strzelniki    -  obejmuje wie� Strzelniki
21. So³ectwo Wronów    -  obejmuje wie� Wronów.
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Na podstawie art. 7  ust. 2, art. 8 ust.1 oraz art. 10 ust.1
ustawy z dnia  21 marca 1985r. o drogach  publicznych/  /Dz. U.
z 2000r. Nr  71,  poz. 838,  Nr  86,  poz. 958,  2001r.  Nr 125,  poz.
1371,   2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz.365, Nr 62, poz. 554, Nr
74,  poz. 676,  Nr 89,  poz. 804, Nr 113,  poz.984 i Nr 216,  poz.1826 / -
Rada Miejska w Namys³owie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Pozbawia siê kategorii drogi gminnej drogê
nr 2735042  na ca³ym odcinku     o d³ugo�ci 4,790 km, przebie-
gaj¹cym od miejscowo�ci Kowalowice   w  kierunku Rychnowa
do skrzy¿owania z drog¹ krajow¹ nr 39 £agiewniki    - Kêpno.
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Uchwa³a Nr VII/67/03
Rady Miejskiej w Namys³owie

z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.

2. Droga okre�lona w ust.1 staje siê drog¹ wewnêtrzn¹,
jako droga dojazdowa do gruntów rolnych.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

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

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

                                                      Przewodnicz¹ca Rady
                                     Teresa Ceglecka - Zielonka

 Na  podstawie  art.18  ust. 2  pkt  1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie  gminnym ( Dz.U. z  2001 r. Nr 142, poz.
1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz.1271 i Nr 214,poz.1806)  - Rada Gminy Pakos³awi-
ce uchwala , co  nastêpuje  :

§ 1. Uchwala siê Statut Gminy Pakos³awice, który stanowi
za³¹cznik   do uchwa³y.

§ 2. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Wójtowi Gminy
Pakos³awice .

§ 3. Trac¹ moc  wszystkie poprzednie  uchwa³y Rady Gminy
Pakos³awice w przedmiocie normowanym niniejsz¹.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Boles³aw Moraczewski
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Uchwa³a  Nr VIII/28/03
Rady Gminy Pakos³awice

z  dnia  28 kwietnia 2003 r.

w sprawie Statutu Gminy Pakos³awice .

  Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VIII/28/03

Rady Gminy  Pakos³awice
z dnia 28 kwietnia  2003 r.

STATUT
GMINY PAKOS£AWICE

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Statut okre�la:
1) ustrój Gminy Pakos³awice
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jedno-

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

3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy i
komisji Rady Gminy

4) tryb pracy Wójta Pakos³awice
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy
6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej

komisji i Wójta, oraz korzystania z nich.

§ 2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie- nale¿y przez to rozumieæ Gminê Pakos³awice
2) Radzie- nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Pakos³a-

wice
3) Komisji- nale¿y przez to rozumieæ Komisjê Rady Gminy

Pakos³awice
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4) Komisji Rewizyjnej- nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy

5) Wójcie- nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Pakos³a-
wice

6) Sekretarzu- nale¿y przez to rozumieæ Sekretarz Gminy
Pakos³awice

7) Skarbniku- nale¿y przez to rozumieæ Skarbnika Gminy
Pakos³awice

8) Statucie- nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Pako-
s³awice.

Rozdzia³ II
Gmina

§ 3. 1. Gmina Pakos³awice jest podstawow¹ jednostk¹
lokaln¹ samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿y-
cia publicznego na swoim terytorium.

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

§ 4. 1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Nyskim w Woje-
wództwie Opolskim i obejmuje obszar 7403 ha .

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

3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa, osiedla oraz- stosownie do potrzeb lub tradycji- inne
jednostki pomocnicze, których organizacjê, zakres dzia³ania
okre�laj¹ statuty uchwalone przez Radê.

4. Wójt, prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

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

2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyj-
nych.

§ 6. 1. Gmina Pakos³awice posiada herb przyjêty uchwa³¹
Nr XXIV/77/96 z dnia 22 sierpnia 1996 roku.

    Wzór herbu okre�la za³¹cznik nr 2 do Statutu.
2. Barwy Gminy okre�laj¹ kolory : czarny, z³oty i ciemna

czerwieñ, wzór flagi okre�la za³¹cznik nr 3  do Statutu.
3. Zgodê na u¿ywanie herbu innym jednostkom ni¿ gmin-

ne, wydaje Wójt.
§ 7.  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego

Nr PN.III-VR-0911-1-79/2003  z dnia 30 maja 2003 r.

Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze Gminy

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

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

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

c) projekt granic jednostki pomocniczej  sporz¹dza Wójt w
uzgodnieniu  z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

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

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

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

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

§ 10. 1.  Jednostki pomocnicze Gminy mog¹ prowadziæ
gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

2.Jednostki pomocnicze Gminy mog¹ gospodarowaæ
samodzielnie �rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, prze-
znaczaj¹c te �rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych na tych
jednostkach. Mog¹ tak¿e zarz¹dzaæ i korzystaæ z przydzielonego
im mienia komunalnego Gminy.

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

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

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

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

7.�rodki finansowe, o których mowa w ust. 2, mog¹ byæ
przekazywane  na odrêbne rachunki bankowe otwierane  dla
poszczególnych jednostek pomocniczych. Jako osoby upowa¿-
nione do dysponowania �rodkami zgromadzonymi na poszcze-
gólnych rachunkach wskazuje siê w umowach rachunków ban-
kowych Przewodnicz¹cego organu wykonawczego danej jed-
nostki pomocniczej.

§11.1. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi orga-
nów Gminy na zasadach okre�lonych w statutach tych jedno-
stek.

§12.1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej uczestniczy w sesjach Rady na zaproszenie Prze-
wodnicz¹cego Rady.

2. Przewodnicz¹cemu przys³uguje prawo zabierania g³o-
su na sesjach, nie ma jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.

3. Za udzia³ Przewodnicz¹cego organu wykonawczego
jednostki pomocniczej w sesji przys³uguje zwrot kosztów prze-
jazdu i dieta w formie zrycza³towanej, której wysoko�æ okre�la
Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.

Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady

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

2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.

§ 14. 1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje
oraz przez Wójta, w zakresie,  w jakim wykonuje on uchwa³y
Rady.

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

§ 15. Radê tworz¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) Wiceprzewodnicz¹cy,
3) komisje sta³e, wymienione w Statucie,
4) dora�ne komisje do okre�lonych zadañ.
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§16. 1 Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Planowania, Bud¿etu i Finansów,
3) Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony �rodowiska,
4) Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Gminy
5)   Wspierania Przedsiêbiorczo�ci i Zwalczania Bezrobocia.
2. Do zadañ sta³ych Komisji nale¿y:
a) opiniowanie pracy administracji w zakresie spraw, do

których komisja zosta³a powo³ana. W tym zakresie Komisja ma
prawo wgl¹du w tok jej dzia³alno�ci.

b) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przedk³adanych ko-
misji przez Radê oraz spraw przedk³adanych przez cz³onków
Komisji, a tak¿e Wójta.

c) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ oraz przy-
gotowywanie projektów uchwa³ Rady.

3. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 2 komisji sta³ych.
4. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dora�-

ne komisje do wykonywania okre�lonych zadañ,  ustalaj¹c ich
sk³ad i zakres dzia³ania.

§ 17. 1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i
prowadzi jej obrady.

2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

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

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

b) przygotowanie porz¹dku obrad,
c) dokonanie otwarcia sesji
d)powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wie-

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

mowaæ sprawozdanie Wójta, poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

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

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

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

wykonywania przez radnych ich mandatu.

§ 19. W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d� wyga�niêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady
przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej sesji doko-
na wyboru na wakuj¹ce stanowisko.

§ 20. Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wy-
konywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub statut dla Przewod-
nicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego.

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

§ 22. W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach
Przewodnicz¹cego oraz Wiceprzewodnicz¹cego Rady, sesjê
zwo³uje najstarszy wiekiem radny.

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

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

§ 24. Obs³ugê Rady i jej organów wykonuje Biuro Rady.

Rozdzia³ V
Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady

§ 25. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga sprawy
nale¿¹ce do jej kompetencji, okre�lone w ustawie o samorz¹-
dzie gminnym oraz w innych ustawach, a tak¿e w przepisach
prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

2. Rada na sesji mo¿e podejmowaæ tak¿e w formie uchwa³:
a) deklaracje - zawieraj¹ce samozobiowi¹zanie siê do

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

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

adresatów zewnêtrznych do okre�lonego  postêpowania, pod-
jêcia inicjatywy czy zadania,

d) opinie - zawieraj¹ce o�wiadczenia wiedzy oraz oceny.
e) stanowiska - zawieraj¹ce okre�lenie zdania Rady na

analizowany temat.
3. Do postanowieñ, deklaracji, o�wiadczeñ, apeli i opinii

ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania ini-
cjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.

§ 26. 1 Rada odbywa sesje z czêstotliwo�ci¹ potrzebn¹
do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.

2. Przygotowanie sesji

§ 27. 1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje;
a) ustalenie porz¹dku obrad,
b) ustalenie czasu i miejsca obrad,
c) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym

projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów porz¹d-
ku obrad.

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

4. O terminie, miejscu i porz¹dku obrad sesji powiada-
mia siê radnych najpó�niej na 7 dni przed terminem obrad, li-
stownie lub w inny skuteczny sposób.

5. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust.
4 i 5, Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê  o odroczeniu sesji i wyzna-
czyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e
byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed g³o-
sowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê  porz¹dku
obrad.

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

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

2. W sesji Rady uczestniczy Wójt oraz wyznaczeni przez
niego pracownicy.

3. Przebieg sesji

§ 29. Wójt , obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej po-
mocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu
sesji.

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

§ 31. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
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§ 32. 1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad, b¹d� radnego,

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

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

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

§ 33. 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.

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

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

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

§ 35. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: ,, Otwieram (nr...) sesjê Rady
Gminy  w Pakos³awicach''.

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

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

§ 37.  Porz¹dek obrad obejmuje w szczególno�ci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie z dzia³alno�ci Wójta w okresie miêdzy-

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

sesjach,
6) wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.

§ 38. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w §37 pkt 2 sk³ada
Wójt, lub wyznaczona przez niego osoba.

2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ Przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§ 39. 1. Interpelacje, wnioski i zapytania s¹ kierowane do
Wójta, dotycz¹ one spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym
charakterze.

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

3. Wnioski sk³ada siê w formie ustnej lub pisemnej. Wniosek
z³o¿ony w formie  pisemnej trafia na rêce  Przewodnicz¹cego Rady;
Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje wniosek adresatowi.

4. Odpowied� na wniosek jest udzielana w takiej formie w
jakiej zosta³ z³o¿ony.

5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje udziela Wójt lub
w³a�ciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Wójta.

6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny
wnioskuj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o
nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.

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

8. Wnioski powoduj¹ce skutki finansowe powy¿ej 10 tys.
z³otych przyjête przez komisje Rady, Przewodnicz¹cy komisji
przedstawia Radzie Gminy do akceptacji w g³osowaniu.

9. Dwa razy w roku Rada Gminy przyjmuje pisemn¹ infor-
macjê z realizacji wniosków w minionym pó³roczu.

§ 40. 1 Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych pro-
blemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym
stanie faktycznym.

2. Zapytania formu³owane s¹ w formie pisemnej na rêce
Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.

3. Je�li bezpo�rednia odpowied� na zapytanie nie jest
mo¿liwa, adresat pytania udziela odpowiedzi w terminie 14 dni.
Paragraf 39 ust. 5,6 stosuje siê odpowiednio.

§ 41. 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.

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

2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi doty-
cz¹ce tematu, formy, czasu trwania ich wyst¹pieñ, a w szczegól-
nie uzasadnionych wypadkach 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 przynios³o skutku
mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu  w
protokole.

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

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

§ 44. 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.
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2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po wys³uchaniu jednego g³osu ,,za'' i jednego g³osu
,,przeciwko'' wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod g³osowa-
nie.

§ 45. 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.

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

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

3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzania g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ
radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wnio-
sku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.

§ 47. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê "Zamykam (nr...) se-
sjê Rady Gminy w Pakos³awicach".

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.

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

tylko w drodze odrêbnej uchwa³y.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do

oczywistych omy³ek.

§ 49. 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�ci 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.

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

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

3. Rada przyjmuje protokó³ z poprzedniej sesji po rozpa-
trzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

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

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

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

§ 52. Obs³ugê biurow¹ sesji sprawuje Biuro Rady.

4. Uchwa³y

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

2. Projekt uchwa³y powinien okre�laæ w szczególno�ci:
a) tytu³ uchwa³y,
b) podstawê prawn¹,
c) postanowienia merytoryczne,
d) w miarê potrzeby okre�lenie �ród³a sfinansowania re-

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

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

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

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

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

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

§ 55. 1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia-
³ania Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
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 Wójta.

§ 56. 1.Podjête przez Radê uchwa³y podpisuje Przewod-
nicz¹cy Rady lub Wiceprzewodnicz¹cy Rady który obradom prze-
wodniczy³.

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

2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³a�ciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomo�ci zale¿nie od ich tre�ci, a tak¿e or-
ganom nadzoru i promulgacyjnym stosownie do w³a�ciwych
przepisów.

5. Procedura g³osowania

§ 58.  W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

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

2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewod-
nicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy "za", "przeciw" i "wstrzy-
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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 mo¿e wyzna-
czyæ radnych.

4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.

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

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

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

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

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

§ 61. 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 wyboru osób, Prze-
wodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytu-
je ka¿dego z nich, czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu
odpowiedzi twierdz¹cej, poddaje pod g³osowanie zamkniêcie
listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.

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

§ 62. 1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa-
³y w sprawie zostanie zg³oszony wniosek  o odrzucenie tego wnio-
sku (wniosków), w pierwszej kolejno�ci Rada g³osuje nad wnio-
skiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.

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

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

4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu uchwa-
³y kilku poprawek, stosuje siê zasadê okre�lon¹   w § 62 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 wsku-
tek przyjêtych poprawek nie zachodzi sprzeczno�æ pomiêdzy
poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.

6. Komisje Rady

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

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

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

§ 65. 1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
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.

§ 66.  Pracami komisji kieruje Przewodnicz¹cy komisji lub
zastêpca Przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków
danej komisji.

§ 67. 1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednie

przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§ 68. 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 komisji do-
ra�nych powo³anych przez Radê.

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

7. Radni

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

2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posie-
dzenia komisji winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecno�æ, sk³a-
daj¹c stosowne pisemne wyja�nienia na rêce Przewodnicz¹ce-
go Rady lub Przewodnicz¹cego komisji.

§ 71. 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.

§ 72. 1. Radni otrzymuj¹ dokument podpisany przez Prze-
wodnicz¹cego Rady, w który stwierdza siê pe³nienie funkcji rad-
nego.

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

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

§ 73. 1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radnymi
innych samorz¹dów terytorialnych, w szczególno�ci dla rozpa-
trzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
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2. Wspólne sesje organizuj¹ Przewodnicz¹cy rad zainte-
resowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
Przewodnicz¹cy  lub upowa¿nieni Wiceprzewodnicz¹cy  zainte-
resowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

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

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

Rozdzia³ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

1.Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 75. 1. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹: Przewodni-
cz¹cy, Zastêpca Przewodnicz¹cego oraz 3 cz³onków.

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

ra Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej.

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

§ 77. 1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹-
czeniu od udzia³u w sprawach, w których mo¿e powstaæ podej-
rzenie o ich stronniczo�æ lub interesowno�æ.

2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pi-
semnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.

3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.

4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pi�mie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady - w terminie 7 dni
od daty powziêcia wiadomo�ci o tre�ci tej decyzji.

2. Zasady kontroli

§ 78. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alno�æ Wójta,
gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych
Gminy pod wzglêdem:

- legalno�ci,
- gospodarno�ci,
- rzetelno�ci,
- celowo�ci.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególno�ci gospodarkê

finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bu-
d¿etu Gminy.

§ 79. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrol-
ne na zlecenie /rady w zakresie i formach wskazanych w uchwa-
³ach Rady.

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

1) kompleksowe- obejmuj¹ce ca³o�æ dzia³alno�ci kon-
trolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego podmiotu,

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

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

§ 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 przeprowadzenia kon-
troli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim mowa w ust.1.

§ 82. Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
5 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca- d³u¿ej
ni¿ dwa dni robocze.

§ 83. 1.Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniecha-
nie, a tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczegól-
nych czynno�ci kontrolnych.

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

3. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust.1-2 wykonywane
s¹ niezw³ocznie.

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

§ 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 §78 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 kompleksowych  dokonuj¹ w imieniu Ko-
misji Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej  z
dwóch cz³onków Komisji.

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pi�mie
kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czyn-
no�ci pomiêdzy kontroluj¹cych.

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

4. Kontrole (z zastrze¿eniem ust.6) przeprowadzone s¹ na
podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewod-
nicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okre�laj¹cego kontrolowany pod-
miot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do prze-
prowadzenia kontroli.

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

6. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, ka¿dy z cz³onków
Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli problemowej bez
wcze�niejszej uchwa³y Komisji Rewizyjnej oraz upowa¿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 znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.

7. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust.6, kontroluj¹cy jest obowi¹zany zwróciæ siê - w naj-
krótszym mo¿liwie terminie - do Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, o wyra¿enie zgody na ich kontynuowanie.
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8. W przypadku nie zwrócenia siê o wyra¿enie zgody, lub
te¿ odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa w ust.7, kontroluj¹-
cy niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c notatkê  z podjêtych
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
Wójta, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.

2.Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy za-
wiadamia 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.

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

4. Protoko³y kontroli

§ 88. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kon-
troli - protokó³ pokontrolny, obejmuj¹cy:

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

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

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

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

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

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

§ 89. 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.

§ 90. 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.

§ 91. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzem-
plarzach, które- w terminie trzech dni od daty podpisania proto-
ko³u- otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji
Rewizyjnej i Kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 92. 1.Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwier-
dzenia plan pracy w terminie do dnia 30 stycznia ka¿dego roku.

2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
a) terminy odbywania posiedzeñ,
b) 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.

§ 93. 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:
a) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzo-

nych kontroli,
b) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owo�ci wykrytych w

toku kontroli,
c) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
d) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty

wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
e) 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 swojej dzia³alno�ci po podjêciu
stosownej uchwa³y Rady, okre�laj¹cej przedmiot i termin z³o¿e-
nia sprawozdania.

6. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

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

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

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

a) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
b) nie mniej ni¿ 5 radnych,
c) nie mniej ni¿ 3 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na

jej posiedzenia:
a) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
b) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej

w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³

tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dziæ

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

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

§ 96. Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.

§ 97 . 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-



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 54 - 5004 -           Poz. 1058

misji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, celem
podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem ko-
munalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

§ 98. 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 wspó³dzia³a-
nia poszczególnych komisji w celu w³a�ciwego ich ukierunkowania,
zapewnienia skuteczno�ci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.

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

Rozdzia³ VII
Zasady dzia³ania klubów radnych

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

§ 101. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowa-
nie w nim udzia³u przez co najmniej 3 radnych.

2. Powstanie klubu musi byæ niezw³ocznie zg³oszone Prze-
wodnicz¹cemu Rady.

3. W zg³oszeniu podaje siê:
a) nazwê klubu,
b) listê cz³onków,
c) 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.

§ 102. 1 Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy prowadzi rejestr klubów.

§ 103. 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.

§ 104. Prace klubów organizuj¹ Przewodnicz¹cy klubów,
wybierani przez cz³onków klubu.

§ 105. 1 Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statu-

tem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego

przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienia ust.3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.

§ 106. 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.

3. Przewodnicz¹cy klubu radnych ma prawo do wniosko-
wania zarz¹dzenia przerwy w obradach.

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

Rozdzia³ IX
Tryb pracy Wójta

§ 108. Wójt jest organem wykonawczym Gminy.

§ 109. Wójt rozpatruje jednoosobowo przypisane mu pra-
wem  sprawy kieruj¹c siê zasadami: legalno�ci, rzetelno�ci,
gospodarno�ci, jawno�ci.

Wójt mo¿e powierzyæ  prowadzenie okre�lonych spraw
Gminy w swoim imieniu Sekretarzowi Gminy.

§ 110. Wójt mo¿e upowa¿niæ pracowników Urzêdu do sk³a-
dania o�wiadczeñ woli w sprawach dotycz¹cych nabywania ,
zbywania i obci¹¿ania nieruchomo�ci przed notariuszem oraz
reprezentowania Gminy na zebraniach jednostek pomocniczych.

§ 111. Wójt uczestniczy w sesjach Rady. Komisje Rady
odbywaj¹ swoje posiedzenia przy udziale Wójta lub delegowa-
nego przez niego, na podstawie upowa¿nienia, przedstawiciela

§ 112. W sprawach okre�lonych przepisami prawa Wójt
wydaje zarz¹dzenia.

Rozdzia³ X
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z doku-

mentów Rady, Komisji i Wójta

§ 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 pomieszczeniu pracownika Urzêdu zajmuj¹-
cego siê   obs³ug¹ Rady, w dniach pracy Urzêdu Gminy, w godzi-
nach przyjmowania interesantów.

2. Dokumenty  z zakresu dzia³ania Wójta, oraz Urzêdu udo-
stêpnione s¹ w Referacie Organizacyjnym Urzêdu, 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
Gminy oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych, a tak¿e
w internecie.

§ 116.  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-VR-0911-1-79/2003  z dnia 30 maja 2003 r.

Rozdzia³ XI
Postanowienia koñcowe

§ 117. 1. Akty prawa miejscowego og³aszane s¹ w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Opolskiego, a pozosta³e uchwa³y
w     sposób zwyczajowy przyjêty, tj. przez umieszczenie na tablicy
informacyjnej Urzêdu Gminy, rozplakatowanie w  miejscach
publicznych lub przez og³oszenie w lokalnej gazecie.

2. W sprawach nie uregulowanych w Statucie, zastoso-
wanie ma ustawa o samorz¹dzie gminnym.

3. Uchwalenie Statutu oraz jego zmiana nastêpuje zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej po³owy sk³adu
Rady, w g³osowaniu jawnym.

5. Statut niniejszy wchodzi w ¿ycie 14 dni od og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
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 Na podstawie art.169 ust . 4 ustawy  z dnia 2 kwietnia
1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /Dz .U. Nr
78,poz.483 / i 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 i Nr  113 poz. 984 /-   Rada Gminy
w Polskiej Cerekwi uchwala , co nastêpuje :

 § 1. Uchwala siê  Statut Gminy Polska Cerekiew , stano-
wi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y .

 § 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Polska Cerekiew.

 § 3. Trac¹ moc :
1/ uchwa³a Nr  XI/73/96 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z

dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Polska Cerekiew ,

 2/ uchwa³a Nr XIII/104/2002 Rady Gminy w Polskiej Cere-
kwi z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy
Polska Cerekiew ,

 3/ uchwa³a Nr XIV/114/2000 Rady Gminy w Polskiej Cere-
kwi z dnia 25 wrze�nia 2000 r. w sprawie zmiany uchwa³y Rady
Gminy w Polskiej Cerekwi Nr XIII/104/2000 z dnia 28 czerwca
2000 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Polska Cerekiew .

 4/ uchwa³a Nr XX/173/2002 Rady Gminy w Polskiej Cere-
kwi z dnia 20 wrze�nia 2001 r. w sprawie zmiany  Statutu Gminy
Polska Cerekiew .

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

                                                                                        Przewodnicz¹cy
 Rady Gminy

                                                                Leonard    Kasper

                                                                                                                                    Za³¹cznik
                                                       do uchwa³y Nr V/49/2003

Rady   Gminy   w Polskiej Cerekwi
z dnia 30 kwietnia  2003 r.

           STATUT
GMINY  POLSKA  CEREKIEW

         Rozdzia³  I
         Postanowienia  ogólne

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

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

3/ organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
Polska Cerekiew i komisji Rady Gminy  Polska Cerekiew,

4/ tryb pracy Wójta Gminy  Polska Cerekiew,
5/ zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy  Polska

Cerekiew
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Uchwa³a Nr   V/49/2003
Rady  Gminy  w Polskiej   Cerekwi

z dnia  30  kwietnia 2003 r.

w sprawie Statutu  Gminy Polska Cerekiew.

6/ zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji  i Wójta Gminy  Polska Cerekiew oraz korzystania z nich.

§  2.  Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o :
1/ Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê  Polska Cere-

kiew,
2/ Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy  Polska

Cerekiew,
3/ Komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy

Polska Cerekiew,
4/ Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê

Rewizyjn¹ Rady Gminy  Polska Cerekiew
5/ Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy  Polska

Cerekiew,
6/ Statucie -  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy  Polska

Cerekiew.

Rozdzia³  II
Gmina

§  3.1. Gmina Polska Cerekiew  jest podstawow¹ jednost-
k¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organi-
zacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby , które  zamieszkuj¹ na obszarze Gmi-
ny, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹ gminn¹
wspólnotê samorz¹dow¹,  realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lo-
kalne poprzez   udzia³ w referendum oraz poprzez swoje organy.

§  4.1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Kêdzierzyñsko -
Kozielskim, w Województwie Opolskim i obejmuje obszar
60 km2.

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

§ 5. W sk³ad Gminy Polska Cerekiew wchodzi 13 jedno-
stek pomocniczych, s¹ to so³ectwa : Ciê¿kowice, Dzielawy, Grzê-
dzin, Jaborowice, Koza, Ligota Ma³a, £aniec, Mierzêcin, Polska
Cerekiew, Po³owa, Witos³awice, Wronin, Zakrzów.

§ 6. Herbem Gminy jest owalna pionowa tarcza herbowa
w dekoracyjnym kartuszu w stylu pó�nego manieryzmu �l¹skie-
go z napisem gór¹ pod gzymsem kartusza "NOUA ECCLESIA" a
do³em pod tarcz¹ w kartuszu "Polska Cerekiew" . Tarcza herbo-
wa bêd¹ca krojem owaln¹, pionow¹ tarcz¹ renesansow¹ i ma-
nierystyczn¹ jest w kolorze z³otym / metal heraldyczny/. Z³oto w
tradycji trzynastowiecznej �l¹ska jest najczê�ciej kolorem te³.
/Wiek trzynasty jest fundamentalnym okresem zasad�twa i osad-
nictwa osad i miast na nowych prawach/. W tarczy, prawid³owo
heraldycznie zwrócona postaæ /w prawo od strony trzymaj¹cego
tarczê/ - rycerza w stroju oficera rzymskiego /w che³mie  i zbroi/,
owiniêtego, spowitego w ciemnob³êkitny p³aszcz . Rycerz w le-
wej rêce trzyma chor¹giew na d³ugim drzewcu,   które to drzewce
jest zakoñczone grotem. Od drzewca, gór¹ rozwija siê szkar³at-
ny sztandar / chor¹giew bez oznaczeñ /, wi¹¿¹c siê do³em z
p³omieniami buchaj¹cymi poni¿ej stóp rycerza - z pal¹cej siê
sylwety zamku w Polskiej Cerekwi. W prawej rêce rycerz trzyma
skopek drewna, z którego wylewa siê woda na buchaj¹ce p³o-
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mienie . Ods³oniête czê�ci cia³a rycerza s¹ w kolorze cielistym
/ karnacja cia³a /. Z elementów barwnych wyodrêbniaj¹ siê pió-
ra pióropusza na he³mie rzymskim oraz szkar³atny pas biegn¹-
cy skosem przez pancerz rycerza. Jest to przedstawienie
�w. Floriana, rycerza i mêczennika, którego to kult rozprzestrze-
nia siê w Europie w �redniowieczu i który jest w herbie Au-
strii.Wzór herbu okre�la za³¹cznik nr 2 do Statutu.

 § 7. Barwami Gminy  s¹ kolory: czerwony, z³oty i niebieski
u³o¿one w trzech poziomych równoleg³ych pasach, z których
górny jest koloru czerwonego, �rodkowy koloru z³otego, a dolny
koloru niebieskiego. Po�rodku na pasie koloru z³otego  umiesz-
czone jest logo Gminy Polska Cerekiew. Pasy koloru czerwone-
go i niebieskiego s¹  tej samej szeroko�ci a pas koloru z³otego
jest szerszy o szeroko�æ dwóch pozosta³ych pasów ³¹cznie.Wzór
flagi okre�la za³¹cznik nr  3 do Statutu.

Rozdzia³  III
Jednostki pomocnicze Gminy

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

1/ inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesie-
nia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który
ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy Gminy,

 2/ utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki
pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañ-
cami so³ectwa, których tryb okre�la odrêbna uchwa³a Rady Gminy

3/ projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
Gminy w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia  tej jednostki,

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

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

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

wiadomo�ci co najmniej 1 miesi¹c przed rozpatrzeniem wnio-
sku przez Radê.

 § 9.1 Jednostki pomocnicze Gminy mog¹ zarz¹dzaæ mie-
niem komunalnym na zasadach ustalonych odrêbn¹ uchwa³¹
Rady,

 2. Przy wype³nianiu zadañ statutowych jednostki pomoc-
nicze korzystaj¹ z mienia komunalnego nieodp³atnie.

  § 10.1. Rada Gminy w uchwale bud¿etowej mo¿e wyod-
rêbniæ  �rodki do dyspozycji jednostek pomocniczych. Organy
wykonawcze opracowuj¹ wniosek o przyznanie �rodków  finan-
sowych i przedstawiaj¹ do zatwierdzenia Radzie So³eckiej,

2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodaruj¹ samodziel-
nie �rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji,  zgodnie z wnio-
skami, o których mowa w ust. 1.

§ 11.1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej winien uczestniczyæ w sesjach Rady.

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

 Rozdzia³ IV
  Rada Gminy

1. Organizacja wewnêtrzna Rady

§ 12. Rada sk³ada siê z radnych w liczbie 15.

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

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

§ 14.1. Rada na pierwszej sesji nowej kadencji dokonuje
wyboru spo�ród radnych  Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodni-
cz¹cego.

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

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

2/ przygotowanie projektu, porz¹dku obrad,
3/ dokonanie otwarcia sesji,
4/ powierzenia przewodnictwa obrad najstarszemu  wie-

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

powinien obejmowaæ sprawozdanie o stanie Gminy dotychcza-
sowego Wójta.

2.Radni

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

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

3. Przewodnicz¹cy Rady

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

     1/ zwo³uje sesje Rady,
     2/ przewodniczy obradom,
     3/ kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
     4/ podpisuje uchwa³y Rady,
     5/ czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych

do wykonywania przez radnych ich mandatu.

 § 18.1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady
koordynuje z ramienia  Rady prace Komisji Rady.

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

Rozdzia³ V
Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady

§ 19.1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji okre�lone w usta-
wie  o samorz¹dzie gminnym oraz  innych ustawach, a tak¿e w
przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

 2.W formie uchwa³ Rada podejmowaæ mo¿e tak¿e :
 1/ postanowienie proceduralne,
 2/ deklaracje - zawieraj¹ce zobowi¹zanie siê do okre�lo-

nego postêpowania,
 3/ o�wiadczenia / zawieraj¹ce stanowisko w okre�lonej

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

adresatów zewnêtrznych do okre�lonego postêpowania, pod-
jêcia inicjatywy czy zadania,

5/ opinie zawieraj¹ce o�wiadczenia wiedzy oraz oceny.
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§ 20.1. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w pla-
nie pracy Rady.

 2.Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w trybie przewidzianym w ustawie.

2. Przygotowanie sesji

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

projektów uchwa³ dotycz¹cych poszczególnych punktów obrad,
3.Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿-

nienia Wiceprzewodnicz¹cy.
4.O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad

sesyjnych powiadamia siê radnych najpó�niej na 7 dni przed ter-
minem obrad, za pomoc¹ listów lub w inny skuteczny sposób.

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

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

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

§ 22.1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po za-
siêgniêciu opinii Wójta, ustala listê osób zaproszonych na
sesjê, których obecno�æ na sesji jest konieczna. Nie narusza to
prawa innych osób do wstêpu na sesje Rady.

2.W sesjach Rady uczestniczy z g³osem doradczym Wójt
a na polecenie Wójta Zastêpca Wójta, Sekretarz i Skarbnik Gminy
oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlega-
j¹cych kontroli Rady.

3. Przebieg sesji

§ 23.1.Sesje Rady odbywaj¹ siê w sali obrad budynku
Urzêdu Gminy w Polskiej Cerekwi.

2. Rada mo¿e uchwaliæ sesje wyjazdowe.
3.Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zwo³aæ uroczyst¹ sesjê

Rady i w tym przypadku odst¹piæ od stosowania przepisów do-
tycz¹cych przebiegu sesji zwyczajnej.

4.Wójt obowi¹zany jest udzieliæ  Radzie wszelkiej pomocy
technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

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

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

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

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

3.O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust.1, Rada
mo¿e postanowiæ w szczególno�ci ze wzglêdu na  niemo¿li-
wo�æ wyczerpania porz¹dku obrad  lub konieczno�æ jego roz-

szerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne
nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³a�ci-
we 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.

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

§ 28.1. 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.

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

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

 § 30.1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: " Otwieram ...... sesjê Rady
Gminy w Polskiej Cerekwi ".

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

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

§ 32. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególno�ci :
       1/ przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
      2/ informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach

podejmowanych w okresie  miêdzysesyjnym,
        3/ sprawozdanie z dzia³alno�ci Wójta w okresie miê-

dzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
        4/ sprawozdania z dzia³alno�ci sta³ych komisji Rady,
        5/ rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowi-

ska,
       6/ interpelacje i zapytania radnych,
       7/ odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzed-

nich sesjach,
       8/ wolne wnioski i informacje.

§ 33.1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 32 pkt 3,sk³ada
Wójt lub jego zastêpca.

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

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

sadniczym charakterze.
3.Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie

stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz  wynikaj¹ce
zeñ pytania.

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

5.Odpowied¿ na interpelacjê jest udzielana w formie pi-
semnej, w terminie 21 dni - na rêce Przewodnicz¹cego Rady i
radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
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6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub w³a�ciwe
rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Wójta.

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

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

§ 35.1. 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.

3.Je�li bezpo�rednia odpowied� na zapytanie  nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.
Paragraf 34 ust.5,6 i 7 stosuje siê odpowiednio.

§ 36.1. 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.

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

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

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

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

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

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

        1/ stwierdzenia quorum,
        2/ zmiany porz¹dku obrad,
        3/ ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
        4/ zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
        5/ zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
        6/ zarz¹dzenia przerwy,
        7/ odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
        8/ przeliczenia g³osów,
        9/ przestrzegania regulaminu obrad.
        2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje

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

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

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

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

 2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady 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.

§ 42.1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê:" Zamykam ........ se-
sjê Rady Gminy w Polskiej Cerekwi".

 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.

§ 43.1. 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

 § 44. Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu ob-
rad po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³a�ciwe dla miejsca, w którym
sesja siê odbywa.

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

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

2. Protokó³ z sesji powinien w szczególno�ci zawieraæ:
1/ numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej 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.
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 § 47.1. W trakcie obrad lub nie pó�niej ni¿ na najbli¿szej
sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do proto-
ko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy
Rady po wys³uchaniu protokolanta.

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

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

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

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

 3.Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz  kopie  uchwa³ Przewod-
nicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które s¹
zobowi¹zane do okre�lonych dzia³añ, z dokumentów tych wyni-
kaj¹cych

 § 49. Obs³ugê biurow¹ sesji / wysy³anie zawiadomieñ,
wyci¹gów z protoko³ów itp./ sprawuje pracownik Urzêdu Gminy
w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.

4. Uchwa³y

§ 50.1.  Uchwa³y o jakich mowa w § 19 ust.1 i 2, s¹ sporz¹-
dzane w formie odrêbnych dokumentów.

2. Przepis ust.1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.

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

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

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

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

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

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

§ 52.1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³a-
nia Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub poro-
zumieniu z organami administracji rz¹dowej lub innymi organa-
mi, 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 Wójta.

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

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

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

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

5. Procedura g³osowania

 § 55. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

 § 56.1. 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.

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

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

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

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

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

§ 58.1. 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 najda-
lej 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 kan-
dydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pi�mie.

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

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

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

4.W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu projektu
uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okre�lon¹ w ust.2.
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5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cz-
nie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.

6.Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej
kolejno�ci za przyjêciem uchwa³y w ca³o�ci ze zmianami wyni-
kaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.

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

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

§ 60.1. 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. Zawiadomienia o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nienie wiceprzewodnicz¹cy zainte-
resowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

7. Komisje Rady

 § 61.1. 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.

3. Radny nie mo¿e byæ cz³onkiem wiêcej ni¿ 2 komisji
sta³ych.

4.Przewodnicz¹cych i sk³ady poszczególnych komisji o
których mowa w § 63 ust.2 , wybiera Rada w drodze uchwa³y.

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

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

§ 63.1. Do wykonywania swoich zadañ Rada powo³uje
komisje sta³e lub dora�ne.

2. Komisjami sta³ymi s¹ :
1/ Komisja Rewizyjna w sk³adzie 6 osób,
2/ Komisja do spraw gospodarczych, inwestycji i bud¿etu

w sk³adzie 7 osób,
3/ Komisja do spraw o�wiaty, kultury i sportu w sk³adzie 7

osób.
3. Komisje mog¹ ze swojego grona wy³aniaæ podkomi-

sje, lub wspólne podkomisje, okre�laj¹c ich zakres dzia³ania i
sk³ad osobowy.

 § 64. Rada wybiera Przewodnicz¹cego Komisji  i na jego
wniosek pozosta³y sk³ad osobowy.

§ 65.1. 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.

§ 66.1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio

przepisy  o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§ 67.1. 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.

§ 68.1. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowa-
niu jawnym wiêkszo�ci¹ g³osów, w obecno�ci co najmniej po³o-
wy sk³adu komisji.

2. Dokumentacjê pracy komisji prowadzi i przechowuje
Biuro Rady Gminy.

 Rozdzia³ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 69.1. Komisja Rewizyjna jest sta³¹ komisj¹ powo³an¹ w
celu kontrolowania dzia³alno�ci Wójta, gminnych jednostek or-
ganizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy.

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

3.Komisja bada i ocenia na polecenie Rady materia³y z
kontroli dzia³alno�ci Wójta i jednostek organizacyjnych Gminy
dokonywanych przez inne podmioty. Powy¿sze dotyczy tak¿e ma-
teria³ów  z kontroli zewnêtrznych.

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

 § 70. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego
i piêciu cz³onków.

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

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

2.W sprawie wy³¹czenia cz³onków Komisji Rewizyjnej de-
cyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji.

3.O wyst¹pieniu Przewodnicz¹cego Komisji decyduje
Rada w formie zg³oszenia wniosku i przeg³osowania  go z odpo-
wiednim zapisem w protokole z obrad.

4.Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ siê
na pi�mie do Rady w terminie 7 dni od daty powziêcia wiadomo-
�ci o tre�ci tej decyzji.

2.Zadania kontrolne

§ 73.1. Komisja kontroluje dzia³alno�æ Wójta i jednostek
organizacyjnych Gminy pod wzglêdem: legalno�ci, gospodar-
no�ci, rzetelno�ci i celowo�ci  oraz zgodno�ci dokumentacji ze
stanem faktycznym.

2.Komisja Rewizyjna bada w szczególno�ci gospodarkê finan-
sow¹ kontrolowanych jednostek, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.

3.Komisja wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie
Rady w zakresie w formach wskazanych w uchwa³ach Rady.
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 § 74. Komisja przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
1/ kompleksowe - obejmuj¹ce ca³o�æ dzia³ania kontrolo-

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

zagadnienie z zakresu kontrolowanego podmiotu, stanowi¹ce
niewielki fragment w jego dzia³alno�ci,

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

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

 2.Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadze-
nia kontroli kompleksowej nie objêtej zatwierdzonym planem
pracy komisji na uzasadniony pisemny wniosek 1/4 ustawowe-
go sk³adu Rady.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.Tryb kontroli

 § 78.1. Kontroli kompleksowych dokonuje Komisja w
sk³adzie co najmniej 4 osobowym.

2.Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ prze-
prowadzone przez co najmniej Przewodnicz¹cego Komisji i jed-
nego cz³onka Komisji, lub dwóch cz³onków Komisji.

 § 79.1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocz-
nie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i
Wójta.

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

 4. Protoko³y kontroli

§ 80.  Kontroluj¹cy sporz¹dza z przeprowadzonej kontroli
w terminie 3 dni od daty jej zakoñczenia protokó³ pokontrolny,
obejmuj¹cy :

1/ nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2/ imiê i nazwisko kontroluj¹cego /kontroluj¹cych/ i kontro-

luj¹cego,
3/ daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynno�ci kontrolnych,
4/ okre�lenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu

objêtego kontrol¹,
5/przebieg i wyniki czynno�ci kontrolnych , a w szczególno-

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

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

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

8/ protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycjê co do sposobu usuniêcia stwierdzonych nieprawi-
d³owo�ci.

 § 81.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany
jest zapewniæ warunki dla prawid³owego przeprowadzenia kon-
troli.

2.Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest w
szczególno�ci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych dokumenty
i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz umo¿li-
wiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolo-
wanego podmiotu.

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

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

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

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

2.Uwagi sk³ada siê w terminie 7 dni od daty przedstawie-
nia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokon-
trolnego do podpisania.

§ 84. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w czterech jed-
nobrzmi¹cych  egzemplarzach, które to egzemplarze w terminie
3 dni od daty podpisania protoko³u otrzymuj¹ : Przewodnicz¹cy
Rady, Przewodnicz¹cy Komisji, Kierownik kontrolowanego pod-
miotu oraz Wójt .

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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

2.Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedze-
nia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy Komisji , w
formie pisemnej.

3.Posiedzenia, o jakich mowa w ust.2, mog¹ byæ zwo³ywa-
ne z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, a
tak¿e na pisemny umotywowany wniosek :

1/ Przewodnicz¹cego Rady,
2/ nie mniej ni¿ piêciu radnych,
3/ nie mniej ni¿ trzech cz³onków Komisji Rewizyjnej,
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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.

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

§ 87. Obs³ugê biurow¹ Komisji zapewnia Wójt.

§ 88.1. 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 przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjê-
cia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem ko-
munalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu  Gminy.

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

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

3.Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do Przewodnicz¹cych  innych komisji Rady o oddelegowanie w
sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych  kwalifikacje w
zakresie 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 wspó³dzia³ania
poszczególnych komisji w celu w³a�ciwego ich ukierunkowania, za-
pewnienia skuteczno�ci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.

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

Rozdzia³ VII
 Kluby radnych

  § 91.1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych na zasadach
przynale¿no�ci politycznej, zawodowej, lub innej.

2.Klub radnych mo¿e byæ utworzony przez co najmniej
3 radnych.

3.Kluby radnych dzia³aj¹ w ramach Rady lecz s¹ od niej
niezale¿ne.

4.Radny mo¿e byæ cz³onkiem tylko jednego klubu.
5.Kluby radnych dzia³aj¹ na podstawie w³asnego regula-

minu. Regulamin ten nie mo¿e byæ sprzeczny ze Statutem.

§ 92.1. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³o-
szone Przewodnicz¹cemu Rady, który prowadzi rejestr klubów.

2. W zg³oszeniu podaje siê :
1/ nazwê klubu,
2/ listê cz³onków,
3/ imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.

3. Kluby radnych dzia³aj¹ spo³ecznie i zapewniaj¹ sobie
w³asn¹ obs³ugê biurow¹.

 Rozdzia³ VIII
Tryb pracy Wójta

§ 93. Wójt 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 Statutem.

  Rozdzia³ IX
Jednostki organizacyjne

§ 94.1. W Gminie istniej¹ jednostki organizacyjne Gminy,
zwane dalej jednostkami, powo³ane odrêbnymi uchwa³ami Rady.

2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy stanowi za-
³¹cznik nr 4 do Statutu.

§ 95.1. Na czele ka¿dej jednostki stoi kierownik.
 2. Pracodawc¹ i bezpo�rednim zwierzchnikiem s³u¿bo-

wym kierownika jednostki jest Wójt.
3. Je¿eli przepisy nie stanowi¹ inaczej, Wójt postanawia,

czy kierownik jednostki bêdzie wy³oniony w drodze konkursu.

§ 96.1. Kierownik jednostki jest zobowi¹zany do przedk³a-
dania wszelkich informacji dotycz¹cych dzia³alno�ci podleg³ej mu
jednostki na ka¿de polecenie Wójta, Komisji Rewizyjnej i Rady.

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

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

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

 3. Kierownik jednostki ma prawo uczestniczenia w po-
siedzeniach komisji i sesji Rady, na których uchwalany jest bu-
d¿et jego jednostki.

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

 Rozdzia³ X
 Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z doku-

mentów Rady, Komisji i   Wójta

 § 98.1. Pod pojêciem zadañ o charakterze publicznym w
rozumieniu ustawy s¹ zadania w³asne gminy, okre�lone w art.7
ust.1 ustawy o samorz¹dzie gminnym, których celem jest za-
spokajanie zbiorowych potrzeb ludno�ci w drodze �wiadczenia
us³ug powszechnie dostêpnych.

2. Pod pojêciem udostêpniania nale¿y rozumieæ - mo¿li-
wo�æ uzyskania informacji, zapoznania siê z protoko³em sesji
czy komisji lub zrobienia notatek.

 § 99. Za udostêpnianie obywatelom dokumentów wynika-
j¹cych z wykonywania zadañ publicznych przez organy Gminy, w
tym protoko³ów z posiedzeñ Rady i komisji Rady, odpowiada Wójt.

§ 100.1. Wniosek o udostêpnienie dokumentu, o którym
mowa w § 99, za wyj¹tkiem protoko³ów z posiedzenia Rady Gminy
i komisji Rady Gminy, które s¹ do wgl¹du bez sk³adania wnio-
sków, obywatel zwany dalej wnioskodawc¹, sk³ada na pi�mie do
Wójta , okre�laj¹c rodzaj dokumentu i sprawê, której on dotyczy.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 54  Poz. 1059- 5016 -

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

 § 101. Je¿eli wniosek o udostêpnienie dokumentu, o któ-
rym mowa w § 100, sformu³owany jest w sposób uniemo¿liwia-
j¹cy identyfikacjê dokumentu, Wójt wyznacza na pi�mie termin
7 dni do uzupe³nienia wniosku. Po bezskutecznym up³ywie tego
terminu wniosek pozostawia siê bez realizacji.

§ 102.1.Wójt  ustala datê oraz miejsce udostêpnienia
dokumentu, o czym pisemnie lub telefonicznie powiadamia
wnioskodawcê, nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 3 dni od dnia otrzymania
wniosku.

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

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

§ 103.1. Wójt odmówi udostêpnienia dokumentu lub jego
fragmentów, je¿eli zawieraj¹ informacje chronione przed ujaw-
nieniem na podstawie ustaw.

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

 § 104.1. Je¿eli jest mo¿liwe oddzielenie fragmentów do-
kumentów podlegaj¹cych wy³¹czeniu z udostêpnienia z przy-
czyn, o których mowa w § 103 ust.1, udostêpnia siê pozosta³¹
czê�æ dokumentów.

2. Z przyczyn, o których mowa w § 103 ust.1 , zamiast
orygina³u mo¿e byæ udostêpniania kserokopia wykonana z po-
miniêciem fragmentów objêtych ochron¹.

 § 105. Dokumenty, o których mowa w § 99 udostêpniane
s¹ w obecno�ci pracownika Urzêdu w Biurze Rady.

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

§ 107.1. Udostêpnianie dokumentów, o których mowa w
§ 100, nie obejmuje sporz¹dzania i wydawania kserokopii b¹d�
odpisów udostêpnionych dokumentów.

2. Wydawanie dokumentów poza miejsce udostêpnienia ,
o którym mowa w § 105 jest zabronione.

 § 108. Udostêpnianie dokumentów obywatelom jest bez-
p³atne.

Za³¹cznik nr 4
                                      do  Statutu Gminy Polska Cerekiew

Wykaz jednostek organizacyjnych gminy :
1. Publiczna Szko³a Podstawowa w Polskiej Cerekwi.
2.   Publiczna Szko³a Podstawowa  we Wroninie im. Lucyny Herc.
3.   Publiczne Gimnazjum w Polskiej Cerekwi.
4.   Publiczne Przedszkole w Polskiej Cerekwi
5.   Publiczne Przedszkole we Wroninie.
6.   Publiczne Przedszkole w Zakrzowie.
7.   Gminna Biblioteka Publiczna w Polskiej Cerekwi.
8.  Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Polskiej Cerekwi.

Za³¹cznik nr 3
                                      do  Statutu Gminy Polska Cerekiew



Za³¹cznik nr 1
                                      do  Statutu Gminy Polska Cerekiew

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 54 - 5017 -  Poz. 1059



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 54

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym  (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431,  1994 r. Nr 1,
poz. 3, 1996 r. Nr 91, poz. 409,  1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137,
poz. 926,  1998 r. Nr 108, poz. 681,  2001 r. Nr 81, poz. 875,  2002 r.
Nr 200, poz. 1680 ). art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 pa�dziernika
2002 r. o podatku le�nym  ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz.
1826 ) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych  ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr
200, poz. 1683) - Rada Miejska w Prudniku uchwala, co nastê-
puje:

§ 1. Zarz¹dza siê na terenie so³ectw Gminy Prudnik pobór
podatków: rolnego, le�nego i od nieruchomo�ci od osób fizycz-
nych w drodze inkasa.

§ 2 .Inkasentami podatków, o których mowa w § 1 uchwa³y
ustanawia siê:

1) w so³ectwie Czy¿owice - Pan Henryk Zawi�lak
zam. Czy¿owice 19,

2) w so³ectwie Rudziczka - Pana Wies³awa Stanisz
zam. Rudziczka 144 A,

3) w so³ectwach: Dêbowiec, £¹ka Prudnicka, Mieszkowi-
ce, Moszczanka, Niemys³owice, Piorunkowice, Szybowice i
Wierzbiec - so³tysów poszczególnych so³ectw.

§ 3. Ustala siê wynagrodzenie inkasentów za inkaso w
poszczególnych so³ectwach w wysoko�ci:

1060

Uchwa³a Nr IX/73/2003
Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 17 kwietnia 2003 r.

w sprawie inkasa podatków: rolnego, le�nego i od nieruchomo�ci.

1) w Czy¿owicach                 - 5,0 %
2) w Dêbowcu                       - 8,5 %
3) w £¹ce Prudnickiej          - 5,0 %
4) w Mieszkowicach             - 5,0 %
5) w Moszczance                  - 5,0 %
6)  w Niemys³owicach         - 5,0 %
7) w Piorunkowicach           - 6,5 %
8) w Rudziczce                      - 5,0 %
9) w Szybowicach                 - 5,0 %
10) w Wierzbcu                     -  5,5 %
- kwoty pobranych podatków.

§ 4.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Prudnika.

§ 5.Traci moc uchwa³a Nr XXIX/387/2001 Rady Miejskiej
w Prudniku z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie inkasa podatków:
rolnego, le�nego i od nieruchomo�ci zmieniona uchwa³¹
Nr XLIII/636/2002 z dnia 23 kwietnia 2002r.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak

Za³¹cznik nr 2
                                      do  Statutu Gminy Polska Cerekiew

 Poz. 1059-1060- 5018 -



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 54    Poz. 1061-1062- 5019 -

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591; 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. z 2000r.
Nr 46, poz. 543;  2001r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800;
2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz.
2058;  2003r. Nr 1, poz.15, Nr 80, poz. 720 i 721)- Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Przyznaje siê pierwszeñstwo w nabywaniu gmin-
nych lokali u¿ytkowych ich najemcom lub dzier¿awcom.

 2. Lokale, o których mowa w ust. 1, za wyj¹tkiem lokali
po³o¿onych  przy  ul. Genera³a �wierczewskiego 17 (O�rodek
Zdrowia) oraz Genera³a �wierczewskiego 6 i 12,  bêd¹ sprzeda-
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Uchwa³a Nr VII /58 /03
Rady Gminy Tu³owice

z dnia 5 czerwca 2003r.

w sprawie ustalenia zasad sprzeda¿y gminnych lokali u¿ytkowych oraz przyznania pierwszeñstwa w nabywaniu tych
lokali ich najemcom lub dzier¿awcom.

wane jako samodzielne lokale na wniosek ich najemców lub
dzier¿awców.

§ 2. Wraz ze sprzeda¿¹ lokalu u¿ytkowego nastêpuje sprze-
da¿ u³amkowej czê�ci nieruchomo�ci gruntowej, a w przypadku
braku prawnej mo¿liwo�ci sprzeda¿y u³amkowej czê�ci nierucho-
mo�ci gruntowej, oddaje siê tê czê�æ w u¿ytkowanie wieczyste.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.

                                                                    Przewodnicz¹ca
Rady Gminy

                                    Teresa Kucharzak - Juszczak

Decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia
16 czerwca 2003 r. nr OWR-820/686-A/35/2003/I/DT, wydan¹ na
podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks
postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 ze zm.) na wniosek Visteon Poland S.A. w Praszce zmie-
niono taryfê dla ciep³a, ustalaj¹c nowy termin obowi¹zywania
taryfy dla ciep³a do 30 listopada 2003 r. i ustalaj¹c wspó³czynniki
korekcyjne Xr, okre�laj¹ce projektowan¹ poprawê efektywno�ci
funkcjonowania Przedsiêbiorstwa w okresie obowi¹zywania
taryfy dla ciep³a.

UZASADNIENIE

Stosownie do tre�ci art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energe-
tyczne Visteon Poland Spó³ka Akcyjna prowadz¹ca koncesjono-
wan¹ dzia³alno�æ w zakresie zaopatrzenia w ciep³o, ustali³a ta-
ryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Prezesa Urzê-
du Regulacji Energetyki  z dnia 30 sierpnia 2001 r. Nr OWR-820/
686-B/13/2001/I/HC i zmieniona decyzj¹ z dnia  30 wrze�nia
2002 r. Nr OWR-820/686-A/29/2002/I/DT.
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INFORMACJA

z dnia 16 czerwca 2003 r.

o decyzji w sprawie zmiany taryfy dla ciep³a Visteon Poland S.A. w Praszce

Pismem z dnia 29 maja 2003 r. Przedsiêbiorstwo wyst¹-
pi³o o przed³u¿enie terminu obowi¹zywania taryfy do dnia
30 listopada 2003 r..  Wniosek umotywowa³o planowan¹ zmian¹
jesieni¹ br. systemu dostarczania ciep³a, polegaj¹ca na roz-
dzieleniu systemu grzewczego Visteon SA i Miasta Praszka, a
zatem brakiem zasadno�ci sk³adania, na krótki okres, nowej
taryfy dla ciep³a.

Poniewa¿ zmianie dotychczasowej decyzji nie sprzeciwiaj¹
siê przepisy szczególne  i przemawia za tym s³uszny interes
strony, stosownie do art. 155 Kpa, postanowiono uwzglêdniæ
wniosek Przedsiêbiorstwa.

Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo - zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
DYREKTOR

Wincenty Rêkas
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pomiêdzy  Gmin¹ Bia³a, Rynek 10, reprezentowan¹ przez:

1.  Arnolda Hindera - Burmistrza Bia³ej(zwanej dalej Gmin¹)
a Komend¹ Wojewódzk¹ Policji w Opolu,  reprezentowa-

n¹ przez:
1. Dariusza Biela - Opolskiego  Komendanta  Wojewódz-

kiego  Policji,  o nastêpuj¹cej tre�ci:

§ 1. 1. Gmina zobowi¹zuje siê do przekazania �rodków
finansowych w wysoko�ci 23.000,00 z³.   (s³ownie: dwadzie�cia
trzy tysi¹ce z³otych 00/100) Komendzie Wojewódzkiej Policji w
Opolu.

2. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu o�wiadcza, i¿
przyjmuje w/w �rodki.

§ 2. Wy¿ej wymieniona kwota przeznaczona jest na dofi-
nansowanie zakupu radiowozu dla Posterunku Policji w Bia³ej.

§ 3. Gmina Bia³a zobowi¹zuje siê do przekazania kwoty
okre�lonej w § 1 w terminie14 dni od daty podpisania niniejsze-
go Porozumienia na rachunek bankowy: Nr NBP Oddzia³ Opole
Nr 50 101014010010071391000000

§ 4.1. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli realizacji za-
kupu okre�lonego w § 2.

2.   W przypadku gdy Gmina w wyniku kontroli stwierdzi, ¿e
przekazane �rodki finansowe  zosta³y przeznaczone na inny cel
ni¿ wskazane w niniejszym Porozumieniu, warto�æ   przekaza-
nej kwoty podlega, w terminie 14 dni od daty dorêczenia pisma
o rozwi¹zaniu  Porozumienia, zwrotowi na rachunek Gminy
prowadzony w Banku Spó³dzielczym w   Bia³ej nr 8903002-2020-360.

1063

POROZUMIENIE Nr 1/2003

zawarte w dniu 12 maja 2003 r.

3.   Komenda Wojewódzka Policji w Opolu zobowi¹zuje
siê do wykorzystania otrzymanych  �rodków na zadanie okre�lo-
ne w § 2 w terminie do dnia 15 grudnia 2003 r.

4.   Otrzymane �rodki nale¿y wydawaæ zgodnie z przepisa-
mi ustawy o zamówieniach publicznych.

5.   Zobowi¹zuje siê Komendê Wojewódzk¹ Policji w Opo-
lu do rozliczania otrzymanych �rodków finansowych w terminie
do dnia 21 grudnia 2003 r.

6.   Rozliczenie obejmowaæ bêdzie m.in. kopie dokumen-
tów przyjêcia pojazdu na ewidencjê KWP w Opolu oraz przeka-
zania do KPP w Prudniku, na których zostanie uwidocznione, i¿
jednym ze �róde³ finansowania zakupu by³y �rodki przekazane
przez Gminê Bia³a.

§ 5. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymaga-
j¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozu-
mieniem maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Porozumienie sporz¹dzono w 6 jednobrzmi¹cych eg-
zemplarzach,  z czego 4 egzemplarze otrzymuje strona odbiera-
j¹ca �rodki finansowe.

Odbieraj¹cy                                                Przekazuj¹cy
�rodki finansowe                                       �rodki finansowe

Opolski                                                         Burmistrz
Komendant Wojewódzki Policji
Dariusz Biel                                                  Arnold Hindera

Dzia³aj¹c na podstawie §6 ust. 1 lit.a Porozumienia Nr 4/96
z dnia 23 kwietnia 1996r. w sprawie powierzenia prowadzenia
niektórych spraw z zakresu administracji rz¹dowej, zawartego
pomiêdzy Kierownikiem Urzêdu Rejonowego w Brzegu, a Bur-
mistrzem Miasta i Gminy Grodków ( Dz. Urz. Woj. Op. Nr 17,
poz. 73), w zwi¹zku z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.718 ) a tak¿e zgody wyra¿onej w
uchwale Zarz¹du Powiatu Brzeskiego Nr 62/03 z dnia 17 czerw-
ca 2003r. w sprawie wyra¿enia zgody na wypowiedzenie niektó-
rych spraw z zakresu administracji rz¹dowej  -  w y p o w i a d a m
ze skutkiem na dzieñ 30 wrze�nia 2003r. Porozumienie Nr 4/96
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WYPOWIEDZENIE  POROZUMIENIA Nr 4/96

w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu administra-
cji rz¹dowej,  zawartego z Gmin¹ Grodków ( zakres przedmioto-
wy zadañ dotycz¹cych nadzoru budowlanego, wynikaj¹cych z
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r./ Dz.U. Nr 89,
poz.414 z pó�n. zm.).

Wypowiedzenie Porozumienia podlega og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

STAROSTA
Stanis³aw Szypu³a



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 54    Poz. 1065-1066- 5021 -

Dzia³aj¹c na podstawie §5 ust. 1 lit.a Porozumienia Nr 1/95
z dnia 30 stycznia 1995r. w sprawie powierzenia prowadzenia
niektórych spraw z zakresu administracji rz¹dowej, zawartego
pomiêdzy Kierownikiem Urzêdu Rejonowego w Brzegu, a Bur-
mistrzem Miasta i Gminy Lewin Brzeski ( Dz. Urz. Woj. Op. Nr
5, poz. 23 ), w zwi¹zku z art. 7 ust. 5 utawy z dnia  27 marca 2003r.
o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U.z 2003r. Nr 80, poz.718 ) a tak¿e zgody wyra¿onej w
uchwale Zarz¹du Powiatu Brzeskiego  Nr 62/03 z dnia 17 czerw-
ca 2003r. w sprawie wyra¿enia zgody na wypowiedzenie niektó-
rych spraw z zakresu administracji rz¹dowej   -   w y p o w i a d a m
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WYPOWIEDZENIE  POROZUMIENIA Nr 1/95

ze skutkiem na dzieñ 30 wrze�nia 2003r. Porozumienie     Nr 1/
95 w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu admini-
stracji rz¹dowej zawartego z Gmin¹ Lewin Brzeski (zakres przed-
miotowy zadañ dotycz¹cych nadzoru budowlanego, wynikaj¹-
cych z ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r./ Dz.U. Nr
89, poz. 414 z pó�n. zm.).

Wypowiedzenie Porozumienia podlega og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

STAROSTA
Stanis³aw Szypu³a

 Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku zosta³a powo³ana
Zarz¹dzeniem Starosty Krapkowickiego Nr 0135-1A/2002 z dnia
16 stycznia 2002r. w celu realizacji ustawowych zadañ Starosty
w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi s³u¿bami, inspek-
cjami i stra¿ami oraz zadañ okre�lonych w ustawach w zakresie
porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli. Do sk³adu
komisji zostali powo³ani:

- przedstawiciele Komendanta Powiatowego Policji:
- Józef Mikitów
- Kazimierz Kucik
· osoby powo³ane przez Starostê:
- Dieter Przewdzing
- Bo¿ena Mistygacz
- Reinhold Golenia
· przedstawiciele Rady Powiatu:
- Hubert Jaskó³ka
- Krystian Komander.
W zwi¹zku z zakoñczeniem kadencji rad, na sesji w dniu

30  grudnia 2002r. , w miejsce  poprzednich radnych,  do sk³adu
Komisji zostali delegowani przez Radê Powiatu radni: Roman
Chmielewski i Bernard Smiatek.

Przewodnicz¹cym Komisji jest Starosta Krapkowicki -  Pan
Joachim Czernek.

Komisja w roku 2002 obradowa³a na dwóch posiedze-
niach.

Komisja przy wspó³udziale przedstawicieli: urzêdów i rad
gmin, stra¿y miejskich, powiatowych inspekcji, s³u¿b i stra¿y,
przedstawiciela Prokuratury Rejonowej, Dyrektora PCPR, Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej, Domu Pomocy Spo³ecz-
nej opracowa³a "Powiatowy program zapobiegania przestêp-
czo�ci oraz porz¹dku publicznego   i bezpieczeñstwa obywateli
dla Powiatu Krapkowickiego".

W planie tym okre�lono g³ówne kierunki dzia³ania oraz
zadania do realizacji w zakresie:

- podejmowania dzia³añ w celu zapobiegania zjawiskom
patologicznym;

- zmniejszenia dynamiki wzrostu przestêpczo�ci;
- przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie;
- wspó³pracy ze spo³eczeñstwem;
- ograniczania przestêpczo�ci gospodarczej;
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SPRAWOZDANIE
  z dzia³alno�ci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku w Powiecie Krapkowickim

za okres od   16 stycznia  2002 r. do  31 grudnia  2002 r.

- poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego;
- profilaktyki przeciwpo¿arowej i ratownictwa;
- bezpieczeñstwa sanitarnego;
- bezpieczeñstwa weterynaryjnego;
- nadzoru budowlanego.
Program ten zosta³ uchwalony przez Radê Powiatu w dniu

29 sierpnia 2002r. Przedsiêwziêcia ujête w programie realizo-
wane s¹ przez powiatowe s³u¿by, inspekcje i stra¿e; starostwo
powiatowe, przy wspó³pracy z samorz¹dami gminnymi, dyrekto-
rami szkó³, o�rodkami pomocy spo³ecznej, stra¿ami miejskimi,
stra¿¹ le�n¹ i ryback¹; zarz¹dami  i w³a�cicielami ogródków
dzia³kowych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, S³u¿b¹
Ochrony Kolei.

"Powiatowy program zapobiegania przestêpczo�ci oraz
porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli dla Powiatu
Krapkowickiego" ma charakter ramowy, w  ramach którego re-
alizowane s¹ ró¿ne programy szczegó³owe.

W oparciu o za³o¿enia ogólnokrajowego programu "Bez-
pieczne Miasto" zosta³ opracowany przez Komendê Powiatow¹
Policji w Krapkowicach program ograniczania przestêpczo�ci
na terenie powiatu krapkowickiego pod nazw¹ "A u nas jest
bezpieczniej".  Inicjatorem tego programu jest Komenda Po-
wiatowa Policji w Krapkowicach i realizuje go przy wspó³pracy
�rodowisk odpowiedzialnych za poprawê bezpieczeñstwa, tj.
organizacji spo³ecznych prowadz¹cych dzia³alno�æ wychowaw-
cz¹ i prewencyjn¹ oraz rady miast i gmin, samorz¹dy wiejskie i
osiedlowe.

W ramach programu "A u nas jest bezpieczniej" prowa-
dzone s¹ ni¿ej wymienione programy profilaktyczne w zakresie:

Ochrony osób i mienia:
-  "Pomoc s¹siedzka"- poprawa bezpieczeñstwa spo-

³ecznego w miejscu zamieszkania poprzez integracjê spo³ecz-
no�ci lokalnej.

Wspó³uczestnicy: administratorzy budynków, Zarz¹dy Ogro-
dów Dzia³kowych, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych,
rad so³eckich.

- "Poprawa bezpieczeñstwa stacji paliw" - przygotowa-
nie pracowników stacji do po¿¹danego zachowania siê w przy-
padku napadu.

Wspó³uczestnicy - pracownicy stacji.
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-  "Ochrona samochodów przed w³amaniami i kradzie-
¿ami" - przybli¿enie u¿ytkownikom samochodów sposobów uni-
kania kradzie¿y lub w³amania oraz zachowania siê w przypadku
napadu.

Wspó³uczestnicy - w³a�ciciele samochodów.
- "Identyfikacja" - znakowanie rowerów umo¿liwiaj¹ce

ich identyfikacjê i odzyskanie jako przedmiotów przestêpstwa.
Wspó³uczestnicy - Stacja diagnostyczna, firma "Trans-Hol"

(by³y PZM) oraz lokalna prasa.
-  "Bezpieczne taxi" - informowanie o zachowaniu siê w

przypadku napadu oraz o stosowaniu odpowiedniego zabez-
pieczenia technicznego.

Wspó³uczestnicy - w³a�ciciele taksówek.
- "Bezpieczny ogród" - eliminowanie dzia³alno�ci prze-

stêpczej na terenach ogrodów dzia³kowych.
Wspó³uczestnicy - Zarz¹dy POD
-  "Bezpieczna woda" - dzia³ania na wodach i terenach

przywodnych.
Wspó³uczestnicy - Pañstwowa i Spo³eczna Stra¿ Rybacka.
Profilaktyka w ruchu drogowym:
-  "Bezpieczny rowerzysta" - przekazywanie dzieciom,

które ukoñczy³y 10 lat ubiegaj¹cym siê o kartê rowerow¹, wiado-
mo�ci z zakresu bezpiecznego poruszania siê po drogach.

Wspó³uczestnicy - szko³y.
- "Bezpieczna droga do szko³y"- kszta³towanie umiejêt-

no�ci korzystania z dróg publicznych   i przej�æ dla pieszych u
pierwszoklasistów.

Wspó³uczestnicy - szko³y.
- "B¹d� widoczny na drodze" - pozyskiwanie i rozprowa-

dzanie elementów odblaskowych w�ród uczniów pierwszych
klas szkó³ podstawowych.

Wspó³uczestnicy - radio RMF FM Opole, firma "Trans-Hol"
Krapkowice, Towarzystwo Ubezpieczeniowe "Generali".

Zapobieganie patologiom:
- "Moje ¿ycie bez uzale¿nieñ" - informowanie m³odzie¿y

o skutkach u¿ywania �rodków uzale¿niaj¹cych, ponoszenie kon-
sekwencji prawnych, informowanie rodziców i nauczycieli o mo¿-
liwo�ciach ochrony dzieci przez tymi �rodkami.

Wspó³uczestnicy - pedagodzy szkolni, nauczyciele zajmu-
j¹cy siê profilaktyk¹.

- "Telefon zaufania" - pomoc w rozwi¹zywaniu proble-
mów dzieci i m³odzie¿y oraz doros³ych.

Wspó³uczestnicy - pedagodzy szkó³, m³odzie¿, Poradnia
Psychologiczna-Pedagogiczna przy Starostwie Powiatowym.

 - "Wszyscy razem" - kszta³towanie �wiadomo�ci rodzi-
ców na temat obecnego stanu zagro¿enia patologi¹ spo³eczn¹
w�ród m³odzie¿y.

Wspó³uczestnicy - m³odzie¿, Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna, Dom Kultury.

- "Wspomaganie ofiar przestêpstw" - wymiana informa-
cji i udzielenie pomocy ofiarom przemocy domowej, zaniedby-
wanym dzieciom, wykorzystywanym, itp.

Wspó³uczestnicy - o�rodki pomocy spo³ecznej, Komisje
ds. Rozwi¹zywana Problemów Alkoholowych, Klub AA, Porad-
nia Pedagogiczno-Psychologiczna, Dom Opieki Spo³ecznej.

- "Dziewi¹tka" - przybli¿enie wiedzy dzieciom o wystêpu-
j¹cych zagro¿eniach i sposobach ich unikania (uczniowie klas III ).

Wspó³uczestnicy - nauczyciele szkó³.
-  "Bezpieczny Przedszkolak" - skierowany do dzieci klas

"0" - podstawowa wiedza o zagro¿eniach i sposobach ich uni-
kania.

Wspó³uczestnicy - nauczyciele dzieci przedszkolnych.
-  "Bezpieczne wakacje" - zapewnienie bezpiecznego

letniego wypoczynku dzieci i m³odzie¿y.
Wspó³uczestnicy - szko³y, urzêdy gmin, o�rodki pomocy

spo³ecznej.

-  "Kosz na ka¿dym podwórku" - zagospodarowanie cza-
su wolnego dla m³odzie¿y na osiedlach.

Wspó³uczestnicy - Zak³ady Mechaniczne w Krapkowicach,
szko³y.

Na dobrym poziomie uk³ada siê wspó³praca Policji ze Stra-
¿ami Miejskimi obejmuj¹ca gminy: Krapkowice, Gogolin, Zdzie-
szowice, m.in. przeprowadzane s¹ wspólne patrole stra¿y miej-
skich z Policj¹.

Podpisano porozumienia o wspó³pracy Policji z:
- stra¿ami miejskimi,
- prezesami ogródków dzia³kowych,
- S³u¿b¹ Ochrony Kolei.
Wszelkie prowadzone dzia³ania profilaktyczne realizowa-

ne przez Komendê Powiatow¹ Policji przedstawiane s¹ na spo-
tkaniach z przedstawicielami urzêdów i rad gmin, gdzie spoty-
kaj¹ siê z aprobat¹ i chêci¹ wspólnej ich realizacji.

Programy edukacyjne prowadzone w szko³ach ciesz¹ siê
zainteresowaniem zarówno nauczycieli jak i samych dzieci w
nich uczestnicz¹cych.

W programach wy¿ej wymienionych wiod¹c¹ rolê pe³ni
Komenda Powiatowa Policji, do niektórych z nich opracowywa-
ne s¹ plany dzia³añ kierowane do poszczególnych rewirów dziel-
nicowych.

Realizacja wszystkich programów w sposób wymierny
rzutuje na stan bezpieczeñstwa mieszkañców naszego powia-
tu, co ma odniesienie do coraz to lepszych efektów osi¹ganych
w dzia³alno�ci Policji. Spad³a ilo�æ przestêpstw przy jednocze-
snym wzro�cie wykrywalno�ci, co w porównaniu z wynikami in-
nych komend plasuje Komendê Powiatow¹ Policji   w Krapko-
wicach w czo³ówce województwa opolskiego.

W miesi¹cu maju w starostwie odby³o siê organizowane
przez Komendê Powiatow¹ Policji   i Starostwo Powiatowe spo-
tkanie przedstawicieli Policji, stra¿y miejskich i firm ochroniar-
skich z terenu powiatu, którego celem by³o zainicjowanie wspól-
nych przedsiêwziêæ wszystkich podmiotów zaanga¿owanych w
przeciwdzia³anie przestêpczo�ci w celu poprawy bezpieczeñ-
stwa mieszkañców naszego regionu.

W zakresie profilaktyki przeciwpo¿arowej i ratownictwa
zadania realizowane s¹ przez Komendê Powiatow¹ Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej, samorz¹dy gminne, jednostki OSP, Komen-
dê Powiatow¹ Policji, Zarz¹dy Gminne i Powiatowy Zwi¹zku OSP.
Dzia³ania realizowane s¹ miêdzy innymi poprzez doskonalenie
organizacji i wspó³dzia³ania Krajowego Systemu Ratowniczo-
Ga�niczego. W ramach tego systemu w roku 2002 organizowa-
ne by³y wspólne æwiczenia jednostek PSP i OSP wchodz¹cych
w jego sk³ad. Odby³y siê one na obiektach gospodarstwa rolne-
go w Grocholubiu nale¿¹cego do RSP Walce oraz w komplek-
sie le�nym na terenie Jednostki Wojskowej w Krapkowicach.
Przeprowadzane s¹ inne æwiczenia jednostek PSP i OSP na
obiektach u¿yteczno�ci publicznej i obiektach przemys³owych o
szczególnym zagro¿eniu po¿arowym. Ponadto Komenda Powia-
towa PSP organizuje lub kieruje na szkolenia stra¿aków PSP i
OSP miêdzy innymi w zakresie pierwszej pomocy przedmedycz-
nej, obs³ugi sprzêtu p³ywaj¹cego, operatorów sprzêtu radiowego.

W celu poprawy alarmowania i dysponowania jednostek
OSP oraz alarmowania i ostrzegania ludno�ci w jednostkach
OSP montowane s¹ urz¹dzenia selektywnego uruchamiania
syren. W ci¹gu roku 2002 zosta³y przestrojone wszystkie radio-
telefony przeno�ne i przewo�ne. W ramach dzia³añ kontrolno-
rozpoznawczych prowadzonych przesz KP PSP oraz okre�lania
zagro¿eñ wystêpuj¹cych na terenie powiatu przeprowadzono
szereg czynno�ci kontrolnych w obiektach u¿yteczno�ci publicz-
nej, budynkach mieszkalnych, budynkach produkcyjno-maga-
zynowych, obszarach le�nych. W ramach wspó³dzia³ania z Poli-
cj¹ przeprowadzono kontrolê pojazdów przewo¿¹cych materia³y
niebezpieczne.
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W zwi¹zku z tym, ¿e przez teren naszego powiatu przebie-
ga autostrada A4 oraz znajduj¹ siê dwa wêz³y autostradowe, a
tak¿e otwarte zosta³o przej�cie graniczne w rejonie Prudnika, na
drogach naszego powiatu nast¹pi³ wzmo¿ony ruch samocho-
dowy, a co siê z tym wi¹¿e - wiêksza ilo�æ wyjazdów do zdarzeñ
i wypadków drogowych, zasz³a konieczno�æ doposa¿enia Ko-
mendy w dodatkowy sprzêt. Dziêki staraniom Komendanta Po-
wiatowego PSP zosta³ zakupiony nowoczesny samochód ra-
towniczy, wyposa¿ony miêdzy innymi w sprzêt do ratownictwa
chemicznego zakupiony ze �rodków Powiatowego Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej. Z inicjatywy Komen-
danta zosta³y przeprowadzone prace remontowe pomieszczeñ
Komendy w tym Powiatowego Stanowiska Kierowania, które
mo¿e byæ miejscem pracy Powiatowego Zespo³u Reagowanie
Kryzysowego. Prace by³y wspó³finansowane przez Powiat Krap-
kowicki i samorz¹dy gminne.

Zadania w zakresie bezpieczeñstwa weterynaryjnego
maj¹ce na celu ochronê zdrowia publicznego realizowane s¹
przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii. PIW prowadzi dzia³a-
nia, które  polegaj¹ na kontroli obrotu zwierzêtami oraz nadzoru
nad: wylêgiem drobiu, materia³em biologicznym, gospodarstwa-
mi rybackimi, lecznictwem zwierz¹t, a tak¿e nadzoru nad higie-
n¹ �rodków spo¿ywczych pochodzenia zwierzêcego w ramach
których przeprowadzane s¹ kontrole podmiotów zajmuj¹cych
siê ubojem i przetwórstwem miêsa, kontrole miejsc pozysku mle-
ka pobierane s¹ próby �rodków spo¿ywczych. Powiatowy Inspek-
torat Weterynarii zajmuje siê tak¿e zwalczaniem chorób zaka�-
nych poprzez zapobieganie ich powstaniu, wykrywanie i likwido-
wanie tych chorób. PIW wspó³pracuje z powiatow¹ Stacj¹ Sanitar-
no-Epidemiologiczn¹ w zakresie nadzoru nad �rodkami spo¿yw-
czymi oraz z Policj¹ w zakresie nadzoru nad obrotem zwierzêtami.

Zadania bezpieczeñstwa sanitarnego realizowane s¹
przez Powiatow¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹. Prowa-
dzony jest na bie¿¹co nadzór sanitarny obiektów na terenie po-
wiatu, opracowywane s¹ analizy epidemiologiczne oraz oceny
stanu sanitarnego.

W zakresie epidemiologii kontrolowane s¹ m.in. placów-
ki s³u¿by zdrowia, sklepy, prowadzony jest monitoring wody pit-
nej. Dokonywane s¹ kontrole higieny pracy, higieny ¿ywienia,
¿ywno�ci i przedmiotów u¿ytku. W zakresie higieny dzieci i m³o-
dzie¿y przeprowadzane s¹ badania sztucznego o�wietlenia w
obiektach szkolnych, dostosowania ³awek do wzrostu dzieci,
analizy rozk³adu zajêæ lekcyjnych, nadzór nad placówkami szkol-
nymi i przedszkolnymi. PSS-E prowadzi dzia³ania w zakresie
szerzenia o�wiaty zdrowotnej.

Zadania w zwi¹zane z nadzorem budowlanym realizo-
wane s¹ przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
przeprowadza on kontrole ró¿nego rodzaju obiektów budowla-
nych u¿yteczno�ci publicznej (szko³y, przedszkola, o�rodki re-
kreacyjne). Nadzoruje przestrzeganie przepisów prawa budow-
lanego w czasie prowadzenia robót budowlanych.

W naszym powiecie wspó³praca w zakresie bezpieczeñ-
stwa pomiêdzy samorz¹dami, inspekcjami, s³u¿bami i stra¿a-
mi uk³ada siê bardzo dobrze. Samorz¹dy czêsto dofinansowuj¹
dzia³alno�æ Policji i Stra¿y, przekazuj¹ �rodki finansowe na pro-
filaktykê, zakup sprzêtu i komputerów, paliwo oraz przeróbki sa-
mochodów na inny rodzaj paliwa.

"Powiatowy program zapobiegania przestêpczo�ci oraz
porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli dla Powiatu
Krapkowickiego" realizowany jest na bie¿¹co.

Realizacja wprowadzanych programów szczegó³owych
prowadzi do tego, ¿e wzrasta poczucie bezpieczeñstwa, spo³e-
czeñstwo zauwa¿a wprowadzane programy i w³¹cza siê do ich
realizacji. Objawia siê to miedzy innymi wiêksz¹ ilo�ci¹ infor-
macji o przestêpstwach i wykroczeniach, co z kolei ma niebaga-
telny wp³yw na zwiêkszenie efektywno�ci dzia³añ Policji i bez-
pieczeñstwa mieszkañców naszego powiatu.

Starosta Krapkowicki
Joachim Czernek

Na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz.1060,
2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971,  2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady
Miejskiej w Zawadzkiem Nr VI/56 /2003 z dnia 26 czerwca 2003 r.
-  zarz¹dzam:

§ 1. Przeprowadzenie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
Miejskiej  w Zawadzkiem :

- w 2 mandatowym Okrêgu wyborczym Nr 6, w którym na
wakuj¹cy mandat wybierany bêdzie 1 radny.

§ 2. Datê wyborów wyznacza siê na dzieñ 14 wrze�nia 2003 r.

§ 3. Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynno�ci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw, okre�la kalendarz wybor-
czy, stanowi¹cy za³¹cznik  do zarz¹dzenia.

§ 4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

WOJEWODA  OPOLSKI
 El¿bieta Rutkowska

1067

ZARZ¥DZENIE Nr 82/03
WOJEWODY OPOLSKIEGO

 z dnia  4 lipca 2003 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w  Zawadzkiem.
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Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 82/03

Wojewody Opolskiego
z dnia 4 lipca 2003 r.KALENDARZ  WYBORCZY

Termin wykonania czynno�ci

wyborczej

Tre�æ czynno�ci

do 16.07.2003 r.
podanie do publicznej wiadomo�ci zarz¹dzenia Wojewody Opolskiego o

przeprowadzeniu wyborów uzupe³niaj¹cych,

do 26.07.2003 r.
podanie do publicznej wiadomo�ci, w formie obwieszczenia, informacji o numerze

i granicach okrêgu wyborczego oraz             o wyznaczonej siedzibie Miejskiej

Komisji Wyborczej,

do 31.07.2003 r.
powo³anie przez  Komisarza Wyborczego w Opolu II  Miejskiej Komisji

Wyborczej w Zawadzkiem,

do 15.08.2003 r.

do godz. 24.00

zg³aszanie Miejskiej  Komisji Wyborczej list kandydatów  na radnych,

do 24.08.2003 r.
powo³anie przez  Burmistrza Obwodowej Komisji Wyborczej,

podanie do publicznej wiadomo�ci, w formie obwieszczenia, informacji o

numerach i granicach obwodu g³osowania oraz           o wyznaczonej siedzibie

Obwodowej Komisji Wyborczej,

do 30.08.2003 r.
rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej  Komisji Wyborczej  o zarejestrowanych

listach kandydatów na radnych zawieraj¹cych numery list, dane o kandydatach

umieszczone w zg³oszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i

list,

do 31.08.2003 r. sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie  Gminy,

     13.09.2003 r.
przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców,

14.09.2003 r.

godz.6.00-20.00

g³osowanie.

Uwaga

Je¿eli koniec terminu do wykonania czynno�ci okre�lonej w kalendarzu wyborczym przypada na dzieñ

ustawowo wolny od pracy, to termin up³ywa pierwszego roboczego dnia po tym dniu./art.205 Ordynacji

wyborczej/


