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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591,   2002 r.  Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558 , Nr 113
poz. 984 , Nr 214 poz. 1806 ) ,  art. 26 art. 10 ust. 3 i art. 36 ust.3
ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz.
1279,  2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz.
1268,  2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr
115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804,  2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113
poz. 984, Nr 130 poz. 1112),  art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 lutego
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le�nych (Dz. U. Nr 16 poz.
78,  1997 r. Nr 60 poz. 370, Nr 80 poz. 505, Nr 160 poz. 1079,
1998 r. Nr 106 poz. 668,  2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 120 poz.1268,
2001 r. Nr 81 poz. 875, Nr 100 poz. 1085, 2002 r. Nr 113 poz 984)
-   Rada Gminy Cisek uchwala:

zmianê miejscowego planu zagospodarowania  prze-
strzennego Gminy Cisek, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy
w Cisku Nr 25/III/90 z dnia 3 grudnia 1990 r., opublikowanego w
Dzienniku  Urzêdowym Województwa Opolskiego Nr 21 z dnia
29 grudnia  1990 r., dla poszerzenia terenu istniej¹cej Kopalni
Kruszywa Naturalnego "Kobylice" wraz z Zak³adem Przeróbczym
Kopaliny i nowymi terenami eksploatacyjnymi, zlokalizowanymi
w Gminie Cisek - So³ectwo Kobylice, znajduj¹cego siê po pó³-
nocnej stronie drogi wojewódzkiej nr 410, relacji Reñska Wie�
- Brze�ce.

Przepisy ogólne

§ 1.1. Przepisy planu okre�lone uchwa³¹ obejmuj¹ ob-
szar o pow. ok. 21 ha, przewidziany na poszerzenie istniej¹cej
Kopalni Kruszywa Naturalnego "Kobylice", w tym ok. 4,5 ha sta-
nowi¹ nowe tereny eksploatacyjne. Pozosta³e ok. 16,5 ha to
tereny po eksploatacji piasku i ¿wiru metod¹ odkrywkow¹ spod
wody. Pierwsza eksploatacja czê�ci w/w terenu  zwi¹zana by³a z
pozyskiwaniem gliny, dla potrzeb pobliskiej cegielni.

Ustanowiony i udokumentowany teren górniczy Kopalni
"Kobylice" wraz z Zak³adem Przeróbczym Kopaliny i nowymi te-
renami eksploatacyjnymi, zlokalizowany jest w województwie
opolskim na terenie Gminy Cisek, na pó³noc od drogi woje-
wódzkiej nr 410 relacji Reñska Wie� - Brze�ce.

Zasoby geologiczne i przemys³owe z³o¿a kruszywa natu-
ralnego "Kobylice", udokumentowane w Kat. "C1", zosta³y za-
twierdzone decyzj¹ Wojewody Opolskiego Nr RO�. II. JJ - 7520
- 4 / II / 99, z dnia 21 lipca 1999 r. w ilo�ci 2,495 tys. Mg. wg stanu
na dzieñ 1 stycznia 1999r.

Udokumentowan¹ kopalinê stanowi kruszywo naturalne
o �rednim punkcie piaskowym oko³o 60%, wystêpuj¹ce w z³o¿u
ca³kowicie zawodnionym.

2. Ustalenia planu dotycz¹ zmiany przeznaczenia czê�ci
jednostek strukturalnych oznaczonych symbolami:

a) 2.11 PE - tereny eksploatacji gliny dla cegielni,
b) 2.12 RZ - rekultywacja rolnicza terenów wyeksploato-

wanych przez cegielniê,
c) RZ -  ³¹ki i pastwiska - u¿ytkowanie tylko rolnicze,
natomiast dla terenu oznaczonego symbolem 2.10 PE

(eksploatacja ¿wiru przez Przedsiêbiorstwo Produkcji Pomoc-

niczej i Monta¿u Budownictwa Rolniczego w Opolu), utrzymuje
siê dotychczasowy zapis miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Cisek.

§ 2.Rozwi¹zanie zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Cisek obejmuje:

a) wymagania ochrony �rodowiska i kszta³towania krajo-
brazu, przy za³o¿eniu ekorozwoju jako podstawy ustalenia wa-
runków zabudowy i zagospodarowania terenów , ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem oddzia³ywañ na �rodowisko,

b) przekszta³cenie struktury funkcjonalnej i przestrzennej
Gminy oraz kszta³towanie ³adu urbanistycznego, wyra¿one w
ustaleniach planu.

§ 3. Rozwi¹zanie zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy  Cisek, o której mowa w § 1, jest
regulowane ustaleniami stanowi¹cymi tre�æ niniejszej uchwa³y.

1. Sposób u¿ytkowania terenu wprowadzony ustaleniami
planu nie mo¿e naruszaæ:

a) praw w³a�cicieli, u¿ytkowników i w³adaj¹cych terenami
przyleg³ymi,

b) aktualnie obowi¹zuj¹cych norm technicznych, przeciw-
po¿arowych oraz wymagañ ochrony �rodowiska.

2. Dla niniejszego planu zosta³a sporz¹dzona "Prognoza
oddzia³ywania na �rodowisko".

3. Ustawa powo³ana w uchwale bez bli¿szego okre�lenia,
oznacza ustawê z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu prze-
strzennym z pó�niejszymi zmianami.

4. Wszystko, czego w/w plan nie ustala, jest dozwolone w
granicach regulowanych przepisami prawa.

5. Integraln¹ czê�ci¹ planu jest rysunek w skali 1:10 000.

§ 4.1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nie zmienia istniej¹cego stanu w³asno�ci. W
zakresie swoich ustaleñ reguluje dzia³ania powoduj¹ce zmia-
nê  tego stanu, okre�laj¹c przeznaczenie terenów oraz warunki
ich zabudowy i zagospodarowania.

2. Istniej¹cy stan zagospodarowania i u¿ytkowania tere-
nów oraz obiektów nie jest tre�ci¹ ustaleñ zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek, lecz
informuje o tym stanie.

Ustalenia dotycz¹ce rysunku planu

§ 5. 1. W rysunku planu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿-

nych zasadach zagospodarowania,
b) symbol adresowy ustalony odrêbnie dla ka¿dej jed-

nostki wydzielonej liniami rozgraniczaj¹cymi, zawieraj¹cy ozna-
czenia cyfrowe wed³ug zasady:

- pozycja 1 - numer w³asny planu,
- pozycja 2 - symbol oznaczaj¹cy jednostki strukturalne

(So³ectwo Kobylice )
- pozycja 3 - symbol oznaczaj¹cy rodzaj przeznaczenia, PE

- powierzchniowa eksploatacja surowców,
- pozycja 4 - rok wykonania zmiany planu  /02.
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Uchwa³a Nr VIII/38/2003
Rady Gminy Cisek

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Gminy Cisek, pod poszerzenie
istniej¹cej Kopalni Kruszywa Naturalnego "Kobylice" wraz z Zak³adem Przeróbczym Kopaliny i nowymi terenami  eksplo-

atacyjnymi, zlokalizowanymi w Gminie Cisek - So³ectwo Kobylice.
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Szczególne warunki zagospodarowania terenów wyni-
kaj¹ce z potrzeb ochrony �rodowiska

§ 6.1. Uwzglêdniaj¹c walory przyrodnicze Gminy ustala
siê, ¿e jej zagospodarowanie przestrzenne realizowane bêdzie
wed³ug zasad szczególnej ochrony �rodowiska.

W celu minimalizacji negatywnych skutków eksploatacji
surowców mineralnych (z³o¿a kruszyw  naturalnych),  zgodnie  z
wytycznymi  planu  zagospodarowania  przestrzennego woj. opol-
skiego, potencjaln¹ rekultywacjê stanowi naturalny kierunek
przyrodniczy, zwiêkszaj¹cy zasoby przyrody o¿ywionej (prefero-
wany kierunek wodny odtwarzaj¹cy zasoby wodne terenu).

Sukcesywna rekultywacja i zagospodarowanie terenów
poeksploatacyjnych po zakoñczeniu robót górniczych w kierun-
ku wodnym i po wykorzystaniu ich na cele hodowli ryb i rekreacji,
przyczyni siê do powiêkszenia aktywno�ci przyrodniczej terenów
oraz ich w³¹czenia do ekologicznego systemu ochrony.

2. Na terenie  wyszczególnionym w § 6 ust. 1, obowi¹zuje
ochrona krajobrazu oraz istniej¹cych biocenoz oraz zasobów
wodnych w obszarze g³ównego zbiornika wód podziemnych
GZWP 332, dla którego wymagana jest wzmo¿ona ochrona w
zakresie gospodarki wodno - �ciekowej.

3. Szczegó³owe ustalenia w zakresie ochrony �rodowiska
przyrodniczego.

Na terenach objêtych zmian¹ ustala siê nastêpuj¹co:
· ograniczenie skutków oddzia³ywania eksploatacji odkrywko-

wej w zakresie    przekszta³cania powierzchni ziemi terenów rolnych,
· dla obszarów objêtych dzia³alno�ci¹ eksploatacyjn¹ ko-

palni nale¿y wprowadziæ nastêpuj¹cy zakres monitoringu:
a) wprowadzenie pomiarów czysto�ci wody w utworzo-

nych poeksploatacyjnych zbiornikach wodnych,
b) prowadzenie pomiarów natê¿enia ha³asu w rejonie

kopalni i najbli¿szej strefie,
c) zainstalowanie punktu pomiaru opadu py³u na osi wy-

robiska,
· zaleca siê zastosowanie napêdu elektrycznego w pod-

stawowych maszynach i urz¹dzeniach s³u¿¹cych zmniejszeniu
poziomu ha³asu,

· sukcesywn¹ rekultywacjê i zagospodarowanie terenów
poeksploatacyjnych,

· zabezpieczenie mas ziemnych przemieszczanych i
usuwanych w zwi¹zku  z prowadzeniem eksploatacji i przeróbki su-
rowców mineralnych na cele rekultywacji terenów zdegradowanych,

· prowadzenie w³a�ciwej gospodarki �ciekami i odpadami,
zabezpieczaj¹cej przed zanieczyszczeniem wód podziemnych

· zakaz sk³adowania odpadów i ich unieszkodliwiania,
· zakaz lokalizacji inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³y-

waæ na �rodowisko dla których sporz¹dzenie raportu oddzia³ywa-
nia na �rodowisko jest obligatoryjne, zgodnie z rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 24 wrze�nia 2002r./ Dz.U. Nr 179, poz. 1490/

Ustalenia szczegó³owe dla terenów objêtych zmian¹ planu

§ 7.1. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki:
· minimalna szeroko�æ pasa ochronnego wynosi 10,0 m,

mierzona od granicy linii rozgraniczaj¹cej drogê wojewódzk¹
nr 410 filar ochronny od pasa drogowego drogi wojewódzkiej
nr 410 - V kl. technicznej relacji Reñska Wie� - Brze�ce, do bez-
piecznego górnego pasa wyrobiska,

· dla drogi wojewódzkiej nr 410, przebiegaj¹cej przez te-
ren Gminy Cisek, przyjmuje siê:

- klasê techniczn¹ - Z,
- klasê funkcjonaln¹ - regionaln¹,
- szeroko�æ jezdni - 6,00 m,
- szeroko�æ korony - 9,00 m,
- linie max. rozgraniczenia - 25,00 m,
- typ nawierzchni - KR 4

· zachowanie pasa ochronnego o szeroko�ci min. 100,00 m
od brzegu rzeki oraz 50,00 m wzd³u¿ lewostronnego obwa³o-
wania rzeki Odry,

· zakaz kopania studni, sadzawek, do³ów oraz rowów w
odleg³o�ci min. 50,00 m od stopu wa³u przeciwpowodziowego,
w celu zapewnienia dostatecznej szczelno�ci i stabilno�ci wa³u,

· dostosowanie technologiczno - eksploatacyjne z³o¿a do
geologiczno - górniczych warunków z³o¿a i produkcji kruszyw,

· w³a�ciwe uformowanie i uporz¹dkowanie sp¹gu wyrobiska,
· zabezpieczenie mas ziemnych przemieszczanych i usuwa-

nych w zwi¹zku z prowadzeniem eksploatacji i przeróbki surowców
mineralnych, sk³adowanych na zwa³owiskach po³o¿onych w strefach
filarów ochronnych na cele rekultywacji terenów poeksploatacyjnych,

· uformowanie i zabezpieczenie skarp sta³ych wyrobiska.
· wszelkie dzia³ania zwi¹zane z pracami ziemnymi nale¿y

uzgadniaæ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu.

Przepisy koñcowe i przej�ciowe

§ 8.1. Przed rozpoczêciem prac górniczych na terenie
2.23 PE / 02 przedsiêbiorstwo górnicze przed³o¿y w³a�ciwemu
staro�cie aktualne wyniki ci¹g³ych, ca³odobowych badañ aku-
stycznych, celem dokonania oceny stanu zagro¿enia �rodowi-
ska ha³asem i okre�lenia rodzaju emitowanego ha³asu w s¹-
siedztwie korytarza ekologicznego rzeki Odry.

Monitoring akustyczny bêdzie prowadzony z czêstotliwo-
�ci¹ jeden raz w roku, a wyniki bêd¹ ka¿dorazowo przekazywa-
ne w³a�ciwemu staro�cie.

2. Przed rozpoczêciem prac na terenie 2.23 PE / 02 przed-
siêbiorstwo górnicze przedstawi dotychczasowe wyniki monito-
ringu wód powierzchniowych i wg³êbnych, o którym mowa w
sporz¹dzonej ocenie oddzia³ywania na �rodowisko.

3. Przedsiêbiorstwo górnicze sporz¹dzi informacjê o spo-
sobie postêpowania z odpadami niebezpiecznymi zwi¹zanymi
z gospodark¹ paliwowo - materia³ow¹ dla �rodków transportu i
maszyn eksploatacyjnych oraz jej skutków �rodowiskowych, a
nastêpnie przed³o¿y j¹ w³a�ciwemu staro�cie.

4. Stwierdzone skutki �rodowiskowe, o których mowa w pkt. 1
- 3 oraz oddzia³ywania prognozowane w zwi¹zku z eksploatacj¹ na
terenie 2.23 PE / 02 zostan¹ przedstawione w aneksie do oceny
oddzia³ywania na �rodowisko, stanowi¹cym za³¹cznik do wniosku o
wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 9.Rysunek zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Cisek jest za³¹cznikiem do uchwa³y
i stanowi jej integraln¹ czê�æ.

§ 10. W obszarze objêtym zmian¹ planu zagospodarowa-
nia przestrzennego traci moc miejscowy plan ogólny zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Cisek, obowi¹zuj¹cy na pod-
stawie uchwa³y Rady Gminy w Cisku Nr 25/III/90 z dnia 3 grud-
nia 1990 r. ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 21 poz. 456 z dnia
29 grudnia 1990r.)

§ 11. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego i na tablicy og³oszeñ w
Urzêdzie Gminy, a informacja o uchwaleniu zmian miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ci-
sek zostanie og³oszona w prasie lokalnej.

§ 12.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Cisek.

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

 Przewodnicz¹cy
Rady Gminy  Cisek

Pawe³ Ryborz
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Na podstawie art.35 ust.1 i art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz.1591; 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806), Rada Gminy Komprachcice
uchwala ,co nastêpuje:

§ 1. Nadaje siê Statut So³ectwu Komprachcice, stano-
wi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kom-
prachcice.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/147/1994 Rady Gminy
Komprachcice z dnia 21 kwietnia 1994 r. w sprawie nadania Sta-
tutów So³ectwom Gminy Komprachcice.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz rozplakatowaniu obwieszczeñ na
terenie So³ectwa Komprachcice.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

      Leonard Pietruszka

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/46/2003

Rady Gminy Komprachcice
z dnia 29 maja 2003 r.

S T A T U T    S O £ E C T W A
K O M P R A C H C I C E

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
1) So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Komprach-

cice,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Kom-

prachcice,
3) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Kom-

prachcice,
4) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa Kom-

prachcice,
5) Organach Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy

Komprachcice i Wójta Gminy Komprachcice.

Rozdzia³ II
Nazwa i obszar So³ectwa

§ 2. So³ectwo Komprachcice jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Komprachcice i obejmuje obszar 890,37 ha.
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Uchwa³a Nr V/46/2003
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie nadania Statutu So³ectwu Komprachcice.

§ 3. 1. Uczestnikami spo³eczno�ci samorz¹dowej So-
³ectwa s¹ jego stali mieszkañcy, którym   przys³uguje czynne i
bierne prawo wyborcze.

    Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego
okre�la siê wed³ug przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

2. Samorz¹d So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów
prawa a w szczególno�ci:

1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
2) Statutu Gminy Komprachcice,
3) postanowieñ niniejszego Statutu.
3. So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej. W obrocie

cywilno-prawnym w zakresie mienia   komunalnego So³ectwo
mo¿e wystêpowaæ tylko za po�rednictwem organów Gminy.

Rozdzia³ III
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów So³tysa i Rady

So³eckiej

§ 4. Tryb i zasady wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³ec-
kiej okre�la ustawa o samorz¹dzie gminnym oraz niniejszy
Statut.

§ 5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest obecno�æ na   zebraniu wyborczym
co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców
So³ectwa.

2. O ile w wyznaczonym pierwszym terminie nie uzyska-
no niezbêdnego quorum, wybory w  drugim terminie (pó³ go-
dziny po pierwszym terminie) mog¹ byæ przeprowadzone bez
wzglêdu  na liczbê obecnych na zebraniu.

3. Tryb zwo³ywania zebrania wyborczego okre�la § 11
ust.3-5 Statutu.

§ 6. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do   g³osowania bezpo�rednio w
trakcie zebrania wyborczego.

2. Kandydatury przyjmuje Komisja Skrutacyjna wy³onio-
na spo�ród cz³onków zebrania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandy-
data wyra¿ona w czasie obrad zebrania   albo na pi�mie przed
zebraniem wyborczym.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoj¹ kandydaturê.

5. Komisja Skrutacyjna obja�nia zebranym sposób g³o-
sowania i przeprowadza g³osowanie za  pomoc¹ kart ostem-
plowanych pieczêci¹ So³ectwa.

6. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c  wyniki g³osowania.

7. W przypadku uzyskania równej ilo�ci g³osów przez
dwóch kandydatów, g³osowanie powtarza  siê.

8. Umieszczone w zamkniêtej, opisanej i opieczêtowa-
nej kopercie karty z oddanymi g³osami i  protokó³ Komisji Skru-
tacyjnej z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z zebra-
nia.
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§ 7. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od dnia wyboru.

§ 8. Odwo³anie So³tysa lub Rady So³eckiej albo poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego.

§ 9. Obs³ugê zebrania wyborczego prowadzi wyznaczony
przez Wójta pracownik Urzêdu Gminy Komprachcice.

Rozdzia³ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañ-
cy So³ectwa uprawnieni do g³osowania.

2. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszystkich
sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

3. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³anie,
2) opiniowanie sposobu korzystania z mienia komunal-

nego,
3) okre�lenie celów wydatkowania �rodków w³asnych

So³ectwa,
4) decydowanie o podejmowaniu czynów spo³ecznych --

inicjatyw spo³ecznych,
5) przyjmowanie corocznych sprawozdañ z dzia³alno�ci

So³tysa i Rady So³eckiej,
6)  konsultowanie projektu i zmian Statutu So³ectwa.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, przynajmniej raz w roku.

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w
formie uchwa³.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, za wyj¹tkiem przypadku,
o którym mowa w § 4.

3. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni
na 7 dni wcze�niej mieszkañcy wsi oraz Wójt Gminy.

4. Zawiadomienie powinno zawieraæ informacje o termi-
nie, godzinie i miejscu Zebrania oraz tematykê obrad.

5. Zawiadomienie powinno byæ rozplakatowane w miej-
scach zwyczajowo przyjêtych.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicja-
tywy lub na wniosek Rady So³eckiej albo na pisemny wniosek
co najmniej 20 mieszkañców.

 2. So³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ Zebranie Wiejskie tak-
¿e na wniosek organów Gminy w ustalonym terminie.

Organ Gminy wnioskuj¹cy zwo³anie Zebrania jest zobo-
wi¹zany podaæ temat na 10 dni przed  terminem Zebrania.

3. W razie nie zwo³ania Zebrania przez So³tysa w przy-
padku, o którym mowa w ust. 2, Zebranie  zwo³uje Wójt.

§ 13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys,
chyba ¿e Zebranie wybierze innego  przewodnicz¹cego obrad.

2. Z przebiegu Zebrania sporz¹dza siê protokó³, do któ-
rego do³¹cza siê listê obecno�ci   uczestników Zebrania.

3. Protokó³ z Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy Zebra-
nia i protokolant.

4. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy obrad.

§ 14. 1. Uchwa³y Zebrania sprzeczne z prawem, Statutem
Gminy i Statutem So³ectwa s¹ niewa¿ne.

2. Niewa¿no�æ uchwa³ w ca³o�ci lub czê�ci stwierdza Rada
i powiadamia o tym So³ectwo,  podaj¹c równocze�nie tre�æ roz-
strzygniêcia do publicznej wiadomo�ci przez rozplakatowanie
na terenie So³ectwa.

§ 15. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami So³ectwa, realizacja uchwa³  Zebrania Wiejskiego
oraz wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Sta-
tutem.

2. W szczególno�ci do So³tysa nale¿y:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami Gminy,
3) organizowanie Zebrañ Wiejskich,
4) og³aszanie przez rozplakatowanie uchwa³ Zebrania

Wiejskiego, zarz¹dzeñ i komunikatów Wójta oraz uchwa³ Rady,
5) przekazywanie Wójtowi protoko³ów i uchwa³ z Zebrañ

Wiejskich w terminie 7 dni od odbycia Zebrania,
6) ³agodzenie konfliktów s¹siedzkich,
7) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych

i klêsk ¿ywio³owych,
8) udzielanie pomocy podró¿nym i turystom,
9) wykonywanie bie¿¹cego zarz¹du mieniem komunalnym,
10) udzia³ w naradach so³tysów zwo³ywanych przez Wójta,
11) sk³adanie sprawozdañ rocznych z dzia³alno�ci So³ty-

sa i Rady So³eckiej w terminie do koñca pierwszego kwarta³u
roku nastêpnego.

§ 16. 1. Rada So³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.
2. Ilo�ciowy sk³ad Rady So³eckiej ustala zebranie wyborcze.
3. Rada So³ecka wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.

§ 17. Rada So³ecka pe³ni funkcjê pomocniczo-doradcz¹
So³tysa, w szczególno�ci organizuje imprezy wiejskie w dzie-
dzinie kultury, sportu i wypoczynku.

Rozdzia³ V
Zakres zadañ So³ectwa

§ 18. 1. Do zakresu dzia³ania samorz¹du So³ectwa nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu   miejscowym, nie za-
strze¿one ustawami oraz uchwa³ami Rady na rzecz innych pod-
miotów.

2. Do zadañ samorz¹du So³ectwa nale¿y w szczególno�ci:
1)   dzia³anie na rzecz godzenia interesów partykularnych

z interesem wspólnym i konieczno�ci¹ zachowania istniej¹cych
warto�ci przyrodniczych i spo³ecznych,

2)   dzia³anie na rzecz rozwoju So³ectwa z uwzglêdnieniem
uk³adu osadniczego, jego funkcji rolniczej, turystyczno-wypoczyn-
kowej, sakralnej oraz poprawy stanu �rodowiska naturalnego,

3)   tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym So³ectwa wszystkich uczestników jego spo³eczno�ci,

4)   reprezentowanie interesu spo³eczno�ci so³eckiej i jej
uczestników wzglêdem organów Gminy, organów administracji
publicznej i innych podmiotów ¿ycia publicznego,

5)   organizowanie zbiorowej dzia³alno�ci uczestników spo-
³eczno�ci So³ectwa w sprawach publicznych.

§ 19. 1. So³ectwo uczestniczy w podejmowaniu przez or-
gany Gminy rozstrzygniêæ prawnych i administracyjnych doty-
cz¹cych So³ectwa.

2. So³ectwo jest zobowi¹zane udzieliæ odpowiedzi na kie-
rowane do niego zapytania w terminie   14 dni od dnia dorêcze-
nia stosownego pisma So³tysowi.

Rozdzia³ VI
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alno�ci¹

organów So³ectwa

§ 20.  Rada kontroluje dzia³alno�æ organów so³ectwa.
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§ 21. Wójt sprawuje kontrolê w zakresie przestrzegania
postanowieñ Statutu So³ectwa.

§ 22. Zebranie Wiejskie kontroluje So³tysa i Radê So³ec-
k¹ poprzez przyjmowanie corocznych sprawozdañ z ich dzia³al-
no�ci.

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 23. Zmiany Statutu dokonywane s¹ na zasadach i trybie
dla jego uchwalenia.

Na podstawie art.35 ust.1 i art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz.1591;  2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806), Rada Gminy Komprachci-
ce uchwala ,co nastêpuje:

§ 1. Nadaje siê Statut So³ectwu Chmielowice, stanowi¹-
cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kom-
prachcice.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/147/1994 Rady Gminy
Komprachcice z dnia 21 kwietnia 1994 r. w sprawie nadania
Statutów So³ectwom Gminy Komprachcice.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz rozplakatowaniu obwiesz-
czeñ na terenie So³ectwa Chmielowice.

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

Przewodnicz¹cy
 Rady Gminy

      Leonard Pietruszka

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/47/2003

Rady Gminy Komprachcice
z dnia 29 maja 2003 r.

S T A T U T    S O £ E C T W A
C H M I E L O W I C E

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
1) So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Chmielowice,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Kom-

prachcice,
3) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Kom-

prachcice,
4) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa

Chmielowice,
5) Organach Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gmi-

ny Komprachcice i Wójta Gminy Komprachcice.
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 Uchwa³a Nr V/47/2003
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie nadania Statutu So³ectwu Chmielowice.

Rozdzia³ II
Nazwa i obszar So³ectwa

§ 2. So³ectwo Chmielowice jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Komprachcice i obejmuje obszar 336,84 ha.

§ 3. 1. Uczestnikami spo³eczno�ci samorz¹dowej So³ec-
twa s¹ jego stali mieszkañcy, którym   przys³uguje czynne i bier-
ne prawo wyborcze.

Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego okre-
�la siê wed³ug przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw.

2. Samorz¹d So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów
prawa a w szczególno�ci:

1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
2) Statutu Gminy Komprachcice,
3) postanowieñ niniejszego Statutu.
3. So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej. W obrocie

cywilno-prawnym w zakresie mienia  komunalnego So³ectwo
mo¿e wystêpowaæ tylko za po�rednictwem organów Gminy.

Rozdzia³ III
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów So³tysa i Rady

So³eckiej

§ 4. Tryb i zasady wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
okre�la ustawa o samorz¹dzie gminnym oraz niniejszy Statut.

§ 5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest obecno�æ na   zebraniu wyborczym co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So-
³ectwa.

2. O ile w wyznaczonym pierwszym terminie nie uzyskano
niezbêdnego quorum, wybory w   drugim terminie (pó³ godziny
po pierwszym terminie) mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglê-
du  na liczbê obecnych na zebraniu.

3. Tryb zwo³ywania zebrania wyborczego okre�la § 11 ust.3-5
Statutu.

§ 6. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do   g³osowania bezpo�rednio w
trakcie zebrania wyborczego.

2. Kandydatury przyjmuje Komisja Skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków zebrania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandydata
wyra¿ona w czasie obrad zebrania   albo na pi�mie przed zebra-
niem wyborczym.
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4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoj¹ kandydaturê.

5. Komisja Skrutacyjna obja�nia zebranym sposób g³o-
sowania i przeprowadza g³osowanie za   pomoc¹ kart ostem-
plowanych pieczêci¹ So³ectwa.

6. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c   wyniki g³osowania.

7. W przypadku uzyskania równej ilo�ci g³osów przez dwóch
kandydatów, g³osowanie powtarza  siê.

8. Umieszczone w zamkniêtej, opisanej i opieczêtowanej
kopercie karty z oddanymi g³osami i   protokó³ Komisji Skrutacyj-
nej z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z zebrania.

§ 7. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od dnia wyboru.

§ 8. Odwo³anie So³tysa lub Rady So³eckiej albo poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego.

§ 9. Obs³ugê zebrania wyborczego prowadzi wyznaczony
przez Wójta pracownik Urzêdu Gminy Komprachcice.

Rozdzia³ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañ-
cy So³ectwa uprawnieni do g³osowania.

2. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszystkich
sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

3. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³anie,
2) opiniowanie sposobu korzystania z mienia komunal-

nego,
3) okre�lenie celów wydatkowania �rodków w³asnych

So³ectwa,
4) decydowanie o podejmowaniu czynów spo³ecznych -

inicjatyw spo³ecznych,
   5)   przyjmowanie corocznych sprawozdañ z dzia³alno�ci

So³tysa i Rady So³eckiej,
   6)   konsultowanie projektu i zmian Statutu So³ectwa.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, przynajmniej raz w roku.

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w
formie uchwa³.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym,  za wyj¹tkiem przypad-
ku, o którym mowa w § 4.

3. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni
na 7 dni wcze�niej mieszkañcy wsi oraz Wójt Gminy.

4. Zawiadomienie powinno zawieraæ informacje o termi-
nie, godzinie i miejscu Zebrania oraz  tematykê obrad.

5. Zawiadomienie powinno byæ rozplakatowane w miej-
scach zwyczajowo przyjêtych.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicja-
tywy lub na wniosek Rady So³eckiej albo na pisemny wniosek
co najmniej 20 mieszkañców.

2. So³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ Zebranie Wiejskie
tak¿e na wniosek organów Gminy w ustalonym terminie.

Organ Gminy wnioskuj¹cy zwo³anie Zebrania jest zobo-
wi¹zany podaæ temat na 10 dni przed terminem Zebrania.

3. W razie nie zwo³ania Zebrania przez So³tysa w przy-
padku, o którym mowa w ust. 2, Zebranie zwo³uje Wójt.

§ 13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys,
chyba ¿e Zebranie wybierze innego   przewodnicz¹cego obrad.

2. Z przebiegu Zebrania sporz¹dza siê protokó³, do któ-
rego do³¹cza siê listê obecno�ci   uczestników Zebrania.

3. Protokó³ z Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy Zebra-
nia i protokolant.

4. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy obrad.

§ 14. 1. Uchwa³y Zebrania sprzeczne z prawem, Statutem
Gminy i Statutem So³ectwa s¹ niewa¿ne.

2. Niewa¿no�æ uchwa³ w ca³o�ci lub czê�ci stwierdza Rada
i powiadamia o tym So³ectwo,  podaj¹c równocze�nie tre�æ roz-
strzygniêcia do publicznej wiadomo�ci przez rozplakatowanie
na terenie So³ectwa.

§ 15. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami So³ectwa, realizacja uchwa³   Zebrania Wiejskiego
oraz wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Sta-
tutem.

2. W szczególno�ci do So³tysa nale¿y:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami Gminy,
3) organizowanie Zebrañ Wiejskich,
4) og³aszanie przez rozplakatowanie uchwa³ Zebrania

Wiejskiego, zarz¹dzeñ i komunikatów Wójta oraz uchwa³ Rady,
5) przekazywanie Wójtowi protoko³ów i uchwa³ z Zebrañ

Wiejskich w terminie 7 dni od odbycia Zebrania,
6) ³agodzenie konfliktów s¹siedzkich,
7) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych

i klêsk ¿ywio³owych,
8) udzielanie pomocy podró¿nym i turystom,
9) wykonywanie bie¿¹cego zarz¹du mieniem komunalnym,
10) udzia³ w naradach so³tysów zwo³ywanych przez Wójta,
11) sk³adanie sprawozdañ rocznych z dzia³alno�ci So³ty-

sa i Rady So³eckiej w terminie do koñca pierwszego kwarta³u
roku nastêpnego.

§ 16. 1. Rada So³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.
2. Ilo�ciowy sk³ad Rady So³eckiej ustala zebranie wyborcze.
3. Rada So³ecka wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.

§ 17. Rada So³ecka pe³ni funkcjê pomocniczo-doradcz¹
So³tysa, w szczególno�ci organizuje imprezy wiejskie w dzie-
dzinie kultury, sportu i wypoczynku.

Rozdzia³ V
Zakres zadañ So³ectwa

§ 18. 1. Do zakresu dzia³ania samorz¹du So³ectwa nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu   miejscowym, nie za-
strze¿one ustawami oraz uchwa³ami Rady na rzecz innych pod-
miotów.

2. Do zadañ samorz¹du So³ectwa nale¿y w szczególno-
�ci:

1) dzia³anie na rzecz godzenia interesów partykularnych z
interesem wspólnym i konieczno�ci¹ zachowania istniej¹cych
warto�ci przyrodniczych i spo³ecznych,

2) dzia³anie na rzecz rozwoju So³ectwa z uwzglêdnieniem
uk³adu osadniczego, jego funkcji rolniczej, turystyczno-wypoczyn-
kowej, sakralnej oraz poprawy stanu �rodowiska naturalnego,

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym So³ectwa wszystkich uczestników jego spo³eczno�ci,

4) reprezentowanie interesu spo³eczno�ci so³eckiej i jej
uczestników wzglêdem organów Gminy, organów administracji
publicznej i innych podmiotów ¿ycia publicznego,
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5) organizowanie zbiorowej dzia³alno�ci uczestników spo-
³eczno�ci So³ectwa w sprawach publicznych.

§ 19. 1. So³ectwo uczestniczy w podejmowaniu przez or-
gany Gminy rozstrzygniêæ prawnych i  administracyjnych dotycz¹-
cych So³ectwa.

2. So³ectwo jest zobowi¹zane udzieliæ odpowiedzi na kie-
rowane do niego zapytania w terminie  14 dni od dnia dorêcze-
nia stosownego pisma So³tysowi.

Rozdzia³ VI
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alno�ci¹

organów So³ectwa

§ 20.  Rada kontroluje dzia³alno�æ organów So³ectwa.

§ 21. Wójt sprawuje kontrolê w zakresie przestrzegania
postanowieñ Statutu So³ectwa.

§ 22. Zebranie Wiejskie kontroluje So³tysa i Radê So³ec-
k¹ poprzez przyjmowanie corocznych sprawozdañ z ich dzia³al-
no�ci.

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 23. Zmiany Statutu dokonywane s¹ na zasadach i try-
bie dla jego uchwalenia.

Na podstawie art.35 ust.1 i art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz.1591;  2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806), Rada Gminy Komprachci-
ce uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Nadaje siê Statut So³ectwu Domecko, stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kom-
prachcice.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/147/1994 Rady Gminy
Komprachcice z dnia 21 kwietnia 1994 r. w sprawie nadania
Statutów So³ectwom Gminy Komprachcice.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz rozplakatowaniu obwieszczeñ na
terenie So³ectwa Domecko.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Leonard Pietruszka

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/48/2003

Rady Gminy Komprachcice
z dnia 29 maja 2003 r.

S T A T U T    S O £ E C T W A
D O M E C K O

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
1)So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Domecko,
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 Uchwa³a Nr V/48/2003
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie nadania Statutu So³ectwu Domecko.

2)Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Kom-
prachcice,

3)Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Kom-
prachcice,

4)Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa
Domecko,

5)Organach Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gmi-
ny Komprachcice i Wójta Gminy Komprachcice.

Rozdzia³ II
Nazwa i obszar So³ectwa

§ 2. So³ectwo Domecko jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gmi-
ny Komprachcice i obejmuje obszar  734,20 ha.

§ 3. 1. Uczestnikami spo³eczno�ci samorz¹dowej So-
³ectwa s¹ jego stali mieszkañcy, którym   przys³uguje czynne i
bierne prawo wyborcze.

Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego okre-
�la siê wed³ug przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw.

2. Samorz¹d So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów
prawa a w szczególno�ci:

1)ustawy o samorz¹dzie gminnym,
2)Statutu Gminy Komprachcice,
3)postanowieñ niniejszego Statutu.
3. So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej. W obrocie cy-

wilno-prawnym w zakresie mienia  komunalnego So³ectwo mo¿e
wystêpowaæ tylko za po�rednictwem organów Gminy.

Rozdzia³ III
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów So³tysa i Rady

So³eckiej

§ 4. Tryb i zasady wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
okre�la ustawa o samorz¹dzie gminnym oraz niniejszy Statut.

§ 5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest obecno�æ na  zebraniu wyborczym
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co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So-
³ectwa.

2. O ile w wyznaczonym pierwszym terminie nie uzyskano
niezbêdnego quorum, wybory w   drugim terminie (pó³ godziny
po pierwszym terminie) mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglê-
du  na liczbê obecnych na zebraniu.

3. Tryb zwo³ywania zebrania wyborczego okre�la § 11 ust.3-5
Statutu.

§ 6. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do  g³osowania bezpo�rednio w
trakcie zebrania wyborczego.

2. Kandydatury przyjmuje Komisja Skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków zebrania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandydata
wyra¿ona w czasie obrad zebrania   albo na pi�mie przed zebra-
niem wyborczym.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoj¹ kandydaturê.

5. Komisja Skrutacyjna obja�nia zebranym sposób g³o-
sowania i przeprowadza g³osowanie za  pomoc¹ kart ostem-
plowanych pieczêci¹ So³ectwa.

6. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c   wyniki g³osowania.

7. W przypadku uzyskania równej ilo�ci g³osów przez dwóch
kandydatów, g³osowanie powtarza siê.

8. Umieszczone w zamkniêtej, opisanej i opieczêtowanej
kopercie karty z oddanymi g³osami i   protokó³ Komisji Skrutacyj-
nej z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z zebrania.

§ 7. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od dnia wyboru.

§ 8. Odwo³anie So³tysa lub Rady So³eckiej albo poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego.

§ 9. Obs³ugê zebrania wyborczego prowadzi wyznaczony
przez Wójta pracownik Urzêdu Gminy Komprachcice.

Rozdzia³ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañ-
cy So³ectwa uprawnieni do g³osowania.

2. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszystkich
sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

3. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1)wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³anie,
2)opiniowanie sposobu korzystania z mienia komunal-

nego,
3)okre�lenie celów wydatkowania �rodków w³asnych So-

³ectwa,
4)decydowanie o podejmowaniu czynów spo³ecznych --

inicjatyw spo³ecznych,
5)   przyjmowanie corocznych sprawozdañ z dzia³alno�ci

So³tysa i Rady So³eckiej,
6)   konsultowanie projektu i zmian Statutu So³ectwa.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, przynajmniej raz w roku.

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w
formie uchwa³.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym,  za wyj¹tkiem przypad-
ku, o którym mowa w § 4.

3. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni na
7 dni wcze�niej mieszkañcy wsi oraz  Wójt Gminy.

4. Zawiadomienie powinno zawieraæ informacje o termi-
nie, godzinie i miejscu Zebrania oraz   tematykê obrad.

5.Zawiadomienie powinno byæ rozplakatowane w miej-
scach zwyczajowo przyjêtych.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicja-
tywy lub na wniosek Rady So³eckiej albo na pisemny wniosek
co najmniej 20 mieszkañców.

2.So³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ Zebranie Wiejskie tak-
¿e na wniosek organów Gminy w ustalonym terminie. Organ
Gminy wnioskuj¹cy zwo³anie Zebrania jest zobowi¹zany podaæ
temat na 10 dni przed  terminem Zebrania.

3. W razie nie zwo³ania Zebrania przez So³tysa w przy-
padku, o którym mowa w ust. 2, Zebranie  zwo³uje Wójt.

§ 13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys, chyba ¿e Zebranie wybierze innego   przewodnicz¹cego ob-
rad.

2. Z przebiegu Zebrania sporz¹dza siê protokó³, do któ-
rego do³¹cza siê listê obecno�ci   uczestników Zebrania.

3. Protokó³ z Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy Ze-bra-
nia i protokolant.

4. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy obrad.

§ 14. 1. Uchwa³y Zebrania sprzeczne z prawem, Statutem
Gminy i Statutem So³ectwa s¹ niewa¿ne.

2. Niewa¿no�æ uchwa³ w ca³o�ci lub czê�ci stwierdza Rada
i powiadamia o tym So³ectwo,   podaj¹c równocze�nie tre�æ
rozstrzygniêcia do publicznej wiadomo�ci przez rozplakatowa-
nie na terenie So³ectwa.

§ 15. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami So³ectwa, realizacja uchwa³  Zebrania Wiejskiego
oraz wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Sta-
tutem.

2. W szczególno�ci do So³tysa nale¿y:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami Gminy,
3) organizowanie Zebrañ Wiejskich,
4) og³aszanie przez rozplakatowanie uchwa³ Zebrania

Wiejskiego, zarz¹dzeñ i komunikatów Wójta oraz uchwa³ Rady,
5) przekazywanie Wójtowi protoko³ów i uchwa³ z Zebrañ

Wiejskich w terminie 7 dni od odbycia Zebrania,
6) ³agodzenie konfliktów s¹siedzkich,
7) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych

i klêsk ¿ywio³owych,
8) udzielanie pomocy podró¿nym i turystom,
9) wykonywanie bie¿¹cego zarz¹du mieniem komunal-

nym,
10) udzia³ w naradach so³tysów zwo³ywanych przez Wójta,
11) sk³adanie sprawozdañ rocznych z dzia³alno�ci So³ty-

sa i Rady So³eckiej w terminie do koñca pierwszego kwarta³u
roku nastêpnego.

§ 16. 1. Rada So³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.

2. Ilo�ciowy sk³ad Rady So³eckiej ustala zebranie wyborcze.

3. Rada So³ecka wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.

§ 17. Rada So³ecka pe³ni funkcjê pomocniczo-doradcz¹
So³tysa, w szczególno�ci organizuje imprezy wiejskie w dzie-
dzinie kultury, sportu i wypoczynku.
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Rozdzia³ V
Zakres zadañ So³ectwa

§ 18. 1. Do zakresu dzia³ania samorz¹du So³ectwa nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu   miejscowym, nie zastrze-
¿one ustawami oraz uchwa³ami Rady na rzecz innych podmiotów.

2. Do zadañ samorz¹du So³ectwa nale¿y w szczególno�ci:
1) dzia³anie na rzecz godzenia interesów partykularnych z

interesem wspólnym i konieczno�ci¹ zachowania istniej¹cych
warto�ci przyrodniczych i spo³ecznych,

2) dzia³anie na rzecz rozwoju So³ectwa z uwzglêdnieniem
uk³adu osadniczego, jego funkcji rolniczej, turystyczno-wypoczyn-
kowej, sakralnej oraz poprawy stanu �rodowiska naturalnego,

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym So³ectwa wszystkich uczestników jego spo³eczno�ci,

4) reprezentowanie interesu spo³eczno�ci so³eckiej i jej
uczestników wzglêdem organów Gminy, organów administracji
publicznej i innych podmiotów ¿ycia publicznego,

5) organizowanie zbiorowej dzia³alno�ci uczestników spo-
³eczno�ci So³ectwa w sprawach publicznych.

§ 19. 1. So³ectwo uczestniczy w podejmowaniu przez or-
gany Gminy rozstrzygniêæ prawnych i  administracyjnych doty-
cz¹cych So³ectwa.

2. So³ectwo jest zobowi¹zane udzieliæ odpowiedzi na kie-
rowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia dorêcze-
nia stosownego pisma So³tysowi.

Rozdzia³ VI
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alno�ci¹

organów So³ectwa

§ 20.  Rada kontroluje dzia³alno�æ organów So³ectwa.

§ 21. Wójt sprawuje kontrolê w zakresie przestrzegania
postanowieñ Statutu So³ectwa.

§ 22. Zebranie Wiejskie kontroluje So³tysa i Radê So³ec-
k¹ poprzez przyjmowanie corocznych sprawozdañ z ich dzia³al-
no�ci.

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 23. Zmiany Statutu dokonywane s¹ na zasadach i trybie
dla jego uchwalenia.

Na podstawie art.35 ust.1 i art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz.1591;  2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806), Rada Gminy Komprachci-
ce uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Nadaje siê Statut So³ectwu Dziekañstwo, stanowi¹-
cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kom-
prachcice.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/147/1994 Rady Gminy
Komprachcice z dnia 21 kwietnia 1994 r. w sprawie nadania
Statutów So³ectwom Gminy Komprachcice.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz rozplakatowaniu obwiesz-
czeñ na terenie So³ectwa Dziekañstwo.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

      Leonard Pietruszka
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 Uchwa³a Nr V/49/2003
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie nadania Statutu So³ectwu Dziekañstwo.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/49/2003

Rady Gminy Komprachcice
z dnia 29 maja 2003 r.

S T A T U T
S O £ E C T W A   D Z I E K A Ñ S T W O

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
1)So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Dziekañ-

stwo,
2)Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Kom-

prachcice,
3)Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Kom-

prachcice,
4)Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa Dzie-

kañstwo,
5)Organach Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gmi-

ny Komprachcice i Wójta Gminy Komprachcice.

Rozdzia³ II
Nazwa i obszar So³ectwa

§ 2. So³ectwo Dziekañstwo jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Komprachcice i obejmuje obszar  127,50 ha.
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§ 3. 1. Uczestnikami spo³eczno�ci samorz¹dowej So³ec-
twa s¹ jego stali mieszkañcy, którym   przys³uguje czynne i bier-
ne prawo wyborcze.

Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego okre-
�la siê wed³ug przepisów ustawy -   Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw.

2. Samorz¹d So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów
prawa a w szczególno�ci:

1)ustawy o samorz¹dzie gminnym,
2)Statutu Gminy Komprachcice,
3)postanowieñ niniejszego Statutu.
3. So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej. W obrocie

cywilno-prawnym w zakresie mienia  komunalnego So³ectwo
mo¿e wystêpowaæ tylko za po�rednictwem organów Gminy.

Rozdzia³ III
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów So³tysa i Rady

So³eckiej

§ 4. Tryb i zasady wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
okre�la ustawa o samorz¹dzie gminnym oraz niniejszy Statut.

§ 5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest obecno�æ na   zebraniu wyborczym co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So-
³ectwa.

2. O ile w wyznaczonym pierwszym terminie nie uzyskano
niezbêdnego quorum, wybory w   drugim terminie (pó³ godziny
po pierwszym terminie) mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglê-
du  na liczbê obecnych na zebraniu.

3. Tryb zwo³ywania zebrania wyborczego okre�la § 11 ust.3-
5 Statutu.

§ 6. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do   g³osowania bezpo�rednio w
trakcie zebrania wyborczego.

2. Kandydatury przyjmuje Komisja Skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków zebrania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandydata
wyra¿ona w czasie obrad zebrania   albo na pi�mie przed zebra-
niem wyborczym.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoj¹ kandydaturê.

5. Komisja Skrutacyjna obja�nia zebranym sposób g³o-
sowania i przeprowadza g³osowanie za  pomoc¹ kart ostem-
plowanych pieczêci¹ So³ectwa.

6. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c   wyniki g³osowania.

7. W przypadku uzyskania równej ilo�ci g³osów przez dwóch
kandydatów, g³osowanie powtarza siê.

8. Umieszczone w zamkniêtej, opisanej i opieczêtowanej
kopercie karty z oddanymi g³osami i   protokó³ Komisji Skrutacyj-
nej z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z zebrania.

§ 7. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od dnia wyboru.

§ 8. Odwo³anie So³tysa lub Rady So³eckiej albo poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego.

§ 9. Obs³ugê zebrania wyborczego prowadzi wyznaczony
przez Wójta pracownik Urzêdu Gminy Komprachcice.

Rozdzia³ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañ-
cy So³ectwa uprawnieni do g³osowania.

2. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszystkich
sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

3. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³anie,
2) opiniowanie sposobu korzystania z mienia komunal-

nego,
3) okre�lenie celów wydatkowania �rodków w³asnych

So³ectwa,
4) decydowanie o podejmowaniu czynów spo³ecznych -

inicjatyw spo³ecznych,
   5)   przyjmowanie corocznych sprawozdañ z dzia³alno�ci

So³tysa i Rady So³eckiej,
   6)   konsultowanie projektu i zmian Statutu So³ectwa.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, przynajmniej raz w roku.

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w
formie uchwa³.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, za wyj¹tkiem przypadku,
o którym mowa w § 4.

3. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni
na 7 dni wcze�niej mieszkañcy wsi oraz Wójt Gminy.

4. Zawiadomienie powinno zawieraæ informacje o termi-
nie, godzinie i miejscu Zebrania oraz    tematykê obrad.

5. Zawiadomienie powinno byæ rozplakatowane w miej-
scach zwyczajowo przyjêtych.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicja-
tywy lub na wniosek Rady So³eckiej albo na pisemny wniosek
co najmniej 20 mieszkañców.

2. So³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ Zebranie Wiejskie tak-
¿e na wniosek organów Gminy w ustalonym terminie.

Organ Gminy wnioskuj¹cy zwo³anie Zebrania jest zobo-
wi¹zany podaæ temat na 10 dni przed terminem Zebrania.

3. W razie nie zwo³ania Zebrania przez So³tysa w przy-
padku, o którym mowa w ust. 2, Zebranie zwo³uje Wójt.

§ 13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys, chyba ¿e Zebranie wybierze innego   przewodnicz¹cego ob-
rad.

2. Z przebiegu Zebrania sporz¹dza siê protokó³, do któ-
rego do³¹cza siê listê obecno�ci  uczestników Zebrania.

3. Protokó³ z Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy Zebra-
nia i protokolant.

4. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy obrad.

§ 14. 1. Uchwa³y Zebrania sprzeczne z prawem, Statutem
Gminy i Statutem So³ectwa s¹ niewa¿ne.

2. Niewa¿no�æ uchwa³ w ca³o�ci lub czê�ci stwierdza Rada
i powiadamia o tym So³ectwo, podaj¹c równocze�nie tre�æ roz-
strzygniêcia do publicznej wiadomo�ci przez rozplakatowanie
na terenie So³ectwa.

§ 15. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami So³ectwa, realizacja uchwa³  Zebrania Wiejskiego
oraz wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Sta-
tutem.

2. W szczególno�ci do So³tysa nale¿y:
1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami Gminy,
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3) organizowanie Zebrañ Wiejskich,
4) og³aszanie przez rozplakatowanie uchwa³ Zebrania

Wiejskiego, zarz¹dzeñ i komunikatów Wójta oraz uchwa³ Rady,
5) przekazywanie Wójtowi protoko³ów i uchwa³ z Zebrañ

Wiejskich w terminie 7 dni od odbycia Zebrania,
6) ³agodzenie konfliktów s¹siedzkich,
7) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych

i klêsk ¿ywio³owych,
8) udzielanie pomocy podró¿nym i turystom,
9) wykonywanie bie¿¹cego zarz¹du mieniem komunalnym,
10) udzia³ w naradach so³tysów zwo³ywanych przez Wójta,
11) sk³adanie sprawozdañ rocznych z dzia³alno�ci So³ty-

sa i Rady So³eckiej w terminie do koñca pierwszego kwarta³u
roku nastêpnego.

§ 16. 1. Rada So³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.
2. Ilo�ciowy sk³ad Rady So³eckiej ustala zebranie wyborcze.
3. Rada So³ecka wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.

§ 17. Rada So³ecka pe³ni funkcjê pomocniczo-doradcz¹
So³tysa, w szczególno�ci organizuje imprezy wiejskie w dzie-
dzinie kultury, sportu i wypoczynku.

Rozdzia³ V
Zakres zadañ So³ectwa

§ 18. 1. Do zakresu dzia³ania samorz¹du So³ectwa nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu   miejscowym, nie za-
strze¿one ustawami oraz uchwa³ami Rady na rzecz innych pod-
miotów.

2. Do zadañ samorz¹du So³ectwa nale¿y w szczególno�ci:
 1) dzia³anie na rzecz godzenia interesów partykularnych z

interesem wspólnym i konieczno�ci¹ zachowania istniej¹cych
warto�ci przyrodniczych i spo³ecznych,

2)   dzia³anie na rzecz rozwoju So³ectwa z uwzglêdnieniem
uk³adu osadniczego, jego funkcji rolniczej, turystyczno-wypoczyn-
kowej, sakralnej oraz poprawy stanu �rodowiska naturalnego,

3)  tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym So³ectwa wszystkich uczestników jego spo³eczno�ci,

4)  reprezentowanie interesu spo³eczno�ci so³eckiej i jej
uczestników wzglêdem organów Gminy, organów administracji
publicznej i innych podmiotów ¿ycia publicznego,

5) organizowanie zbiorowej dzia³alno�ci uczestników spo-
³eczno�ci So³ectwa w sprawach publicznych.

§ 19. 1. So³ectwo uczestniczy w podejmowaniu przez or-
gany Gminy rozstrzygniêæ prawnych i   administracyjnych doty-
cz¹cych So³ectwa.

2. So³ectwo jest zobowi¹zane udzieliæ odpowiedzi na kie-
rowane do niego zapytania w terminie  14 dni od dnia dorêcze-
nia stosownego pisma So³tysowi.

Rozdzia³ VI
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alno�ci¹

organów So³ectwa

§ 20.  Rada kontroluje dzia³alno�æ organów So³ectwa.

§ 21. Wójt sprawuje kontrolê w zakresie przestrzegania
postanowieñ Statutu So³ectwa.

§ 22. Zebranie Wiejskie kontroluje So³tysa i Radê So³eck¹ po-
przez przyjmowanie corocznych sprawozdañ z ich dzia³alno�ci.

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 23. Zmiany Statutu dokonywane s¹ na zasadach i trybie
dla jego uchwalenia.

Na podstawie art.35 ust.1 i art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz.1591;  2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806), Rada Gminy Komprachci-
ce uchwala,co nastêpuje:

§ 1. Nadaje siê Statut So³ectwu Ochodze, stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kom-
prachcice.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/147/1994 Rady Gminy
Komprachcice z dnia 21 kwietnia 1994 r. w sprawie nadania
Statutów So³ectwom Gminy Komprachcice.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz rozplakatowaniu obwiesz-
czeñ na terenie So³ectwa Ochodze.
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w sprawie nadania Statutu So³ectwu Ochodze.

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

Przewodnicz¹cy
 Rady Gminy

      Leonard Pietruszka

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/50/2003

Rady Gminy Komprachcice
z dnia 29 maja 2003 r.

S T A T U T    S O £ E C T W A
O C H O D Z E

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
1)So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Ochodze,
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2)Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Kom-
prachcice,

3)Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Kom-
prachcice,

4)Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa Ocho-
dze,

5)Organach Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gmi-
ny Komprachcice i Wójta Gminy Komprachcice.

Rozdzia³ II
Nazwa i obszar So³ectwa

§ 2. So³ectwo Ochodze jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Komprachcice i obejmuje obszar  1.151,29 ha.

§ 3. 1. Uczestnikami spo³eczno�ci samorz¹dowej So³ec-
twa s¹ jego stali mieszkañcy, którym   przys³uguje czynne i bier-
ne prawo wyborcze.

Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego okre-
�la siê wed³ug przepisów ustawy -   Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw.

2. Samorz¹d So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów
prawa a w szczególno�ci:

1)ustawy o samorz¹dzie gminnym,
2)Statutu Gminy Komprachcice,
3)postanowieñ niniejszego Statutu.
3. So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej. W obrocie

cywilno-prawnym w zakresie mienia   komunalnego So³ectwo
mo¿e wystêpowaæ tylko za po�rednictwem organów gminy.

Rozdzia³ III
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów So³tysa i Rady

So³eckiej

§ 4. Tryb i zasady wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³ec-
kiej okre�la ustawa o samorz¹dzie gminnym oraz niniejszy Statut.

§ 5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest obecno�æ na   zebraniu wyborczym co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So-
³ectwa.

2. O ile w wyznaczonym pierwszym terminie nie uzyskano
niezbêdnego quorum, wybory w   drugim terminie (pó³ godziny
po pierwszym terminie) mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglê-
du  na liczbê obecnych na zebraniu.

3. Tryb zwo³ywania zebrania wyborczego okre�la § 11 ust.3-5
Statutu.

§ 6. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do  g³osowania bezpo�rednio w
trakcie zebrania wyborczego.

2. Kandydatury przyjmuje Komisja Skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków zebrania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandydata
wyra¿ona w czasie obrad zebrania    albo na pi�mie przed zebra-
niem wyborczym.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoj¹ kandydaturê.

5. Komisja Skrutacyjna obja�nia zebranym sposób g³o-
sowania i przeprowadza g³osowanie za  pomoc¹ kart ostem-
plowanych pieczêci¹ So³ectwa.

6. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c  wyniki g³osowania.

7. W przypadku uzyskania równej ilo�ci g³osów przez dwóch
kandydatów, g³osowanie powtarza  siê.

8. Umieszczone w zamkniêtej, opisanej i opieczêtowanej
kopercie karty z oddanymi g³osami i   protokó³ Komisji Skrutacyj-
nej z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z zebrania.

§ 7. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od dnia wyboru.

§ 8. Odwo³anie So³tysa lub Rady So³eckiej albo poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego.

§ 9. Obs³ugê zebrania wyborczego prowadzi wyznaczony
przez Wójta pracownik Urzêdu Gminy Komprachcice.

Rozdzia³ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañ-
cy So³ectwa uprawnieni do g³osowania.

2. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszystkich
sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

3. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1)wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³anie,
2)opiniowanie sposobu korzystania z mienia komunal-

nego,
3)okre�lenie celów wydatkowania �rodków w³asnych So-

³ectwa,
4)decydowanie o podejmowaniu czynów spo³ecznych -

inicjatyw spo³ecznych,
5)   przyjmowanie corocznych sprawozdañ z dzia³alno�ci

So³tysa i Rady So³eckiej,
 6)   konsultowanie projektu i zmian Statutu So³ectwa.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, przynajmniej raz w roku.

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w
formie uchwa³.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym,  za wyj¹tkiem przypad-
ku, o którym mowa w § 4.

3. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni
na 7 dni wcze�niej mieszkañcy wsi oraz  Wójt Gminy.

4. Zawiadomienie powinno zawieraæ informacje o termi-
nie, godzinie i miejscu Zebrania oraz tematykê obrad.

5. Zawiadomienie powinno byæ rozplakatowane w miej-
scach zwyczajowo przyjêtych.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicja-
tywy lub na wniosek Rady So³eckiej albo na pisemny wniosek
co najmniej 20 mieszkañców.

 2. So³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ Zebranie Wiejskie tak¿e
na wniosek organów Gminy w ustalonym terminie.

Organ Gminy wnioskuj¹cy zwo³anie Zebrania jest zobo-
wi¹zany podaæ temat na 10 dni przed terminem Zebrania.

3. W razie nie zwo³ania Zebrania przez So³tysa w przy-
padku, o którym mowa w ust. 2, Zebranie zwo³uje Wójt.

§ 13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys, chyba ¿e Zebranie wybierze innego   przewodnicz¹cego ob-
rad.

2. Z przebiegu Zebrania sporz¹dza siê protokó³, do któ-
rego do³¹cza siê listê obecno�ci   uczestników Zebrania.

3. Protokó³ z Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy Zebra-
nia i protokolant.

4. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy obrad.
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§ 14. 1. Uchwa³y Zebrania sprzeczne z prawem, Statutem
Gminy i Statutem So³ectwa s¹ niewa¿ne.

2. Niewa¿no�æ uchwa³ w ca³o�ci lub czê�ci stwierdza Rada
i powiadamia o tym So³ectwo,  podaj¹c równocze�nie tre�æ roz-
strzygniêcia do publicznej wiadomo�ci przez rozplakatowanie
na terenie So³ectwa.

§ 15. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami So³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statu-
tem.

2. W szczególno�ci do So³tysa nale¿y:
1)reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2)utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami Gminy,
3)organizowanie Zebrañ Wiejskich,
4)og³aszanie przez rozplakatowanie uchwa³ Zebrania Wiej-

skiego, zarz¹dzeñ i komunikatów Wójta oraz uchwa³ Rady,
5)przekazywanie Wójtowi protoko³ów i uchwa³ z Zebrañ

Wiejskich w terminie 7 dni od odbycia Zebrania,
6)³agodzenie konfliktów s¹siedzkich,
7)kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i

klêsk ¿ywio³owych,
8)udzielanie pomocy podró¿nym i turystom,
9)wykonywanie bie¿¹cego zarz¹du mieniem komunalnym,
10)dzia³ w naradach so³tysów zwo³ywanych przez Wójta,
11)sk³adanie sprawozdañ rocznych z dzia³alno�ci So³ty-

sa i Rady So³eckiej w terminie do koñca pierwszego kwarta³u
roku nastêpnego.

§ 16.1. Rada So³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.
2. Ilo�ciowy sk³ad Rady So³eckiej ustala zebranie wyborcze.
3. Rada So³ecka wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.

§ 17. Rada So³ecka pe³ni funkcjê pomocniczo-doradcz¹
So³tysa, w szczególno�ci organizuje imprezy wiejskie w dzie-
dzinie kultury, sportu i wypoczynku.

Rozdzia³ V
Zakres zadañ So³ectwa

§ 18. 1. Do zakresu dzia³ania samorz¹du So³ectwa nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu   miejscowym, nie za-

strze¿one ustawami oraz uchwa³ami Rady na rzecz innych pod-
miotów.

2. Do zadañ samorz¹du So³ectwa nale¿y w szczególno�ci:
1)  dzia³anie na rzecz godzenia interesów partykularnych z

interesem wspólnym i konieczno�ci¹ zachowania istniej¹cych
warto�ci przyrodniczych i spo³ecznych,

2) dzia³anie na rzecz rozwoju So³ectwa z uwzglêdnieniem
uk³adu osadniczego, jego funkcji rolniczej, turystyczno-wypoczyn-
kowej, sakralnej oraz poprawy stanu �rodowiska naturalnego,

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym So³ectwa wszystkich uczestników jego spo³eczno�ci,

4) reprezentowanie interesu spo³eczno�ci so³eckiej i jej
uczestników wzglêdem organów Gminy, organów administracji
publicznej i innych podmiotów ¿ycia publicznego,

5) organizowanie zbiorowej dzia³alno�ci uczestników spo-
³eczno�ci So³ectwa w sprawach publicznych.

§ 19. 1. So³ectwo uczestniczy w podejmowaniu przez or-
gany Gminy rozstrzygniêæ prawnych i    administracyjnych doty-
cz¹cych So³ectwa.

2. So³ectwo jest zobowi¹zane udzieliæ odpowiedzi na kie-
rowane do niego zapytania w terminie   14 dni od dnia dorêcze-
nia stosownego pisma So³tysowi.

Rozdzia³ VI
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alno�ci¹

organów So³ectwa

§ 20.  Rada kontroluje dzia³alno�æ organów So³ectwa.

§ 21. Wójt sprawuje kontrolê w zakresie przestrzegania
postanowieñ Statutu So³ectwa.

§ 22. Zebranie Wiejskie kontroluje So³tysa i Radê So³ec-
k¹ poprzez przyjmowanie corocznych sprawozdañ z ich dzia³al-
no�ci.

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 23. Zmiany Statutu dokonywane s¹ na zasadach i trybie
dla jego uchwalenia.

Na podstawie art.35 ust.1 i art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz.1591;  2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806), Rada Gminy Komprachci-
ce uchwala ,co nastêpuje:

§ 1. Nadaje siê Statut So³ectwu Osiny, stanowi¹cy za-
³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kom-
prachcice.
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w sprawie nadania Statutu So³ectwu Osiny.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/147/1994 Rady Gminy
Komprachcice z dnia 21 kwietnia 1994 r. w sprawie nadania
Statutów So³ectwom Gminy Komprachcice.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz rozplakatowaniu obwiesz-
czeñ na terenie So³ectwa Osiny.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

      Leonard Pietruszka
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/51/2003

Rady Gminy Komprachcice
z dnia 29 maja 2003 r.

S T A T U T    S O £ E C T W A
O S I N Y

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
1)So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Osiny,
2)Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Kom-

prachcice,
3)Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Kom-

prachcice,
4)Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa Osiny,
5)Organach Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gmi-

ny Komprachcice i Wójta Gminy Komprachcice.

Rozdzia³ II
Nazwa i obszar So³ectwa

§ 2. So³ectwo Osiny jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Komprachcice i obejmuje obszar  124,98 ha.

§ 3. 1. Uczestnikami spo³eczno�ci samorz¹dowej So³ec-
twa s¹ jego stali mieszkañcy, którym  przys³uguje czynne i bier-
ne prawo wyborcze.

    Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego
okre�la siê wed³ug przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

2. Samorz¹d So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów
prawa a w szczególno�ci:

1)ustawy o samorz¹dzie gminnym,
2)Statutu Gminy Komprachcice,
3)postanowieñ niniejszego Statutu.
3. So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej. W obrocie

cywilno-prawnym w zakresie mienia   komunalnego So³ectwo
mo¿e wystêpowaæ tylko za po�rednictwem organów Gminy.

Rozdzia³ III
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów So³tysa i Rady

So³eckiej

§ 4. Tryb i zasady wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³ec-
kiej okre�la ustawa o samorz¹dzie gminnym oraz niniejszy Statut.

§ 5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest obecno�æ na    zebraniu wyborczym co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So-
³ectwa.

2. O ile w wyznaczonym pierwszym terminie nie uzyskano
niezbêdnego quorum, wybory w    drugim terminie (pó³ godziny
po pierwszym terminie) mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglê-
du na liczbê obecnych na zebraniu.

3. Tryb zwo³ywania zebrania wyborczego okre�la § 11 ust.3-5
Statutu.

§ 6. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do   g³osowania bezpo�rednio w
trakcie zebrania wyborczego.

2. Kandydatury przyjmuje Komisja Skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków zebrania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandydata
wyra¿ona w czasie obrad zebrania   albo na pi�mie przed zebra-
niem wyborczym.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoj¹ kandydaturê.

5. Komisja Skrutacyjna obja�nia zebranym sposób g³o-
sowania i przeprowadza g³osowanie za    pomoc¹ kart ostem-
plowanych pieczêci¹ So³ectwa.

6. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c   wyniki g³osowania.

7. W przypadku uzyskania równej ilo�ci g³osów przez dwóch
kandydatów, g³osowanie powtarza  siê.

8. Umieszczone w zamkniêtej, opisanej i opieczêtowanej
kopercie karty z oddanymi g³osami i    protokó³ Komisji Skruta-
cyjnej z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z zebrania.

§ 7. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od dnia wyboru.

§ 8. Odwo³anie So³tysa lub Rady So³eckiej albo poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego.

§ 9. Obs³ugê zebrania wyborczego prowadzi wyznaczony
przez Wójta pracownik Urzêdu Gminy Komprachcice.

Rozdzia³ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañ-
cy So³ectwa uprawnieni do g³osowania.

2. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszystkich
sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

3. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³anie,
2) opiniowanie sposobu korzystania z mienia komunal-

nego,
3) okre�lenie celów wydatkowania �rodków w³asnych So-

³ectwa,
4) decydowanie o podejmowaniu czynów spo³ecznych --

inicjatyw spo³ecznych,
5) przyjmowanie corocznych sprawozdañ z dzia³alno�ci

So³tysa i Rady So³eckiej,
 6) konsultowanie projektu i zmian Statutu So³ectwa.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, przynajmniej raz w roku.

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w
formie uchwa³.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym,  za wyj¹tkiem przypad-
ku, o którym mowa w § 4.

3. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni
na 7 dni wcze�niej mieszkañcy wsi oraz  Wójt Gminy.

4. Zawiadomienie powinno zawieraæ informacje o termi-
nie, godzinie i miejscu Zebrania oraz  tematykê obrad.

5. Zawiadomienie powinno byæ rozplakatowane w miej-
scach zwyczajowo przyjêtych.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicja-
tywy lub na wniosek Rady So³eckiej albo na pisemny wniosek
co najmniej 20 mieszkañców.

 2. So³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ Zebranie Wiejskie tak-
¿e na wniosek organów Gminy w ustalonym terminie.

Organ Gminy wnioskuj¹cy zwo³anie Zebrania jest zobo-
wi¹zany podaæ temat na 10 dni przed  terminem Zebrania.
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3. W razie nie zwo³ania Zebrania przez So³tysa w przy-
padku, o którym mowa w ust. 2, Zebranie zwo³uje Wójt.

§ 13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys, chyba ¿e Zebranie wybierze innego   przewodnicz¹cego obrad.

2. Z przebiegu Zebrania sporz¹dza siê protokó³, do któ-
rego do³¹cza siê listê obecno�ci  uczestników Zebrania.

3. Protokó³ z Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy Zebra-
nia i protokolant.

4. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy obrad.

§ 14. 1. Uchwa³y Zebrania sprzeczne z prawem, Statutem
Gminy i Statutem So³ectwa s¹ niewa¿ne.

2. Niewa¿no�æ uchwa³ w ca³o�ci lub czê�ci stwierdza Rada
i powiadamia o tym So³ectwo,  podaj¹c równocze�nie tre�æ roz-
strzygniêcia do publicznej wiadomo�ci przez rozplakatowanie
na terenie So³ectwa.

§ 15. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi spra-
wami So³ectwa, realizacja uchwa³   Zebrania Wiejskiego oraz wykony-
wanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statutem.

2. W szczególno�ci do So³tysa nale¿y:
1)reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2)utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami Gminy,
3)organizowanie Zebrañ Wiejskich,
4)og³aszanie przez rozplakatowanie uchwa³ Zebrania Wiej-

skiego, zarz¹dzeñ i komunikatów Wójta oraz uchwa³ Rady,
5)przekazywanie Wójtowi protoko³ów i uchwa³ z Zebrañ

Wiejskich w terminie 7 dni od odbycia Zebrania,
6)³agodzenie konfliktów s¹siedzkich,
7)kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i

klêsk ¿ywio³owych,
8)udzielanie pomocy podró¿nym i turystom,
9)wykonywanie bie¿¹cego zarz¹du mieniem komunalnym,
10)udzia³ w naradach so³tysów zwo³ywanych przez Wójta,
11)sk³adanie sprawozdañ rocznych z dzia³alno�ci So³ty-

sa i Rady So³eckiej w terminie do koñca pierwszego kwarta³u
roku nastêpnego.

§ 16. 1. Rada So³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.
2. Ilo�ciowy sk³ad Rady So³eckiej ustala zebranie wyborcze.
3. Rada So³ecka wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.

§ 17. Rada So³ecka pe³ni funkcjê pomocniczo-doradcz¹
So³tysa, w szczególno�ci organizuje imprezy wiejskie w dzie-
dzinie kultury, sportu i wypoczynku.

Rozdzia³ V
Zakres zadañ So³ectwa

§ 18. 1. Do zakresu dzia³ania samorz¹du So³ectwa nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu   miejscowym, nie za-
strze¿one ustawami oraz uchwa³ami Rady na rzecz innych pod-
miotów.

2. Do zadañ samorz¹du So³ectwa nale¿y w szczególno�ci:
1) dzia³anie na rzecz godzenia interesów partykularnych z

interesem wspólnym i konieczno�ci¹ zachowania istniej¹cych
warto�ci przyrodniczych i spo³ecznych,

2) dzia³anie na rzecz rozwoju So³ectwa z uwzglêdnieniem
uk³adu osadniczego, jego funkcji rolniczej, turystyczno-wypoczyn-
kowej, sakralnej oraz poprawy stanu �rodowiska naturalnego,

3)  tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym So³ectwa wszystkich uczestników jego spo³eczno�ci,

4) reprezentowanie interesu spo³eczno�ci so³eckiej i jej
uczestników wzglêdem organów Gminy, organów administracji
publicznej i innych podmiotów ¿ycia publicznego,

5)  organizowanie zbiorowej dzia³alno�ci uczestników spo-
³eczno�ci So³ectwa w sprawach publicznych.

§ 19. 1. So³ectwo uczestniczy w podejmowaniu przez or-
gany Gminy rozstrzygniêæ prawnych i  administracyjnych doty-
cz¹cych So³ectwa.

2. So³ectwo jest zobowi¹zane udzieliæ odpowiedzi na kie-
rowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia dorêcze-
nia stosownego pisma So³tysowi.

Rozdzia³ VI
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alno�ci¹

organów So³ectwa

§ 20.  Rada kontroluje dzia³alno�æ organów So³ectwa.

§ 21. Wójt sprawuje kontrolê w zakresie przestrzegania
postanowieñ Statutu So³ectwa.

§ 22. Zebranie Wiejskie kontroluje So³tysa i Radê So³eck¹ po-
przez przyjmowanie corocznych sprawozdañ z ich dzia³alno�ci.

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 23. Zmiany Statutu dokonywane s¹ na zasadach i trybie
dla jego uchwalenia.

Na podstawie art.35 ust.1 i art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz.1591;  2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806), Rada Gminy Komprachci-
ce uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Nadaje siê Statut So³ectwu Polska Nowa Wie�,sta-
nowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
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 Uchwa³a Nr V/52/2003
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie nadania Statutu So³ectwu Polska Nowa Wie�.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kom-
prachcice.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/147/1994 Rady Gminy
Komprachcice z dnia 21 kwietnia 1994 r. w sprawie nadania
Statutów So³ectwom Gminy Komprachcice.
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§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz rozplakatowaniu obwiesz-
czeñ na terenie So³ectwa Polska Nowa Wie�.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

      Leonard Pietruszka

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/52/2003

Rady Gminy Komprachcice
z dnia 29 maja 2003 r.

S T A T U T    S O £ E C T W A
P O L S K A   N O W A   W I E �

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
1)So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Polska

Nowa Wie�,
2)Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Kom-

prachcice,
3)Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Kom-

prachcice,
4)Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa Pol-

ska Nowa Wie�,
5)Organach Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gmi-

ny Komprachcice i Wójta Gminy Komprachcice.

Rozdzia³ II
Nazwa i obszar So³ectwa

§ 2. So³ectwo Polska Nowa Wie� jest jednostk¹ pomoc-
nicz¹ Gminy Komprachcice i obejmuje obszar  1.314,92 ha.

§ 3. 1. Uczestnikami spo³eczno�ci samorz¹dowej So³ec-
twa s¹ jego stali mieszkañcy, którym   przys³uguje czynne i bier-
ne prawo wyborcze.

    Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego
okre�la siê wed³ug przepisów ustawy -   Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

2. Samorz¹d So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów
prawa a w szczególno�ci:

1)ustawy o samorz¹dzie gminnym,
2)Statutu Gminy Komprachcice,
3)postanowieñ niniejszego Statutu.
3. So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej. W obrocie

cywilno-prawnym w zakresie mienia komunalnego So³ectwo
mo¿e wystêpowaæ tylko za po�rednictwem organów Gminy.

Rozdzia³ III
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów So³tysa i Rady

So³eckiej

§ 4. Tryb i zasady wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
okre�la ustawa o samorz¹dzie gminnym oraz niniejszy Statut.

§ 5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest obecno�æ na    zebraniu wyborczym co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So-
³ectwa.

2. O ile w wyznaczonym pierwszym terminie nie uzyskano
niezbêdnego quorum, wybory w   drugim terminie (pó³ godziny
po pierwszym terminie) mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglê-
du  na liczbê obecnych na zebraniu.

3. Tryb zwo³ywania zebrania wyborczego okre�la § 11 ust.3-
5 Statutu.

§ 6. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do   g³osowania bezpo�rednio w
trakcie zebrania wyborczego.

2. Kandydatury przyjmuje Komisja Skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków zebrania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandydata
wyra¿ona w czasie obrad zebrania    albo na pi�mie przed zebra-
niem wyborczym.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoj¹ kandydaturê.

5. Komisja Skrutacyjna obja�nia zebranym sposób g³o-
sowania i przeprowadza g³osowanie za  pomoc¹ kart ostem-
plowanych pieczêci¹ So³ectwa.

6. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c    wyniki g³osowania.

7. W przypadku uzyskania równej ilo�ci g³osów przez dwóch
kandydatów, g³osowanie powtarza  siê.

8. Umieszczone w zamkniêtej, opisanej i opieczêtowanej
kopercie karty z oddanymi g³osami i    protokó³ Komisji Skruta-
cyjnej z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z zebrania.

§ 7. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od dnia wyboru.

§ 8. Odwo³anie So³tysa lub Rady So³eckiej albo poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego.

§ 9.  Obs³ugê zebrania wyborczego prowadzi wyznaczony
przez Wójta pracownik Urzêdu Gminy Komprachcice.

Rozdzia³ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañ-
cy So³ectwa uprawnieni do g³osowania.

2. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszystkich
sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

3. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³anie,
2) opiniowanie sposobu korzystania z mienia komunal-

nego,
3) okre�lenie celów wydatkowania �rodków w³asnych So-

³ectwa,
4) decydowanie o podejmowaniu czynów spo³ecznych -

inicjatyw spo³ecznych,
5) przyjmowanie corocznych sprawozdañ z dzia³alno�ci

So³tysa i Rady So³eckiej,
6) konsultowanie projektu i zmian Statutu So³ectwa.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, przynajmniej raz w roku.

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w
formie uchwa³.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym,  za wyj¹tkiem przypad-
ku, o którym mowa w § 4.

3. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni
na 7 dni wcze�niej mieszkañcy wsi oraz  Wójt Gminy.
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4. Zawiadomienie powinno zawieraæ informacje o termi-
nie, godzinie i miejscu Zebrania oraz  tematykê obrad.

5.Zawiadomienie powinno byæ rozplakatowane w miej-
scach zwyczajowo przyjêtych.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicja-
tywy lub na wniosek Rady So³eckiej albo na pisemny wniosek
co najmniej 20 mieszkañców.

2. So³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ Zebranie Wiejskie tak-
¿e na wniosek organów Gminy w ustalonym terminie.

3.  Organ gminy wnioskuj¹cy zwo³anie Zebrania jest zobo-
wi¹zany podaæ temat na 10 dni przed  terminem Zebrania.

4. W razie nie zwo³ania Zebrania przez So³tysa w przy-
padku, o którym mowa w ust. 2, Zebranie zwo³uje Wójt.

§ 13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys, chyba ¿e Zebranie wybierze innego  przewodnicz¹cego ob-
rad.

2. Z przebiegu Zebrania sporz¹dza siê protokó³, do któ-
rego do³¹cza siê listê obecno�ci  uczestników Zebrania.

3. Protokó³ z Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy Zebra-
nia i protokolant.

4. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy obrad.

§ 14. 1. Uchwa³y Zebrania sprzeczne z prawem, Statutem
Gminy i Statutem So³ectwa s¹ niewa¿ne.

2. Niewa¿no�æ uchwa³ w ca³o�ci lub czê�ci stwierdza Rada
i powiadamia o tym So³ectwo,  podaj¹c równocze�nie tre�æ roz-
strzygniêcia do publicznej wiadomo�ci przez rozplakatowanie
na terenie So³ectwa.

§ 15. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami So³ectwa, realizacja uchwa³   Zebrania Wiejskiego
oraz wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Sta-
tutem.

2. W szczególno�ci do So³tysa nale¿y:

1)reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2)utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami Gminy,
3)organizowanie Zebrañ Wiejskich,
4)og³aszanie przez rozplakatowanie uchwa³ Zebrania Wiej-

skiego, zarz¹dzeñ i komunikatów Wójta oraz uchwa³ Rady,
5)przekazywanie Wójtowi protoko³ów i uchwa³ z Zebrañ

Wiejskich w terminie 7 dni od odbycia Zebrania,
6)³agodzenie konfliktów s¹siedzkich,
7)kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i

klêsk ¿ywio³owych,
8)udzielanie pomocy podró¿nym i turystom,
9)wykonywanie bie¿¹cego zarz¹du mieniem komunalnym,
10)udzia³ w naradach so³tysów zwo³ywanych przez Wójta,
11)sk³adanie sprawozdañ rocznych z dzia³alno�ci So³ty-

sa i Rady So³eckiej w terminie do koñca pierwszego kwarta³u
roku nastêpnego.

§ 16. 1. Rada So³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.

2. Ilo�ciowy sk³ad Rady So³eckiej ustala zebranie wyborcze.

3. Rada So³ecka wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
§ 17. Rada So³ecka pe³ni funkcjê pomocniczo-doradcz¹

So³tysa, w szczególno�ci organizuje imprezy wiejskie w dzie-
dzinie kultury, sportu i wypoczynku.

Rozdzia³ V
Zakres zadañ So³ectwa

§ 18. 1. Do zakresu dzia³ania samorz¹du So³ectwa nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu    miejscowym, nie za-
strze¿one ustawami oraz uchwa³ami Rady na rzecz innych pod-
miotów.

2. Do zadañ samorz¹du So³ectwa nale¿y w szczególno-
�ci:

1)dzia³anie na rzecz godzenia interesów partykularnych z
interesem wspólnym i konieczno�ci¹ zachowania istniej¹cych
warto�ci przyrodniczych i spo³ecznych,

2)  dzia³anie na rzecz rozwoju So³ectwa z uwzglêdnieniem
uk³adu osadniczego, jego funkcji rolniczej, turystyczno-wypoczyn-
kowej, sakralnej oraz poprawy stanu �rodowiska naturalnego,

3)  tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym So³ectwa wszystkich uczestników jego spo³eczno�ci,

4)  reprezentowanie interesu spo³eczno�ci so³eckiej i jej
uczestników wzglêdem organów Gminy, organów administracji
publicznej i innych podmiotów ¿ycia publicznego,

5)  organizowanie zbiorowej dzia³alno�ci uczestników spo-
³eczno�ci So³ectwa w sprawach publicznych.

§ 19. 1. So³ectwo uczestniczy w podejmowaniu przez or-
gany Gminy rozstrzygniêæ prawnych i administracyjnych doty-
cz¹-cych So³ectwa.

2. So³ectwo jest zobowi¹zane udzieliæ odpowiedzi na kie-
rowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia dorêcze-
nia stosownego pisma So³tysowi.

Rozdzia³ VI
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alno�ci¹

organów So³ectwa

§ 20.  Rada kontroluje dzia³alno�æ organów So³ectwa.

§ 21. Wójt sprawuje kontrolê w zakresie przestrzegania
postanowieñ Statutu So³ectwa.

§ 22. Zebranie Wiejskie kontroluje So³tysa i Radê So³ec-
k¹ poprzez przyjmowanie corocznych sprawozdañ z ich dzia³al-
no�ci.

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 23. Zmiany Statutu dokonywane s¹ na zasadach i trybie
dla jego uchwalenia.
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Na podstawie art.35 ust.1 i art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz.1591;  2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806), Rada Gminy Komprachci-
ce uchwala ,co nastêpuje:

§ 1. Nadaje siê Statut So³ectwu Wawelno, stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kom-
prachcice.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/147/1994 Rady Gminy
Komprachcice z dnia 21 kwietnia 1994 r. w sprawie nadania
Statutów So³ectwom Gminy Komprachcice.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz rozplakatowaniu obwiesz-
czeñ na terenie So³ectwa Wawelno.

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

Przewodnicz¹cy
 Rady Gminy

      Leonard Pietruszka

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/53/2003

Rady Gminy Komprachcice
z dnia 29 maja 2003 r.

S T A T U T    S O £ E C T W A
W A W E L N O

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
1)So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Wawel-

no,
2)Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Kom-

prachcice,
3)Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Kom-

prachcice,
4)Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa Wa-

welno,
5)Organach Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gmi-

ny Komprachcice i Wójta Gminy Komprachcice.

Rozdzia³ II
Nazwa i obszar So³ectwa

§ 2. So³ectwo Wawelno jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gmi-
ny Komprachcice i obejmuje obszar  693,72 ha.
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Uchwa³a Nr V/53/2003
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie nadania Statutu So³ectwu Wawelno.

§ 3. 1. Uczestnikami spo³eczno�ci samorz¹dowej So³ec-
twa s¹ jego stali mieszkañcy, którym   przys³uguje czynne i bier-
ne prawo wyborcze.

Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego okre-
�la siê wed³ug przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw.

2. Samorz¹d So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów
prawa a w szczególno�ci:

1)ustawy o samorz¹dzie gminnym,
2)Statutu Gminy Komprachcice,
3)postanowieñ niniejszego Statutu.
3. So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej. W obrocie

cywilno-prawnym w zakresie mienia komunalnego So³ectwo
mo¿e wystêpowaæ tylko za po�rednictwem organów Gminy.

Rozdzia³ III
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów So³tysa i Rady

So³eckiej

§ 4. Tryb i zasady wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³ec-
kiej okre�la ustawa o samorz¹dzie gminnym oraz niniejszy Statut.

§ 5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest obecno�æ na   zebraniu wyborczym co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So-
³ectwa.

2. O ile w wyznaczonym pierwszym terminie nie uzyskano
niezbêdnego quorum, wybory w    drugim terminie (pó³ godziny
po pierwszym terminie) mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglê-
du  na liczbê obecnych na zebraniu.

3. Tryb zwo³ywania zebrania wyborczego okre�la § 11 ust.3-5
Statutu.

§ 6. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do   g³osowania bezpo�rednio w
trakcie zebrania wyborczego.

2. Kandydatury przyjmuje Komisja Skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków zebrania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandydata
wyra¿ona w czasie obrad zebrania   albo na pi�mie przed zebra-
niem wyborczym.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoj¹ kandydaturê.

5. Komisja Skrutacyjna obja�nia zebranym sposób g³o-
sowania i przeprowadza g³osowanie za   pomoc¹ kart ostem-
plowanych pieczêci¹ So³ectwa.

6. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c   wyniki g³osowania.

7. W przypadku uzyskania równej ilo�ci g³osów przez dwóch
kandydatów, g³osowanie powtarza  siê.

8. Umieszczone w zamkniêtej, opisanej i opieczêtowanej
kopercie karty z oddanymi g³osami i  protokó³ Komisji Skrutacyj-
nej z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z zebrania.

§ 7. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata ,licz¹c
od dnia wyboru.
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§ 8. Odwo³anie So³tysa lub Rady So³eckiej albo poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego.

§9. Obs³ugê zebrania wyborczego prowadzi wyznaczony
przez Wójta pracownik Urzêdu Gminy Komprachcice.

Rozdzia³ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañ-
cy So³ectwa uprawnieni do g³osowania.

2. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszystkich
sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

3. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1)wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³anie,
2)opiniowanie sposobu korzystania z mienia komunal-

nego,
3)okre�lenie celów wydatkowania �rodków w³asnych So-

³ectwa,
4)decydowanie o podejmowaniu czynów spo³ecznych-

inicjatyw spo³ecznych,
5) przyjmowanie corocznych sprawozdañ z dzia³alno�ci

So³tysa i Rady So³eckiej,
6) konsultowanie projektu i zmian Statutu So³ectwa.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, przynajmniej raz w roku.

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w
formie uchwa³.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym,  za wyj¹tkiem przypad-
ku, o którym mowa w § 4.

3. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni
na 7 dni wcze�niej mieszkañcy wsi oraz  Wójt Gminy.

4. Zawiadomienie powinno zawieraæ informacje o termi-
nie, godzinie i miejscu Zebrania oraz   tematykê obrad.

5.Zawiadomienie powinno byæ rozplakatowane w miej-
scach zwyczajowo przyjêtych.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicja-
tywy lub na wniosek Rady So³eckiej albo na pisemny wniosek
co najmniej 20 mieszkañców.

2. So³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ Zebranie Wiejskie tak-
¿e na wniosek organów Gminy w ustalonym terminie.

3. Organ gminy wnioskuj¹cy zwo³anie Zebrania jest zobo-
wi¹zany podaæ temat na 10 dni przed  terminem Zebrania.

4. W razie nie zwo³ania Zebrania przez So³tysa w przy-
padku, o którym mowa w ust. 2, Zebranie  zwo³uje Wójt.

§ 13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys, chyba ¿e Zebranie wybierze innego   przewodnicz¹cego ob-
rad.

2. Z przebiegu Zebrania sporz¹dza siê protokó³, do któ-
rego do³¹cza siê listê obecno�ci   uczestników Zebrania.

3. Protokó³ z Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy Zebra-
nia i protokolant.

4. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy obrad.

§ 14. 1. Uchwa³y Zebrania sprzeczne z prawem, Statutem
Gminy i Statutem So³ectwa s¹ niewa¿ne.

2. Niewa¿no�æ uchwa³ w ca³o�ci lub czê�ci stwierdza Rada
i powiadamia o tym So³ectwo,  podaj¹c równocze�nie tre�æ roz-
strzygniêcia do publicznej wiadomo�ci przez rozplakatowanie
na terenie So³ectwa.

§ 15. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami So³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statu-
tem.

2. W szczególno�ci do So³tysa nale¿y:
1)reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2)utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami Gminy,
3)organizowanie Zebrañ Wiejskich,
4)og³aszanie przez rozplakatowanie uchwa³ Zebrania Wiej-

skiego, zarz¹dzeñ i komunikatów Wójta oraz uchwa³ Rady,
5)przekazywanie Wójtowi protoko³ów i uchwa³ z Zebrañ

Wiejskich w terminie 7 dni od odbycia Zebrania,
6)³agodzenie konfliktów s¹siedzkich,
7)kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i

klêsk ¿ywio³owych,
8)udzielanie pomocy podró¿nym i turystom,
9)wykonywanie bie¿¹cego zarz¹du mieniem komunalnym,
10)udzia³ w naradach so³tysów zwo³ywanych przez Wójta,
11)sk³adanie sprawozdañ rocznych z dzia³alno�ci So³ty-

sa i Rady So³eckiej w terminie do koñca pierwszego kwarta³u
roku nastêpnego.

§ 16. 1. Rada So³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.
2. Ilo�ciowy sk³ad Rady So³eckiej ustala zebranie wybor-

cze.
3. Rada So³ecka wybiera ze swego grona przewodnicz¹-

cego.

§ 17. Rada So³ecka pe³ni funkcjê pomocniczo-doradcz¹
So³tysa, w szczególno�ci organizuje imprezy wiejskie w dzie-
dzinie kultury, sportu i wypoczynku.

Rozdzia³ V
Zakres zadañ So³ectwa

§ 18. 1. Do zakresu dzia³ania samorz¹du So³ectwa nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nie za-
strze¿one ustawami oraz uchwa³ami Rady na rzecz innych pod-
miotów.

2. Do zadañ samorz¹du So³ectwa nale¿y w szczególno�ci:
1)dzia³anie na rzecz godzenia interesów partykularnych z

interesem wspólnym i konieczno�ci¹ zachowania istniej¹cych
warto�ci przyrodniczych i spo³ecznych,

2)  dzia³anie na rzecz rozwoju So³ectwa z uwzglêdnieniem
uk³adu osadniczego, jego funkcji rolniczej, turystyczno-wypoczyn-
kowej, sakralnej oraz poprawy stanu �rodowiska naturalnego,

3)  tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym So³ectwa wszystkich uczestników jego spo³eczno�ci,

4)  reprezentowanie interesu spo³eczno�ci so³eckiej i jej
uczestników wzglêdem organów Gminy, organów administracji
publicznej i innych podmiotów ¿ycia publicznego,

5)organizowanie zbiorowej dzia³alno�ci uczestników spo-
³eczno�ci So³ectwa w sprawach publicznych.

§ 19. 1. So³ectwo uczestniczy w podejmowaniu przez or-
gany Gminy rozstrzygniêæ prawnych i administracyjnych doty-
cz¹cych So³ectwa.

2. So³ectwo jest zobowi¹zane udzieliæ odpowiedzi na kie-
rowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia dorêcze-
nia stosownego pisma So³tysowi.

Rozdzia³ VI
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alno�ci¹

organów So³ectwa

§ 20.  Rada kontroluje dzia³alno�æ organów So³ectwa.
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§ 21. Wójt sprawuje kontrolê w zakresie przestrzegania
postanowieñ Statutu So³ectwa.

§ 22. Zebranie Wiejskie kontroluje So³tysa i Radê So³ec-
k¹ poprzez przyjmowanie corocznych sprawozdañ z ich dzia³al-
no�ci.

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 23. Zmiany Statutu dokonywane s¹ na zasadach i trybie
dla jego uchwalenia.

Na podstawie art.35 ust.1 i art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz.1591;  2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806), Rada Gminy Komprachci-
ce uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Nadaje siê Statut So³ectwu ¯erkowice, stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kom-
prachcice.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/147/1994 Rady Gminy
Komprachcice z dnia 21 kwietnia 1994 r. w sprawie nadania
Statutów So³ectwom Gminy Komprachcice.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz rozplakatowaniu obwiesz-
czeñ na terenie So³ectwa ¯erkowice.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

      Leonard Pietruszka

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/54/2003

Rady Gminy Komprachcice
z dnia 29 maja 2003 r.

S T A T U T    S O £ E C T W A
¯ E R K O W I C E

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
1)So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo ¯erkowice,
2)Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Kom-

prachcice,
3)Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Kom-

prachcice,
4)Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa ¯er-

kowice,
5)Organach Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gmi-

ny Komprachcice i Wójta Gminy Komprachcice.
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Uchwa³a Nr V/54/2003
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie nadania Statutu So³ectwu ¯erkowice.

Rozdzia³ II
Nazwa i obszar So³ectwa

§ 2. So³ectwo ¯erkowice jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gmi-
ny Komprachcice i obejmuje obszar  196,74 ha.

§ 3. 1. Uczestnikami spo³eczno�ci samorz¹dowej So³ec-
twa s¹ jego stali mieszkañcy, którym  przys³uguje czynne i bier-
ne prawo wyborcze.

 Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego okre-
�la siê wed³ug przepisów ustawy -   Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw.

2. Samorz¹d So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów
prawa a w szczególno�ci:

1)ustawy o samorz¹dzie gminnym,
2)Statutu Gminy Komprachcice,
3)postanowieñ niniejszego Statutu.
3. So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej. W obrocie

cywilno-prawnym w zakresie mienia komunalnego So³ectwo
mo¿e wystêpowaæ tylko za po�rednictwem organów Gminy.

Rozdzia³ III
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów So³tysa i Rady

So³eckiej

§ 4. Tryb i zasady wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
okre�la ustawa o samorz¹dzie gminnym oraz niniejszy Statut.

§ 5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest obecno�æ na    zebraniu wyborczym co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So-
³ectwa.

2. O ile w wyznaczonym pierwszym terminie nie uzyskano
niezbêdnego quorum, wybory w   drugim terminie (pó³ godziny
po pierwszym terminie) mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglê-
du  na liczbê obecnych na zebraniu.

3. Tryb zwo³ywania zebrania wyborczego okre�la § 11 ust.3-5
Statutu.

§ 6. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do  g³osowania bezpo�rednio w
trakcie zebrania wyborczego.

2. Kandydatury przyjmuje Komisja Skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków zebrania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandydata
wyra¿ona w czasie obrad zebrania   albo na pi�mie przed zebra-
niem wyborczym.
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4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoj¹ kandydaturê.

5. Komisja Skrutacyjna obja�nia zebranym sposób g³o-
sowania i przeprowadza g³osowanie za   pomoc¹ kart ostem-
plowanych pieczêci¹ So³ectwa.

6. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c   wyniki g³osowania.

7. W przypadku uzyskania równej ilo�ci g³osów przez dwóch
kandydatów, g³osowanie powtarza  siê.

8. Umieszczone w zamkniêtej, opisanej i opieczêtowanej
kopercie karty z oddanymi g³osami i   protokó³ Komisji Skrutacyj-
nej z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z zebrania.

§ 7. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od dnia wyboru.

§ 8. Odwo³anie So³tysa lub Rady So³eckiej albo poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego.

§ 9. Obs³ugê zebrania wyborczego prowadzi wyznaczony
przez Wójta pracownik Urzêdu Gminy Komprachcice.

Rozdzia³ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañ-
cy So³ectwa uprawnieni do g³osowania.

2. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszystkich
sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

3. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1)wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³anie,
2)opiniowanie sposobu korzystania z mienia komunal-

nego,
3)okre�lenie celów wydatkowania �rodków w³asnych So-

³ectwa,
4)decydowanie o podejmowaniu czynów spo³ecznych -

inicjatyw spo³ecznych,
5) przyjmowanie corocznych sprawozdañ z dzia³alno�ci

So³tysa i Rady So³eckiej,
6) konsultowanie projektu i zmian Statutu So³ectwa.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, przynajmniej raz w roku.

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w
formie uchwa³.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym,  za wyj¹tkiem przypad-
ku, o którym mowa w § 4.

3. Zebranie jest wa¿ne, gdy zostali o nim zawiadomieni
na 7 dni wcze�niej mieszkañcy wsi oraz  Wójt Gminy.

4. Zawiadomienie powinno zawieraæ informacje o termi-
nie, godzinie i miejscu Zebrania oraz   tematykê obrad.

5. Zawiadomienie powinno byæ rozplakatowane w miej-
scach zwyczajowo przyjêtych.

§ 12. 1.Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicja-
tywy lub na wniosek Rady So³eckiej albo na pisemny wniosek
co najmniej 20 mieszkañców.

2. So³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ Zebranie Wiejskie tak-
¿e na wniosek organów Gminy w ustalonym terminie.

Organ Gminy wnioskuj¹cy zwo³anie Zebrania , jest zobo-
wi¹zany podaæ temat na 10 dni przed terminem Zebrania.

3. W razie nie zwo³ania Zebrania przez So³tysa w przy-
padku, o którym mowa w ust. 2, Zebranie zwo³uje Wójt.

§ 13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys, chyba ¿e Zebranie wybierze innego   przewodnicz¹cego ob-
rad.

2. Z przebiegu Zebrania sporz¹dza siê protokó³, do któ-
rego do³¹cza siê listê obecno�ci  uczestników Zebrania.

3. Protokó³ z Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy Zebra-
nia i protokolant.

4. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy obrad.

§ 14. 1. Uchwa³y Zebrania sprzeczne z prawem, Statutem
Gminy i Statutem So³ectwa s¹ niewa¿ne.

2. Niewa¿no�æ uchwa³ w ca³o�ci lub czê�ci stwierdza Rada
i powiadamia o tym So³ectwo,  podaj¹c równocze�nie tre�æ roz-
strzygniêcia do publicznej wiadomo�ci przez rozplakatowanie
na terenie So³ectwa.

§ 15. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami So³ectwa, realizacja uchwa³  Zebrania Wiejskiego
oraz wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Sta-
tutem.

2. W szczególno�ci do So³tysa nale¿y:
1)reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2)utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami Gminy,
3)organizowanie Zebrañ Wiejskich,
4)og³aszanie przez rozplakatowanie uchwa³ Zebrania Wiej-

skiego, zarz¹dzeñ i komunikatów Wójta oraz uchwa³ Rady,
5)przekazywanie Wójtowi protoko³ów i uchwa³ z Zebrañ

Wiejskich w terminie 7 dni od odbycia Zebrania,
6)³agodzenie konfliktów s¹siedzkich,
7)kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i

klêsk ¿ywio³owych,
8)udzielanie pomocy podró¿nym i turystom,
9)wykonywanie bie¿¹cego zarz¹du mieniem komunalnym,
10)udzia³ w naradach so³tysów zwo³ywanych przez Wójta,
11)sk³adanie sprawozdañ rocznych z dzia³alno�ci So³ty-

sa i Rady So³eckiej w terminie do koñca pierwszego kwarta³u
roku nastêpnego.

§ 16. 1. Rada So³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.

2. Ilo�ciowy sk³ad Rady So³eckiej ustala zebranie wybor-
cze.

3. Rada So³ecka wybiera ze swego grona przewodnicz¹-
cego.

§ 17. Rada So³ecka pe³ni funkcjê pomocniczo-doradcz¹
So³tysa, w szczególno�ci organizuje imprezy wiejskie w dzie-
dzinie kultury, sportu i wypoczynku.

Rozdzia³ V
Zakres zadañ So³ectwa

§ 18. 1. Do zakresu dzia³ania samorz¹du So³ectwa nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu   miejscowym, nie za-
strze¿one ustawami oraz uchwa³ami Rady na rzecz innych pod-
miotów.

2. Do zadañ samorz¹du So³ectwa nale¿y w szczególno-
�ci:

1)dzia³anie na rzecz godzenia interesów partykular-nych z
interesem wspólnym i konieczno�ci¹ zachowania istniej¹cych
warto�ci przyrodniczych i spo³ecznych,

2) dzia³anie na rzecz rozwoju So³ectwa z uwzglêdnieniem
uk³adu osadniczego, jego funkcji rolniczej, turystyczno-wypoczyn-
kowej, sakralnej oraz poprawy stanu �rodowiska naturalnego,
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3)  tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym So³ectwa wszystkich uczestników jego spo³eczno�ci,

4) reprezentowanie interesu spo³eczno�ci so³eckiej i jej
uczestników wzglêdem organów Gminy, organów administracji
publicznej i innych podmiotów ¿ycia publicznego,

5)  organizowanie zbiorowej dzia³alno�ci uczestników spo-
³eczno�ci So³ectwa w sprawach publicznych.

§ 19. 1. So³ectwo uczestniczy w podejmowaniu przez or-
gany Gminy rozstrzygniêæ prawnych i administracyjnych doty-
cz¹cych So³ectwa.

2. So³ectwo jest zobowi¹zane udzieliæ odpowiedzi na kie-
rowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia dorêcze-
nia stosownego pisma So³tysowi.

Rozdzia³ VI
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alno�ci¹

organów So³ectwa

§ 20.  Rada kontroluje dzia³alno�æ organów So³ectwa.

§ 21. Wójt sprawuje kontrolê w zakresie przestrzegania
postanowieñ Statutu So³ectwa.

§ 22. Zebranie Wiejskie kontroluje So³tysa i Radê So³eck¹ po-
przez przyjmowanie corocznych sprawozdañ z ich dzia³alno�ci.

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 23. Zmiany Statutu dokonywane s¹ na zasadach i trybie
dla jego uchwalenia.

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

STATUT GMINY £UBNIANY

ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. Gminie - nale¿y przez to rozumieæ gminê £ubniany
2. Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy £ubniany
3. Komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy

£ubniany
4. Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê

Rewizyjn¹ Rady Gminy £ubniany
5. Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy £ubniany
6. Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy £ubniany.

ROZDZIA£ II
GMINA

§ 2. 1. Gmina posiada herb. Górna czê�æ tarczy herbowej
podzielona jest pionowo na dwa równe pola. W jednym stylizo-
wany k³os barwy ¿ó³tej umieszczony jest na zielonym tle. W dru-
gim stylizowane drzewo iglaste w kolorze zielonym umieszczo-
ne na ¿ó³tym tle. Dolna czê�æ herbu zawiera jedena�cie gwiazd,
symbolizuj¹cych wsie Gminy. Gwiazdy maj¹ barwê ¿ó³t¹ i umiesz-
czone s¹ na zielonym tle. Górne pola tarczy herbowej oddziela
od dolnego drewniana belka barwy ¿ó³tej. Rozmieszczenie ele-
mentów na tarczy herbowej okre�la wzór, stanowi¹cy za³¹cznik
nr 1 do Statutu.

2. Flaga ma kszta³t prostok¹tny. Dzieli siê poziomo na dwa
jednakowe pasy. Górny pas ma barwê ¿ó³t¹, a dolny zielon¹. W
�rodku flagi mo¿e byæ te¿ umieszczony herb Gminy. Dopuszcza
siê umieszczenie herbu w �rodku flagi.

3. Pieczêæ Gminy jest okr¹g³a z herbem Gminy w �rodku i
napisem "Gmina £ubniany" w otoku.

4 .   Rada Gminy mo¿e nadawaæ tytu³ "Zas³u¿ony dla Gmi-
ny £ubniany". Szczegó³owe    zasady nadawania tego tytu³u okre-
�la regulamin uchwalony przez Radê Gminy.

ROZDZIA£ III
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

§ 3. Jednostkami pomocniczymi Gminy s¹ so³ectwa.

 § 4. 1.  Z inicjatyw¹ utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia so³ectwa, wystêpuj¹   mieszkañcy zainteresowanych
so³ectw, w liczbie co najmniej 1/5 ka¿dego z    zainteresowanych
so³ectw.

2.  Utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki
pomocniczej musi zostaæ  poprzedzone konsultacjami, których
tryb okre�la Rada odrêbn¹ uchwa³¹.

3.  Projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt w
uzgodnieniu z inicjatorami  utworzenia tej jednostki.

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

§ 5. Uchwa³y, o jakich mowa w § 4 ust.2, powinny okre�laæ
w szczególno�ci: obszar, granice, siedzibê w³adz i nazwê.

 § 6. 1. So³ectwa gospodaruj¹ samodzielnie �rodkami wy-
dzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te �rodki na realiza-
cje zadañ spoczywaj¹cych na tych so³ectwach.

2. Rada uchwala corocznie za³¹cznik do uchwa³y bud¿eto-
wej, okre�laj¹cy wydatki so³ectw w uk³adzie dzia³ów lub rozdzia-
³ów klasyfikacji bud¿etowej.

3. So³ectwa, decyduj¹c o przeznaczeniu �rodków, o któ-
rych mowa w ust.1, obowi¹zane s¹ do przestrzegania podzia³u
wynikaj¹cego z za³¹cznika do bud¿etu Gminy.
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z dnia 30 czerwca 2003r.

w sprawie Statutu Gminy £ubniany.
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4. So³ectwa mog¹ podejmowaæ decyzje o wydatkowaniu
�rodków bud¿etowych ka¿dorazowo po uzgodnieniu z Wójtem
Gminy.

5. �rodki finansowe, o których mowa w ust.1, rozliczane
s¹ rachunkiem w ramach gospodarki finansowej Gminy.

6. Na wniosek Wójta, Skarbnik Gminy przedk³ada infor-
macje o gospodarce finansowej so³ectw.

§ 7.1. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
so³tysom uczestnictwo w sesjach Rady.

2. So³tysi mog¹ na sesjach zabieraæ g³os.

ROZDZIA£ IV
ORGANIZACJA WEWNÊTRZNA RADY

§ 8. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Organizacyjno - Finansow¹,
3) Rolno - Gospodarcz¹
4) Samorz¹dow¹,
5) O�wiatow¹.

§ 9.1. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹ce-
go Rady, dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

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

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

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

kiem spo�ród radnych obecnych na sesji.

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

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

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

wykonywania   przez radnych ich mandatu.

§ 11 . 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.

§ 12. 1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady
koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.

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

§ 13. Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady,
wchodz¹ce w sk³ad Urzêdu Gminy.

ROZDZIA£ V
TRYB PRACY RADY

1. Sesje Rady

§14. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okre�lone w usta-
wie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach, a tak¿e w
przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

2. Przygotowanie sesji

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

projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów porz¹d-
ku obrad.

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

4.  O terminie, miejscu i porz¹dku obrad sesyjnych powia-
damia siê radnych najpó�niej na 7 dni przed terminem obrad,
za pomoc¹ listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.

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

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

7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad
Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomo�ci przez og³o-
szenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w terminie jak w ust.4

8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynaj¹ bieg od
dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie obejmuj¹
dnia odbywania sesji.

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

2. W sesjach Rady uczestnicz¹  - z g³osem doradczym -
Wójt oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.

3.Przebieg sesji

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

§ 18. 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 szczegól-
no�ci ze wzglêdu na niemo¿liwo�æ wyczerpania porz¹dku ob-
rad lub konieczno�æ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania do-
datkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, unie-
mo¿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.

§ 19. 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.

§ 20. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: "Otwieram ....... sesjê Rady
Gminy £ubniany".
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2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecno�ci prawomocno�æ obrad, a nastêpnie
stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹d-
ku obrad.

§ 21.  Porz¹dek obrad obejmuje w szczególno�ci:

1) przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji,
2) rozpatrzenie projektów uchwa³,
3) interpelacje i zapytania radnych,
4) wolne wnioski i informacje.

§ 22. 1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasad-

niczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie

stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce
zeñ pytania.

4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Prze-
wodnicz¹cego Rady, który niezw³ocznie przekazuje interpelacje
adresatowi.

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

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

7. W razie uznania odpowiedzi za niezadawalaj¹c¹, 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.

§ 23. 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 zobowi¹zany jest do udzielenia odpowiedzi pi-
semnej w terminie 14 dni.

§ 24. 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.

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

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

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

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

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

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

g³osowanie.

§ 27. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê "Zamykam ........ se-
sjê Rady Gminy £ubniany".

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.

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

§ 29. 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) ustalony porz¹dek obrad,
5) 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,

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

7) podpis przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹-
cej protokó³.

§ 30. 1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecno�ci radnych
oraz odrêbn¹ listê zaproszonych go�ci, teksty przyjêtych przez
Radê uchwa³.

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

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

4. Protokó³ musi byæ wy³o¿ony przed nastêpn¹ sesj¹ w
sali obrad.

4. Uchwa³y

§ 31. 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:
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1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okre�lenie �ród³a sfinansowania

uchwa³y,
5) okre�lenie organu odpowiedzialnego za wykonanie

uchwa³y.
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wej�cia w ¿ycie

uchwa³y.

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

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

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

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

5. Procedura g³osowania

§ 34. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

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

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

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

4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.

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

2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³oso-
wania obja�nia sposób g³osowania i przeprowadza je.

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

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

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

§ 37. 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 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 do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy, rozstrzyga
Przewodnicz¹cy obrad.

3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad pyta ka¿dego zg³oszonego kandydata czy
wyra¿a zgodê na kandydowanie. Po wyczerpaniu zg³oszeñ, pod-
daje 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.

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

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

6. Komisje Rady

§ 39. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji wy-
brany przez cz³onków danej komisji, na pierwszym posiedzeniu
tej komisji.

§ 40. 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.

 § 41. 1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio

przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
   3.   Posiedzenie zwo³uje Przewodnicz¹cy Komisji w

uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.

§ 42. 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.

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

2. Z posiedzenia sporz¹dza siê protokó³. Przewodnicz¹cy
podpisuje protokó³ i wraz z list¹ obecno�ci przekazuje Przewod-
nicz¹cemu Rady.

7. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹-
du terytorialnego

§ 44.1. 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.
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3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zaintere-
sowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

§ 45.1.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
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do
obrad.

ROZDZIA£ VI
ZASADY I TRYB DZIA£ANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 46. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹ce-
go i dwóch cz³onków.

2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera siê
w�ród cz³onków na pierwszym posiedzeniu.

§ 47. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pra-
cê Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady.

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

2. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.

3. 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

§ 49. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alno�æ Wójta, gmin-
nych jednostek organizacyjnych i so³ectw 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.

§ 50. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrol-
ne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwa-
³ach Rady.

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

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

2) problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienia 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.

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

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

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

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

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

3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie 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 kontroli
problemowych oraz sprawdzaj¹cych

§ 55. 1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycz-
nego w zakresie dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu, rzetelne
jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alno�ci.

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

§ 56. 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-
prowadzane przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.

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

5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynno�ci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust.4, oraz dowody
osobiste.

§ 57. 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
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.

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

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególno�ci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych doku-
menty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz
umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ
kontrolowanego podmiotu.
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3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi³
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.

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

4. Protoko³y kontroli

§ 60. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli -
w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia - protokó³ pokontrolny.

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

§ 61. 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.

§ 62. 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.

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

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 64. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwier-
dzenia plan pracy w terminie do dnia 30 stycznia ka¿dego roku.

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

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

Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli kompleksowych
mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu planu pracy lub jego czê�ci.

§ 65. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie do
koñca lutego ka¿dego roku - roczne sprawozdanie ze swojej
dzia³alno�ci w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzo-

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

toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty

wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli.
3. Poza przypadkiem okre�lonym w ust.1 Komisja Rewi-

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

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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

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

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

1) Przewodnicz¹cego Rady,
2) nie mniej ni¿ 5 radnych,
3) nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y  sporz¹dzaæ

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

§ 67. Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ wiêkszo�ci¹
g³osów w obecno�ci co najmniej po³owy sk³adu Komisji w g³o-
sowaniu jawnym.

§ 68. 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 bud¿etu gminy, Przewodnicz¹cy Ko-
misji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, ce-
lem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce bu-
d¿etem do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

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

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

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

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

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

§ 70. 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.

ROZDZIA£ VII
ZASADY DZIA£ANIA KLUBÓW RADNYCH

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

§ 72. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie
w nim udzia³u przez co najmniej 5 radnych.

2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.

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

wodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego poinfor-
mowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
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§ 73. 1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 74. 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, lub
wskutek spadku liczby cz³onków poni¿ej 3.

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

§ 76. 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. Postanowienie ust.3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.

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

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

§ 78. Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt obowi¹-
zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie
niezbêdnym do ich funkcjonowania.

ROZDZIA£ VIII
TRYB PRACY WÓJTA

§ 79. Wójt wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) przypisane mu zadania ,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonanie - na mocy prze-

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

ROZDZIA£ IX
ZASADY DOSTÊPU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI Z

DOKUMENTÓW RADY, KOMISJI I WÓJTA

§ 80. 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.

§ 81. 1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê w Biurze Rady, w dniach pracy Urzêdu Gminy, w
godzinach przyjmowania interesantów.

2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu udo-
stêpniane s¹ w Referacie Organizacyjnym Urzêdu, w dniach i
godzinach przyjmowania interesantów.

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

§ 82. Realizacja uprawnieñ okre�lonych w § 80, mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asy�cie pracownika
Urzêdu Gminy.

ROZDZIA£ X
PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI

§ 83. 1. Pracownicy samorz¹dowi, oraz kierownicy gmin-
nych jednostek organizacyjnych zatrudnieni s¹ na podstawie
umowy o pracê.

2. Kierownicy referatów :
- Organizacyjnego  /RO  /
- Finansowego  / RF/
- Budownictwa i Gospodarki Komunalnej  / RB /
- Gospodarki Gruntami i Ochrony �rodowiska  / RG /
- Spraw Obywatelskich  / RS /
 posiadaj¹cy sta¿ pracy w jednostkach samorz¹dowych

co najmniej 5 lat mog¹ byæ zatrudniani w drodze mianowania.

ROZDZIA£ XI
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 84. Traci moc uchwa³a Nr XII/52/96 Rady Gminy z dnia
15 lutego 1996r. Statut Gminy £ubniany  /Dz. Urz. Woj. Op. z 1996r.
Nr 23, poz.93/ i uchwa³a Nr XXIII/114/01 z dnia 20 sierpnia 2001r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy £ubniany i uchwa³a Nr V/30/03 z
dnia 23 kwietnia 2003r w sprawie Statutu Gminy £ubniany.

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

Przewodnicz¹cy Rady
                                                                            Marian Ko³odziej
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Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591; 2002 r.
Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz.
1806) -  Rada Gminy w  Skoroszycach u c h w a l a, co nastêpuje:

§1. W Statutach So³ectw Gminy Skoroszyce, nadanych
uchwa³¹ Nr XXXIII/209/01 z dnia 22 sierpnia 2001  r. ,wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w § 8 za³¹czników od nr 1 do nr 10:
a) w ust. 1 skre�la siê pkt.4,
b) w ust. 3 skre�la siê wyrazy "Zarz¹du Gminy",
2) w § 12 za³¹czników od nr 1 do nr 10:
a) w ust.1 wyrazy "Zarz¹dowi Gminy" zastêpuje siê wyra-

zem "Wójtowi",
b) w ust. 2 wyrazy "Zarz¹d Gminy" zastêpuje siê wyrazem

"Wójt",
3) w § 14 ust.1 za³¹czników od nr 1 do nr 10 wyrazy "Zarz¹d

Gminy" zastêpuje siê wyrazem "Wójta",
4) w § 15 za³¹czników od nr 1 do nr 10 w pkt, 6 i 9 skre�la

siê wyrazy "Zarz¹d Gminy" u¿yte w ró¿nych przypadkach,
5) w § 16 ust.1 dodaje siê cyfrê �20",
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Uchwa³a Nr IX/49/03
Rada Gminy w Skoroszycach

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian w statutach so³ectw.

6) w §18:
a) w ust. 1 za³¹cznika nr 3 (Statut So³ectwa Czarnolas)

cyfrê 5 zastêpuje siê cyfr¹ 7 ,
b) w ust. 1 za³¹czników od nr 1 do Nr 10 kropkê zastêpuje

siê przecinkiem i dodaje wyrazy "³¹cznie z So³tysem.".
7) w§19
a) w ust. 2 za³¹czników od nr 1 do nr 10 wyrazy "Zarz¹d

Gminy" zastêpuje siê wyrazem "Wójt",
b) w ust. 3 za³¹czników od nr 1 do nr 10 skre�la siê ostat-

nie wyrazy "spo�ród cz³onków Zarz¹du Gminy",
8) w § 25-28 za³¹czników od nr 1 do nr 10 u¿yte w ró¿nych

przypadkach wyrazy "Zarz¹d Gminy" zastêpuje siê wyrazami
"Wójt" u¿ytymi w odpowiednich przypadkach.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Henryk Soko³owski

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,
2002 r.  Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214,
poz.1806) oraz art.10 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . o zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz.139,
Nr 41, poz.412, Nr 111, poz.1279,  2000 r.  Nr 12, poz.136,
Nr 109, poz.1157, Nr 120, poz.1268,  2001r.  Nr 5, poz.42, Nr 14,
poz.124, Nr 100, poz.1085, Nr 115, poz.1229, Nr 154, poz.1804,
2002r.   Nr 25, poz.253, Nr 113, poz.984 i Nr 130, poz.1112) -
Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co nastêpuje:

DZIA£ I
Przepisy ogólne

§ 1.1. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Strzelce Opolskie, dotycz¹ca terenu w rejonie ulicy So-
snowej, obejmuje obszar miasta zawarty pomiêdzy ulicami:
Opolsk¹, Sosnow¹, Strzelców Bytomskich, Gogoliñsk¹, Fabrycz-
n¹  i bocznic¹ kolejow¹.

2. Granice terenu objêtego zmian¹ planu okre�lone s¹ na
rysunku w skali 1: 1 000, stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y, zwany w dalszej tre�ci rysunkiem zmiany planu.

§ 2.1. Przedmiotem ustaleñ zmiany planu s¹:
1) tereny przemys³owo - sk³adowe, oznaczone na rysunku

zmiany planu   symbolem P/S,
2) tereny us³ug komercyjnych, oznaczone na rysunku zmia-

ny planu symbolem UK, w tym: h - handlu, g - gastronomii,
p - obs³ugi podró¿nych, i - innych,

3) teren us³ug publicznych o�wiaty i sportu oznaczony na
rysunku zmiany planu symbolem UPos,

4) tereny us³ug publicznych i komercyjnych, oznaczone na
rysunku zmiany planu symbolem UPK, w tym: a - administracji,
f - finansów, h - handlu,

5) tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej, oznaczo-
ne na rysunku zmiany planu symbolem MU,

6) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-
czone na rysunku zmiany planu symbolem MN,
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Uchwa³a Nr X/139/03
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 28 maja 2003 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie,
dotycz¹cej terenu w rejonie ulicy Sosnowej w Strzelcach Opolskich.
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7) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ozna-
czone na rysunku zmiany planu symbolem MW,

8) tereny zieleni urz¹dzonej , oznaczone na rysunku zmia-
ny planu symbolem Z,

9) tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku zmiany
planu symbolem ZP,

10) tereny placów publicznych, oznaczone na rysunku zmia-
ny planu symbolem KP,

11) tereny urz¹dzeñ komunikacji samochodowej, ozna-
czone na rysunku zmiany plany symbolem KS,

12) tereny ulic, dróg wewnêtrznych ogólnodostêpnych oraz
ci¹gów pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbola-
mi: KGP, KG, KL, KD, KP, KX.

2. Dla terenów,  o których mowa w ust. 1,  ustala siê prze-
znaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach rów-
nie¿ przeznaczenie dopuszczalne wraz z warunkami jego do-
puszczenia.

§ 3.1. Integraln¹ czê�ci¹ zmiany planu jest rysunek zmia-
ny planu, o którym mowa w §1, ust.2.

2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku s¹ obo-
wi¹zuj¹cymi ustaleniami zmiany  planu, chyba ¿e przepisy szcze-
gó³owe stanowi¹ inaczej:

1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych zasadach zago-

spodarowania,
3) linie zabudowy,
4) lokalizacja zieleni o funkcji estetycznej i izolacyjnej,
5) granice ci¹gów komunikacji wewnêtrznej,
6) budynki do wyburzenia,
7) �ciany pe³ne budynków (bez otworów okiennych i drzwio-

wych),
8) tereny otwarte (nieogrodzone).

§ 4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w
decyzjach administracyjnych, w stosunku do terenów o których
mowa w § 2, wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi, nale¿y
okre�laæ wg zasad ustalonych w rozdzia³ach 1 i 2, z uwzglêdnie-
niem zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej i ko-
munalnej, okre�lonych w rozdziale 3 oraz ogólnych zasad ochro-
ny �rodowiska przyrodniczego i kulturowego, okre�lonych w roz-
dziale 4.

§ 5. U¿yte w niniejszej uchwale terminy oznaczaj¹:
1) standard jako�ci �rodowiska i standardy emisyjne -

w znaczeniu okre�lonym w ustawie Prawo ochrony �rodowiska;
2) dzia³alno�æ o ograniczonej uci¹¿liwo�ci - dzia³alno�æ

gospodarcza nie powoduj¹ca przekroczenia standardów jako-
�ci �rodowiska poza terenem, do którego prowadz¹cy dzia³al-
no�æ posiada tytu³ prawny, z wykluczeniem:

a) przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu oddzia³y-
wania na �rodowisko wynika bezpo�rednio z przepisów szcze-
gólnych,

b) pozosta³ych przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia-
³ywaæ na �rodowisko,  je�li z raportu oddzia³ywania na �rodowi-
sko wynika, ¿e mog¹ pogorszyæ stan  �rodowiska na  terenach
z funkcj¹ mieszkaniow¹ [MN, MW, MU, 1UKhi(MN,MW) lub wp³y-
n¹æ niekorzystnie na jako�æ wód podziemnych;

3) dzia³alno�æ nieuci¹¿liwa - dzia³alno�æ gospodarcza
nie powoduj¹ca przekroczenia standardów jako�ci �rodowiska
poza terenem do którego prowadz¹cy dzia³alno�æ posiada tytu³
prawny, z wykluczeniem przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko;

4) dzia³alno�æ nie koliduj¹ca z funkcj¹ mieszkaniow¹ -
dzia³alno�æ nieuci¹¿liwa, z wykluczeniem przedsiêwziêæ wyma-
gaj¹cych:

a) instalacji, których eksploatacja mo¿e powodowaæ prze-
kroczenia standardów emisyjnych, w szczególno�ci przekrocze-
nia dopuszczalnego poziomu ha³asu poza lokalem, w którym
dzia³alno�æ jest prowadzona, okre�lonych w przepisach szcze-
gólnych,

b) urz¹dzeñ mog¹cych wp³yn¹æ niekorzystnie na estetykê
terenu, np.: place sk³adowe, wiaty itp.),

c) obs³ugi transportowej pojazdami o dopuszczalnej ma-
sie powy¿ej 2,5 t;

5) przepisy szczególne - przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi, Polskie Normy, przepisy prawa miejscowego
powszechnie obowi¹zuj¹ce na terenie województwa opolskie-
go;

6) zabudowa jednorodzinna - budynki mieszkalne z jed-
nym lokalem mieszkalnym realizowane w formie wolno stoj¹-
cej lub bli�niaczej oraz budynki mieszkalne wolnostoj¹ce do 2
lokali mieszkalnych;

7) rzemios³o - ma³e zak³ady rzemie�lnicze us³ugowe i
wytwórcze do 5 osób pe³nozatrudnionych;

8) zieleñ towarzysz¹ca - zieleñ ozdobna, rekreacyjna, izo-
lacyjna oraz ogrody przydomowe;

9) budynki podstawowe (zabudowa podstawowa) - bu-
dynki o funkcji takiej jak przeznaczenie terenu;

10)  obiekty towarzysz¹ce - budynki i urz¹dzenia pomoc-
nicze, gospodarcze i techniczne zwi¹zane z zabudow¹ podsta-
wow¹;

11)  linia zabudowy nieprzekraczalna - linia wyznaczaj¹-
ca najmniejsz¹ dopuszczaln¹ odleg³o�æ zabudowy od ulicy lub
placu, mierzon¹ do  zasadniczej �ciany budynku;

12)  linia zabudowy obowi¹zuj¹ca - linia wyznaczaj¹ca
wymagan¹ odleg³o�æ budynków o funkcji podstawowej  od ulicy
lub placu, mierzon¹ do zasadniczej �ciany budynku - linia ta jest
jednocze�nie nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy dla budynków
towarzysz¹cych;

13)  przebudowa - równie¿ odbudowa, rozbudowa i nad-
budowa;

14)  kondygnacje - kondygnacje nadziemne.

DZIA£ II
Przepisy szczegó³owe

ROZDZIA£ 1
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

§ 6.1. Wyznacza siê tereny przemys³owo-sk³adowe - 1P/S,
2P/S, 3P/S, 4P/S, 5P/S - z przeznaczeniem:

1) przeznaczenie podstawowe - zak³ady produkcyjne,
warsztaty us³ugowe, bazy budowlane, transportowe oraz maga-
zyny i sk³ady z obiektami towarzysz¹cymi i zieleni¹ towarzysz¹-
c¹;

2) dopuszcza siê us³ugi komercyjne:
a) biurowe, handlu i gastronomii w obiektach dostêpnych

bezpo�rednio z istniej¹cych i planowanych ulic i placów,
b) handlowo - wystawiennicze - na terenach 4 P/S i 5 P/S,
c) inn¹ dzia³alno�æ komercyjn¹.
3) wyklucza siê funkcjê mieszkaniow¹;
4) dzia³alno�æ na terenach 1P/S, 3 P/S i 5 P/S powinna

odpowiadaæ kryteriom dzia³alno�ci o ograniczonej uci¹¿liwo�ci,
na terenach 2P/S i 4 P/S - kryteriom dzia³alno�ci nieuci¹¿liwej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1,  ustala siê nastê-
puj¹ce zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabu-
dowy:
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1) wjazdy z istniej¹cych i planowanych ulic. Nowe wjazdy z
ulicy Gogoliñskiej lokalizowaæ zgodnie z ustaleniami rysunku
zmiany planu; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê inne
lokalizacje - za zgod¹ zarz¹dcy drogi;

2) dopuszcza siê podzia³y nieruchomo�ci, pod warunkiem:
a) zapewnienia dojazdów do dzia³ek budowlanych oraz

zachowania  odleg³o�ci budynków i urz¹dzeñ terenowych od
granic dzia³ki budowlanej oraz zabudowy s¹siedniej, zgodnie
przepisami szczególnymi z uwzglêdnieniem wymagañ dotycz¹-
cych ochrony przeciwpo¿arowej,

b) wykazania w koncepcji programowo-przestrzennej
mo¿liwo�ci zabudowy i zagospodarowania nowych dzia³ek bu-
dowlanych , zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwa³y i przepi-
sami szczególnymi;

3) istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ modernizacji, prze-
budowie, wymianie, uzupe³nianiu oraz zmianie sposobu u¿yt-
kowania zgodnie z przeznaczeniem terenu z zastrze¿eniem pkt
4 i 5 - przyzwolenie nie dotyczy budynków do wyburzenia, ozna-
czonych na rysunku zmiany planu;

4) przedsiêwziêcia, o których mowa w pkt 3, w przypadku
obiektów usytuowanych w odleg³o�ci od granic dzia³ki lub zabu-
dowy s¹siedniej niezgodnej z przepisami szczególnymi wyma-
gaj¹ uzgodnienia z Komendantem Wojewódzkim Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Opolu;

5) nale¿y, ze wzglêdów ochrony przeciwpo¿arowej, wyko-
naæ pe³ne �ciany w budynkach, zgodnie z rysunkiem zmiany
planu;

6) dla nowej zabudowy obowi¹zuj¹ linie zabudowy ustalo-
ne na rysunku zmiany planu. W przypadku braku linii zabudowy
na rysunku zmiany planu, now¹ zabudowê nale¿y sytuowaæ w
odleg³o�ci od ulic, zgodnie z przepisami szczególnymi;

7) w pasie terenu pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy KGw
a lini¹ zabudowy, nale¿y urz¹dziæ, poza niezbêdnymi wjazdami,
doj�ciami i parkingami, zieleñ bez trwa³ych nasadzeñ (pas ten
stanowi rezerwê pod przysz³e poszerzenie ulicy);

8) w granicach dzia³ek budowlanych nale¿y urz¹dziæ:
a) parkingi dla pracowników,
b) w przypadku funkcji us³ugowej - ogólnodostêpne par-

kingi dla klientów z ilo�ci¹ miejsc postojowych co najmniej
3/100m2 u¿ytkowej powierzchni us³ugowej, lecz nie mniej ni¿ 3;
wymagana ilo�æ miejsc postojowych nie obowi¹zuje na terenie
3 P/S,

c) zieleñ  izolacyjn¹ i ozdobn¹, w tym obowi¹zkowo w miej-
scach wskazanych na rysunku zmiany planu;

9) w granicach terenu 3P/S - urz¹dzenia o których mowa w
pkt 7, nale¿y lokalizowaæ na terenie oznaczonym jako otwarty
(nie ogrodzony), z uwzglêdnieniem trasy ruchu pieszego - zgod-
nie z rysunkiem zmiany planu;

10)  wysoko�æ nowych i nadbudowywanych budynków:
a) produkcyjnych i magazynowych - do 12 m; dopuszcza

siê obiekty wy¿sze tylko w przypadkach uzasadnionych potrze-
bami technologicznymi,

b) socjalno - administracyjnych i biurowych - do piêciu
kondygnacji,

c) towarzysz¹cych - jedna kondygnacja.

§ 7.1. Wyznacza siê teren us³ug komercyjnych handlu i
innych -1UKhi (MN,MW) z przeznaczeniem:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa us³ugowa han-
dlu z obiektami towarzysz¹cymi i zieleni¹ towarzysz¹c¹ oraz in-
nych us³ug komercyjnych nieuci¹¿liwych, zwi¹zanych z obs³ug¹
ludno�ci, np.: gastronomii, biurowych, hotelowych oraz rzemio-
s³a us³ugowego z wykluczeniem us³ug samochodowych;

2) dopuszcza siê zabudowê mieszkaniow¹ - jako uzupe³-
nienie istniej¹cej zabudowy us³ugowej oraz ³¹czenie funkcji
mieszkaniowej i us³ugowej nie koliduj¹cej z funkcj¹ mieszka-
niow¹.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1,  ustala siê nastêpu-
j¹ce zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudo-
wy:

1) wjazdy z ulic 1KDg (ulica Sosnowa) i 3KDg;
2) dopuszcza siê podzia³y nieruchomo�ci, pod warunkiem:
a) zapewnienia dojazdów do dzia³ek budowlanych oraz

zachowania  odleg³o�ci budynków i urz¹dzeñ terenowych od
granic dzia³ki budowlanej i zabudowy s¹siedniej zgodnie prze-
pisami szczególnymi z uwzglêdnieniem wymagañ dotycz¹cych
ochrony przeciwpo¿arowej,

b) wykazania w koncepcji programowo-przestrzennej
mo¿liwo�ci zabudowy i zagospodarowania nowych dzia³ek bu-
dowlanych, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwa³y i przepisa-
mi szczególnymi;

3) istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ modernizacji, prze-
budowie, wymianie, uzupe³nianiu oraz zmianie sposobu u¿yt-
kowania zgodnie z podstawowym i dopuszczalnym przeznacze-
niem terenu z zastrze¿eniem pkt. 4;

4) na terenie zadrzewionym nale¿y co najmniej 60% po-
wierzchni terenu pozostawiæ jako powierzchniê biologicznie czyn-
n¹ a zabudowê lokalizowaæ, zachowuj¹c mo¿liwie najwiêksz¹
ilo�æ drzew;

5) w granicach dzia³ek budowlanych nale¿y urz¹dziæ:
a) ogólnodostêpne parkingi dla klientów z ilo�ci¹ miejsc

postojowych co najmniej 3/100m2 u¿ytkowej powierzchni us³u-
gowej,

b) parkingi dla pracowników,
c) w przypadku zabudowy mieszkaniowej - miejsca posto-

jowe dla mieszkañców, przyjmuj¹c co najmniej 1,5 m.p./1 mieszka-
nie, wliczaj¹c miejsca gara¿owe w budynkach mieszkalnych;
wyklucza siê lokalizacjê nowych gara¿y, stanowi¹cych samo-
dzielne obiekty budowlane;

6) wysoko�æ nowych i nadbudowywanych budynków:
a) us³ugowych i mieszkalnych - do dwóch kondygnacji,

nie wliczaj¹c poddaszy, które mo¿na wykorzystaæ na cele u¿ytko-
we,

b) towarzysz¹cych - jedna kondygnacja;
7) architektura budynków towarzysz¹cych powinna har-

monizowaæ z architektur¹ budynków podstawowych.

§ 8.1. Wyznacza siê tereny us³ug publicznych i komercyj-
nych - 2UPKah, 4UPKaf - z przeznaczeniem pod zabudowê us³u-
gow¹ administracji, bankowo�ci, handlu detalicznego i gastro-
nomii oraz nauki i o�wiaty, kultury, zdrowia i opieki spo³ecznej i
innych o charakterze biurowym, z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi
i zieleni¹ towarzysz¹c¹.

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1, ustala siê nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:

1) wjazdy z istniej¹cych ulic - zakazuje siê lokalizowania
nowych wjazdów z ulicy Opolskiej i Gogoliñskiej;

2) dopuszcza siê podzia³y nieruchomo�ci, pod warunkiem:
a) bezpo�rednich wjazdów na dzia³ki budowlane, zgodnie

z pkt 1 oraz zachowania  odleg³o�ci budynków i urz¹dzeñ tere-
nowych od granic dzia³ki budowlanej i zabudowy s¹siedniej zgod-
nie przepisami szczególnymi z uwzglêdnieniem wymagañ doty-
cz¹cych ochrony przeciwpo¿arowej,

b) wykazania w koncepcji programowo-przestrzennej
mo¿liwo�ci zabudowy i zagospodarowania nowych dzia³ek bu-
dowlanych, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwa³y i przepisa-
mi szczególnymi;

3) istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ modernizacji, prze-
budowie, wymianie, uzupe³nianiu oraz zmianie sposobu u¿yt-
kowania, zgodnie z podstawowym i dopuszczalnym przezna-
czeniem terenu - przyzwolenie nie dotyczy budynku do wyburze-
nia, oznaczonego na rysunku zmiany planu;
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4) dla nowej zabudowy obowi¹zuj¹ linie zabudowy ustalo-
ne na rysunku zmiany planu. W przypadku braku linii zabudowy
na rysunku zmiany planu, now¹ zabudowê nale¿y sytuowaæ w
odleg³o�ci od ulic zgodnie z przepisami szczególnymi;

5) w pasach terenów stanowi¹cych rezerwê pod przysz³e
poszerzenie ulic KGPk i KGw nie nale¿y sytuowaæ urz¹dzeñ ani
wprowadzaæ nowych trwa³ych nasadzeñ mog¹cych utrudniæ przy-
sz³e poszerzenie;

6) w granicach dzia³ek budowlanych nale¿y urz¹dziæ:
a) ogólnodostêpne parkingi dla klientów z ilo�ci¹ miejsc

postojowych co najmniej 3/100m2 u¿ytkowej powierzchni us³u-
gowej; w rozliczeniu mo¿na uwzglêdniæ miejsca postojowe na
parkingach istniej¹cych na s¹siednich dzia³kach, za zgod¹ ich
w³a�cicieli,

b) parkingi dla pracowników, z mo¿liwo�ci¹ jak w lit. a,
c) zieleñ ozdobn¹ na nieutwardzonych powierzchniach

terenów;
7) urz¹dzenia, o których mowa w pkt 6, nale¿y lokalizowaæ

w pierwszej kolejno�ci na terenach oznaczonych jako otwarte
(nie ogrodzone), z uwzglêdnieniem tras ruchu pieszego - zgod-
nie z ustaleniami rysunku zmiany planu;

8) wysoko�æ nowych i nadbudowywanych budynków:
a) us³ugowych - do piêciu kondygnacji,
b) towarzysz¹cych - jedna kondygnacja.

§ 9.1. Wyznacza siê teren us³ug komercyjnych z zieleni¹ -
3UKhg z  przeznaczeniem pod obiekt us³ug podstawowych s³u-
¿¹cych obs³udze mieszkañców: handlu detalicznego, gastrono-
mii i rzemios³a us³ugowego, odpowiadaj¹cego kryteriom dzia-
³alno�ci nieuci¹¿liwej, z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi i zieleni¹
towarzysz¹c¹.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala siê nastêpu-
j¹ce zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudo-
wy:

1) wjazdy z istniej¹cych ulic;
2) obowi¹zuj¹ linie zabudowy ustalone na rysunku zmia-

ny planu; w przypadku braku linii zabudowy na rysunku zmiany
planu, now¹ zabudowê lokalizowaæ w odleg³o�ci od ulic zgod-
nie z przepisami szczególnymi;

3) nale¿y co najmniej 60% powierzchni terenu pozostawiæ
jako powierzchniê biologicznie czynn¹ a zabudowê lokalizowaæ
zachowuj¹c mo¿liwie najwiêksz¹ ilo�æ drzew;

4) w granicach terenu nale¿y urz¹dziæ:
a) ogólnodostêpny parking dla klientów z ilo�ci¹ miejsc

postojowych co najmniej 3/100m2 u¿ytkowej powierzchni us³u-
gowej,

b) parking dla pracowników;
5) wysoko�æ budynku us³ugowego - jedna kondygnacja;
6) zakazuje siê lokalizacji budynków towarzysz¹cych oraz

nowych tymczasowych obiektów handlowych.

§ 10.1. Wyznacza siê teren us³ug komercyjnych 5UKhp z
przeznaczeniem pod zabudowê us³ugow¹ z obiektem handlo-
wo-us³ugowym o powierzchni sprzeda¿owej nie mniejszej ni¿
1500m2, obiektami zwi¹zanymi z obs³ug¹ ruchu samochodo-
wego, w tym stacj¹ paliw i innymi nieuci¹¿liwymi, obiektami to-
warzysz¹cymi i zieleni¹ towarzysz¹c¹; wyklucza siê us³ugi hote-
lowe, wypoczynkowe i sportowe.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala siê nastêpuj¹-
ce zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:

1) wjazdy z ulicy Strzelców Bytomskich i planowanej ulicy
2KDg od strony terenu 1KP. W szczególnie uzasadnionym przy-
padku dopuszcza siê wjazd z planowanej ulicy 2KDg od strony
terenu 2P/S.

2) dopuszcza siê podzia³y nieruchomo�ci, pod warunkiem:
a) bezpo�rednich wjazdów na dzia³ki budowlane, zgodnie

z pkt 1 oraz zachowania odleg³o�ci budynków i urz¹dzeñ tereno-
wych od granic dzia³ki budowlanej i zabudowy s¹siedniej zgod-
nie przepisami szczególnymi z uwzglêdnieniem wymagañ doty-
cz¹cych ochrony przeciwpo¿arowej,

b) wykazania w koncepcji programowo-przestrzennej
mo¿liwo�ci zabudowy i zagospodarowania nowych dzia³ek bu-
dowlanych zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwa³y i przepisa-
mi szczególnymi;

3) istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ modernizacji, prze-
budowie, wymianie, uzupe³nianiu oraz zmianie sposobu u¿yt-
kowania zgodnie z podstawowym i dopuszczalnym przeznacze-
niem terenu; przyzwolenie nie dotyczy budynku do wyburzenia,
oznaczonego na rysunku zmiany planu;

4) now¹ zabudowê nale¿y sytuowaæ w odleg³o�ci od ulic
zgodnie z przepisami szczególnymi z uwzglêdnieniem pkt 5 i 6;

5) w granicach dzia³ek budowlanych nale¿y urz¹dziæ:
a) ogólnodostêpne parkingi dla klientów z ilo�ci¹ miejsc

postojowych co najmniej 3/100m2 u¿ytkowej powierzchni us³u-
gowej,

b) parkingi dla pracowników,
c) zieleñ  ozdobn¹ na nieutwardzonych powierzchniach

terenów;
6) urz¹dzenia, o których mowa w pkt 5, zaleca siê lokalizo-

waæ w pierwszej kolejno�ci na terenach oznaczonych na rysun-
ku zmiany planu jako otwarte (nie ogrodzone); w uzasadnionym
wypadku dopuszcza siê inny sposób zagospodarowania tere-
nu, np. poprzez jego zabudowê.

7) wysoko�æ budynków:
a) handlowo - us³ugowego i us³ugowych - jedna kondy-

gnacja,
b) socjalno - administracyjnych - do trzech kondygnacji;

dotyczy równie¿ czê�ci socjalno-administracyjnych przy budyn-
kach, o których mowa w lit.a,

c) towarzysz¹cych - jedna kondygnacja;
8) architektura budynków towarzysz¹cych powinna har-

monizowaæ z architektur¹ budynków podstawowych.

3. W projekcie stacji paliw nale¿y zastosowaæ rozwi¹zanie
techniczne izolacji zbiorników paliw p³ynnych zapewniaj¹ce pe³-
n¹ ochronê przed zanieczyszczeniem wód podziemnych.

§ 11.1. Wyznacza siê teren us³ug publicznych o�wiaty i
sportu - 2Upos - z przeznaczeniem pod obiekty szkolne z urz¹-
dzeniami sportowymi oraz obiektami towarzysz¹cymi i zieleni¹
towarzysz¹c¹; dopuszcza siê funkcjê mieszkaniow¹ wy³¹cznie
w postaci mieszkañ s³u¿bowych.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1, ustala siê nastêpuj¹-
ce zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:

1) istniej¹ca zabudowa oraz urz¹dzenia sportowe mog¹
podlegaæ modernizacji, rozbudowie, uzupe³nianiu oraz zmianie
sposobu u¿ytkowania zgodnie z podstawowym i dopuszczal-
nym przeznaczeniem terenu z zastrze¿eniem pkt 2;

2) co najmniej 40% powierzchni terenu nale¿y pozostawiæ
jako powierzchniê biologicznie czynn¹;

3) dla nowej zabudowy obowi¹zuj¹ linie zabudowy ustalo-
ne na rysunku zmiany planu. W przypadku braku linii zabudowy
na rysunku zmiany planu, now¹ zabudowê nale¿y sytuowaæ w
odleg³o�ci od ulic, zgodnie z przepisami szczególnymi;

4) wysoko�æ nowych i nadbudowywanych budynków:
a) us³ugowych - do dwóch kondygnacji,
b) towarzysz¹cych - jedna kondygnacja;
5) architektura budynków towarzysz¹cych powinna har-

monizowaæ z architektur¹ budynków podstawowych.
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§ 12.1. Wyznacza siê teren mieszkaniowo - us³ugowy z
zieleni¹ - 1MU - z przeznaczeniem pod zabudowê us³ugow¹
s³u¿¹c¹ obs³udze ludno�ci, w tym us³ug publicznych i komercyj-
nych: handlu detalicznego i gastronomii, biurowych, nauki i
o�wiaty, kultury, zdrowia i opieki spo³ecznej, hotelowych i tury-
stycznych, rzemios³a us³ugowego nie koliduj¹cego z funkcj¹
mieszkaniow¹ oraz - uzupe³niaj¹co lub alternatywnie - pod za-
budowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹, z obiektami towarzysz¹-
cymi i zieleni¹ towarzysz¹c¹; dopuszcza siê ³¹czenie funkcji us³u-
gowej i mieszkaniowej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala siê nastêpu-
j¹ce zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudo-
wy:

1) wjazdy z ulicy Sosnowej oraz dróg wewnêtrznych
2KDww; w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza
siê nowe wjazdy z ulicy Opolskiej w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ dro-
gi;

2) dopuszcza siê podzia³y nieruchomo�ci, pod warunkiem:
a) zapewnienia dojazdów do dzia³ek budowlanych oraz

zachowania  odleg³o�ci budynków i urz¹dzeñ terenowych od
granic dzia³ki budowlanej oraz zabudowy s¹siedniej zgodnie
przepisami szczególnymi z uwzglêdnieniem wymagañ dotycz¹-
cych ochrony przeciwpo¿arowej,

b) wykazania w koncepcji programowo-przestrzennej
mo¿liwo�ci zabudowy i zagospodarowania nowych dzia³ek bu-
dowlanych, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwa³y i przepisa-
mi szczególnymi;

3) istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ modernizacji, prze-
budowie, wymianie i uzupe³nianiu oraz zmianie sposobu u¿yt-
kowania zgodnie z podstawowym i dopuszczalnym przeznacze-
niem terenu;

4) obowi¹zuj¹ linie zabudowy ustalone na rysunku zmia-
ny planu; w przypadku braku linii zabudowy na rysunku zmiany
planu, now¹ zabudowê nale¿y sytuowaæ w odleg³o�ci od dróg,
zgodnie z przepisami szczególnymi;

5) na terenie pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy Opol-
skiej a lini¹ zabudowy, poza niezbêdnymi doj�ciami i dojazda-
mi, nale¿y urz¹dziæ zieleñ izolacyjn¹, wykorzystuj¹c przydatn¹ do
tego celu zieleñ istniej¹c¹;

6) w pasie terenu stanowi¹cym rezerwê pod przysz³e po-
szerzenie ulicy KGPk, nie nale¿y sytuowaæ urz¹dzeñ ani wpro-
wadziæ nowych trwa³ych nasadzeñ mog¹cych utrudniæ przysz³e
poszerzenie; mo¿liwa lokalizacja ekranów akustycznych;

7) na terenie zadrzewionym nale¿y - w granicach ka¿dej
dzia³ki budowlanej - co najmniej 60% powierzchni terenu pozo-
stawiæ jako powierzchniê biologicznie czynn¹ a zabudowê loka-
lizowaæ zachowuj¹c mo¿liwie najwiêksz¹ ilo�æ drzew;

8) w granicach dzia³ek budowlanych nale¿y urz¹dziæ:
a) ogólnodostêpne parkingi dla klientów z ilo�ci¹ miejsc

postojowych co najmniej 3/100m2 u¿ytkowej powierzchni us³u-
gowej,

b) parkingi dla pracowników,
c) miejsca postojowe dla mieszkañców, przyjmuj¹c co

najmniej 1,5 m.p./1 mieszkanie; w rozliczeniu miejsc postojo-
wych uwzglêdnia siê miejsca gara¿owe w budynkach mieszkal-
nych i w gara¿ach stanowi¹cych samodzielne obiekty budowla-
ne;

9) wysoko�æ nowych i nadbudowywanych budynków:
a) us³ugowych mieszkalno-us³ugowych i mieszkalnych -

do piêciu kondygnacji,
b) towarzysz¹cych - jedna kondygnacja.

§ 13.1. Wyznacza siê tereny mieszkaniowo - us³ugowe -
2MU, 3MU, 4MU, 5MU - z przeznaczeniem pod zabudowê miesz-

kaniow¹ jednorodzinn¹ oraz dzia³alno�æ gospodarcz¹ (us³ugo-
w¹ i wytwórcz¹) - na wydzielonych dzia³kach lub na dzia³kach z
zabudow¹ mieszkaniow¹; dzia³alno�æ gospodarcza na terenie
3MU i 5MU powinna odpowiadaæ kryteriom dzia³alno�ci nieuci¹¿-
liwej, na terenach 2MU i 4MU - kryteriom dzia³alno�ci nie kolidu-
j¹cej z funkcj¹ mieszkaniow¹.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1,  ustala siê nastê-
puj¹ce zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabu-
dowy:

1) wjazdy z istniej¹cych ulic.
2) dopuszcza siê podzia³y nieruchomo�ci, pod warunkiem:
a) bezpo�rednich wjazdów na dzia³ki budowlane, zgodnie

z pkt 1 oraz zachowania odleg³o�ci budynków i urz¹dzeñ tereno-
wych od granic dzia³ki budowlanej i zabudowy s¹siedniej zgod-
nie przepisami szczególnymi, z uwzglêdnieniem wymagañ do-
tycz¹cych ochrony przeciwpo¿arowej,

b) wykazania w koncepcji programowo-przestrzennej
mo¿liwo�ci zabudowy i zagospodarowania nowych dzia³ek bu-
dowlanych, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwa³y i przepisa-
mi szczególnymi;

3) istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ modernizacji, prze-
budowie, wymianie i uzupe³nianiu oraz zmianie sposobu u¿yt-
kowania zgodnie z podstawowym i dopuszczalnym przeznacze-
niem terenu, z zastrze¿eniem § 26.

4) dla nowej zabudowy obowi¹zuj¹ linie zabudowy ustalo-
ne na rysunku zmiany planu. W przypadku braku linii zabudowy
na rysunku zmiany planu, now¹ zabudowê nale¿y sytuowaæ w
odleg³o�ci od ulic zgodnie z przepisami szczególnymi;

5) teren pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ a lini¹ zabudowy,
poza niezbêdnymi   doj�ciami i dojazdami, przeznaczyæ na urz¹-
dzenie zieleni ozdobnej. Mo¿liwa lokalizacja miejsc postojowych,
o których mowa w pkt 6.

6) nale¿y przewidzieæ miejsca postojowe dla samocho-
dów osobowych:

a) w granicach dzia³ek mieszkaniowych - min. 2/1miesz-
kanie, wliczaj¹c miejsca gara¿owe,

b) w granicach dzia³ek mieszkaniowo - us³ugowych - min.
2/1mieszkanie, nie wliczaj¹c miejsc gara¿owych,

c) w granicach dzia³ek us³ugowych - co najmniej 3,
7) powierzchnia biologicznie bierna, tj. powierzchnia za-

budowana i utwardzona (doj�cia, dojazdy, tarasy itp.) nie mo¿e
przekroczyæ 70% powierzchni dzia³ki budowlanej, z zastrze¿e-
niem pkt 8;

8) na terenie 2MU nale¿y co najmniej 60% powierzchni
zadrzewionej  pozostawiæ jako powierzchniê biologicznie czyn-
n¹ a zabudowê lokalizowaæ zachowuj¹c mo¿liwie najwiêksz¹
ilo�æ drzew;

9) wysoko�æ nowych i nadbudowywanych budynków:
a) nie wymienionych w lit. b - do dwóch kondygnacji nie wlicza-

j¹c poddaszy, które mo¿na dodatkowo wykorzystaæ na cele u¿ytkowe;
poziom posadzki parteru na wysoko�ci max. 90 cm n.p.t.,

b) produkcyjnych i towarzysz¹cych - jedna kondygnacja;
wysoko�æ pomieszczeñ max. 3m, chyba, ¿e ze wzglêdów tech-
nologicznych lub sanitarnych wymagana jest wiêksza. Poziom
posadzki parteru na wysoko�ci max. 30 cm n.p.t.;

10)  architektura nowych budynków przeznaczonych na
dzia³alno�æ gospodarcz¹ oraz towarzysz¹cych powinna harmo-
nizowaæ z architektur¹ budynków mieszkalnych.

§ 14.1. Wyznacza siê tereny zabudowy jednorodzinnej -
1MN,2MN - z obiektami towarzysz¹cymi i zieleni¹ towarzysz¹c¹;
dopuszcza siê w budynkach mieszkalnych dzia³alno�æ gospo-
darcz¹ (us³ugow¹ i wytwórcz¹) nie zak³ócaj¹c¹ funkcji mieszka-
niowej na powierzchni okre�lonej w przepisach szczególnych.
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2. Dla terenów o których mowa w ust.1 ustala siê nastêpuj¹ce
zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy :

1) wjazdy na dzia³ki z ulic: Strzelców Bytomskich i plano-
wanej 3KLg oraz planowanych ci¹gów pieszo-jezdnych;

2) dopuszcza siê podzia³y geodezyjne terenów  na dzia³ki
budowlane, zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

3) istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ modernizacji, prze-
budowie, wymianie i uzupe³nianiu oraz zmianie sposobu u¿yt-
kowania zgodnie z podstawowym i dopuszczalnym przeznacze-
niem terenu;

4) dla nowej zabudowy obowi¹zuj¹ linie zabudowy ustalo-
ne na rysunku zmiany planu;

5) teren pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ a lini¹ zabudowy,
poza niezbêdnymi doj�ciami i dojazdami, przeznaczyæ na urz¹-
dzenie zieleni ozdobnej. Mo¿liwa lokalizacja miejsc postojowych,
o których mowa w pkt 6;

6) w granicach dzia³ek nale¿y przewidzieæ min. 2 miejsca
postojowe/1mieszkanie dla samochodów osobowych, wlicza-
j¹c miejsca gara¿owe;

7) w granicach dzia³ek dopuszcza siê lokalizacjê jednego
budynku gospodarczego, wliczaj¹c gara¿ wolno stoj¹cy; ograni-
czenie dotyczy lokalizowania nowych budynków;

8) powierzchnia biologicznie bierna, tj. powierzchnia za-
budowana i utwardzona (doj�cia, dojazdy, tarasy itp.) nie mo¿e
przekroczyæ 50% powierzchni dzia³ki;  ograniczenie obowi¹zuje
w przypadku lokalizowania nowych obiektów i urz¹dzeñ;

9) wysoko�æ nowych i nadbudowywanych budynków:
a) mieszkalnych - do dwóch kondygnacji nie wliczaj¹c

poddaszy, które mo¿na dodatkowo wykorzystaæ na cele u¿ytko-
we; poziom posadzki parteru na wysoko�ci max 90 cm n.p.t.,

b) gospodarczych - jedna kondygnacja; wysoko�æ po-
mieszczeñ max 3m, poziom posadzki parteru na wysoko�ci max
30 cm n.p.t.;

10)  dachy w nowych budynkach mieszkalnych na terenie
2MN - wysokie, symetryczne, o nachyleniu podstawowych   po-
³aci  30o -  45o  z  mo¿liwo�ci¹  dowolnych  rozwi¹zañ  do�wietleñ
poddaszy.  Uk³ad podstawowej linii kalenicy - zgodnie z ustale-
niami rysunku zmiany planu;

11)  architektura budynków towarzysz¹cych powinna na-
wi¹zywaæ do architektury budynków mieszkalnych.

§ 15.1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej - 1MW - z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi i zieleni¹
towarzysz¹c¹.

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1, ustala siê nastê-
puj¹ce zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabu-
dowy:

1) istniej¹ca zabudowa mo¿e podlegaæ modernizacji oraz
uzupe³nianiu o urz¹dzenia podnosz¹ce standard i walory u¿yt-
kowe terenu, z zastrze¿eniem pkt 2;

2) zakazuje siê:
a) rozbudowy i nadbudowy istniej¹cych budynków; zakaz

nie dotyczy adaptacji istniej¹cych poddaszy na cele mieszka-
niowe,

b) lokalizacji nowych gara¿y,
c) lokalizacji urz¹dzeñ nie zwi¹zanych z wypoczynkiem i re-

kreacj¹ na terenach zieleni pokazanej na rysunku zmiany planu;
3) na terenie pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy Opol-

skiej a lini¹ zabudowy, poza niezbêdnymi doj�ciami i dojazda-
mi, nale¿y urz¹dziæ zieleñ izolacyjn¹, wykorzystuj¹c przydatn¹ do
tego celu zieleñ istniej¹c¹;

4) w pasie terenu stanowi¹cym rezerwê pod przysz³e
poszerzenie ulicy KGPk, nie nale¿y sytuowaæ urz¹dzeñ ani wpro-
wadziæ nowych trwa³ych nasadzeñ mog¹cych utrudniæ przysz³e
poszerzenie ulicy. Mo¿liwa lokalizacja ekranów akustycznych.

§ 16.1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej w zieleni - 2MW - z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi i
zieleni¹ towarzysz¹c¹; dopuszcza siê zabudowê jednorodzinn¹
jako uzupe³nienie zabudowy wielorodzinnej na powierzchni nie
przekraczaj¹cej 25% ca³kowitej powierzchni terenu.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1, ustala siê nastêpuj¹-
ce zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy:

1) nale¿y co najmniej 60% powierzchni terenu pozostawiæ
jako powierzchniê biologicznie czynn¹, a zabudowê lokalizowaæ
zachowuj¹c mo¿liwie najwiêksz¹ ilo�æ drzew;

2) zabudowê realizowaæ w oparciu o projekt zagospoda-
rowania obejmuj¹cy ca³y teren, z kompleksowym uwzglêdnie-
niem infrastruktury;

3) w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ �cie¿ki pieszo
- rowerowe o trasach zbli¿onych do ustalonych na rysunku zmiany
planu;

4) wysoko�æ zabudowy - do 5 kondygnacji;
5) dopuszcza siê uzupe³nienie zabudowy wielorodzinnej

ma³ymi domami mieszkalnymi (z 3 - 4 lokalami mieszkalnymi) i
zabudow¹ jednorodzinn¹ zwart¹ (szeregow¹, atrialn¹) - w s¹-
siedztwie terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1MN;

6) dopuszcza siê podzia³ terenu na odrêbne dzia³ki bu-
dowlane wy³¹cznie w oparciu o projekt zagospodarowania tere-
nu o którym mowa w pkt 2, pod warunkiem zapewnienia dojaz-
dów do dzia³ek budowlanych oraz zachowania odleg³o�ci bu-
dynków i urz¹dzeñ terenowych od granic dzia³ek budowlanych
oraz zabudowy s¹siedniej, zgodnie przepisami szczególnymi z
uwzglêdnieniem wymagañ dotycz¹cych ochrony przeciwpo¿a-
rowej.

§ 17.1. Wyznacza siê tereny zieleni parkowej - ZP - z prze-
znaczeniem na park osiedlowy z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi;
dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1, ustala siê nastê-
puj¹ce zasady zagospodarowania terenu:

1) urz¹dziæ park typu le�nego, adaptuj¹c istniej¹c¹ warto-
�ciow¹ zieleñ i uzupe³niaj¹c j¹, wykorzystuj¹c gatunki zgodnie z
siedliskiem;

2) w zagospodarowaniu parku uwzglêdniæ �cie¿kê pieszo
- rowerow¹ o trasie zbli¿onej do ustalonej na rysunku zmiany
planu.

§ 18.1. Wyznacza siê tereny zieleni urz¹dzonej - 1Z, 2Z, 3Z
- z przeznaczeniem na zieleñce o funkcji estetycznej i izolacyjnej.

2. Dla terenu 1Z ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospo-
darowania terenu:

1) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia;
2) pozosta³y teren zalesiæ lub, alternatywnie, urz¹dziæ skwer

z zieleni¹ o charakterze ozdobnym;
3) urz¹dziæ �cie¿kê piesz¹ szeroko�ci min. 2 m., zgodnie z

rysunkiem zmiany planu.
3. Przez teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2Z

realizowany jest dostêp do drogi publicznej dla terenów 4P/S i
5P/S. Dla terenu 2Z ustala siê zachowanie istniej¹cych wjaz-
dów na tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 4P/S i
5P/S. Dopuszcza siê realizacjê nowych wjazdów w uzgodnieniu
z Zarz¹dc¹ drogi oznaczonej symbolem KGw.

4. Dla terenu 3Z ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospo-
darowania terenu:

1) nale¿y urz¹dziæ zieleñ nisk¹ bez trwa³ych nasadzeñ oraz
wydzieliæ �cie¿kê pieszo-rowerow¹;

2) docelowo dopuszcza siê realizacjê ulicy 3KLg, w uzgod-
nieniu z zarz¹dc¹ drogi KGPk.
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§ 19.1. Wyznacza siê teren placu publicznego z zieleni¹ 1KP.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1, ustala siê nastêpu-
j¹ce zasady zagospodarowania terenu:

1) nale¿y zachowaæ istniej¹cy starodrzew; dopuszcza siê
wycinkê drzew tylko w ramach niezbêdnych prac pielêgnacyj-
nych;

2)  istniej¹ce parkingi mog¹ podlegaæ modernizacji bez
prawa rozbudowy;

3) dopuszcza siê urz¹dzenie �cie¿ki pieszej szeroko�ci
2-3m, o trasie zbli¿onej do ustalonej na rysunku zmiany planu, z
zastrze¿eniem pkt 1;

4) w pasie terenu stanowi¹cym rezerwê pod przysz³e po-
szerzenie ulicy KGw nie nale¿y sytuowaæ urz¹dzeñ ani wprowa-
dzaæ nowych trwa³ych nasadzeñ mog¹cych utrudniæ przysz³e
poszerzenie.

§ 20.1. Wyznacza siê teren placu publicznego - 2KP.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, nale¿y wydzieliæ
plac manewrowy o pow. min. 20x20m w miejscu okre�lonym na
rysunku zmiany planu, o nawierzchni przeznaczonej dla ruchu
pojazdów ciê¿kich.

§ 21.1. Wyznacza siê teren urz¹dzeñ komunikacji samo-
chodowej - KS - z docelowym przeznaczeniem na ulicê KDg,
³¹cz¹c¹ istniej¹ce odcinki ulicy Sosnowej oraz na parkingi z zie-
leni¹ towarzysz¹c¹.

2. Przepis § 27 stosuje siê odpowiednio.

ROZDZIA£ 2
Zasady rozwoju sieci drogowej

§ 22. Wyznacza siê pasy komunikacji samochodowej i
pieszej:

1) ulicê klasy g³ównej ruchu przyspieszonego - KGPk
- odcinek ulicy Opolskiej w ci¹gu drogi krajowej nr 94;
· szeroko�æ pasa drogowego - istniej¹ca (ok. 20 m); re-

zerwuje siê pas terenu pod przysz³e poszerzenie ulicy do wyma-
ganej szeroko�ci 30m;

2) ulicê klasy g³ównej - KGw
 - odcinek ulicy Gogoliñskiej w ci¹gu drogi wojewódzkiej

nr 409;
· szeroko�æ pasa drogowego - istniej¹ca (ok. 15 - 25 m);

rezerwuje siê pas terenu pod przysz³e poszerzenie ulicy do wy-
maganej szeroko�ci 25m;

3)  ulice klasy lokalnej:
a) 1KLg - odcinek ulicy Sosnowej  w ci¹gu drogi gminnej;
· szeroko�æ pasa drogowego - istniej¹ca (ok.12 m)
b) 2KLg - odcinek ulicy Strzelców Bytomskich w ci¹gu dro-

gi gminnej;
· szeroko�æ pasa drogowego - istniej¹ca (ok. 12 m);
d) 3KLg - odcinek ulicy Fabrycznej i planowany odcinek na

przed³u¿eniu ulicy Fabrycznej (droga gminna);
· szeroko�æ pasa drogowego:
    - na odcinku planowanym - min.12 m,
    - na odcinku ulicy Fabrycznej - istniej¹ca (ok.10m);

 4)  ulice klasy dojazdowej  (g - gminne, ww - wewnêtrzne):
  a)  1KDg - odcinki ulicy Sosnowej na terenie osiedla;
· szeroko�æ pasa drogowego - istniej¹ca (ok.10 m)
   b)  2KDg, 3KDg - planowane  ulice  obs³uguj¹ce  tereny

produkcyjno-sk³adowo-us³ugowe;

· szeroko�æ pasa drogowego ulicy 2KDg - 10 m,
· szeroko�æ pasa drogowego ulicy 3KDg -   8 m,
 c)  1 KDww - istniej¹ce ulice osiedlowe;
· szeroko�æ pasa drogowego - istniej¹ca, z mo¿liwo�ci¹

poszerzenia zgodnie z warunkami technicznymi okre�lonymi w
przepisach szczególnych;

5) ci¹gi pieszo jezdne - KXg, KXww
- istniej¹ce i planowane ci¹gi komunikacji pieszej i samo-

chodowej obs³uguj¹ce tereny zabudowy mieszkaniowej: g -
gminne, ww - wewnêtrzne.

· szeroko�æ pasa drogowego - min.5m;
. w pasach drogowych ci¹gów nie wyodrêbnia siê jezdni i

chodników;  dopuszcza siê rozró¿nienie pasów ruchu pieszego
i samochodowego kolorem i faktur¹ nawierzchni przyjmuj¹c:

· szeroko�æ pasa jezdnego - min.3m
· szeroko�æ pasa ruchu pieszego - min 1,5m;

6) drogi wewnêtrzne:
a) 2KDww - drogi dojazdowe do dzia³ek budowlanych,
b) 1KPww, 2KPww - po¿arowe (droga 2KPww na terenie

2P/S jest drog¹ postulowan¹, nieobowi¹zuj¹c¹);
· dla dróg wewnêtrznych obowi¹zuj¹ parametry co naj-

mniej jak dla dróg po¿arowych, okre�lone w przepisach szcze-
gólnych z zastrze¿eniem § 23 pkt 5, 6.

§ 23.1. W liniach rozgraniczaj¹cych ulic, o których mowa w
§ 22 pkt. 1, 2 3, 4, poza jezdni¹ i chodnikami, nale¿y urz¹dziæ
zieleñ uliczn¹ oraz, stosownie do potrzeb, urz¹dzenia obs³ugi
komunikacji zbiorowej, zatoki postojowe oraz ekrany akustycz-
ne o których mowa w pkt 2.

2. W pasie drogowym  ulicy KGPk (istniej¹cym lub przy-
sz³ym) nale¿y ustawiæ ekrany akustyczne na granicy z terenami
1MW i 1MU, je�li z przegl¹du ekologicznego, o którym mowa w
§ 25 ust.1 wynika, ¿e wystêpuj¹ przekroczenia dopuszczalnego
poziomu ha³asu.

3. Na ulicach KGPk, KGw i 3KLg nale¿y, a na ulicach 1KLg
i 2KLg zaleca siê urz¹dzenie �cie¿ek rowerowych.

4. W liniach rozgraniczaj¹cych ulic zakazuje siê lokalizacji
obiektów budowlanych z wyj¹tkiem:

1) urz¹dzeñ technicznych dróg i zwi¹zanym z utrzymaniem
i obs³ug¹ ruchu,

2) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej - na warun-
kach uzgodnionych z zarz¹dc¹ drogi.

5. Przewidziany na rysunku zmiany plany plac do zawraca-
nia na zakoñczeniu drogi po¿arowej 1KPww wymaga na etapie
projektu technicznego uzgodnienia z Komendantem Wojewódz-
kim Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Opolu. Ustalenie nie obo-
wi¹zuje w przypadku realizacji drogi 2 KPww.

6. Na zakoñczeniach nieprzelotowych ulic 1 KDg i 3 KDg
oraz ci¹gu pieszo jezdnego KXww nale¿y urz¹dziæ place do za-
wracania o powierzchni, co najmniej 12,5x12,5m. Dla ulicy 1
KDg (Sosnowej) rozwi¹zanie to nale¿y traktowaæ jako czasowe,
tj. do czasu zrealizowania ulicy, o której mowa w § 21 ust.1.

7. W przypadku nieprzelotowych dróg wewnêtrznych
2KDww warunki do przejazdu lub zawracania pojazdów nale¿y,
w miarê potrzeby, zapewniæ w granicach dzia³ek budowlanych
obs³ugiwanych przez te drogi.

8. Drogi wewnêtrzne mog¹ byæ w³asno�ci¹ u¿ytkowników
lub Gminy.
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ROZDZIA£ 3
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej i

komunalnej

§ 24.1. Ustala siê pe³ne uzbrojenie terenów istniej¹cej i
planowanej zabudowy w sieci: wodoci¹gow¹, kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej, gazow¹ dla celów bytowych i grzewczych,
elektroenergetyczn¹ i telekomunikacyjn¹.

1) zaopatrzenie w wodê - z istniej¹cej sieci wodoci¹go-
wej; na terenach planowanej zabudowy wymagana realizacja
nowych odcinków sieci rozdzielczej;

2) odprowadzenie �cieków:
a) sanitarnych i technologicznych - poprzez sieæ kanaliza-

cji sanitarnej - do komunalnej oczyszczalni �cieków.
b) wód opadowych i roztopowych - do istniej¹cych syste-

mów kanalizacji deszczowej lub ogólnosp³awnej;
c) �cieki technologiczne oraz wody opadowe i roztopowe,

w przypadkach zanieczyszczenia przekraczaj¹cego dopuszczal-
ne wska�niki, nale¿y przed odprowadzeniem ich do systemów
kanalizacyjnych, podczy�ciæ w urz¹dzeniach zak³adowych;

d) na terenach planowanej zabudowy wymagana realiza-
cja nowych odcinków sieci rozdzielczej;

3) zaopatrzenie w gaz - z istniej¹cej sieci rozdzielczej
gazu; w miarê potrzeb mo¿liwa realizacja nowych odcinków sie-
ci rozdzielczej;

4) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ - z istniej¹cej sie-
ci rozdzielczej ZE, z zastrze¿eniem ust.3 pkt 2.

Dla potrzeb planowanej zabudowy wymagana jest rozbu-
dowa podstawowych ci¹gów liniowych 15 kV poprzez w³¹czenie
nowych, stacji 15/ 0,4 kV; lokalizacje planowanych stacji trans-
formatorowych, wskazane na rysunku zmiany planu s¹ orienta-
cyjne i wymagaj¹ u�ci�lenia na etapie projektu technicznego;

5) telekomunikacja - kanalizacj¹ kablow¹;
6) zaopatrzenie w energiê ciepln¹ - z istniej¹cej miej-

skiej sieci cieplnej. Na terenach zabudowy jednorodzinnej oraz
przemys³owo-sk³adowych i us³ugowych, po³o¿onych poza za-
siêgiem sieci, dopuszcza siê indywidualne �ród³a ciep³a.

2. Dla sieci, o których mowa w ust.1, ustala siê dodatkowo:
1) nowe sieci nale¿y prowadziæ w obrêbie linii rozgrani-

czaj¹cych istniej¹cych i planowanych ulic, ci¹gów pieszo jezd-
nych i dróg wewnêtrznych, w uzgodnieniu - odpowiednio - z za-
rz¹dc¹ lub w³a�cicielem drogi;

2) dopuszcza siê lokalizacjê sieci i zwi¹zanych z nimi urz¹-
dzeñ poza terenami, o których mowa w pkt. 1:

a) je�li lokalizacja ta jest uwzglêdniona na rysunku zmia-
ny planu,

b) w przypadkach uzasadnionych szczegó³owymi rozwi¹-
zaniami technicznymi, pod warunkiem uzyskania zgody w³a�ci-
ciela (u¿ytkownika wieczystego) nieruchomo�ci.

3. Na terenach 1-5 P/S, 3MU, 4UKa,f i 5UKpi dopuszcza siê:
1) przebudowê istniej¹cych sieci rozdzielczych wodnej i

kanalizacyjnych w celu dostosowania do potrzeb nowych zak³adów,
2) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci

rozdzielczej by³ego zak³adu, pod warunkiem doprowadzenia jej
do zgodno�ci z obowi¹zuj¹cymi warunkami technicznymi.

4. Usuwanie odpadów:
1) komunalnych - do odpowiednio przystosowanych do

tego celu pojemników lub kontenerów i na komunalne sk³ado-
wisko;

2) przemys³owych i niebezpiecznych - zgodnie z decyzj¹
w³a�ciwego organu, wydan¹ na podstawie ustawy o odpadach.

ROZDZIA£ 4
Ogólne zasady ochrony �rodowiska przyrodniczego i

kulturowego

§ 25.1. Istniej¹ce przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co od-
dzia³ywaæ na �rodowisko, w razie okoliczno�ci wskazuj¹cych na
ich szkodliwy wp³yw na �rodowisko, wymagaj¹ sporz¹dzenia
przegl¹du ekologicznego zgodnie z przepisami szczególnymi.

2. Na terenach, na których dopuszcza siê indywidualne
�ród³a ciep³a, zaleca siê w nowych i modernizowanych obiek-
tach stosowanie urz¹dzeñ grzewczych na paliwa p³ynne lub ga-
zowe lub urz¹dzeñ elektrycznych.

3. Ustala siê dopuszczalne poziomy ha³asu, okre�lone w
przepisach szczególnych przyjmuj¹c warto�ci:

a) dla terenów 1MN, 2MN - jak dla terenów zabudowy jed-
norodzinnej,

b) dla terenów 1MW, 2MW, 1MU, 1Ukhi(MN,MW) - jak dla
terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

c) dla terenów 2-5MU - jak dla terenów zabudowy jednoro-
dzinnej z rzemios³em,

d) dla terenu UPo - jak dla terenów zabudowy zwi¹zanej ze
sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y.

Dopuszczalny poziom ha³asu obowi¹zuje w granicach w/w
terenów i na granicy tych terenów.

§ 26.1. Wyznacza siê strefê obserwacji archeologicznej w
rejonie stanowiska archeologicznego.

2. Prace ziemne podejmowane w strefie obserwacji ar-
cheologicznej nale¿y wyprzedzaj¹co zg³osiæ i uzgodniæ z orga-
nem w³a�ciwym do spraw ochrony zabytków oraz prowadziæ
zgodnie z wymogami okre�lonymi w przepisach szczególnych.

DZIA£ III
Przepisy przej�ciowe i koñcowe

§ 27. Do czasu realizacji ustaleñ zmiany planu, tereny i
obiekty nale¿y u¿ytkowaæ w sposób dotychczasowy.

§ 28. Zgodnie z art.10 ust.3 i art.36 ust.3 ustawy o zago-
spodarowaniu przestrzennym okre�la siê nastêpuj¹ce stawki
procentowe, s³u¿¹ce naliczeniu jednorazowej op³aty od wzrostu
warto�ci nieruchomo�ci - w granicach terenów oznaczonych w
planie symbolami:

2MN - 6%
UK, UPK - 12%
P/S - 12%
dla pozosta³ych terenów - 0%

§ 29. Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Strzelce Opolskie zatwierdzony
uchwa³¹ Nr V/21/94 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z
dnia 29 wrze�nia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego  Nr 25 poz.
217)  w czê�ci objêtej niniejsz¹ uchwa³¹.

§ 30. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Strze-
lec Opolskich.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Gerhard Bartodziej
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Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 litera "h" ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U.z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; 2002 r.  Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) i art. 17 ust. 4 w zwi¹zku z
art. 61 ust. l i 2  ustawy  z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie
o�wiaty  ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329, Nr 106 poz. 496;  1997 r.
Nr 28 poz. 153,  Nr 141 poz. 943;  1998 r.  Nr 117 poz. 759, Nr 162
poz. 1126;  2000 r.  Nr 12, poz. 136, N 19, poz. 239, Nr 48, poz.
550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320;
2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615;  2002 r. Nr 41, poz.
362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185,  Nr 200, poz. 1683;
2003 r. Nr 6, poz. 65) - Rada Miejska  u c h w a l a, co nastêpuje:

§1.Tytu³ uchwa³y Nr V/26/99 Rady Miejskiej w Wo³czynie z
dnia 11 marca 1999 r. otrzymuje brzmienie: "Uchwa³a Nr V/26/99
Rady Miejskiej w Wo³czynie z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie
planu sieci szkó³ podstawowych i granic ich obwodów w gminie
Wo³czyn ".

§2.1. W § 1 uchwa³y Rady Miejskiej w Wo³czynie z dnia
11 marca 1999 r.  punkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Szko³a Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wo³-
czynie, ul. Rzeczna 10.

Struktura organizacyjna szko³y obejmuje klasy I - VI. ".
2. W § 1 uchwa³y Rady Miejskiej w Wo³czynie z dnia

11 marca 1999 r.   punkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Szko³a Podstawowa Nr 2  im. Henryka Sienkiewicza w

Wo³czynie, ul. Sienkiewicza 4.
Struktura organizacyjna szko³y obejmuje klasy I - VI oraz

oddzia³y przedszkolne."
3. W § 1 uchwa³y Rady Miejskiej w Wo³czynie z dnia

11 marca 1999 r. punkt 3 otrzymuje brzmienie:
" 3. Szko³a Podstawowa w Krzywiczynach, ul. Wo³czyñska 41.
Struktura organizacyjna szko³y obejmuje klasy I - VI oraz

oddzia³ przedszkolny".
4. W § 1 uchwa³y Rady Miejskiej w Wo³czynie z dnia

11 marca 1999 r. punkt 4 otrzymuje brzmienie:
" 4. Szko³a Podstawowa   w Komorznie, ul. G³ówna 31.
Struktura organizacyjna szko³y obejmuje k³asy I - VI oraz

oddzia³y przedszkolne "
5. W § 1 uchwa³y Rady Miejskiej w Wo³czynie z dnia

11 marca 1999 r.  punkt 5 otrzymuje brzmienie:

" 5. Szko³a Podstawowa w Wierzbicy Górnej, nr 39A.
Struktura organizacyjna szko³y obejmuje klasy I - VI. ".
6. W § 1 uchwa³y Rady Miejskiej w Wo³czynie z dnia

11 marca 1999 r.  punkt 6 otrzymuje brzmienie:
" 6. Szko³a Podstawowa w Wierzbicy Dolnej, nr 54.
Struktura organizacyjna szko³y obejmuje klasy I - VI oraz

oddzia³ przedszkolny".
7. W § 1 uchwa³y Rady Miejskiej w Wo³czynie z dnia

11 marca 1999 r. punkt 7 otrzymuje brzmienie:
" 7. Szko³a Podstawowa w Szymonkowie, ul. Wo³czyñska 3.
Struktura organizacyjna szko³y obejmuje klasy I - VI oraz

oddzia³ przedszkolny".
8. W § 1 uchwa³y Rady Miejskiej w Wo³czynie z dnia

11 marca 1999 r. punkt 8 otrzymuje brzmienie:
" 8. Szko³a Podstawowa w Ska³¹gach, ul. Wo³czyñska 23.
Struktura organizacyjna szko³y obejmuje klasy I - VI oraz

oddzia³ przedszkolny".
9. W § 1 uchwa³y Rady Miejskiej w Wo³czynie z dnia

11 marca 1999 r.  punkt 9 otrzymuje brzmienie:
" 9. Szko³a Podstawowa w Ro¿nowie nr 1.
Struktura organizacyjna szko³y obejmuje klasy I - III oraz

oddzia³ przedszkolny".
10. W § 1 uchwa³y Rady Miejskiej w Wo³czynie z dnia

11 marca 1999 r.  punkt 10 otrzymuje brzmienie:
" 10. Szko³a Podstawowa w Szumie, nr 36.
Struktura organizacyjna szko³y obejmuje klasy I - III oraz

oddzia³ przedszkolny".
11. W § 1 uchwa³y Rady Miejskiej w Wo³czynie z dnia

11 marca 1999 r. punkt 11 otrzymuje brzmienie:
"11. Szko³a Podstawowa w W¹sicach, ul. G³ówna nr 16.
Struktura organizacyjna szko³y obejmuje klasy I - VI oraz

oddzia³ przedszkolny".

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wo³czyna.

§ 4. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie  po up³ywie
14 dni od daty og³oszenia z moc¹ od 1 wrze�nia 2003r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Krzysztof Maszkowski

1121

Uchwa³a Nr X/100/2003
Rady Miejskiej w Wo³czynie

z dnia 20 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr V/26/99 Rady Miejskiej w Wo³czynie z dnia 11 marca 1999 r. w
sprawie planu sieci sze�cioletnich szkó³ podstawowych i granic ich obwodów w gminie Wo³czyn.
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