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Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 pa�dziernika
1982r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholi-
zmowi ( Dz.U.z 2002 r. Nr 147 poz. 1231, Nr 167 poz. 1372;
2003r. Nr 80 poz. 719 ) - Rada Miejska w Bia³ej uchwala, co
nastêpuje:

§1. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona na terenie
miasta i gminy w zak³adach gastronomicznych oraz w "ogród-
kach piwnych", stanowi¹cych integraln¹ czê�æ tych zak³adów.

§2. Usytuowanie punktów sprzeda¿y napojów alkoholo-
wych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y i w miejscu sprze-
da¿y nie mo¿e byæ bli¿ej ni¿ 20 m odleg³o�ci od granicy obiektów
szkolnych i przedszkolnych.
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Uchwa³a Nr VI/64/03
Rady Miejskiej w Bia³ej

z dnia 20 czerwca 2003 r.

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Bia³a.

§3. Traci moc uchwa³a Nr XIX/210/97 Rady Miejskiej w
Bia³ej z dnia 20 lutego 1997 r. w sprawie zasad usytuowania
miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y
tych napojów na terenie Miasta i Gminy Bia³a.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bia³ej.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Joachim Kosz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806)  oraz art. 34 ust. 5  ustawy
z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r.
Nr 64, poz. 414; Nr 106, poz. 668; Nr 117, poz. 756 i  Nr 162,
poz.1118 i 1126; 1999 r. Nr 20, poz.170; Nr 79, poz. 885; Nr 90,
poz.1001; 2000 r. Nr 12, poz. 136  i  Nr 19, poz. 238; 2001 r. Nr 72,
poz. 748; Nr 88, poz. 961; Nr 89, poz. 973; Nr 111, poz. 1194; Nr
122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792; 2003 r. Nr 7, poz. 79) oraz §
2 ust. 2 i 3 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia
2003 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu udzielania po-
mocy w do¿ywianiu uczniów w 2003 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 133) -
Rada Gminy D¹browa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/257/02 Rady Gminy D¹browa z
dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków prze-
znaczonych na �wiadczenia przyznane w ramach zadañ w³a-
snych gminy w odniesieniu do do¿ywiania uczniów (Dz. Urz.
Woj. Opolskiego Nr 47, poz. 668) wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
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Uchwa³a Nr IX/68/03
Rady  Gminy  D¹browa

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y  w  sprawie  zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na �wiadczenia przyznane
w ramach zadañ w³asnych gminy w odniesieniu do do¿ywiania uczniów.

§ 1 otrzymuje brzmienie:
"W przypadku, gdy dochód na osobê w rodzinie ucznia,

przekracza 150% dochodu,  o którym   mowa w  art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej,  wydat-
ki   poniesione w przygotowanie przyznanego posi³ku podlegaj¹
zwrotowi w czê�ci lub   w ca³o�ci".

§ 2. Dotychczasowy § 1, 2 i 3 otrzymuje odpowiednio   § 2,
3 i 4.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy D¹-
browa.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskie-
go.

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Wieczorek
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Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 1ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U z 2001r.. Nr 142 poz.
1591; 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) - Rada Miejska w G³ubczycach
uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê Statut Gminy G³ubczyce, który stanowi
za³¹cznik nr 1do uchwa³y.

§2. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Nr VI/80/03 z dnia
14 marca 2003 r.  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy G³ubczyce.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ub-
czyc.

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

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Edward Wo³oszyn

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VIII/117/03

Rady Miejskiej w G³ubczycach
z dnia 26 czerwca  2003 roku

Statut Gminy G³ubczyce

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Statut okre�la:
1) ustrój Gminy G³ubczyce,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jedno-

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

3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej
w G³ubczycach, komisji Rady Miejskiej ,

4) tryb pracy Burmistrza G³ubczyc,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w G³ub-

czycach,
6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej

komisji i Burmistrza G³ubczyc oraz korzystania z nich.
§ 2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê  G³ubczyce,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w G³ub-

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

skiej w G³ubczycach,
4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê

Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w G³ubczycach,
5) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza G³ub-

czyc,
6) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy G³ub-

czyce .
Rozdzia³ II
Gmina
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Uchwa³a Nr VIII/117/03
Rady Miejskiej w G³ubczycach

z dnia 26 czerwca 2003r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy G³ubczyce.

§ 3. 1.Gmina po³o¿ona jest w Powiecie G³ubczyckim, w
Województwie Opolskim i obejmuje obszar 295 km2.

2. Granice terytorialne Gminy okre�la mapa pogl¹dowa,
stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.

§ 4. Herb Gminy przedstawia stoj¹cego anio³a z czê�cio-
wo roz³o¿onymi skrzyd³ami, który d³oñmi podtrzymuje dwie tar-
cze. Ca³o�æ kompozycji umieszczona jest na tarczy herbowej o
polu dwubarwnym czerwono - ¿ó³tym.  Barwy Gminy okre�la jej
flaga, koloru czerwono - ¿ó³tego. Herb i insygnia samorz¹dowe
szczegó³owo okre�la uchwa³a Rady Miejskiej Nr XV/174/95 z
dnia 23 listopada 1995r.

§ 5. Siedzib¹ organów Gminy jest miasto G³ubczyce.

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

2. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
a) so³ectwa,
b) osiedla miejskie (obejmuj¹ce obszar miasta G³ubczy-

ce zamieszka³y przez co najmniej 1000 mieszkañców),
3. Burmistrz prowadzi rejestry:
a) gminnych jednostek organizacyjnych,
b) jednostek pomocniczych Gminy.

Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze Gminy

§ 7. 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami
lub z ich inicjatywy, Rada podejmuje uchwa³ê o utworzeniu jed-
nostki pomocniczej.

2. Konsultacje z mieszkañcami odbywaj¹ siê w formie:
a) zebrañ,
b) przyjmowania zg³oszeñ, uwag, wniosków i opinii do

projektu uchwa³y, wy³o¿onego przez okres 60 dni w Urzêdzie
Miejskim w G³ubczycach.

3. Inicjatywê mieszkañców stanowi wniosek z³o¿ony do
Rady Miejskiej, poparty podpisami 1/10 liczby osób posiadaj¹-
cych czynne prawo wyborcze z danego obszaru.

4. £¹czenie, podzia³ oraz znoszenie jednostek pomocni-
czych odbywa siê w trybie ich tworzenia.

§ 8. Uchwa³y dotycz¹ce tworzenia jednostek pomocniczych
Gminy powinny okre�laæ w szczególno�ci:

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

§ 9. 1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadz¹ gospodar-
kê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

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

3. Rada uchwala corocznie za³¹cznik do uchwa³y bud¿eto-
wej, okre�laj¹cy wydatki jednostek pomocniczych w uk³adzie
dzia³ów lub rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.
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4. Jednostki pomocnicze, decyduj¹c o przeznaczeniu �rod-
ków, o których mowa w ust. 2, obowi¹zane s¹ do przestrzegania
podzia³u wynikaj¹cego z za³¹cznika do bud¿etu Gminy.

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

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

Rozdzia³ IV.
Rada Miejska, organizacja i tryb pracy

§ 11. 1. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 21 radnych.

1. Struktura organizacyjna Rady

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

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

§ 13. Struktury wewnêtrzne Rady to:
1) Przewodnicz¹cy,
2)  trzech Wiceprzewodnicz¹cych,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje sta³e, wymienione w § 14 pkt. 1,
5) dora�ne komisje do okre�lonych zadañ.

§ 14. 1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Organizacyjno - Bud¿etowej,
3) O�wiaty, Kultury, Zdrowia i Sportu,
4) £adu, Porz¹dku Publicznego i Mieszkalnictwa,
5) Rolnictwa i Ochrony �rodowiska,
6) Integracji Europejskiej i Rozwoju Gospodarczego Gminy.

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

1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom, zapewniaj¹c ³ad i porz¹dek w

czasie sesji,
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.

§ 16. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e przekazaæ swoje zada-
nia do wykonywania Wiceprzewodnicz¹cemu.

§ 17. 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.

2. Sesje Rady

§ 18. 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.

§ 19. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady do czasu wy-
boru przewodnicz¹cego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem
radny obecny na sesji - przewodnicz¹cy senior z pomoc¹ se-
kretarza sesji, którym jest radny najm³odszy wiekiem spo�ród
radnych obecnych na sesji.

§ 20.1. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady lub z jego
upowa¿nienia - jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.

3. Przygotowanie sesji

§ 21.1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad

sesyjnych powiadamia siê radnych najpó�niej na 7 dni przed
terminem obrad, za pomoc¹ listów lub w inny skuteczny spo-
sób.

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

4. Przy zwo³ywaniu sesji wcze�niej nieplanowanych obo-
wi¹zuje trzydniowy termin powiadomienia radnych.

5. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w
ust. 2 i 3 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.

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

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

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

4. Przebieg sesji

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

§ 24. Obrady prowadzi Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewod-
nicz¹cy Rady, zwany dalej przewodnicz¹cym sesji.

§ 25.1. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia na sali obrad
miejsca dla publiczno�ci.

2. Informacjê o ograniczeniu prawa wstêpu na sesjê Rady
w przypadkach okre�lonych w art. 61 ust. 3 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej Przewodnicz¹cy Rady podaje do publicznej
wiadomo�ci ze wskazaniem podstawy prawnej.

§ 26. 1. Przed przyst¹pieniem do obrad obowi¹zkiem
przewodnicz¹cego jest stwierdzenie liczby radnych uczestni-
cz¹cych w sesji na podstawie listy obecno�ci.

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

3. W przypadku braku quorum przewodnicz¹cy obrad
mo¿e przerwaæ obrady, wyznaczyæ nowy termin posiedzenia tej
samej sesji lub zamkn¹æ sesjê Rady.

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

§ 27.1. Sesja trwa od otwarcia do zamkniêcia przez prze-
wodnicz¹cego sesji.

Przewodnicz¹cy sesji otwiera sesjê wypowiadaj¹c formu³ê :
" Otwieram ....(numer)  sesjê Rady Miejskiej w G³ubczycach ",
a zamyka wypowiadaj¹c s³owa:
" Zamykam .... (numer) sesjê Rady Miejskiej w G³ubczycach ".

§ 28.1. Sesja mo¿e sk³adaæ siê z jednego lub kilku posie-
dzeñ.

2. Na wniosek przewodnicz¹cego sesji lub pisemny wnio-
sek grupy co najmniej 5 radnych Rada mo¿e postanowiæ o prze-
rwaniu sesji i kontynuowaniu obrad na nastêpnym posiedzeniu
tej samej sesji w innym terminie.

3. Przerwanie sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 mo¿e
nast¹piæ ze wzglêdu na niemo¿no�æ wyczerpania porz¹dku ob-
rad, potrzebê dodatkowych materia³ów lub inne przeszkody unie-
mo¿liwiaj¹ce Radzie w³a�ciwe obradowanie lub rozstrzygniêcie
spraw.

4. Termin nastêpnego posiedzenia w ramach jednej sesji
wyznacza przewodnicz¹cy sesji nie pó�niej ni¿ 7 dni od dnia
odbywania sesji i og³asza przed zakoñczeniem posiedzenia.

5. Fakt przerwania obrad odnotowuje siê w protokole.

§ 29.1. Na ka¿dej sesji Rada wybiera spo�ród radnych
sekretarza sesji, który podczas sesji zajmuje miejsce obok prze-
wodnicz¹cego sesji i pomaga przewodnicz¹cemu w prowadze-
niu obrad oraz nadzoruje sporz¹dzenie protoko³u sesji.

2. Do zadañ sekretarza sesji nale¿y w szczególno�ci:
1) pomoc w przeprowadzeniu �lubowania radnych, m.in.

poprzez odczytywanie imion i nazwisk radnych przed potwierdze-
niem �lubowania i odnotowanie tego faktu na wykazie radnych,

2) liczenie g³osów jawnych,
3) prowadzenie listy osób zg³aszaj¹cych siê do dyskusji,
4) sporz¹dzanie listy kandydatów podczas przeprowadza-

nia przez Radê wyborów,
5) notowanie zg³aszanych wniosków podczas sesji i dba-

nie o ich w³a�ciw¹ formê,
6) przestrzeganie przez radnych czasu rozpoczynania se-

sji i trwania przerw w obradach,
7) podpisywanie protoko³u sesji.

§ 30. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady sesji zgodnie z przy-
jêtym porz¹dkiem, który obejmuje w  szczególno�ci:

1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) rozpatrzenie projektów uchwa³ i podjêcie uchwa³ lub

zajêcie stanowiska,
3) informacjê Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach po-

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

dzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania zg³oszone na

poprzednich sesjach, oraz miêdzy sesjami,
7) wolne wnioski i informacje.

§ 31.1. Tematy bêd¹ce przedmiotem obrad sesji realizuje
siê nastêpuj¹co:

1) wprowadzaj¹ce wyst¹pienie wnioskodawcy projektu
uchwa³y,

2) przedstawienie opinii komisji Rady i innych wymaga-
nych opinii,

3) pytania radnych do wnioskodawcy,
4) udzielenie odpowiedzi na pytania radnych i ustosunko-

wanie siê wnioskodawcy do opinii i wniosków,

5) dyskusja radnych,
6) g³osowanie w sprawie podjêcia uchwa³y.
2. Opinie, sprawozdania i wnioski komisji przedstawia

na sesji przewodnicz¹cy komisji albo wyznaczony przez komi-
sjê Rady sprawozdawca.

3. G³osowanie nad podjêciem uchwa³y mo¿e nast¹piæ
bezpo�rednio po jej omówieniu lub w innym punkcie porz¹dku
obrad sesji.

§ 32.1. Podczas sesji przewodnicz¹cy udziela g³osu w
kolejno�ci zg³oszeñ,  w uzasadnionych przypadkach przewod-
nicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu poza kolejno�ci¹.

2. Pierwszeñstwo zabrania g³osu przys³uguje radnym.

§ 33. Na wniosek radnego przewodnicz¹cy sesji zarz¹-
dza przyjêcie do protoko³u sesji wyst¹pienia radnego zg³oszo-
ne na pi�mie, lecz nie wyg³oszonego w toku obrad, informuj¹c
o tym niezw³ocznie Radê.

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

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

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

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

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

6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Burmistrz lub oso-
by, upowa¿nione do tego przez Burmistrza.

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

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

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

2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewod-
nicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie  sesji Rady.

3. Je�li bezpo�rednia odpowied� na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14
dni. Paragraf  34 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.

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

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

3. W dyskusji zwi¹zanej z porz¹dkiem obrad, przemówie-
nia osób zabieraj¹cych g³os nie mog¹ trwaæ d³u¿ej ni¿ 10 minut,
chyba, ¿e Rada okre�li dla konkretnej debaty inny czas przemó-
wieñ.

4. W dyskusji nad t¹ sam¹ spraw¹ nie wolno zabieraæ
g³osu wiêcej ni¿ dwa razy. Przemówienia osoby, której przewod-
nicz¹cy udzieli³ g³osu po raz drugi w tej samej sprawie, nie
mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ 3 minuty. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
przed³u¿yæ mówcy czas przemówienia.

5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
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6. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.

§ 37. Przewodnicz¹cy sesji mo¿e udzieliæ g³osu poza kolej-
no�ci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególno�ci:

- przerwania sesji albo zamkniêcia posiedzenia,
- zarz¹dzenie przerwy,
- sprawdzenie listy obecno�ci,
- odes³anie projektu uchwa³y do komisji,
- g³osowanie bez przeprowadzenia dyskusji,
- reasumpcji - powrotu do wcze�niejszego punktu porz¹d-

ku obrad,
- stwierdzenie prawomocno�ci,
- odrzucenia projektu uchwa³y,
- zakoñczenia dyskusji,
- przyst¹pienia do g³osowania,
- zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
- ograniczenia czasu wyst¹pieñ,
- przeliczenia g³osów w jawnym g³osowaniu,
- przestrzegania Statutu w zakresie przebiegu obrad sesji.
2. Wnioski formalne przewodnicz¹cy sesji poddaje pod g³o-

sowanie Rady, po dopuszczeniu w dyskusji jednej wypowiedzi za
wnioskiem i jednej przeciwnej wnioskowi.

§ 38.1. Rada mo¿e na sesji wybraæ komisjê uchwa³ i wnio-
sków, której zadaniem jest odnotowywanie zg³oszonych w dysku-
sji wniosków i po przeanalizowaniu ich zaproponowanie Radzie
ostatecznej wersji rozstrzygniêcia sprawy.

2. Komisjê wybiera siê spo�ród radnych.

§ 39.1. Przewodnicz¹cy sesji czuwa nad przestrzeganiem
w toku obrad postanowieñ Statutu Gminy oraz powagi i porz¹dku
na sali obrad sesji.

2. Dla zapewnienia zgodnego z porz¹dkiem obrad i spraw-
nego przebiegu sesji, przewodnicz¹cy sesji mo¿e stosowaæ �rod-
ki porz¹dkowe, a w szczególno�ci:

1) zwróciæ radnemu uwagê na niezgodn¹ z przedmiotem
obrad tre�æ wyst¹pienia,

 2) czyniæ uwagi dotycz¹ce czasu trwania wyst¹pieñ,
3) przywo³aæ radnego do porz¹dku, je¿eli zak³óca on porz¹-

dek na sesji,
4) przywo³aæ radnego do rzeczy, gdy w wyst¹pieniu swoim

odbiega od przedmiotu okre�lonego w porz¹dku obrad, a po
dwukrotnym przywo³aniu radnego do rzeczy, odebraæ mu g³os.

3. Radny, któremu odebrano g³os, mo¿e domagaæ siê g³o-
sowania Rady.

4. Uprawnienia przewodnicz¹cego sesji, o których mowa w
ust. 2, maj¹ zastosowania równie¿ wobec osób uczestnicz¹cych
w sesji nie bêd¹cych radnymi.

5. Zastosowanie wobec radnego �rodków porz¹dkowych
wymienionych w ust. 2 pkt. 3 i 4, odnotowuje siê w protokole
sesji.

§ 40. Wcze�niejsze opuszczanie sesji przez radnego, wy-
maga poinformowania przewodnicz¹cego sesji.

§ 41. 1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez Burmi-
strza w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿-
dej sesji protokó³.

§ 42. 1. Protoko³y numeruje siê numerami rzymskimi oraz
dwiema ostatnimi cyframi roku, w którym sesja siê odby³a. Po-
szczególne elementy numeru oddziela siê kresk¹ poprzeczn¹.
Obowi¹zuje numeracja ci¹g³a od pocz¹tku do koñca ka¿dej ka-
dencji Rady.

2. Do protoko³u za³¹cza siê listy obecno�ci, teksty projek-
tów uchwa³ wraz z uzasadnieniami, autopoprawki i poprawki z
uzasadnieniami, opinie komisji i stanowiska klubów wyra¿one

na pi�mie, orygina³y podjêtych uchwa³, protoko³y komisji skru-
tacyjnej wraz z kartami z tajnego g³osowania oraz inne mate-
ria³y zwi¹zane z przedmiotem obrad.

3. Radni mog¹ zg³aszaæ uwagi i poprawki do protoko³u.
4. Protokó³ sesji wymaga zatwierdzenia przez Radê na

nastêpnej sesji.
5. Protokó³ powinien zawieraæ:
1) numer, datê, miejsce oraz czas trwania sesji,
2) stwierdzenie prawomocno�ci obrad oraz wyboru

sekretarza,
3) stwierdzenie zatwierdzenia protoko³u z sesji poprzed-

niej,
4) porz¹dek obrad,
5) wykaz osób bior¹cych udzia³ w dyskusji,
6) stwierdzenie uchwalenia wniosków formalnych, po-

prawek i podjêcia uchwa³ Rady oraz wyniki poszczególnych
g³osowañ,

7) podpisy osób prowadz¹cych obrady sesji, sekreta-
rza sesji i protokolanta.

6. Protoko³y przechowuje siê w Wydziale Organizacyjno -
Administracyjnym Urzêdu.

7. Przewodnicz¹cy sesji mo¿e zarz¹dziæ sporz¹dzenie
odrêbnych protoko³ów z ka¿dego posiedzenia tej samej sesji.

§ 43.1. W trakcie obrad lub nie pó�niej ni¿ na najbli¿szej
sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do pro-
toko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodni-
cz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta.

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

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

§ 44.1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecno�ci rad-
nych oraz odrêbn¹ listê zaproszonych go�ci,  usprawiedliwie-
nia osób nieobecnych, o�wiadczenia i inne dokumenty z³o¿o-
ne na rêce Przewodnicz¹cego Rady.

2. Przewodnicz¹cy Rady w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñcze-
nia sesji dorêcza Burmistrzowi podjête na sesji uchwa³y.

3. Wyci¹gi z protoko³u z sesji oraz kopie uchwa³ Prze-
wodnicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym,
które s¹ zobowi¹zane do okre�lonych dzia³añ,  wynikaj¹cych z
tych dokumentów.

5. Uchwa³y

§ 45.1. Uchwa³y Rady,  sporz¹dza siê w formie odrêb-
nych dokumentów.

§ 46.1. Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y mo¿e wyst¹piæ:
1) co najmniej 5 radnych,
2) komisje sta³e i dora�ne Rady,
3) Burmistrz,
4) kluby radnych.

2. Wniosek o podjêcie uchwa³y kieruje siê do Przewod-
nicz¹cego Rady, który nadaje mu  dalszy bieg.

§ 47. 1. Projekt uchwa³y przygotowuje wnioskodawca.
2. W szczególno�ci przedk³adany projekt powinien za-

wieraæ:
1) czê�æ nag³ówkow¹ zawieraj¹c¹ nazwê aktu, nazwê

organu od którego pochodzi i przedmiot unormowania (tytu³),
2) podstawê prawn¹ (przepis aktu normatywnego za-

wieraj¹cego upowa¿nienie do podjêcia uchwa³y),
3) przepisy dotycz¹ce przedmiotu uchwa³y ujête w para-
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grafy, punkty i podpunkty w nastêpuj¹cej kolejno�ci:
a) przepisy ogólne (wspólne dla pozosta³ych postanowieñ

uchwa³y, wyja�nienie pojêæ u¿ytych w uchwale),
b) przepisy szczegó³owe (zawieraj¹ce rozstrzygniêcia

merytoryczne),
c) przepisy przej�ciowe i koñcowe ( wskazuj¹ce odpowie-

dzialnych za wykonanie uchwa³y o wej�ciu w ¿ycie uchwa³y, o
uchyleniu dotychczas obowi¹zuj¹cych  przepisów, o sposobie
og³oszenia uchwa³y i inne ),

d) w prawym górnym rogu nad tytu³em oznaczenie " pro-
jekt ",

e) w lewym górnym rogu nad tytu³em " wnioskodawca ".
3. Projekt uchwa³y powinien byæ sformu³owany w sposób

zrozumia³y, zwiêz³y i logiczny pod wzglêdem jêzykowym.
4. Do projektu uchwa³y do³¹cza siê uzasadnienie podpi-

sane przez wnioskodawcê, opiniê radcy prawnego Urzêdu, a w
przypadkach gdy podjêcie uchwa³y wywo³uje skutki finansowe
tak¿e opiniê Skarbnika Gminy.

5. Przewodnicz¹cy Rady zwraca wnioskodawcy projekt
uchwa³y w ka¿dym przypadku naruszenia zasad opracowania
projektów uchwa³.

6. Projekty uchwa³ sk³ada siê Przewodnicz¹cemu Rady
na 2 tygodnie przed planowanym terminem sesji. Przewodni-
cz¹cy Rady mo¿e wyraziæ zgodê na odstêpstwo od tego terminu
pod warunkiem zachowania pozosta³ych wymogów procedu-
ralnych.

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

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

§ 49.1. Przewodnicz¹cy Rady podejmuje decyzjê w spra-
wie skierowania projektów uchwa³ do zaopiniowania przez pod-
miotowo w³a�ciwe komisje sta³e Rady. Nie narusza to upraw-
nieñ innych komisji do zajêcia stanowiska wobec projektu
uchwa³y.

2. W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz¹cy Rady
lub Rada wskazuje komisjê wiod¹c¹, która przedstawi Radzie
stanowisko wynikaj¹ce z opinii wszystkich komisji uczestnicz¹-
cych w opiniowaniu projektu.

3. Przewodnicz¹cy komisji mo¿e wyznaczyæ radnego lub
zespó³ radnych do szczegó³owego rozpatrzenia projektu uchwa³
i przedstawienia jego wyników na posiedzeniu komisji opiniu-
j¹cym dany projekt.

4. Wyznaczona przez Przewodnicz¹cego Rady komisja,
po przeprowadzeniu dyskusji nad projektem, wyra¿a swoj¹ opi-
niê. W posiedzeniu komisji obowi¹zany jest uczestniczyæ upo-
wa¿niony przedstawiciel wnioskodawcy projektu.

5.   W opinii komisje wnioskuj¹:
1) przyjêcie projektu bez wniosków i poprawek,
2) przyjêcie projektu z poprawkami i wnioskami zapropo-

nowanymi przez komisjê w ich opinii,
3) odrzucenie projektu,
4) uwzglêdnienie wniosku mniejszo�ci, który uzyska³

aprobatê co najmniej 3 cz³onków komisji.
6. Pracownik ds. obs³ugi Rady przekazuje opinie komisji

wnioskodawcy, który obowi¹zany jest do przed³o¿enia Przewod-
nicz¹cemu Rady swojego stanowiska do opinii komisji najpó�-
niej dwa dni przed planowanym terminem sesji, na której pro-
jekt ma byæ rozpatrywany.

7. Ka¿dy wniosek i poprawkê zg³oszon¹ przez komisjê, po
uprzednim zaopiniowaniu jej przez radcê prawnego Urzêdu,

przewodnicz¹cy sesji poddaje pod g³osowanie, informuj¹c jed-
nocze�nie radê o stanowisku, jakie zaj¹³ wobec tej poprawki
wnioskodawca projektu uchwa³y.

8. Projekty uchwa³ w sprawach osobowych (powo³anie
komisji, nadania wyró¿nieñ itp.) Przewodnicz¹cy Rady kieruje
do zaopiniowania przez kluby radnych. Przepisy ust. 4-6 stosuje
siê odpowiednio.

§ 50. Prawo zg³aszania wniosków i poprawek do projek-
tów uchwa³ s³u¿y wszystkim radnym.

§ 51. Wnioskodawcy s³u¿y prawo wnoszenia poprawek
do projektów uchwa³ w formie autopoprawki, w terminie co naj-
mniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji.

§ 52. Wnioski i poprawki zg³asza siê na pi�mie. Zg³oszo-
ne wnioski, poprawki i autopoprawki wymagaj¹ uzasadnienia.

§ 53. Wnioskodawca projektu uchwa³y ma prawo wycofaæ
go na ka¿dym etapie procedury, sk³adaj¹c pisemny wniosek do
Rady lub Przewodnicz¹cego Rady.

§ 54. 1. Podjête przez Radê uchwa³y podpisuje przewod-
nicz¹cy sesji.

2. Ka¿da uchwa³a otrzymuje numer sk³adaj¹cy siê z nu-
meru rzymskiego sesji i kolejno�ci podjêcia w danej kadencji
oraz dwóch ostatnich cyfr roku, w którym zosta³a uchwalona.
Poszczególne elementy numeru uchwa³y oddziela siê kreska-
mi poprzecznymi. Obowi¹zuje ci¹g³a numeracja uchwa³ od po-
cz¹tku do koñca kadencji Rady.

3. Podjête przez Radê uchwa³y podlegaj¹ ponownemu
sprawdzeniu pod wzglêdem formalnoprawnym przez radcê praw-
nego Urzêdu, co potwierdza podpisem na egzemplarzu uchwa-
³y przechowywanym w zbiorze w Wydziale Organizacyjno - Admi-
nistracyjnym Urzêdu Miejskiego.

4. Og³aszanie przepisów porz¹dkowych w drodze obwiesz-
czeñ a tak¿e na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim lub w
�rodkach masowego przekazu nale¿y do obowi¹zków Burmi-
strza.

§ 55. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹-
piæ wy³¹cznie w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej najwcze�niej
na nastêpnej sesji z zachowaniem obowi¹zuj¹cej procedury.

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

6. Procedura g³osowania

§ 57. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

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

2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewod-
nicz¹cy obrad, Sekretarz przelicza oddane g³osy "za", "przeciw" i
"wstrzymuj¹ce siê", sumuje je.

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

4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad i nakazuje odnotowanie wyników w protokole sesji.

§ 59.1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo
Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przepro-
wadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onio-
nym spo�ród siebie przewodnicz¹cym.
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2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³oso-
wania obja�nia sposób g³osowania i przeprowadza je, wyczytu-
j¹c kolejno radnych z listy obecno�ci.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Przewodnicz¹cy Rady

§ 62.1. Rada wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego
i trzech wiceprzewodnicz¹cych.

2. Wyboru przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cych
Rady dokonuje siê w trybie okre�lonym ustaw¹ z nieograniczo-
nej liczby kandydatów zg³oszonych przez radnych.

3. Zg³oszenie kandydatury wymaga uzasadnienia i zgody
kandydata.

4. Przed przyst¹pieniem do g³osowania kandydaci mog¹
zabraæ g³os dla poparcia swojej kandydatury.

§ 63.1. G³osowanie w sprawie wyborów przewodnicz¹ce-
go i wiceprzewodnicz¹cych Rady odbywa siê na kartach do g³o-
sowania, na których wpisane s¹ wszystkie prawid³owo zg³oszo-
ne kandydatury w porz¹dku alfabetycznym.

2. Wyboru dokonuje siê poprzez umieszczenie znaku "X"

przy nazwisku wybranego kandydata (wybranych kandydatów).
3. Przy wyborze przewodnicz¹cego Rady:
1) g³osy wa¿ne stanowi¹ te karty, na których umieszczono

znak "X" przy jednym nazwisku lub nie umieszczono tego znaku
przy ¿adnym nazwisku (g³os wstrzymuj¹cy siê),

2) w razie zg³oszenia tylko jednego kandydata, g³osowa-
nie przeprowadza siê na karcie, na której oprócz imienia i na-
zwiska kandydata umieszczone zostan¹ odpowiedzi: "jestem
za", " jestem przeciwny/a", "wstrzymujê siê". G³osy wa¿ne stano-
wi¹ karty, na których oznaczona bêdzie znakiem "X" tylko jedna z
wy¿ej podanych odpowiedzi.

4. Przy wyborze wiceprzewodnicz¹cych Rady g³osy wa¿ne
stanowi¹ te karty, na których umieszczono znak "X" przy nazwi-
sku nie wiêcej ni¿ trzech kandydatów.

§ 64.1. W przypadku uzyskania równej, najwiêkszej liczby
g³osów przez co najmniej dwóch kandydatów, przeprowadza siê
ponowne g³osowanie pomiêdzy kandydatami, którzy tê liczbê
g³osów otrzymali.

2. Je¿eli ponowne g³osowanie nie przyniesie rozstrzygniê-
cia, procedurê wyborów powtarza siê od pocz¹tku.

3. W wyborach ponownych, o których mowa w ust. 2, mog¹
braæ udzia³ osoby kandyduj¹ce w pierwszych wyborach.

§ 65.1. Do zadañ przewodnicz¹cego Rady w zakresie or-
ganizacji pracy Rady nale¿y w szczególno�ci:

1) organizowanie sesji Rady, w szczególno�ci zapew-
nienie prawid³owego przebiegu procedury podejmowania
uchwa³ i kierowania projektów do zaopiniowania przez komisje
i kluby,

2) informowanie o wynikach pracy Rady, komisji i rad-
nych,

3) kierowanie skarg nale¿¹cych do w³a�ciwo�ci Rady do
zbadania przez komisjê w³a�ciw¹ ze wzglêdu na przedmiot skargi,

4) udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu mandatu,
5) dzia³anie w zakresie ochrony praw radnego,
6) rozdzielanie zadañ miêdzy radnych, gdy przepisy nie

wymagaj¹ uchwa³y Rady,
7) nadzorowanie terminowej realizacji planu kontroli i

udzielanie upowa¿nieñ cz³onkom zespo³ów kontrolnych,
8) przygotowania projektu uchwa³y w sprawie ustalenia

wynagrodzenia i nagród Burmistrzowi,
9) koordynowanie dzia³añ komisji Rady, a w szczególno�ci:
- udzielania komisjom pomocy w wykonywaniu ich zadañ,
- zapewnienie powi¹zania planów pracy komisji z pro-

gramami uchwalonymi przez Radê i planami sesji Rady,
- nadzór nad realizacj¹ wniosków komisji oraz wykorzy-

stanie ich opinii,
10) wnioskowanie do Rady o udzielenie komisji wytycz-

nych lub dokonanie oceny pracy komisji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zasiêgaæ opinii klubów rad-

nych i przewodnicz¹cych komisji sta³ych Rady w sprawach istot-
nych dla pracy Rady, w szczególno�ci przed sesj¹.

3. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e wyznaczyæ na sesji do wy-
konywania swoich zadañ i uprawnieñ wiceprzewodnicz¹cego
Rady. W okresie miêdzy sesjami wyznaczenie wiceprzewodni-
cz¹cego wymaga formy pisemnej.

8. Komisje Rady

§ 66. W sk³ad Komisji Rady (za wyj¹tkiem Komisji Rewi-
zyjnej) wchodzi co najmniej piêciu radnych, ale nie wiêcej ni¿
50% sk³adu Rady.

§ 67.1. Do kompetencji komisji sta³ych Rady nale¿y m.in.
wnioskowanie, opiniowanie, opracowywanie wstêpnych za³o-
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¿eñ i projektów metod realizacji  w  sprawach:
1) komisja organizacyjno - bud¿etowa:
a) kszta³towania bud¿etu Gminy i jego realizacji,
b) kszta³towania polityki dochodowej Gminy ( pozyskiwa-

nie �rodków finansowych z innych �róde³)
c) stawek czynszów, podatków i op³at ,
d) projektów zmian organizacyjnych instytucji i jednostek

Gminy,
e) wniosków o dotacje dla jednostek pozabud¿etowych,
2) komisja o�wiaty, kultury, zdrowia i sportu:
a) czê�ci bud¿etu Gminy, dotycz¹cej wydatków w zakresie

o�wiaty, kultury, zdrowia  i sportu,
b) wnioskowania do Rady i innych instytucji nadania na-

gród i wyró¿nieñ,
c) funkcjonowania szkó³, przedszkoli i placówek s³u¿by

zdrowia oraz dotowanych   z bud¿etu gminy klubów i stowarzy-
szeñ sportowych,

d) inwestycji i remontów placówek kulturalno - o�wiato-
wych i s³u¿by zdrowia,

e) funkcjonowania gminnych instytucji kultury i s³u¿by zdro-
wia,

f) projektów zmian organizacyjnych instytucji kultury i jed-
nostek o�wiatowych i s³u¿by zdrowia,

g) realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywa-
nia problemów alkoholowych,

3) komisja ³adu, porz¹dku publicznego i mieszkalnictwa:
a) dzia³alno�ci Stra¿y Miejskiej,
b) wspó³praca z instytucjami odpowiedzialnymi za ³ad i

porz¹dek na terenie Gminy,
c) zmian organizacji ruchu drogowego na terenie Gminy,
d) eksploatacji i remontów dróg i chodników na terenie

Gminy,
e) przepisów prawa gminnego z zakresu ³adu i porz¹dku

publicznego,
f) zapobiegania przestêpczo�ci w�ród dzieci i m³odzie¿y,
g) gospodarka lokalami stanowi¹cymi mieszkaniowy za-

sób gminy.
h) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad go-

spodarowania gminnymi lokalami mieszkalnymi, zw³aszcza w
zakresie zachowania kryteriów wyboru osób z którymi zawiera-
ne s¹ umowy najmu,

i) wydawanie opinii w innych sprawach ni¿ okre�lone w
pkt. h) a dotycz¹cych gospodarki gminnymi zasobami mieszka-
niowymi,

j) przedstawienie Burmistrzowi propozycji doskonalenia
rozwi¹zañ w przedmiocie podejmowanych uchwa³ o sposobie
gospodarowania lokalami  mieszkalnymi,

k) opiniowanie jeden raz w roku, najpó�niej w miesi¹cu
grudniu, projektów list zasadniczych osób kwalifikuj¹cych siê
do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w roku nastêpnym,

l) opiniowanie w ka¿dym terminie dodatkowych list osób
kwalifikuj¹cych siê do najmu lokalu z czynszem regulowanym
lub lokalu socjalnego, które:

- utraci³y dotychczas zajmowany lokal lub budynek miesz-
kalny w wyniku klêski ¿ywio³owej,

- nie zosta³y ujête na li�cie osób kwalifikuj¹cych siê do
zawarcia umowy najmu, a zaistnieje mo¿liwo�æ zapewnienia
przez gminê lokalu mieszkalnego po zrealizowaniu   listy   za-
sadniczej na dany rok,

4) komisja rolnictwa i ochrony �rodowiska:
a) czê�ci bud¿etu Gminy zwi¹zanego z dochodami z po-

datku rolnego i wydatkami na poprawê infrastruktury so³ectw i
osiedli.

b) podzia³u �rodków finansowych gminnego funduszu
ochrony �rodowiska,

c) ochrony gruntów rolnych i le�nych,

d) obni¿enia wysoko�ci podatku rolnego,
e) zmiany klasyfikacji gruntów i przeznaczania gruntów na

cele nierolnicze,
f) podzia³u �rodków finansowych jednostkom pomocni-

czym Gminy,
g) funkcjonowania lasu gminnego i parków,
5) komisja integracji europejskiej i rozwoju gospodar-

czego gminy:
a) wspó³praca z innymi  instytucjami maj¹cymi wp³yw na

rozwój gospodarczy gminy,
b) wspó³praca z Burmistrzem w zakresie opracowania

materia³ów promocyjnych gminy,
c) ustalenie kierunków promocji gminy,
d) pozyskiwania funduszy pomocowych,
e) pozyskiwania partnerów zagranicznych,
f) ustalenie kierunków rozwoju w oparciu o programy po-

mocowe UE,
g) analiza rynku pracy na terenie Gminy.
2. Do wspólnych zadañ komisji sta³ych nale¿y tak¿e:
1) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwa³ Rady w

zakresie kompetencji komisji,
2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komi-

sji przez Radê oraz spraw przedk³adanych przez cz³onków komi-
sji i mieszkañców gminy.

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

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

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

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

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

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

§ 70. Pracami komisji sta³ej kieruje przewodnicz¹cy ko-
misji wybrany przez Radê lub zastêpca przewodnicz¹cego ko-
misji, wybrany przez cz³onków danej komisji.

§ 71.1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio

przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

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

2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do dora�nych
komisji, zespo³ów powo³anych przez Radê.

§ 73.1. Rada mo¿e powo³aæ komisje dora�ne do realizacji
okre�lonych zadañ.

2. Zakres dzia³ania i kompetencje oraz sk³ad osobowy
komisji dora�nych okre�la Rada w uchwale o ich powo³aniu.

3. Pracami komisji dora�nej kieruje Przewodnicz¹cy wy-
brany przez jej cz³onków.

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

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

2. Radny w ci¹gu 14 dni od daty odbycia siê sesji lub po-
siedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecno�æ,
sk³adaj¹c stosowne ustne lub pisemne wyja�nienia na rêce Prze-
wodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego komisji.

§ 76.1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada mo¿e powo-
³aæ komisjê dora�n¹ do szczegó³owego zbadania wszystkich oko-
liczno�ci sprawy.

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

3. Przed podjêciem uchwa³y w sprawie wyra¿enia zgody na
rozwi¹zanie z radnym stosunku pracy, Rada powinna umo¿liwiæ
radnemu z³o¿enie wyja�nieñ.

10. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹-
du terytorialnego

§ 77.1. 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 zaintere-
sowanych jednostek samorz¹du terytorialnego, ustalaj¹c porz¹-
dek obrad.

§ 78.1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zain-
teresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e radni
uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.

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

Rozdzia³ V
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 79.1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹ce-
go, Zastêpcy Przewodnicz¹cego i pozosta³ych cz³onków w liczbie
maksymalnie 5.

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

ra Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej.

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

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

2. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej,
Zastêpcy Przewodnicz¹cego lub poszczególnych cz³onków Ko-
misji decyduje Rada.

2. Zasady kontroli

§ 82.1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alno�æ Burmi-
strza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocni-
czych Gminy oraz realizacjê zadañ publicznych przez inne pod-

mioty, na podstawie umów zawartych z tymi podmiotami pod
wzglêdem:

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

kê finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie
bud¿etu Gminy.

§ 83. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontro-
lne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w
uchwa³ach Rady.

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

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

2) problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alno�ci kontrolowanego podmio-
tu, 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.

§ 85.1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w za-
kresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.

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

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

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

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

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

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

§ 87.1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w
sposób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu
faktycznego w zakresie dzia³alno�ci kontrolowanego podmio-
tu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia-
³alno�ci wed³ug kryteriów ustalonych w § 87 ust. 1.

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

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

3.Tryb kontroli

§ 88.1. 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
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czynno�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.

§ 89.1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocz-
nie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Bur-
mistrza, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.

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

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

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

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

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

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

4. Protoko³y kontroli

§ 92.1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kon-
troli - w terminie 14 dni od daty jej zakoñczenia - protokó³ pokon-
trolny, obejmuj¹cy:

1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynno�ci kontrolnych,
4) okre�lenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu

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

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

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

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

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

§ 93.1. 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.

§ 94.1. 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.

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

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 96.1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwier-
dzenia plan pracy w terminie do dnia 28 lutego ka¿dego roku.

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

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

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

§ 97.1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie do
dnia 30 stycznia ka¿dego roku - roczne sprawozdanie ze swojej
dzia³alno�ci w roku poprzednim oraz sk³ada sprawozdanie z
pracy komisji na koniec kadencji za dany rok, w którym up³ywa
kadencja Rady Miejskiej.

2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
a) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzo-

nych kontroli,
b) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owo�ci wykrytych w

toku kontroli,
c) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty

wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
d) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz

wniosek w sprawie absolutorium.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 98.1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego,  zgodnie z zatwier-
dzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.

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

3.  Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:

1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej

w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
4.  Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ

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

§ 99.1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii
i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹-
zanym z przedmiotem jej dzia³ania.

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych �rod-
ków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty
wynagrodzenia ze �rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Ko-
misji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, ce-
lem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mie-
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niem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu
Gminy.

§ 100.1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady wspó³-
dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi 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.

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

Rozdzia³ VI
Zasady dzia³ania klubów radnych

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

§ 103.1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowa-
nie w nim udzia³u przez co najmniej 4 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.

§ 104.1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 105.1. 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.

3. Gdy liczba cz³onków Klubu spadnie poni¿ej 4, Klub traci
byt prawny.

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

§ 107.1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodaw-
cze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.

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

§ 108. Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Burmistrz
obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w za-
kresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.

Rozdzia³ VII
Tryb pracy Burmistrza

§ 109.1. Pozostaj¹ce w kompetencji Burmistrza sprawy
rozstrzygane s¹ w formie:

a) decyzji, gdy wydawane s¹ w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej,

b) postanowieñ - w sprawach indywidualnych, nie wyma-
gaj¹cych wydania decyzji administracyjnej,

c) zarz¹dzeñ - w pozosta³ych sprawach.
2. Zarz¹dzenie Burmistrza zawiera:
1) kolejny numer w kadencji oraz dwie ostatnie cyfry roku

kalendarzowego, w którym zosta³o podjête, elementy numeru
uchwa³y oddziela siê kresk¹ poprzeczn¹,

2) oznaczenie organu, od którego pochodzi,
3) datê podjêcia,
4) tytu³ i podstawê prawn¹,
5) rozstrzygniêcie sprawy,
6) oznaczenie odpowiedzialnego i termin wykonania za-

rz¹dzenia,
7) podpis Burmistrza,
8) uzasadnienie w razie potrzeby.

§ 110. W sprawach organizacyjnych pracy Burmistrza oraz
w sprawach dotycz¹cych zajêcia stanowiska lub wydania opinii,
przyjêcia informacji lub wniosków, nie sporz¹dza siê zarz¹dzeñ
w formie i trybie ustalonym w paragrafie 112.

§ 111. Projekty zarz¹dzeñ opiniuje pod wzglêdem formal-
noprawnym radca prawny Urzêdu Miasta i Gminy, a pod wzglê-
dem merytorycznym i finansowym projekt zarz¹dzenia parafuj¹:

a) sporz¹dzaj¹cy projekt zarz¹dzenia i wszyscy naczelnicy
wydzia³ów Urzêdu Miejskiego, których zakresu dzia³ania uchwa-
³y dotycz¹,

b) Skarbnik Gminy,  je�li podjêcie zarz¹dzenia wywo³a skut-
ki finansowe.

§ 112. Burmistrz zapewnia obs³ugê techniczn¹ Radzie i
uczestniczy w sesjach Rady oraz w posiedzeniach Komisji na
jej wniosek.

§ 113. Zastêpca Burmistrza przejmuje wykonywanie za-
dañ i kompetencji okre�lonych w § 110- § 111, w przypadku
uzyskania upowa¿nienia od Burmistrza.

Rozdzia³ VIII
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z doku-

mentów Rady, Komisji i Burmistrza

§ 114.1. W Urzêdzie Miejskim udostêpnia siê dokumenty
zwi¹zane z realizacj¹ zadañ publicznych przez Radê, Burmistrza
i komisje Rady.

2. Wniosek o udostêpnienie dokumentu o którym mowa
w ust. 1, Wnioskodawca sk³ada na pi�mie do Burmistrza, okre-
�laj¹c rodzaj dokumentu i sprawê której dotyczy.

W przypadku zaistnienia okoliczno�ci uniemo¿liwiaj¹cych
z³o¿enie przez Wnioskodawcê wniosku na pi�mie, mo¿liwe jest
z³o¿enie wniosku ustnie do protoko³u.

3. Je¿eli wniosek o udostêpnienie dokumentu sformu³o-
wany jest w sposób uniemo¿liwiaj¹cy jego identyfikacjê, Bur-
mistrz lub upowa¿niona przez niego osoba wyznaczy Wniosko-
dawcy termin do uzupe³nienia wniosku. Po bezskutecznym up³y-
wie terminu - wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

§ 115.1. Udostêpnianie dokumentów polega na okazaniu
do wgl¹du orygina³u lub kserokopii dokumentu potwierdzonej
za zgodno�æ z orygina³em zainteresowanemu obywatelowi, w
siedzibie Urzêdu Miejskiego w miejscu wyznaczonym, w obec-
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no�ci upowa¿nionego pracownika Urzêdu Miejskiego.
2. Korzystanie z dokumentów polega na zapoznaniu siê z

tre�ci¹ dokumentu  w wyznaczonym miejscu w siedzibie Urzê-
du Miejskiego oraz sporz¹dzeniu we w³asnym zakresie notatek.

3. Wydawanie dokumentów poza miejsce udostêpnienia
jest zabronione.

§ 116. Udostêpnianie dokumentów nastêpuje niezw³ocz-
nie, nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 7 dni od daty z³o¿enia wniosku i jest
nieodp³atne.

§ 117. Udostêpnianie czê�ci dokumentu nastêpuje tylko
wtedy, gdy zawiera on  w czê�ci informacje chronione ustaw¹.

§ 118. Za udostêpnienie obywatelom dokumentów wyni-
kaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych odpowiada Burmistrz,
który mo¿e upowa¿niæ sekretarza i innych pracowników Urzêdu
Miejskiego do podejmowania czynno�ci i wydawania postano-
wieñ.

Rozdzia³ IX
Pracownicy samorz¹dowi

§ 119. Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w
Urzêdzie Miejskim, s¹ osoby zatrudnione w ramach stosunku
pracy na podstawie:

1) wyboru - burmistrz,
2) powo³ania - z-ca burmistrza, sekretarz i skarbnik,
3) mianowania - naczelnicy wydzia³ów oraz ich zastêpcy,

kierownicy referatów, kierownik USC i jego zastêpca, radcowie
prawni.

4) umowy o pracê - pozostali pracownicy.

Za³¹cznik Nr 1
 mapa Gminy G³ubczyce

1/2 str.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. 2001r. Nr
142, poz. 1591, 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 i Nr 113,
poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz. 1806, 2003 r. Nr 80,
poz.717), w zwi¹zku z art.12 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 14 ust.6 ustawy
z dnia 26 pa�dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i prze-
ciwdzia³aniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231,
Nr 167, poz. 1372, 2003r. Nr 80, poz.713) - Rada Miejska w
Gorzowie �l¹skim uchwala, co nastêpuje:

§1. Zmienia siê uchwa³ê Nr IX/33/2001 Rady Miejskiej w
Gorzowie �l¹skim z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie ustale-
nia dla terenu Gminy Gorzów �l¹ski liczby punktów sprzeda¿y
napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu ( z
wyj¹tkiem piwa ) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y oraz okre�lenia zasad usy-
tuowania na terenie gminy miejsc sprzeda¿y napojów alkoholo-
wych i warunków sprzeda¿y tych napojów, w nastêpuj¹cy spo-
sób :

 Po § 2 wprowadza siê dodatkowy § 2 "a" o nastêpuj¹cej
tre�ci:

Wyznacza siê miejsca na terenie gminy Gorzów �l¹ski. ,
w których mo¿e byæ prowadzona sprzeda¿ i podawanie napojów
alkoholowych zawieraj¹cych do 4,5% alkoholu (oraz piwa) i
pow.4,5 % alkoholu, na imprezach  na otwartym  powietrzu na
podstawie jednorazowego zezwolenia, tj.:

 -  na terenie amfiteatru, z wyj¹tkiem  masowych zgromadzeñ,

1202

Uchwa³a  Nr VI/33/2003
Rady Miejskiej w Gorzowie �l¹skim

 z dnia 18 czerwca 2003 r.

    w sprawie:  zmiany uchwa³y Nr IX/53/2001 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie ustalenia dla terenu
Gminy Gorzów �l¹ski liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 %  alkoholu ( z wyj¹t-

kiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y, jak i w miejscu sprzeda¿y oraz okre�lenia zasad
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych  i warunków sprzeda¿y tych napojów.

-  w o�rodku " DARZBÓR " w Têczynowie,
 -  w obiektach jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, z

wy³¹czeniem dyskotek,
-  na boiskach sportowych wówczas, gdy  nie s¹ prowa-

dzane rozgrywki sportowe,
-  w innych, ni¿ w/w miejsca, pod warunkiem dostarczenia

szkicu sytuacyjnego    miejsca ustawienia punktu ze sprzeda¿¹
napojów alkoholowych.

Sprzeda¿ napojów alkoholowych mo¿e byæ prowadzona,
po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody  u¿ytkownika jednej z
w/w nieruchomo�ci, na której usytuowany bêdzie punkt sprze-
da¿y napojów alkoholowych.

§ 2. W §4 uchwa³y w miejsce wyrazów "Zarz¹du Miejskie-
go" wprowadza siê zapis "Burmistrza Gorzowa �l¹skiego."

§ 3. W § 5 dotychczasowej uchwa³y okre�lenie  " Zarz¹do-
wi Miejskiemu " zastêpuje siê okre�leniem  "Burmistrzowi Go-
rzowa �l¹skiego".

§ 4. Pozosta³e paragrafy uchwa³y pozostaj¹ bez zmian.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Roman Neugebauer

Na podstawie art. 21 ust. 1  pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21
czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym za-
sobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001r.
Nr 71 poz. 733; 2002 r. Nr 113, poz. 984) - Rada Miejska w
Niemodlinie uchwala, co nastêpuje:

§1.  Uchwala siê zasady wynajmowania lokali wchodz¹-
cych w sk³ad  mieszkaniowego zasobu Gminy Niemodlin, okre-
�lone w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§2. Traci moc uchwa³a Nr V/30/94 Rady Miejskiej w Nie-
modlinie z dnia 28 listopada 1994r. w sprawie zasad zaspoka-
jania potrzeb mieszkaniowych .
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Uchwa³a Nr VIII/57/03
Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 26 czerwca  2003 r.

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

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nie-
modlina.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Czes³aw Paszkowski
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr VIII/ 57//03
Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 26  czerwca 2003 r.

Zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu Gminy Niemodlin

§ 1. Uchwa³a reguluje zasady wynajmowania lokali miesz-
kalnych i socjalnych, wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego
zasobu gminy oraz ustala zasady i kryteria wyboru osób, z który-
mi bêd¹ zawierane umowy najmu.

§ 2. Wniosek o najem lokalu mieszkalnego wydaje i przyj-
muje Urz¹d Miejski w Niemodlinie.

We wniosku Wnioskodawca zobowi¹zany jest podaæ:
1/dane meldunkowe,
2/dane o zajmowanym obecnie mieszkaniu,
3/dane o dochodach brutto rodziny, przypadaj¹cych na jed-

nego cz³onka gospodarstwa domowego z okresu 6 - miesiêcz-
nego, poprzedzaj¹cego  miesi¹c z³o¿enia wniosku:

a) u pracodawcy z tytu³u zatrudnienia, zlecenia lub umowy
o dzie³o,

b) z tytu³u ubezpieczenia spo³ecznego,
c) w o�rodku pomocy spo³ecznej - z tytu³u otrzymanej po-

mocy spo³ecznej,
d) w urzêdzie pracy z tytu³u otrzymywanego zasi³ku dla

bezrobotnych,
e) o�wiadczenie o wyra¿eniu zgody na umieszczenie na

li�cie zakwalifikowanych do wynajmu z podaniem jej do wiado-
mo�ci publicznej.

§ 3. Pierwszeñstwo najmu lokalu mieszkalnego na czas
nieoznaczony przyznaje siê osobom:

1/ które zajmuj¹  na podstawie tytu³u prawnego lokal w
budynku, w którym zachodzi konieczno�æ opró¿nienia lokalu z
powodu przeprowadzenia remontu, zwi¹zanego z zagro¿eniem
bezpieczeñstwa ludzi lub mienia. Za osoby, którym przys³uguje
pierwszeñstwo do najmu lokalu uwa¿a siê równie¿ osoby, które
utraci³y mieszkanie i dobytek na skutek klêski ¿ywio³owej lub
po¿aru,

2/ znajduj¹cym siê w trudnych warunkach mieszkanio-
wych i osi¹gaj¹cym dochód nie wiêkszy ni¿:

a) 100 % najni¿szej emerytury w gospodarstwie jedno-
osobowym, bior¹c pod uwagê �redni miesiêczny dochód zain-
teresowanego z sze�ciu ostatnich miesiêcy, poprzedzaj¹cych
miesi¹c z³o¿enia wniosku,

b) 80 % najni¿szej emerytury w gospodarstwie wielooso-
bowym, na jednego cz³onka rodziny, bior¹c pod uwagê �redni
miesiêczny dochód zainteresowanego z trzech ostatnich mie-
siêcy, poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku.

Kryteria te musz¹ byæ spe³nione jednocze�nie,
3/ pozostaj¹cym w trudnych warunkach mieszkaniowych;

zamieszkuj¹cym w lokalu,  w którym na cz³onka gospodarstwa
domowego przypada mniej ni¿ 7 m2 powierzchni mieszkalnych
w lokalu nie spe³niaj¹cym wymogów pomieszczeñ przeznaczo-
nych na pobyt ludzi,

4/ które utworzy³y lokal mieszkalny poprzez nadbudowê,
rozbudowê lub przebudowê pomieszczeñ niemieszkalnych na
podstawie pozwolenia uzyskanego w trybie odrêbnych przepi-
sów,

5/ s¹ uprawnione do lokalu socjalnego na podstawie orze-
czenia s¹dowego lub przepisów ustawy.

§ 4. Lokale, o których mowa powy¿ej, mog¹ byæ równie¿
wynajmowane bez wzglêdu na wysoko�æ dochodu osobom, któ-
re:

1/ zosta³y uznane przez Burmistrza za niezbêdne dla Gmi-
ny ze wzglêdu na rodzaj  wykonywanej przez nie pracy zawodo-
wej,

2/ mieszkaj¹ bez tytu³u prawnego na skutek rozwi¹zania
umowy najmu z powodu zaleg³o�ci czynszowych, je¿eli spe³nia-
j¹ ³¹cznie ni¿ej wymienione warunki:

a) uregulowa³y w ca³o�ci nale¿no�ci z tytu³u zajmowania
lokalu (zaleg³o�ci czynszowe z odsetkami oraz op³atami eks-
ploatacyjnymi, nale¿no�ci z tytu³u bezumownego korzystania z
lokalu wraz z op³atami eksploatacyjnymi itp. oraz zwi¹zane z
nimi koszty s¹dowe i egzekucyjne),

b) mieszkanie utrzymane jest w nale¿ytym stanie tech-
nicznym i sanitarnym,

c) nie posiadaj¹ tytu³u prawnego do innego lokalu lub
budynku mieszkalnego

3/ pozosta³y w lokalu opuszczonym przez dotychczasowe-
go najemcê, je¿eli który� z nich jest jego pe³noletnim zstêpnym,
wstêpnym lub osob¹ wobec których dotychczasowy najemca
ma obowi¹zek alimentacyjny stwierdzony prawomocnym wyro-
kiem s¹dowym i nie ma warunków zamieszkania w lokalu lub
budynku stanowi¹cym nowe miejsce zamieszkania najemcy.

§ 5. 1. Na lokale socjalne przeznacza siê lokale o obni¿o-
nej warto�ci u¿ytkowej.

2. Lokal socjalny przys³uguje osobom, które:
1/ nie maj¹ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zna-

laz³y siê w niedostatku na skutek czego ich dochód miesiêczny
nie zezwala na wynajem lokalu na zasadach ogólnych. Za oso-
bê znajduj¹c¹ siê w niedostatku uznaje siê osobê, której �redni
miesiêczny dochód w okresie 6-ciu miesiêcy poprzedzaj¹cych
datê zarejestrowania wniosku, najem lokalu socjalnego nie prze-
kracza 75% najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednooso-
bowym i 50% w gospodarstwie wieloosobowym. Dochodem, o
którym mowa, to dochód brutto w przeliczeniu na jedn¹ osobê w
gospodarstwie domowym,

2/ jako najemcom mieszkaniowego zasobu Gminy wypo-
wiedziano im umowê najmu na skutek zaleg³o�ci czynszowych,

3/ opu�ci³y dom dziecka w zwi¹zku z uzyskaniem pe³nolet-
no�ci i wyst¹pi³y o wynajêcie mieszkania w ci¹gu 6-ciu miesiê-
cy po jego opuszczeniu,

4/ naby³y prawo do takiego lokalu na podstawie orzecze-
nia s¹dowego.

3.Umowa najmu na lokal socjalny jest zawierana na okres
12- tu miesiêcy, z mo¿liwo�ci¹ przed³u¿enia terminu jej obowi¹-
zywania na nastêpne 12 miesiêcy, je¿eli najemca znajduje siê
w sytuacji uzasadniaj¹cej przed³u¿enie terminu wa¿no�ci umo-
wy.

Je¿eli obowi¹zek zapewnienia lokalu socjalnego wynika z
orzeczenia s¹dowego, umowê najmu zawiera siê na okres wy-
nikaj¹cy z tre�ci orzeczenia s¹dowego.

§ 6. 1. Najemcy lokali stanowi¹cych mieszkaniowy zasób
Gminy, z którymi s¹ zawarte umowy najmu na czas nieoznaczo-
ny, mog¹ dokonywaæ zamiany tych lokali na inne wolne lokale
pozostaj¹ce w dyspozycji samego wynajmuj¹cego. Najemcy
lokali stanowi¹cych mieszkaniowy zasób Gminy, z którymi za-
warte s¹ umowy na czas nieoznaczony mog¹ ubiegaæ siê o
uzyskanie zgody na wzajemn¹ zamianê mieszkañ.

2. Odmowa udzielenia zgody na zawarcie umowy najmu
w wyniku zamiany miêdzy osobami zainteresowanymi mo¿e
nast¹piæ jedynie w przypadku, gdy:

1/ w wyniku zamiany nast¹pi³o zani¿enie normy poni¿ej 5 m2
powierzchni pokoi w przeliczeniu na jedna osobê,

2/ wystêpuj¹cy o zamianê ma zaleg³o�ci czynszowe,
3/ jedna ze stron posiada na terenie Gminy tytu³ prawny
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do innego lokalu lub budynku mieszkalnego, nie bêd¹cego
przedmiotem zamiany.

§ 7.1. Prawo najmu lokali mieszkalnych, których powierzch-
nia przekracza 80m2 , maj¹ osoby  nie posiadaj¹ce tytu³u praw-
nego do innego lokalu mieszkalnego s³u¿¹cego do zaspakaja-
nia potrzeb mieszkaniowych .

2. Do osób wynajmuj¹cych lokale mieszkalne o powierzch-
ni powy¿ej 80m2  nie stosuje siê kryteriów, o których mowa w
§ 3 niniejszych zasad .

 § 8.1. W Gminie tworzy siê:
1/ listê zakwalifikowanych do wynajmu lokalu na czas nie-

oznaczony,
2/ listê zakwalifikowanych do wynajmu lokalu socjalnego.
2. Kwalifikowania do wpisania na odpowiedni¹ listê ubie-

gaj¹cych siê o wynajem mieszkania dokonuje Burmistrz po za-
siêgniêciu opinii Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej.

3. Sk³ad osobowy oraz szczegó³owe zadania Spo³ecznej
Komisji Mieszkaniowej ustala Burmistrz w formie zarz¹dzenia.

4. Burmistrz odmówi wpisania na listê zakwalifikowanych,
je¿eli liczba osób znajduj¹cych siê na niej jest wiêksza ni¿ spo-
dziewana liczba wolnych lokali w danej kategorii lub wiêksza ni¿
150% liczby rozdysponowanych lokali w roku poprzednim.

5. Listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu miesz-
kalnego podaje siê do publicznej wiadomo�ci poprzez wywie-
szenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego nie pó�niej ni¿ do
31 marca ka¿dego roku.

6. Listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu trac¹
wa¿no�æ z up³ywem roku kalendarzowego, na który zosta³y spo-
rz¹dzone.

7. Nie za³atwione wnioski osób wpisanych na listy w roku
poprzednim podlegaj¹ ponownej weryfikacji na podstawie ak-
tualnych danych dotycz¹cych warunków mieszkaniowych i ma-
terialnych wnioskodawcy.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21
czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym za-
sobem gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 Nr
71, poz. 733; 2002r. Nr 113, poz. 984) - Rada Miejska ustala, co
nastêpuje:

§1. Uchwala siê wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Niemodlin na lata 2003 - 2007,
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nie-
modlina.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Czes³aw Paszkowski

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VIII/ 58 /03

Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 26 czerwca 2003 r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobm gminy Niemodlin na lata 2003-2007

I. Prognoza dotycz¹ca wielko�ci oraz stanu technicz-
nego zasobu mieszkaniowego Gminy w poszczególnych la-
tach, z podzia³em na lokale socjalne.

1. Zasoby mieszkaniowe gminy Niemodlin:
· lokale mieszkalne 597 (27 804 m2 ),

1204

Uchwa³a Nr VIII/58/03
Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Niemodlin na lata 2003 - 2007.

w tym lokale socjalne   15 (431 m2 ).
2. Zasoby mieszkaniowe gminy Niemodlin znajduj¹ siê:
· w budynkach stanowi¹cych 100% w³asno�ci Gminy -

223 lokale,
· w budynkach stanowi¹cych wspólnoty mieszkaniowe z

udzia³em Gminy - 374 lokale.
3. Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej zarz¹dza i admini-

struje 119 budynkami,
w tym:
· budynki stanowi¹ce 100 % w³asno�ci Gminy - 58.
· budynki stanowi¹ce wspólnoty mieszkaniowe z udzia-

³em Gminy - 61.
Ponadto 7 budynków administrowanych jest przez wspól-

noty mieszkaniowe; w budynkach tych Gmina posiada 22 lokale
mieszkalne (1091 m2 ).

4. Wyposa¿enie techniczne mieszkañ komunalnych w
podstawowe urz¹dzenia i instalacje:

· instalacja wodno - kanalizacyjna 587 lokali     (98,3 %)
· toaleta 327 lokali (54,8 %)
· ³azienka 230 lokali (38,5 %)
· centralne ogrzewanie   88 lokali (14,7 %)
5. Struktura wiekowa budynków zarz¹dzanych i admini-

strowanych przez ZGM:
· budynki wybudowane do 1945 r. -  98
· budynki wybudowane w latach 1945 1970             - 9
· budynki wybudowane po 1970 r.  - 12
6. Struktura wiekowa budynków stanowi¹cych 100 % w³a-

sno�ci Gminy:
· budynki wybudowane przed 1945 r. -57
· budynki wybudowane po 1970 r. -  1.
7. W sk³ad wy¿ej wymienionych zasobów mieszkaniowych

administrowanych i zarz¹dzanych przez ZGM, wchodz¹ budynki
po³o¿one na terenach wiejskich (10), w tym:

- wspólnoty mieszkaniowe z udzia³em Gminy -3
- 100 % w³asno�ci Gminy -7.
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8. Lokale mieszkalne po³o¿one na terenach wiejskich:
- w³asno�æ Gminy -31 (1710,34 m2 )
- inni w³a�ciciele  - 2 (  118,80 m2 )
Razem: 33 lokale, w tym 1 lokal socjalny.

9. Prognoza wielko�ci mieszkaniowego zasobu Gminy
Niemodlin przedstawia siê nastêpuj¹co, w poszczególnych la-
tach:

2003 - 582
2004 - 572
2005 - 562
2006 - 552
2007 - 542

Zmniejszanie ilo�ci zasobów mieszkaniowych Gminy bê-
dzie wynikiem prywatyzacji mieszkañ.

Spo�ród istniej¹cych zasobów lokali mieszkalnych bêd¹
wydzielane mieszkania o ni¿szym standardzie, z przeznacze-
niem na lokale socjalne.

10. Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego prze-
widuje tereny pod budownictwo jedno i wielorodzinne. Tereny te
s¹ czê�ciowo (wie�) lub w ca³o�ci uzbrojone (miasto).

II. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
wynikaj¹cy ze stanu technicznego budynków i lokali, z po-
dzia³em na kolejne lata.

Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej sporz¹dza corocznie
projekt planu finansowo - rzeczowego, remontów gminnych za-
sobów mieszkaniowych, w oparciu o stan techniczny budynków.

Przewidywane nak³ady wed³ug rodzajów remontów na
lata 2003 - 2007 w z³.

Lp. Rodzaje remontów 2003 2004 2005 2006 2007

1. Roboty dekarskie,

blacharskie i ciesielskie

80.000 90.000 85.000 85.000 85.000

2. Roboty budowlane 61.000 75.000 85.000 90.000 90.000

3. Instalacje elektryczne 60.000 65.000 65.000 65.000 65.000

4. Instalacje c.o.

i wentylacje

7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

5. Instalacje wodno -

kanalizacyjne

55.000 70.000 70.000 70.000 70.000

6. Instalacje gazowe 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000

7. Roboty zduñskie 25.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Razem: 303.000 342.000 357.000 357.000 357.000

Z uwagi na stan techniczny budynków komunalnych ko-
nieczne jest przeprowadzenie remontów w takim zakresie, aby
mo¿na zapewniæ bezpieczne oraz dogodne warunki mieszka-
niowe, w po³¹czeniu z mo¿liwo�ciami finansowymi Gminy i
wspólnot mieszkaniowych.

III. Planowana sprzeda¿ lokali w kolejnych latach

Sprzeda¿ mieszkañ komunalnych w Gminie realizowana
jest w oparciu o uchwa³ê Nr  XXI/166/200 Rady Miejskiej w Nie-
modlinie z dnia 29 lutego 2000r. w sprawie zasad gospodaro-
wania nieruchomo�ciami oraz uchwa³ê Nr XLIII/325/2001 Rady
Miejskiej w Niemodlinie z dnia 4 pa�dziernika 2001r. zmieniaj¹-
ca uchwa³ê w sprawie zasad gospodarowania nieruchomo�ciami.

Lokale s¹ zbywane aktualnym najemcom na zasadach
preferencyjnych, zachêcaj¹cych do ca³kowitego wykupu miesz-
kañ w poszczególnych budynkach, czyli do pe³nej prywatyzacji.

Gmina planuje zabezpieczyæ niezbêdn¹ ilo�æ lokali so-

cjalnych oraz lokali mieszkalnych na wynajem.
Planuje siê sukcesywn¹ sprzeda¿ mieszkañ na kolejne

lata:
2003 - 15 lokali
2004 - 2007 -po 10 lokali w ka¿dym roku.

IV. Zasady polityki czynszowej.

1. Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje czynszów:
· za lokale mieszkalne,
· za lokale socjalne,
które op³acaj¹ najemcy lokali mieszkalnych i socjalnych,

stanowi¹cych mieszkaniowy zasób Gminy.

2. Dla lokali mieszkalnych o pow. przekraczaj¹cej 80 m2,
wprowadza siê dodatkowy czynnik podwy¿szaj¹cy stawkê czyn-
szu: - za ponad standartow¹ powierzchniê.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza ustalaj¹ce podwy¿szone staw-
ki czynszu podaje siê do publicznej wiadomo�ci poprzez jego
rozplakatowanie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim, co
najmniej 30 dni przed dniem ich wprowadzenia.

V. Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami
wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy oraz
przewidywane zmiany w zakresie zarz¹dzania mieszkanio-
wym zasobem Gminy w kolejnych latach.

Lokalami i budynkami wchodz¹cymi w sk³ad mieszkanio-
wego zasobu Gminy Niemodlin zarz¹dza Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej w Niemodlinie.

Aby minimalizowaæ koszty funkcjonowania jednostek i
zak³adów bud¿etowych, zak³ada siê przekszta³cenie Zak³adu
Gospodarki Mieszkaniowej, w spó³kê prawa handlowego, co
umo¿liwi uzyskanie wolnych �rodków, które mog³yby byæ inwe-
stowane w przyspieszenie realizacji celów strategicznych Gminy.

Do czasu przekszta³cenia - transformacji Zak³adu Gospo-
darki Mieszkaniowej nale¿y doskonaliæ istniej¹c¹ formê dzia³a-
nia w celu:

- maksymalizowania nale¿nych przychodów,
- eliminowania nieuzasadnionych kosztów,
- optymalizowania kosztów niezbêdnych.

VI. �ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej w ko-
lejnych latach 2003-2007 w z³

Lp Przychody 2003 2004 2005 2006 2007 

1. Czynsz za najem lokali 

mieszkalnych 

Wp³ywy z eksploatacji - 
lokale sprzedane 

654.400 

 

82.300 

686.800 

 

86.300 

720.800 

 

90.500 

756.500 

 

94.900 

793.900 

 

99.600 

2. Wp³ywy z lokali 

u¿ytkowych 

175.200 183.900 198.600 208.400 218.700 

3. Wp³ywy z najmu gara¿y, 

terenów  
i ogródków 

przydomowych 

21.000 22.000 23.000 24.100 25.300 

4. Dop³ata z bud¿etu 

 

200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

5. Wp³ywy wnoszone 

przez w³a�cicieli  

na fundusz remontowy 

29.100 30.500 32.000 33.500 35.100 

 Razem: 1.162.000 1.209.500 1.264.900 1.317.400 1.372.600 
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VII. Wysoko�æ wydatków w kolejnych latach z podzia-
³em na koszty w z³.

Lp. Koszty 2003 2004 2005 2006 2007

1. Koszty zarz¹du 228.600 239.900 251.800 264.300 277.400

2. Koszty remontów

budynków

komunalnych i czê�ci

wspólnych

303.000 342.000 357.000 357.000 357.000

3. Koszty bie¿¹cej

eksploatacji

630.400 627.600 656.100 696.100 738.200

Razem: 1.162.000 1.209.500 1.264.900 1.317.400 1.372.600

VIII. Inne dzia³ania maj¹ce na celu poprawê wykorzy-
stania i racjonalizacjê gospodarowania mieszkaniowym za-
sobem Gminy.

Zasadnicze dzia³ania maj¹ce na celu poprawê i racjona-
lizacjê gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy okre-
�la uchwa³a Nr XXI/166/2000 Rady Miejskiej w Niemodlinie z
dnia 29 lutego 2000r. w sprawie zasad gospodarowania nieru-
chomo�ciami.

Bior¹c pod uwagê stan techniczny wiêkszo�ci budynków,
wiek, wyposa¿enie techniczne, Rada podjê³a uchwa³ê odno-
�nie sprzeda¿y lokali z bonifikatami - max. 90 % warto�ci lokalu.

Polityka Gminy w zakresie racjonalnej gospodarki miesz-
kaniowej:

· d¹¿enie do prywatyzacji mieszkañ w budynkach ju¿ ist-
niej¹cych wspólnot mieszkaniowych,

· wyznaczenie budynków, w których lokale mieszkalne nie
bêd¹ zbywane, stanowi¹cych zasoby komunalne zabezpiecza-
j¹ce potrzeby mieszkaniowe osób o niskich dochodach i w trud-
nej sytuacji mieszkaniowej (lokale mieszkalne i socjalne),

· umo¿liwienie osobom zamieszkuj¹cym w budynkach
stanowi¹cych zasób mieszkaniowy Gminy, dokonanie zamiany
mieszkañ pomiêdzy najemcami lokali nale¿¹cych do tego zaso-
bu oraz osobami zajmuj¹cymi lokale w innych zasobach, a tak-
¿e dokonanie ich zakupu,

· adaptacja budynków lub ich czê�ci wspólnych na lokale
mieszkalne i socjalne,

· tworzenie warunków do budowy budynków mieszkalnych,
wielorodzinnych o niskich kosztach eksploatacji.

Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 1997r. Nr 56, poz. 357, 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz.
1118, 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291, Nr
122, poz. 1323, 2001r. Nr 111, poz. 1194; 2002 r. Nr 113, poz.
984, Nr 240, poz. 2052) oraz § 6 rozporz¹dzenia Ministra Eduka-
cji narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysoko�ci mini-
malnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, spo-
sobu obliczania wysoko�ci stawki wynagrodzenia zasadnicze-
go za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz
dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyj-
nego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjne-
go, wykazu trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹-
cych podstawê przyznania dodatku za warunki pracy oraz szcze-
gólnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych
okresów uprawniaj¹cych do dodatku  za  wys³ugê  lat (Dz. U. Nr
39,  poz. 455, 2000 r. Nr 100, poz. 1074, 2001 r. Nr 52, poz. 544,
z 2002 r. Nr 160, poz. 1323, z 2003 r. Nr 34, poz. 286 ) - Rada
Miejska w Nysie uchwala, co nastêpuje:
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Uchwa³a Nr XI/157/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 27 czerwca 2003 r.

w  sprawie  zmiany  uchwa³y  Nr XXXI/307/2000  Rady  Miejskiej  w Nysie z dnia 2 pa�dziernika 2000 roku w sprawie
ustalenia regulaminu dodatku za warunki pracy.

§ 1. W za³¹czniku do uchwa³y Nr XXXI/307/2000 Rady Miej-
skiej w Nysie z dnia 2 pa�dziernika 2000 r.  § 3 otrzymuje brzmie-
nie:

"Nauczycielowi przys³uguje dodatek za pracê w trudnych
warunkach w wysoko�ci 10 % wynagrodzenia zasadniczego lub
stawki za godzinê ponadwymiarow¹".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrze�nia 2003
roku.

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

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Zbigniew Szlempo
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Na podstawie art. 54 ust. 7 w zwi¹zku z art. 30 ust. 6 usta-
wy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U.  z
1997  r. Nr  56, poz. 357, 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz.
1118, 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr
122, poz. 1323, 2001 r. Nr  111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404 i Nr
144, poz. 1615, 2002 r. Nr 4, poz. 32 i Nr 113, poz. 984, Nr 240,
poz. 2052) - Rada Miejska w Nysie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W zwi¹zku z brakiem uregulowania wysoko�ci dodat-
ku mieszkaniowego dla nauczycieli, pocz¹wszy od 1 stycznia
2003 r. w za³¹czniku do uchwa³y Nr XXXI/309/2000 Rady Miej-
skiej w Nysie z dnia 2 pa�dziernika 2000 r. w sprawie ustalenia
regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, doda-
je siê § 2a w brzmieniu:

"Wysoko�æ dodatku od roku 2003, w zale¿no�ci od liczby
osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesiêcznie:
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Uchwa³a Nr XI/158/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 27 czerwca 2003 r.

w  sprawie  zmiany  uchwa³y  Nr XXXI/309/2000 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 2 pa�dziernika 2000r.
w sprawie ustalenia regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

1) przy jednej osobie w rodzinie -   3 %
2) przy dwóch osobach w rodzinie -   4 %
3) przy trzech osobach w rodzinie -   5 %
4) przy czterech i wiêcej osobach w rodzinie -   6 %

minimalnego wynagrodzenia za pracê, ustalanego na
podstawie odrêbnych przepisów.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

§ 3. Uchwa³a  podlega  og³oszeniu   w  Dzienniku   Urzêdo-
wym   Województwa   Opolskiego i  wchodzi  w  ¿ycie  po  up³ywie
14  dni  od  dnia  og³oszenia  z  moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od  1 stycznia
2003 roku.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Zbigniew Szlempo

Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997
r. Nr 56, poz. 357, 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1118, 2000 r.
 Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291, Nr 122, poz. 1323, 2001 r.
Nr 111, poz. 1194, 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 240, poz. 2052) oraz § 3 i
4  rozporz¹dzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w
sprawie wysoko�ci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, sposobu obliczania wysoko�ci stawki wynagrodzenia za-
sadniczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz
dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego,
ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu
trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹cych podstawê przy-
znania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zali-
czania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych do do-
datku  za  wys³ugê  lat (Dz. U. Nr 39,  poz. 455, 2000 r. Nr 100, poz. 1074,
2001r. Nr 52, poz. 544, 2002 r. Nr 160, poz. 1323, 2003 r. Nr 34, poz. 286)
- Rada Miejska w Nysie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y Nr XXXI/311/2000 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 2 pa�dziernika 2000 r.  wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:

§ 3 otrzymuje brzmienie:
"1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli szkó³ i przedszkoli wy-

nosi �rednio 4 % osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego mie-
siêcznie.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli, którym powierzono sta-
nowiska kierowncze w szko³ach i przedszkolach mo¿e wynosiæ do 30
% osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego miesiêcznie.

3. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli szkó³ i przedszkoli mo¿e
wynosiæ do 30 % osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego mie-
siêcznie."
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Uchwa³a Nr XI/159/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 27 czerwca 2003 r.

w  sprawie  zmiany  uchwa³y  Nr  XXXI/311/2000  Rady  Miejskiej w Nysie z dnia 2 pa�dziernika 2000 roku
w sprawie ustalenia regulaminów dodat- ku motywacyjnego i funkcyjnego dla nauczycieli.

§ 2. W za³¹czniku nr 2 do uchwa³y Nr XXXI/311/2000 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 2 pa�dziernika 2000 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmia-
ny:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:
"Nauczycielowi, któremu powierzono inne ni¿ dyrektor i wicedy-

rektor stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y lub przed-
szkola, przys³uguje dodatek funkcyjny w wysoko�ci do 20 % osobistej
stawki wynagrodzenia zasadniczego miesiêcznie".

2) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Nauczycielowi sprawuj¹cemu funkcje opiekuna sta¿u nad na-

uczycielem sta¿yst¹ lub nauczycielem kontraktowym przys³uguje, w okre-
sie pe³nienia opieki, dodatek funkcyjny w wysoko�ci 2 % osobistej stawki
wynagrodzenia zasadniczego miesiêcznie".

3) § 10 otrzymuje brzmienie:
"Nauczycielowi przedszkola, szko³y podstawowej lub gimnazjum,

bez wzglêdu na stopieñ awansu zawodowego nauczyciela, przys³ugu-
je z tytu³u powierzenia mu wychowawstwa klasy dodatek funkcyjny w
wysoko�ci 2,50 z³ za jednego wychowanka".

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrze�nia 2003 roku.

§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Zbigniew Szlempo
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Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 , poz.1591,  2002r. Nr 23 , poz.220, Nr 62 poz.558 , Nr 113
poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806) - Rada Miejska
uchwala :

§ 1. 1.Nadaje siê ulicy zlokalizowanej w miejscowo�ci
Nysa obrêb Wróblewskiego oznaczonej  jako dzia³ka nr 74 km.8,
nastêpuj¹c¹ nazwê : ul. Genera³a Augusta Emila Fieldorfa - pseu-
donim "NIL".

2.Nadaje siê ulicy zlokalizowanej w miejscowo�ci Nysa
obrêb Górna Wie� ozn.  jako dzia³ka nr  80/9  km. 48 nastêpuj¹-
c¹ nazwê :ul. Czes³awa Mi³osza.
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Uchwa³a  Nr XI/168/03
Rady  Miejskiej  w  Nysie

z  dnia 27 czerwca 2003r.

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowo�ci Nysa

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza  siê Burmistrzowi Nysy .

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego,  na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Nysie oraz w prasie lokalnej .

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

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991r.
o systemie o�wiaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz.329 i Nr 106 poz.
496, 1997 r. Nr 28 poz. 153 i Nr 141 poz. 943, 1998 r. Nr 117
poz.759, Nr 162 poz. 1126, 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 13 poz.
239, Nr 48 poz.550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268 i Nr 122
poz. 1320, 2001 r. Nr 111 poz. 1134 i Nr 144 poz. 1615, 2002 r. Nr
41 poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185, Nr 200 poz.
1683), Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê plan sieci i granice obwodów publicznych
szkó³ podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez gmi-
nê Praszka z siedzibami i strukturami organizacyjnymi, jak w
za³¹czniku do uchwa³y.

§2. Traci moc uchwa³a Nr 51/IV/99 Rady Miejskiej w Pra-
szce z dnia 13 marca 1999 r.  w sprawie ustalenia sieci publicz-
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Uchwa³a Nr 65/VIII/2003
Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkó³ podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych
przez gminê Praszka.

nych szkó³ podstawowych i gimnazjów na terenie miasta i gmi-
ny Praszka oraz ustalenia granic ich obwodów.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy.

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

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrze�nia 2003
roku.

Przewodnicz¹cy Rady
Edward Pi�la

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Zbigniew Szlempo
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L.p. 

 

Nazwa i adres 
szko³y 

Obwód 

 
l 2 3 
l. 

 

Publiczne 
Gimnazjum w 
Praszce

Gmina Praszka 

 

2. 

 

Publiczna Szko³a 
Podstawowa nr 2  
w Praszce ul. 
Boczna 4 

 

Praszka - ulice: S³oneczna, Gorzowska, Byczyñska, Boczna, 
Pi³sudskiego, Senatorska. Parafialna, Ko�ciuszki 11 - 17 i 27, 
S³owackiego, Mickiewicza 6 i 10, Prusa, Plac Grunwaldzki, Krótka, 
Ko�cielna, Chopina, Wodna, Kaliska, Pod Kowalami, Kopernika, 
Sportowa, Listopadowa 20, 22 i 24, Krzy¿anowice pod Praszk¹. 

3. .. 

 

Publiczna Szko³a 
Podstawowa nr 3  
w Praszce 
ul. Fabryczna 8 

Praszka - ulice: Pilawy/ Fabryczna, Obroñców Pokoju, Kosmonautów, 
Gabrieli Zapolskiej, ¯eromskiego, Sk³odowskiej l, 3 i 5, Ko�ciuszki 
34. 36, 40 i 42, Listopadowa 17, Mickiewicza 2,4,22,24,26 

Wie� - Szyszków 

4. 

 

Publiczna Szko³a 
Podstawowa nr 4  
w Praszce 
 ul. Styczniowa 7 

 

Praszka - ulice: Szosa Gañska, Powstañców �l¹skich, Kiliñskiego, 
Styczniowa, Sienkiewicza, Listopadowa l - 14 i 15, Warszawska, 3-go 
Maja, Mickiewicza 28a i domki jednorodzinne po lewej stronie w 
kierunku ulicy Rolniczej, Ko³³¹taja, Staszica, Niemcewicza, 
Kolorowa, Maków, Chabrów, Bratków, Tulipanów, Astrów, Rolnicza, 
Ch³opska, Konopnickiej, Orzeszkowej, D¹browskiej, Na³kowskiej, 
Skotnica pod Praszk¹, Rozterk pod Praszk¹. 

5. 

 

Publiczna Szko³a 
Podstawowa 
w Ganiê 

Wsie: Gana, Lachowskie, Ku�nica, Ku�niczka, Marki, Rozterk. 

 

6.  

 

Publiczna Szko³a 
Podstawowa  
w Kowalach 

Wsie: Kowale, Aleksandrów. 

 

 
   7. 

Publiczna Szko³a 
Podstawowa 
 w Przedmo�ciu 

Wsie: Przedmo�æ, �mia³ki, Kik, Kozio³. 

 

8. 

 

Publiczna Szko³a 
Podstawowa  
w Strojcu 

Wsie: Strojec, Brzeziny, Prosna, Skotnica, Rosochy, Tokary,  
Wygie³dów. 

 
9. 

 

Publiczna Szko³a 
Podstawowa w 
Wierzbiu 

Wsie: Wierzbie, So³tysy. 

 

 

Za³¹cznik nr l
do uchwa³y Nr 65/VIII/2003

z dnia 26 czerwca 2003 r.

PLAN SIECI I GRANICE OBWODÓW PUBLICZNYCH
           SZKÓ£ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJUM



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 63 - 5406 -     Poz. 1210 - 1211

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, 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)  w
zwi¹zku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 pa�dziernika 1982 roku o
wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi  (Dz. U. z
2002 r. Nr 147 poz. 1231; Nr 167 poz. 1374) w celu ograniczenia
dostêpno�ci do alkoholu - Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady usytuowania na terenie
miasta i gminy Praszka miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alko-
holowych:

1. Sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych nie mo¿e siê
odbywaæ w miejscach okre�lonych art. 14 ust. 1 ustawy o wychowa-
niu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 147 poz.
1231 z pó�n. zm. ).

2. Sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych mo¿e odby-
waæ siê w punktach , które usytuowane s¹ w takiej odleg³o�ci od
obiektów kultu religijnego, placówek szkolnych i przedszkolnych, pla-
cówek s³u¿by zdrowia i opieki spo³ecznej aby nie powodowa³o to
zak³óceñ w pracy tych placówek.

3. Imprezy plenerowe po³¹czone ze sprzeda¿¹ i konsumpcj¹
napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Praszka mog¹ byæ
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Uchwa³a Nr 67/VIII/2003

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Praszka miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych.

organizowane:
a/ Na terenie miasta w obrêbie kortu tenisowego Spó³dzielni

Mieszkaniowej oraz w obrêbie Hali sportowej i Stadionu.
b/ Na wioskach przy Stra¿nicach Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-

nych i miejscach  zwyczajowo przyjêtych.

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

§ 3. Uchyla siê uchwa³ê Rady Miejskiej Nr 298/XXVIII/2001 z
dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie
miasta i gminy Praszka miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i
warunków sprzeda¿y tych napojów.

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

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

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, 2002
r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, po. 1806, 2003 r. Nr 80 poz. 717) - Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Uchwala siê przeprowadzenie konsultacji z miesz-
kañcami so³ectw Gminy Praszka w sprawie nadania statutów
tych so³ectw.

2. Konsultacje przeprowadzone zostan¹ w terminie 5 mie-
siêcy od dnia wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y.

3. W konsultacjach maja prawo braæ udzia³ osoby stale
zamieszkuj¹ce na obszarze so³ectwa, uprawnieni do g³osowa-
nia. 4. Statuty so³ectw zostan¹ zaopiniowane poprzez g³osowa-
nie.

5. Organizacjê konsultacji z mieszkañcami so³ectw po-
wierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
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Uchwa³a Nr 68/ VIII/2003
Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 26czerwca 2003 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji spo³ecznych z mieszkañcami Gminy Praszka
w sprawie nadania statutów so³ectw.

6. Wynik przeprowadzonych konsultacji zostanie przed³o-
¿ony Radzie Miejskiej w formie protoko³u zawieraj¹cego:

- ogóln¹ liczbê mieszkañców so³ectwa
- liczbê uprawnionych do g³osowania
- liczbê osób, które wziê³y udzia³ w konsultacjach
- liczbê g³osów " za" i "przeciw".

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Edward Pi�la

Przewodnicz¹cy Rady
Edward Pi�la
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Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadza-niu
�cieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747) - Rada Gminy Strzeleczki uchwa-
la, co nastêpuje :

§ 1. Uchwala siê Regulamin dostarczania wody na tere-
nie Gminy Strzeleczki, w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Strze-
leczki .

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

Przewodnicz¹cy Rady
Walter  Wieja

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/44/03
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 27 marca 2003 r.

Regulamin
dostarczania wody na terenie Gminy Strzeleczki

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

§1. 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrze-
nia w wodê, realizowanego przez Gminny Zak³ad Gospodarki
Komunalnej w Strzeleczkach oraz Zwi¹zek Gmin A.Q.U.A .Silesia.

2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia-
³alno�æ zak³adów wymienionych w ust. 1, polegaj¹c¹ na ujmo-
waniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

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

§2.1. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego Regulami-
nu jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowych w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodê na podstawie zawartej umo-
wy, zwany dalej "Us³ugobiorc¹".

2. "Us³ugodawc¹" w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest Gminy Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Strzeleczkach oraz
Zwi¹zek Gmin A.Q.U.A . Silesia w Walcach z siedzib¹ w Strze-
leczkach.

Rozdzia³ II
Minimalny poziom us³ug �wiadczonych przez Us³ugodawcê

§3. Us³ugodawca zapewnia nastêpuj¹cy minimalny po-
ziom us³ug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê prze-
znaczon¹ do spo¿ycia lub u¿ycia przez ludzi:
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Uchwa³a Nr VI/44/03
Rady Gminy Strzeleczki

z dnia 27 marca 2003r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody.

1) dostawê wody przez sieæ wodoci¹gow¹ zapewniaj¹c¹
ci�nienie na przy³¹czu wodoci¹gowym przy wodomierzu g³ów-
nym    nie ni¿sze ni¿ 0,2 MPa lub nie ni¿sze jak okre�lone w
wydanych warunkach technicznych przy³¹czenia,

2) dostawê wody o jako�ci spe³niaj¹cej wymogi okre�lo-
ne w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 wrze�nia 2000 r.
w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadaæ woda do pi-
cia i na potrzeby gospodarcze, woda w k¹pieliskach oraz zasad
sprawowania kontroli jako�ci wody przez organy Inspekcji Sani-
tarnej (Dz. U. Nr 82, poz. 937),

3) okresow¹ legalizacjê wodomierzy g³ównych,
4) niezw³oczne i w sposób ci¹g³y likwidowanie awarii urz¹-

dzeñ wodoci¹gowych oraz ich skutków.

Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów z odbior-

cami us³ug

§ 4. Zawarcie umowy o dostarczanie wody nastêpuje na
pisemny wniosek osoby, której nieruchomo�æ zosta³a pod³¹-
czona do sieci.

Podpisanie umowy o dostarczanie wody nastêpuje po
przedstawieniu przez osobê ubiegaj¹c¹ siê o zawarcie umowy,
protoko³u odbioru przy³¹cza podpisanego przez przedstawiciela
Us³ugodawcy oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
przy³¹cza.

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

2. Umowa okre�la mo¿liwo�æ jej rozwi¹zania w przypad-
kach okre�lonych przepisami Kodeksu cywilnego oraz zaprze-
stania �wiadczenia us³ug na zasadach okre�lonych art.8 ustawy.

3. Umowa dopuszcza jej rozwi¹zanie przez Us³ugobiorcê
za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

§ 6.1. Zmiana Us³ugobiorcy powoduje wyga�niêcie do-
tychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej, na pisemny
wniosek nowego odbiorcy.

2. Rozwi¹zanie lub wyga�niêcie umowy skutkuje zasto-
sowaniem przez Us³ugodawcê �rodków technicznych uniemo¿-
liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.

Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ

§ 7.1. Przy rozliczeniu z Us³ugobiorcami, Us³ugodawca
obowi¹zany jest stosowaæ taryfy zatwierdzone uchwa³¹ Rady
Gminy w Strzeleczkach, b¹d� wprowadzone w trybie artyku³u 24
ust.8 ustawy.

2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarcze-
nie wody.

§ 8.1. Us³ugodawca na wniosek Us³ugobiorcy, dokonuje
sprawdzenia prawid³owo�ci dzia³ania wodomierza g³ównego.
W przypadku, gdy wykonana ekspertyza wyka¿e prawid³owe dzia-
³anie wodomierza, koszt sprawdzenia pokrywa Us³ugobiorca.
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2. Zasady postêpowania w przypadku niesprawno�ci
wodomierza mieszkaniowego powinny byæ okre�lone w umo-
wie.

§ 9.1. Us³ugobiorcy bêd¹cy osobami prawnymi, jednost-
kami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci prawnej
oraz osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹ do-
konuj¹ zap³aty za dostarczon¹ wodê w terminie okre�lonym w
fakturze, który nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 14 dni od daty jej dostar-
czenia.

2. Zg³oszenie przez Us³ugobiorcê zastrze¿eñ do wysoko-
�ci faktury nie wstrzymuje jej zap³aty.

3. Us³ugobiorcy bêd¹cy osobami fizycznymi, dokonuj¹
zap³aty za dostarczon¹ wodê   w oparciu o odczyty wodomierza
w okresach nie d³u¿szych ni¿ 6 miesiêcy.

Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czenia do sieci

§ 10.1. Przy³¹czenie nieruchomo�ci do sieci wodoci¹go-
wej odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹cze-
nie. Wzór i zawarto�æ wniosku ustala Us³ugodawca.

2. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej
mo¿e wystêpowaæ osoba posiadaj¹ca tytu³ prawny do korzysta-
nia z nieruchomo�ci, która ma byæ przy³¹czona do sieci.

3. Do wniosku, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do
sieci za³¹cza:

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

2) aktualn¹ mapê sytuacyjn¹ w skali 1:500 lub 1:1000,
okre�laj¹c¹ usytuowanie nieruchomo�ci wzglêdem istniej¹cej
sieci wodoci¹gowej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia
terenu.

§ 11. Techniczne mo¿liwo�ci �wiadczenia us³ug przy³¹-
czenia nieruchomo�ci do sieci uwarunkowane s¹ usytuowa-
niem nieruchomo�ci wzglêdem sieci oraz zdolno�ci¹ dostawy
wody z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej.

§ 12. W przypadkach, gdy zamierzenia inwestycyjne w³a-
�cicieli lub zarz¹dców nieruchomo�ci wyprzedzaj¹ plan inwe-
stycyjny Us³ugodawcy, mog¹ oni wybudowaæ na w³asny koszt, w
porozumieniu z Us³ugodawc¹ oraz Gmin¹ Strzeleczki, której
sprawa dotyczy, urz¹dzenia wodoci¹gowe niezbêdne do korzy-
stania z us³ug.

§ 13.1. Us³ugodawca okre�la warunki przy³¹czenia i prze-
kazuje je wnioskodawcy w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od
dnia z³o¿enia wniosku.

2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
wydania.

3. Warunki przy³¹czenia okre�laj¹:
1) miejsca w³¹czenia przy³¹czy do sieci wodoci¹gowej,
2) maksymalne dobowe i godzinowe oraz �rednie dobo-

we zapotrzebowanie na pobór wody,
3) miejsce zainstalowania wodomierza g³ównego,
4) minimalne ci�nienie w sieci wodoci¹gowej w pobli¿u

nieruchomo�ci,
5) termin wa¿no�ci warunków przy³¹czenia,
6) wymagania wynikaj¹ce z przepisów prawa budowlanego.

Rozdzia³ VI
Prawa i obowi¹zki Us³ugobiorcy i Us³ugodawcy po przy-

³¹czeniu do sieci

§ 14 .1. Us³ugobiorca ma prawo do nale¿ytego poziomu
obs³ugi.

2. W tym celu Us³ugodawca tworzy stanowisko pracy do
spraw obs³ugi Klienta.

§ 15.1. Us³ugodawca na wniosek Klienta udziela infor-
macji dotycz¹cych realizacji us³ug oraz informacji o obowi¹zuj¹-
cych taryfach.

2. Us³ugodawca na bie¿¹co informuje Wójta Gminy o ja-
ko�ci dostarczanej wody.

§ 16. Us³ugobiorca ma prawo ¿¹daæ opustu w przypadku
dostawy wody o obni¿onej jako�ci. Wielko�æ opustu okre�la
umowa.

§ 17. Us³ugobiorca ma prawo domagaæ siê od Us³ugo-
dawcy odszkodowania za szkody w maj¹tku powsta³e w zwi¹z-
ku z wykonywaniem i eksploatacj¹ urz¹dzeñ wodoci¹gowych.

§ 18.1. Us³ugobiorca zapewnia niezawodne dzia³anie wo-
domierzy poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszko-
dzeniami mechanicznymi, skutkami niskich temperatur, przed
dostêpem do nich osób nieuprawnionych, a tak¿e za prawid³o-
we utrzymanie studzienki lub pomieszczenia, w którym s¹ one
zamontowane.

2. Us³ugobiorca ponosi odpowiedzialno�æ za szkody wy-
nik³e z nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków okre�lonych w ust.1.

§ 19.1. Us³ugodawca instaluje i utrzymuje u Us³ugobior-
cy wodomierz g³ówny.

2. Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem wyda-
nia rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak równie¿ miej-
scem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.

§ 20. Us³ugobiorca natychmiast powiadamia Us³ugodaw-
cê o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza g³ów-
nego lub urz¹dzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.

§ 21.  Us³ugobiorca powiadamia Us³ugodawcê o zmia-
nach parametrów okre�lonych umow¹ dotycz¹cych nierucho-
mo�ci i jej u¿ytkowników.

§ 22. Us³ugobiorca powiadamia Us³ugodawcê o wszel-
kich zamierzonych zmianach technicznych w instalacji wewnêtrz-
nej, które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.

§ 23. Us³ugobiorca jest zobowi¹zany do terminowego re-
gulowania nale¿no�ci za dostawê wody.

§ 24.  Us³ugobiorca powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.

§ 25. Us³ugobiorcy zobowi¹zani s¹ do korzystania z za-
opatrzenia w wodê w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie
powoduj¹cy pogorszenia jako�ci us³ug �wiadczonych przez
Us³ugodawcê oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alno�ci Us³ugodawcy,
a w szczególno�ci do:

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

2) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej wy³¹cznie
w celach okre�lonych w warunkach przy³¹czenia do sieci.

§ 26. Us³ugodawca mo¿e odmówiæ przy³¹czenia do sieci
je�li przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania jego zgody, b¹d�
zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicz-
nymi.
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§ 27.1. Us³ugodawca mo¿e odci¹æ dostawê wody w przy-
padkach i na warunkach okre�lonych w art. 8 ustawy.

2. Us³ugodawca mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia
umowy na dostawê wody, je�li nie zosta³y usuniête przeszkody
bêd¹ce przyczyn¹ zaprzestania �wiadczenia us³ug.

Rozdzia³ VII
Mo¿liwo�ci dostêpu do us³ug wodoci¹gowych

§ 28. Informacje dotycz¹ce dostêpu do us³ug wodoci¹go-
wych przyszli odbiorcy us³ug mog¹ uzyskaæ :

1. W Urzêdzie Gminy w Strzeleczki , który udostêpnia nie-
odp³atnie wgl¹d w:

1) studium   uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Strzeleczki ,

2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
2. W siedzibie Us³ugodawcy przy ul. Rynek 4 w Strzelecz-

kach , który udostêpnia nieodp³atnie wgl¹d w:
1) Regulamin dostarczania wody,
2) zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia

w wodê.

§ 29. Informacje dotycz¹ce dzia³alno�ci Us³ugodawcy, za-
kresu �wiadczonych us³ug, obowi¹zuj¹cych cenników, sposo-
bu za³atwienia spraw mo¿na uzyskaæ codziennie w Gminnym
Zak³adzie Gospodarki Komunalnej w Strzeleczkach ul. Rynek 4
w godz. 7.30  - 15.00.

Rozdzia³ VIII
Tryb postêpowania w przypadku niedotrzymania ci¹g³o-

�ci us³ug i odpowiednich parametrów wody

§ 30. 1. Us³ugodawca zobowi¹zany jest do udzielania Us³u-
gobiorcom informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ w za-
opatrzeniu w wodê i awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych.

2. Wstrzymanie dostawy wody mo¿e nast¹piæ bez uprzed-
niego zawiadomienia Us³ugobiorców, gdy wystêpuj¹ warunki:
stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i �rodowiska lub unie-
mo¿liwiaj¹ce �wiadczenie us³ug.

3. O wstrzymaniu dostawy wody Us³ugodawca informuje
Us³ugobiorców niezw³oczne, w sposób przyjêty zwyczajowo.

§ 31.1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w
dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jako�ci wyni-
kaj¹cych z planowanych prac inwestycyjnych lub remontowo -
konserwacyjnych, Us³ugodawca zawiadamia Us³ugobiorców
przez umieszczenie og³oszeñ w rejonie wyst¹pienia zak³óceñ,
co najmniej na dwa dni przed ich wyst¹pieniem.

2. O wyst¹pieniu zak³óceñ, o których mowa w ust. 1, o
szerszym zasiêgu, Us³ugodawca zawiadamia Us³ugobiorców
za po�rednictwem prasy lokalnej co najmniej na dwa dni przed
ich wyst¹pieniem.

§32. W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 24
godziny, Us³ugodawca zapewnia zastêpczy punkt poboru wody i
informuje Us³ugobiorców o jego lokalizacji.

§ 33. Us³ugodawca zawiadamia Us³ugobiorców o plano-
wanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodê
z co najmniej 12 miesiêcznym wyprzedzeniem, umo¿liwiaj¹cym
dostosowanie instalacji do nowych warunków.

Rozdzia³ IX
Standardy obs³ugi odbiorców us³ug

§ 34. Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzeniu w
wodê inaczej, w zakresie udzielania przez Us³ugodawcê infor-
macji i odpowiedzi w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³o�ci us³ug
i odpowiednich parametrów dostarczanej wody, udzielenie tych
informacji na ¿¹danie Us³ugobiorców nastêpuje w ci¹gu:

1) natychmiast w sprawie zaistnia³ych awarii wodoci¹gowych,
2) 12 godzin - na telefoniczne ¿¹danie okre�lenia przewi-

dywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w �wiadczeniu
us³ug,

3) 7 dni - na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³ó-
ceñ, o których mowa powy¿ej,

4) 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia,
wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyja�niaj¹cego.

§ 35.1. Us³ugobiorca ma prawo zg³aszania reklamacji do-
tycz¹cych ilo�ci i jako�ci �wiadczonych us³ug oraz wysoko�ci
op³at za us³ugi.

3. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
pi�mie przez zainteresowanego w siedzibie Us³ugodawcy li-
stem poleconym i rozpatrywane s¹ przez Us³ugodawcê.

4. O sposobie za³atwienia reklamacji Us³ugobiorca po-
wiadamiany jest listem poleconym w terminie 14 dni,  od daty
wp³ywu reklamacji do siedziby Us³ugodawcy.

5. W sytuacji, w której za³atwienie reklamacji wymaga
udzia³u innych podmiotów, termin okre�lony w ust. 3 mo¿e byæ
przed³u¿ony do 30 dni.

Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe

§ 36. W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem,
stosowane s¹ przepisy prawa, a w szczególno�ci ustawa z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbioro-
wym odprowadzaniu �cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

§ 37. Us³ugodawca zobowi¹zany jest do bezp³atnego do-
starczania Us³ugobiorcy przy zawieraniu umowy niniejszego
Regulaminu.

§ 38. Zmiany w Regulaminie wprowadza siê w trybie w³a-
�ciwym do jego uchwalenia.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.
1591, 2002r. Nr 23 poz. 220, 2002 Nr 62 poz. 558, 2002r. Nr 113
poz. 984, 2002r. Nr 214 poz. 1806.) - Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê Statut Gminy Wo³czyn, stanowi¹cy za-
³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III- AB-0911-101/03 z dnia .......

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu
Rady Miejskiej w Wo³czynie.

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

2. Uchyla siê uchwa³ê Nr III/19/2002 Rady Miejskiej w
Wo³czynie z dnia 30 grudnia 2002r. dotycz¹ca uchwalenia Statu-
tu Gminy Wo³czyn.

3. Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr 46/91 z dnia 15 maja 1991r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Wo³czyn wraz z pó�niejszymi zmianami, uchwa³a
Nr 58/91 z dnia 26 czerwca 1991r. w sprawie uchwalenia Regu-
laminu dzia³ania Rady Miejskiej w Wo³czynie wraz z pó�niejszy-
mi zmianami oraz uchwa³a Nr  XVIII/98/96 z dnia 30 sierpnia
1996r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Wo³czynie wraz z pó�niejszymi zmianami.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Krzysztof Maszkowski

Za³¹cznik do
uchwa³y Nr X/102/2003

Rady Miejskiej w Wo³czynie
z dnia 20 czerwca 2003r.

Statut Gminy Wo³czyn

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§1. Gmina Wo³czyn, zwana dalej Gmin¹, jest wspólnot¹
samorz¹dow¹ osób maj¹cych  miejsce zamieszkania na tere-
nie gminy.

§ 2. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 240,86 km2.
Granice gminy okre�lone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik
nr 1 do Statutu.

§ 3. 1. Herbem gminy jest wie¿a blankowa z bram¹ otwar-
t¹ bez wrót, stoj¹ca na sierpie ksiê¿yca z rogami zwróconymi ku
górze, z gwiazdkami przy rogach. Barwy herbu to wie¿a i sierp
ksiê¿ycowy bia³e, gwiazdy z³ote, t³o niebieskie.

2. Wizerunek herbu gminy stanowi za³¹cznik nr 2 do Statutu.
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Uchwa³a Nr X/102/2003
Rady Miejskiej w Wo³czynie

z dnia 20 czerwca 2003r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wo³czyn.

§ 4. Siedzib¹ gminy jest miasto Wo³czyn.

§ 5. 1.Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty samorz¹dowej.

2.Gmina wykonuje zadania  publiczne o znaczeniu lokal-
nym oraz zadania okre�lone ustawami o charakterze ponad-
gminnym w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialno�æ.

3.Do zakresu dzia³ania Gminy nale¿¹ okre�lone w usta-
wach zadania w³asne, okre�lone w ustawach zadania zlecone z
zakresu administracji rz¹dowej, a tak¿e z zakresu przygotowañ i
przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów oraz
zadania przekazane gminie na podstawie porozumieñ z orga-
nami administracji rz¹dowej oraz innymi jednostkami samo-
rz¹du terytorialnego.

§ 6. Czê�æ zadañ gminy wykonywana jest przez jednostki
organizacyjne wymienione w dalszej czê�ci Statutu, w zakresie
objêtym uchwa³ami o ich powo³aniu oraz postanowieniami sta-
tutów im nadanych.

Zasady dostêpu do dokumentów i korzystanie z nich

§ 7. Obywatele maj¹ dostêp do dokumentów z dzia³alno�ci
Rady Miejskiej, Burmistrza i Urzêdu Miejskiego, na zasadach okre-
�lonych w ustawie o dostêpie do informacji publicznej.

§ 8. 1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady Miejskiej, jej
komisji oraz Burmistrza jako organu wykonawczego gminy, udo-
stêpnia siê w Biurze Rady Miejskiej w dniach pracy Urzêdu Miej-
skiego.

2. Dokumenty dotycz¹ce zakresu dzia³ania Urzêdu Miej-
skiego udostêpniane s¹ w poszczególnych wydzia³ach, w dniach
i godzinach pracy Urzêdu Miejskiego.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, dostêpne s¹ w
wewnêtrznej sieci informatycznej w Biurze Rady Miejskiej, a
dokumenty okre�lone w ust. 2,  w powszechnie dostêpnych zbio-
rach danych.

§ 9. 1. Realizacja uprawnieñ okre�lonych w § 7 mo¿e od-
bywaæ siê jedynie w siedzibie Urzêdu    Miejskiego i w obecno-
�ci pracownika Urzêdu.

2. Burmistrz odmówi udostêpnienia dokumentu lub jego
fragmentu, je¿eli zawiera informacje    chronione przed ujawnie-
niem odrêbnymi przepisami.

3. Je¿eli istnieje mo¿liwo�æ oddzielenia fragmentów do-
kumentu podlegaj¹cych wy³¹czeniu, to   pozosta³¹ czê�æ doku-
mentu udostêpnia siê zainteresowanemu.

4. Z przyczyn, o których mowa wy¿ej zamiast orygina³u mo¿e
byæ udostêpniona kserokopia   dokumentu wykonana z pomi-
niêciem fragmentów objêtych ochron¹.

5. Wynoszenie dokumentów poza okre�lone miejsce udo-
stêpniania jest zabronione.

Rozdzia³ II
Rada Miejska
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§ 10. 1. Rada Miejska w Wo³czynie, zwana dalej "Rad¹"
jest organem stanowi¹cym i kontrolnym gminy.

2. Rada sk³ada siê z 15 radnych wybieranych przez miesz-
kañców gminy.

3. Rada na pierwszej sesji w nowej kadencji wybiera ze
swojego grona Przewodnicz¹cego Rady oraz Wiceprzewodni-
cz¹cego Rady.

4. Tryb wyboru Przewodnicz¹cego Rady i Wiceprzewodni-
cz¹cego Rady oraz ich odwo³ania okre�la ustawa o samorz¹-
dzie gminnym.

§ 11. 1. Rada dzia³a na sesjach,  zwo³ywanych przez Prze-
wodnicz¹cego Rady.

2. Do w³a�ciwo�ci Rady nale¿¹ wszystkie sprawy pozo-
staj¹ce w zakresie dzia³ania gminy, o ile ustawy nie stanowi¹
inaczej.

§ 12. 1. Tryb zwo³ania pierwszej sesji nowo wybranej Rady
okre�la ustawa o samorz¹dzie gminnym .

2. Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu radni
sk³adaj¹ �lubowanie, o którym mowa w ustawie o samorz¹dzie
gminnym.

§ 13. 1. Do zadañ Przewodnicz¹cego Rady w zakresie
organizacji pracy Rady nale¿y    w szczególno�ci :

1) organizowanie sesji Rady, tj.: zapewnienie prawid³o-
wego przebiegu procedury   podejmowania uchwa³ i kierowanie
projektów do zaopiniowania przez komisje,

2)  informowanie o wynikach pracy Rady, komisji i radnych,
3) kierowanie do zbadania przez Komisjê Rewizyjn¹ wszel-

kich spraw zleconych przez Radê Miejsk¹,
4) udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu mandatu,
5) dzia³anie w zakresie ochrony praw radnego,
6) nadzorowanie terminowej realizacji planu kontroli i

udzielanie upowa¿nieñ cz³onkom zespo³u kontrolnego,
7) koordynowanie dzia³añ komisji Rady, a w szczególno�ci:
a)udzielanie komisjom pomocy w wykonywaniu ich zadañ,
b)zapewnienie powi¹zania planów pracy komisji z plana-

mi sesji uchwalonymi przez Radê,
c)nadzór nad realizacj¹ wniosków komisji oraz wykorzy-

staniem ich opinii,
8)  wnioskowanie do Rady o udzielenie komisji wytycz-

nych lub dokonanie oceny pracy komisji.
2.Przewodnicz¹cy Rady informuje o tre�ci wszystkich pism

adresowanych do Rady Miejskiej  i Przewodnicz¹cego Rady
podczas najbli¿szej sesji Rady Miejskiej.

3.Je¿eli zachodzi konieczno�æ przekazania odpowiedzi na
dane pismo Przewodnicz¹cy Rady zasiêga opinii radnych na
sesji, b¹d� kieruje pismo do w³a�ciwej komisji celem wypraco-
wania stanowiska w sprawie poruszonej w pi�mie.

4.Przewodnicz¹cy Rady lub Wiceprzewodnicz¹cy Rady
uprawnieni s¹ do sk³adania informacji w sprawach, które by³y
przedmiotem obrad sesji.

§ 14. Prawa i obowi¹zki radnych oraz ograniczenia zwi¹-
zane z wykonywaniem mandatu radnego okre�laj¹ przepisy
ustawy o samorz¹dzie gminnym.

§ 15. Ka¿d¹ nieobecno�æ na sesjach lub posiedzeniach
sta³ych komisji radny powinien usprawiedliwiæ przed Przewod-
nicz¹cym Rady lub Przewodnicz¹cym Komisji.

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

2. Klub radnych winien liczyæ co najmniej 3 radnych.
3. Powstanie klubu radnych podlega zg³oszeniu Przewod-

nicz¹cemu Rady, który dokonuje wpisu klubu do rejestru klu-

bów radnych. W zg³oszeniu podaje siê nazwê klubu i jego sk³ad
osobowy. Ka¿da zmiana w sk³adzie klubu wymaga zg³oszenia i
wpisania do rejestru klubów radnych.

4. Kluby radnych dzia³aj¹ na podstawie w³asnych regula-
minów, które nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.

5. Stanowisko klubu radnych mo¿e byæ prezentowane na
sesji Rady.

6. Dzia³alno�æ klubów radnych nie mo¿e obci¹¿aæ bud¿e-
tu gminy.

§ 17. Na zasadach ustalonych przez Radê, w drodze od-
rêbnej uchwa³y, radnemu przys³uguje dieta i zwrot kosztów pod-
ró¿y s³u¿bowych.

§ 18. 1. Rada obraduje na sesjach przewidzianych w pla-
nach pracy Rady Miejskiej.

2. Sesja mo¿e byæ równie¿ zwo³ana o ile nie zosta³a prze-
widziana w planie pracy Rady Miejskiej z zachowaniem zasad
zawiadamiania radnych, o których mowa w § 19.

3. Rada Miejska mo¿e odbywaæ sesje dla upamiêtnienia
wa¿nych rocznic.

4. Sesja odbywa siê w zasadzie na jednym posiedzeniu,
jednak¿e na wniosek radnego, Rada  mo¿e postanowiæ o prze-
rwaniu sesji i kontynuowaniu obrad na nastêpnym posiedzeniu
tej samej sesji w innym wyznaczonym terminie, a w szczególno-
�ci:

1) niemo¿no�ci rozpatrzenia na jednym posiedzeniu ca-
³o�ci spraw  porz¹dku obrad

2) uzasadnionego rozszerzenia porz¹dku obrad
3) potrzeby dodatkowych materia³ów
4) innych nieprzewidzianych przeszkód uniemo¿liwiaj¹cych

Radzie  obradowanie b¹d� rozstrzygniêcie spraw.
5. Termin nastêpnego posiedzenia w ramach jednej se-

sji wyznacza Przewodnicz¹cy Rady nie  pó�niej ni¿ 7 dni od dnia
odbywania sesji i og³asza go przed zakoñczeniem posiedzenia.

6. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e podj¹æ decyzjê o przerwaniu
sesji w przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad.

§ 19. 1.  Sesje przygotowuje i zwo³uje Przewodnicz¹cy
Rady ustalaj¹c porz¹dek obrad, miejsce, datê i godzinê rozpo-
czêcia sesji.

2. O terminie i miejscu sesji zawiadamia siê radnych i
Burmistrza co najmniej na 5 dni przed ustalonym terminem,
przesy³aj¹c zawiadomienie informuj¹ce o miejscu i dacie  roz-
poczêcia obrad,  porz¹dku obrad sesji oraz projekty  uchwa³ i
niezbêdne materia³y  zwi¹zane z tematyk¹ sesji.

§ 20. 1. Przewodnicz¹cy Rady zawiadamia mieszkañców
gminy o terminie sesji, miejscu i porz¹dku obrad w sposób
zwyczajowo przyjêty, w terminie co najmniej 5 dni przed sesj¹.

2. Szczegó³ow¹ listê zaproszonych go�ci na sesjê ustala
ka¿dorazowo Przewodnicz¹cy Rady w porozumieniu z Burmi-
strzem.

§ 21. 1. Sesje Rady Miejskiej s¹ jawne, chyba ¿e przepis
ustawy przewiduje odstêpstwa od tej zasady.

2. Sesja jest prawomocna, je¿eli uczestniczy w niej co
najmniej po³owa ustawowego sk³adu Rady.

3. W sesji mog¹ uczestniczyæ:
1) Burmistrz i Zastêpca Burmistrza
2) Sekretarz i Skarbnik Gminy
3) pracownicy Urzêdu wyznaczeni przez Burmistrza do re-

ferowania spraw i udzielenia wyja�nieñ
4) So³tysi wsi
5) zaproszeni przedstawiciele instytucji, urzêdów i organi-

zacji, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad sesji.
4. So³tysi otrzymuj¹ zawiadomienie o sesji i materia³y do-
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tycz¹ce obrad na warunkach  przys³uguj¹cych radnym.
5. So³tysi mog¹ zabieraæ g³os w dyskusji oraz w wolnych

wnioskach i zapytaniach.
6. Rada Miejska ustali zasady, na jakich So³tysom bêdzie

przys³ugiwaæ dieta i zwrot kosztów   podró¿y za udzia³ w sesjach
w drodze odrêbnej uchwa³y.

§ 22. 1.Obrady sesji prowadzi Przewodnicz¹cy obrad  tj.:
Przewodnicz¹cy Rady, a podczas jego nieobecno�ci lub gdy
zachodzi inna przyczyna  Wiceprzewodnicz¹cy Rady.

2. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego obrad mo¿e po-
wo³aæ sekretarza obrad spo�ród radnych.

§ 23. 1. W miejscu obrad Rady nale¿y zapewniæ miejsca
dla publiczno�ci.

2. Przewodnicz¹cy obrad  mo¿e udzieliæ prawa g³osu przed-
stawicielowi publiczno�ci o ile nie zak³óca to porz¹dku obrad
sesji.

§ 24. 1. Dla rozpatrzenia spraw wspólnych  dla ró¿nych
jednostek podzia³u terytorialnego, Rada mo¿e odbywaæ sesje
wspólne z inn¹ Rad¹.

2. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy  w
niej co najmniej po³owa sk³adu ka¿dej Rady.

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

4. Uchwa³y oraz protokó³ z obrad sesji wspólnej podpisu-
j¹ przewodnicz¹cy zainteresowanych rad.

5. Do wspólnej sesji maj¹ zastosowanie przepisy doty-
cz¹ce terminów, trybu przygotowania, zwo³ywania i przebiegu
sesji.

§ 25. 1. Rada odbywa sesje na podstawie pó³rocznych
problemowych planów.

2. Plan sesji Rada uchwala najpó�niej na pierwszej sesji
w danym pó³roczu.

§ 26. 1. Przewodnicz¹cy obrad  zapewnia ³ad i powagê
obrad na sesji.

2. Dla zapewnienia zgodnego z porz¹dkiem obrad i spraw-
nego przebiegu sesji Przewodnicz¹cy obrad mo¿e stosowaæ
�rodki porz¹dkowe, a w szczególno�ci:

1)   zwróciæ radnemu uwagê na niezgodn¹ z przedmiotem
obrad tre�æ  wyst¹pienia

2)czyniæ uwagi dotycz¹ce czasu trwania wyst¹pieñ
3) przywo³aæ "radnego do rzeczy" i "do porz¹dku", gdy  mimo

poczynionej uwagi uporczywie nie stosuje siê do zaleceñ
4)  odebraæ radnemu g³os, gdy zabiera go po raz trzeci w

tej samej sprawie,  zak³óca porz¹dek obrad lub powagê sesji.
Odebranie g³osu radnemu mo¿e byæ przedmiotem g³oso-

wania Rady.
3. Uprawnienia przewodnicz¹cego obrad, o których mowa

w ust. 2,  maj¹ zastosowanie do   wszystkich osób uczestnicz¹-
cych w sesji.

4. Zastosowanie wobec radnego �rodków porz¹dkowych
winno byæ odnotowane w protokole   posiedzenia.

§ 27. 1. Porz¹dek obrad winien zawieraæ punkt "Wnioski i
zapytania".

2. Ka¿dy w tym punkcie porz¹dku obrad ma prawo zwra-
caæ siê z ¿¹daniem wyja�nieñ   we wszystkich sprawach nale¿¹-
cych do zakresu dzia³ania Rady.

3. Odpowiedzi na zapytania i wnioski udzielaj¹:
1)  Przewodnicz¹cy Rady
2)  Przewodnicz¹cy Komisji

3)  Burmistrz lub Z-ca Burmistrza
4)  wyznaczony przez Burmistrza pracownik Urzêdu Miej-

skiego, czy   jednostek podleg³ych.
4. W przypadku niemo¿no�ci udzielenia natychmiastowej

odpowiedzi, wyja�nienie winno byæ  przes³ane na pi�mie w ter-
minie 14 dni od daty sesji lub otrzymania wniosku.

5. Radny mo¿e ¿¹daæ, aby odpowied� na zapytanie lub
wniosek by³a przedmiotem obrad sesji.

§ 28. 1. Sesjê Rady otwiera i prowadzi Przewodnicz¹cy
obrad.

2.Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Prze-
wodnicz¹cego obrad  s³ów "Otwieram obrady  sesji Rady Miej-
skiej w Wo³czynie".

3.Po otwarciu obrad Przewodnicz¹cy obrad stwierdza na
podstawie listy obecno�ci prawomocno�æ obrad,  a w przypad-
ku braku quorum zamyka obrady.

§ 29. 1. Przewodnicz¹cy obrad  prowadzi obrady zgodnie z
porz¹dkiem obrad.

2.Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu radnym w/g kolej-
no�ci zg³oszeñ, a w uzasadnionych  przypadkach  mo¿e udzieliæ
g³osu poza kolejno�ci¹.

3.W trakcie sesji Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu w
sprawie zg³aszania wniosków o charakterze  formalnym, któ-
rych przedmiotem mog¹ byæ sprawy:

1) stwierdzenie quorum
2)  zdjêcia okre�lonego tematu z porz¹dku obrad
3)  zakoñczenia dyskusji
4)  zamkniêcia listy mówców
5) ograniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów.
4.Przewodnicz¹cy obrad poddaje wniosek okre�lony w ust.

3 pod g³osowanie.

§ 30. 1.Rada podejmuje rozstrzygniêcia w formie uchwa³.
2. Sprawy nie wymagaj¹ce podjêcia uchwa³, stanowi¹ce

opinie, Rada wyra¿a w formie stanowisk.
3. Uchwa³y Rady s¹ odrêbnymi dokumentami, z wyj¹tkiem

uchwa³ o charakterze  proceduralnym, które s¹ odnotowywane
w protokole sesji.

4. Porz¹dek g³osowania jest nastêpuj¹cy:
1)g³osowanie wniosku o odrzucenie projektu w ca³o�ci,

je¿eli wniosek ten zosta³ postawiony,
2)g³osowanie poprawek i wniosków, przy czym w pierw-

szej kolejno�ci g³osuje siê te, których przyjêcie lub odrzucenie
rozstrzyga o innych

3)   g³osowanie projektu uchwa³y z wcze�niej przeg³oso-
wanymi zmianami.

5.Rada mo¿e prze³o¿yæ g³osowanie nad ca³o�ci¹ projektu
uchwa³y na czas niezbêdny do stwierdzenia, czy wskutek przyjê-
tych poprawek nie zachodz¹ sprzeczno�ci pomiêdzy poszcze-
gólnymi przepisami ustawy.

6.W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesie-
nie rêki.

Za g³osy wa¿ne uznaje siê te, które oddano "za", "przeciw",
"wstrzymuj¹cych siê".

7.G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy ob-
rad, ka¿dorazowo sprawdzaj¹c, czy g³osowanie odbywa siê w
obecno�ci wymaganej liczby radnych.

8.Po zakoñczeniu g³osowania Przewodnicz¹cy obrad  po-
daje wynik g³osowania - "za", "przeciw", "wstrzymuj¹cych siê",
po czym stwierdza przyjêcie lub odrzucenie uchwa³y.

§ 31. 1. G³osowanie tajne przeprowadza komisja skruta-
cyjna powo³ana spo�ród radnych   w g³osowaniu jawnym, zwy-
k³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.
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2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na kartkach do g³o-
sowania, których wzór ustala  komisja skrutacyjna, opieczêto-
wanych pieczêci¹ o tre�ci "Rada Miejska w Wo³czynie�.

3. W g³osowaniu tajnym za g³osy wa¿ne uznaje siê te,
które oddano w sposób ustalony   ka¿dorazowo przez komisjê
skrutacyjn¹, podany do wiadomo�ci radnych przed g³osowa-
niem.

4. Komisja skrutacyjna przeprowadza tajne g³osowanie z
wykorzystaniem urny.

5. Wyniki tajnego g³osowania og³asza komisja skrutacyj-
na na podstawie sporz¹dzonego protoko³u, który wraz z kartami
do g³osowania za³¹cza siê do protoko³u sesji.

6. Na podstawie wyników tajnego g³osowania Przewod-
nicz¹cy obrad stwierdza podjêcie b¹d� odrzucenie uchwa³y, o
której rozstrzyga³o tajne g³osowanie.

§ 32. 1. Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y mo¿e wyst¹piæ:
1) grupa trzech radnych
2) komisje Rady
3) kluby radnych
4) Przewodnicz¹cy Rady
5) Burmistrz
2. Wykonanie inicjatywy  uchwa³odawczej koordynuje Prze-

wodnicz¹cy Rady, podejmuj¹c w tym celu niezbêdne dzia³ania
do prawid³owego przygotowania projektu, w szczególno�ci za-
pewniaj¹c zaopiniowanie go przez  w³a�ciwe komisje Rady oraz
radcê prawnego.

3. Projekty uchwa³ przygotowane przez:
1) radnych
2) komisje Rady
3) kluby radnych
4) Przewodnicz¹cego Rady
 wymagaj¹ pisemnej opinii Burmistrza.

§ 33. 1. Uchwa³y podpisuje Przewodnicz¹cy obrad, który
prowadzi³ obrady sesji.

2. Orygina³y uchwa³ ewidencjonuje siê i przechowuje wraz
z protoko³em z sesji w siedzibie Biura Rady Miejskiej.

3. Uchwa³y podaje siê do publicznej wiadomo�ci poprzez
wywieszenie na tablicach og³oszeñ na terenie gminy i w Urzê-
dzie Miejskim oraz przekazuje siê w³a�ciwym jednostkom orga-
nizacyjnym do realizacji.

§ 34. 1.  Po wyczerpaniu porz¹dku obrad, Przewodnicz¹cy
obrad koñczy sesje wypowiadaj¹c s³owa: "Zamykam obrady
sesji Rady Miejskiej w Wo³czynie".

2. Burmistrz zapewnia warunki organizacyjne niezbêdne
do prawid³owej pracy Rady na sesji, dotycz¹ce zw³aszcza miej-
sca obrad oraz bezpieczeñstwa radnych i innych uczestników
sesji, a tak¿e porz¹dku po jej zakoñczeniu.

§ 35. 1. Z ka¿dej sesji sporz¹dza siê protokó³ na pi�mie,
stwierdzaj¹cy urzêdowy zapis przebiegu sesji.

2. Protokó³ powinien zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce posiedzenia
2) liczbê radnych obecnych na posiedzeniu
3) stwierdzenie nieobecno�ci radnych usprawiedliwionych
     i nieusprawiedliwionych
4) stwierdzenie prawomocno�ci posiedzenia
5) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji
6) porz¹dek obrad sesji
7) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz

tre�æ zg³oszonych
     i uchwalonych wniosków
8) przebieg g³osowania nad rozstrzygniêciami Rady
9) czas trwania posiedzenia

10) podpisy przewodnicz¹cego obrad, sekretarza obrad i
osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.

3. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecno�ci radnych, za-
proszonych go�ci, podjête przez Radê  uchwa³y oraz inne doku-
menty stanowi¹ce przedmiot obrad.

4. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
cyframi arabskimi.

5. Protokó³  wyk³ada siê do wgl¹du radnych w siedzibie
Rady przed terminem sesji oraz na sesji.

6. Przed sesj¹, lecz nie pó�niej ni¿ na najbli¿szej sesji,
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki i uzupe³nienia do protoko³u.

7. Zg³oszone na pi�mie poprawki przyjmowane s¹ w dro-
dze g³osowania jawnego zwyk³¹  wiêkszo�ci¹ g³osów.

§ 36. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje, ustala-
j¹c ich sk³ad osobowy:

1) Komisjê Rewizyjn¹
2) Komisjê Bud¿etu i Gospodarki Samorz¹dowej
3) Komisjê O�wiaty i Spraw Spo³ecznych.

§ 37. 1. Do zadañ Komisji Bud¿etu i Gospodarki Samo-
rz¹dowej oraz Komisji O�wiaty i Spraw  Spo³ecznych nale¿y:

1) wykonywanie zadañ w zakresie dzia³ania przedmioto-
wych Komisji

2) rozpoznawanie i opiniowanie spraw przekazywanych
w³a�ciwej komisji przez Radê, Burmistrza oraz cz³onków komisji

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

4)  sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwa³ Rady
5) opracowywanie podstawowych kierunków dzia³añ, pro-

gramów oraz  zg³aszanie propozycji do planów pracy Rady
6)opiniowanie projektów uchwa³.
2. W sk³ad Komisji Bud¿etu i Gospodarki Samorz¹dowej

oraz Komisji O�wiaty i Spraw   Spo³ecznych wchodzi Przewodni-
cz¹cy Komisji, Zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji oraz   cz³on-
kowie Komisji.

3. Komisje mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.

§ 38. 1. Komisje dzia³aj¹ w oparciu o pó³roczne plany pra-
cy zatwierdzane przez Radê.

2. Komisje podejmuj¹ rozstrzygniêcia w postaci opinii i
wniosków.

3. Wnioski i opinie podejmowane s¹ w drodze g³osowa-
nia, zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów  w g³osowaniu jawnym.

§ 39. 1. Ka¿dy radny powinien byæ cz³onkiem co najmniej
jednej sta³ej komisji.

2. Radny mo¿e byæ przewodnicz¹cym tylko jednej komisji.
3. Komisja dzia³a w sk³adzie osobowym ustalonym przez

Radê.
4. W trakcie kadencji Rada mo¿e zmieniæ sk³ad osobowy

komisji.
5. Pracami komisji kieruje Przewodnicz¹cy Komisji.
6.Wyboru Przewodnicz¹cego Komisji i Zastêpcy Przewodni-

cz¹cego Komisji dokonuje Komisja spo�ród swoich cz³onków.

§ 40. 1. Posiedzenia komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy Ko-
misji i ustala porz¹dek obrad.

2. Posiedzenia odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
3. Posiedzenia komisji s¹ prawomocne gdy uczestniczy

w nich co najmniej po³owa sk³adu komisji.
4. Posiedzenie komisji prowadzi Przewodnicz¹cy Komisji

lub Zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji.
5. Posiedzenia komisji s¹ jawne.
6. W posiedzeniach komisji mog¹ uczestniczyæ radni nie

bêd¹cy jej cz³onkami.
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7. Uzgodnienie stanowiska komisji odbywa siê w g³oso-
waniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów jej cz³onków obec-
nych na posiedzeniu.

8. Komisje mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
9. Komisje sk³adaj¹ okresowo na sesjach Rady spra-

wozdania ze swojej dzia³alno�ci.

§ 41. 1. Komisje mog¹ inicjowaæ i podejmowaæ wspó³-
pracê z odpowiednimi komisjami innych rad, a tak¿e organiza-
cjami spo³ecznymi i zawodowymi.

2. Komisje do wykonywania swych zadañ mog¹ zapra-
szaæ specjalistów przez siebie wybranych za zgod¹ Przewodni-
cz¹cego Rady.

Zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej

§ 42. 1.Komisja Rewizyjna wybierana jest spo�ród rad-
nych w g³osowaniu jawnym.

2.W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodzi:
1) Przewodnicz¹cy Komisji
2) Zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji
3) radni w ilo�ci okre�lonej ka¿dorazowo przy wyborze przez

Radê.
3. Celem zadañ kontrolnych komisji jest:
1)  przedstawienie Radzie niezbêdnych informacji dla oce-

ny dzia³alno�ci  Burmistrza, gminnych jednostek organizacyj-
nych  oraz jednostek       pomocniczych

2)  zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w dzia³alno�ci
kontrolowanych  jednostek

3)  pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

§ 43. 1. Komisja pracuje wed³ug pó³rocznego planu pracy,
zatwierdzonego przez Radê Miejsk¹.

2. Rada mo¿e zleciæ komisji przeprowadzenie kontroli
dora�nej.

3. Rada zlecaj¹c komisji przeprowadzenie kontroli dora�-
nej, okre�la szczegó³owo zakres  i przedmiot kontroli oraz ter-
min jej przeprowadzenia.

4. Komisja przeprowadza badanie zasadno�ci skarg, któ-
re nale¿¹ do w³a�ciwo�ci Rady.

5. Sprawozdanie z przeprowadzonego badania zasadno-
�ci skargi wraz z propozycj¹   rozstrzygniêcia skargi i odpowiedzi
na skargê komisja przedk³ada na najbli¿szej sesji Rady.

6. Do badania zasadno�ci skargi stosuje siê odpowied-
nio w³a�ciwe przepisy Statutu dotycz¹ce  przeprowadzenia kon-
troli.

§ 44. 1. Do zadañ komisji nale¿y:
1)   kontrola ca³okszta³tu dzia³alno�ci Burmistrza, jedno-

stek organizacyjnych gminy oraz jednostek pomocniczych pod
wzglêdem legalno�ci, gospodarno�ci, rzetelno�ci, celowo�ci.

2)  wspó³praca z komisj¹ Bud¿etu i Gospodarki Samorz¹-
dowej oraz Komisj¹ O�wiaty i Spraw Spo³ecznych  w opiniowa-
niu dzia³alno�ci Burmistrza.

2. Przedmiotem kontroli komisji jest ca³okszta³t dzia³alno-
�ci Burmistrza, gminnych jednostek  organizacyjnych i pomoc-
niczych w zakresie:

1) realizacji bud¿etu gminy
2) gospodarowania mieniem komunalnym
3) przestrzegania i realizacji postanowieñ Statutu Gminy

oraz uchwa³ Rady Miejskiej.
4) realizacji bie¿¹cych zadañ gminy.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej sk³ada Radzie spra-

wozdanie z kontroli niezw³ocznie  po jej zakoñczeniu.

§ 45. Komisja Rewizyjna podlega bezpo�rednio Radzie

Miejskiej i tylko przed ni¹ jest odpowiedzialna.

§ 46. W zwi¹zku z wykonywan¹ dzia³alno�ci¹ komisja ma
prawo:

1) wstêpu do pomieszczeñ i innych obiektów jednostki
kontrolowanej

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

3) wystêpowania do Przewodnicz¹cego Rady z wnioskiem
o powo³anie  rzeczoznawcy lub eksperta w danej dziedzinie

4) dokonania oglêdzin
5) przyjêcia od w³a�ciwych osób pisemnego o�wiadcze-

nia lub wyja�nienia
6) zabezpieczenia dokumentów lub innych dowodów.

§ 47. Komisja przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe    - obejmuj¹ce ca³o�æ dzia³alno�ci kon-

trolowanego  podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³alno�ci pod-
miotu.

2) problemowe    - obejmuj¹ce wybrane 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
postêpowania jednostki.

§ 48. 1. Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej
ni¿ 30 dni roboczych, a kontrole  sprawdzaj¹ce i problemowe
nie d³u¿ej ni¿ 5 dni.

2. Przed³u¿enie terminów, o których mowa wy¿ej wymaga
zgody Rady.

§ 49. 1. Dzia³alno�æ komisji nie mo¿e naruszaæ obowi¹-
zuj¹cego w jednostce kontrolowanej porz¹dku pracy.

2. Osoby kontroluj¹ce podlegaj¹ przepisom o bezpieczeñ-
stwie i higienie pracy oraz przepisom o postêpowaniu z wiado-
mo�ciami zawieraj¹cymi tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹ w
zakresie obowi¹zuj¹cym w jednostce kontrolowanej.

3. Przy czynno�ciach kontrolnych ma prawo uczestniczyæ
przedstawiciel jednostki kontrolowanej.

§ 50. 1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu fak-
tycznego w zakresie dzia³añ kontrolowanego podmiotu, rzetel-
ne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alno�ci.

2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie zebranych do-
wodów w toku postêpowania kontrolnego.

3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystywa-
ne w szczególno�ci:

1) dokumenty
2) oglêdziny
3) zeznania �wiadków
4) opinie bieg³ych
5) pisemne wyja�nienia i o�wiadczenia kontrolowanych.

§ 51. 1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹-
czeniu z prac komisji, je¿eli powstaje   podejrzenie o ich stronni-
czo�æ lub interesowno�æ.

2. Przewodnicz¹cy Komisji w w/w przypadku podejmuje
decyzjê na pi�mie o wy³¹czeniu Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji i cz³onków Komisji z prac Komisji.

3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada Miejska.

4. Wy³¹czony z prac komisji jej cz³onek mo¿e odwo³aæ siê
na pi�mie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady Miejskiej w terminie
7 dni od dnia otrzymania decyzji.
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§ 52. 1. Kontroli w imieniu Komisji Rewizyjnej dokonuj¹
zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej z 3 cz³onków.

2. Przewodnicz¹cy komisji wyznacza na pi�mie kierowni-
ka zespo³u kontrolnego.

3. Kontrole przeprowadza siê na podstawie pisemnego
upowa¿nienia wydanego przez  Przewodnicz¹cego Rady okre-
�laj¹cego:

1) kontrolowany podmiot
2) zakres kontroli
3) osoby oddelegowane do przeprowadzenia kontroli.
4. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do

czynno�ci kontrolnych okazaæ  kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienie, o którym mowa w ust. 3 oraz dowody
osobiste.

§ 53. 1. W razie podjêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia o pope³nionym przestêpstwie, kontroluj¹cy nie-
zw³ocznie zawiadamiaj¹ o tym  kierownika jednostki kontrolo-
wanej oraz Burmistrza, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce za-
wiadomienie.

2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolu-
j¹cy zawiadamiaj¹ Przewodnicz¹cego  Rady.

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

§ 55. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany
jest zapewniæ warunki i �rodki niezbêdne dla prawid³owego
przeprowadzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególno�ci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych doku-
menty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz
umo¿liwienia kontroluj¹cemu wstêpu do obiektów i pomiesz-
czeñ kontrolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wy-
konania czynno�ci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany jest
do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osób kontroluj¹cych pisem-
nego wyja�nienia.

§ 56. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ protokó³ z przebiegu kon-
troli, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zespo³u kontrolnego
oraz kierownik jednostki kontrolowanej.

2. Protokó³ winien zawieraæ:
1) nazwê i adres jednostki kontrolowanej
2) imiona i nazwiska osób kontroluj¹cych
3) datê rozpoczêcia i zakoñczenia czynno�ci kontrolnych
4) okre�lenie przedmiotowego zakresu kontroli
5) opisu stanu faktycznego stwierdzonego przez zespó³

kontrolny
6) wnioski z kontroli wskazuj¹ce na stwierdzone niepra-

wid³owo�ci
7) ewentualne zastrze¿enia kierownika jednostki kontro-

lowanej.
3. Protokó³ sporz¹dza siê w 3 jednobrzmi¹cych egzem-

plarzach, z czego:
1) jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej
2) drugi Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
3) trzeci pozostaje w aktach komisji.

§ 57. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika jednostki kontrolowanej  jest  on obowi¹zany do przed-
³o¿enia pisemnego wyja�nienia przyczyn odmowy w terminie 3
dni, na rêce Przewodnicz¹cego Komisji.

§ 58. 1. Komisja w terminie 7 dni od daty zakoñczenia
kontroli formu³uje wnioski i zalecenia  w sprawach :

1) usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owo�ci
2) wyci¹gniêcia konsekwencji s³u¿bowych przez kierowni-

ka jednostki   kontrolowanej w stosunku do osób winnych
3) ewentualnego skierowania sprawy do pañstwowych

organów kontroli,   nadzoru i �cigania.
2. Zalecenia i wnioski, o których mowa wy¿ej komisja kie-

ruje do Burmistrza, kierownika jednostki kontrolowanej oraz Prze-
wodnicz¹cego Rady.

3. Kierownik jednostki kontrolowanej obowi¹zany jest za-
wiadomiæ Przewodnicz¹cego Komisji o sposobie realizacji wnio-
sków i zaleceñ w terminie 14 dni.

4. W przypadku odmowy wykonania wniosków i zaleceñ,
kierownik jednostki kontrolowanej  zobowi¹zany jest podaæ przy-
czynê odmowy na pi�mie wraz z uzasadnieniem.

5. W przypadku, o którym mowa w ust 4, komisja mo¿e
skierowaæ sprawê do rozstrzygniêcia przez Radê Miejsk¹.

6. Komisja dokonuje kontroli realizacji wniosków i zale-
ceñ pokontrolnych.

§ 59. Komisja Rewizyjna wydaje tak¿e opinie na wniosek
Rady Miejskiej w sprawach okre�lonych w uchwa³ach Rady.

§ 60. Komisja Rewizyjna raz w roku, w terminie ustalonym
przez Przewodnicz¹cego Rady, sk³ada Radzie sprawozdanie ze
swojej dzia³alno�ci.

§ 61. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych
przez  Przewodnicz¹cego Komisji zgodnie z planem pracy oraz
w miarê potrzeb.

2. Przewodnicz¹cy Komisji organizuje jej pracê oraz pro-
wadzi jej obrady.

3. W przypadku nieobecno�ci Przewodnicz¹cego Komisji
lub niemo¿no�ci dzia³ania, jego zadania wykonuje Zastêpca
Przewodnicz¹cego Komisji.

4. Z posiedzenia komisji sporz¹dza siê protokó³, który wi-
nien byæ podpisany przez  Przewodnicz¹cego Komisji oraz pro-
tokolanta.

§ 62. Komisja podejmuje rozstrzygniêcia zwyk³¹ wiêkszo-
�ci¹ g³osów, w obecno�ci co najmniej po³owy cz³onków komisji.

Rozdzia³ III
Burmistrz

§ 63. 1. Burmistrz wykonuje uchwa³y Rady, zadania i kom-
petencje mu przypisane moc¹ odrêbnych przepisów, przy po-
mocy Urzêdu Miejskiego.

2. Zasady organizacji dzia³ania Urzêdu okre�la Regula-
min Organizacyjny.

3. Zadania Burmistrza okre�lone zosta³y w przepisach
ustawy o samorz¹dzie gminnym.

4. Burmistrz rozstrzyga sprawy nale¿¹ce do jego kompe-
tencji, wynikaj¹ce z ustawy oraz przepisów prawnych w formie
zarz¹dzeñ z wyj¹tkiem tych, które wymagaj¹ wydania decyzji i
postanowieñ.

§ 64. 1. Burmistrz podpisuje korespondencjê i dokumenty
urzêdowe gminy.

2. Burmistrz realizuje kierunki dzia³ania ustalone przez
Radê i przedstawia sprawozdania z tej  dzia³alno�ci.

3. Burmistrz sk³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci jako
organu gminy na ka¿dej sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja, o której mowa w ust. 3, obejmuje okres
miêdzy sesjami.

§ 65. Burmistrz wykonuje czynno�ci zastrze¿one dla niego
w przepisach szczególnych.
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§ 66. Zastêpca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik Gminy
wykonuj¹ zadania powierzone im przez Burmistrza zgodnie z
jego wskazówkami i poleceniami.

§ 67. 1. Jednostki organizacyjne pozostaj¹ce w strukturze
organizacyjnej gminy stanowi¹ czê�æ maj¹tku gminy, wyodrêb-
nion¹ funkcjonalnie i s³u¿¹ zaspokajaniu potrzeb wspólnoty
samorz¹dowej.

2. Dzia³alno�æ jednostek organizacyjnych wskazanych w
ust. 1 finansowana jest z bud¿etu gminy.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych wskazanych w
ust. 1 dzia³aj¹ jednoosobowo, na  podstawie pe³nomocnictwa
do zarz¹dzania mieniem tych jednostek, udzielonego przez
Burmistrza.

§ 68. Relacje miêdzy gmin¹ a jednostkami gminy, okre-
�laj¹ statuty tych jednostek.

§ 69. W celu wykonywania swoich zadañ Gmina tworzy
inne wyspecjalizowane jednostki pozostaj¹ce w jej strukturze
organizacyjnej oraz jednostki prawnie wyodrêbnione, w tym spó³-
ki. Zawiera umowy z innymi podmiotami oraz podejmuje wspó³-
dzia³anie z innymi gminami. Na tych samych zasadach wspó³-
tworzy i przystêpuje do ju¿ istniej¹cych zwi¹zków miêdzykomu-
nalnych.

§ 70. Do jednostek pozostaj¹cych w strukturze organiza-
cyjnej gminy nale¿¹ jednostki wymienione w za³¹czniku nr 3 do
Statutu.

Rozdzia³ IV
Pracownicy samorz¹dowi

§ 71. 1.Pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym na
podstawie wyboru jest Burmistrz Wo³czyna.

2. Pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi na pod-
stawie mianowania s¹ pracownicy  zatrudnieni na nastêpuj¹-
cych  stanowiskach:

1) Naczelnik Wydzia³u Organizacyjnego
2) Naczelnik Wydzia³u Techniczno-Inwestycyjnego
3) Naczelnik Wydzia³u Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
4) Naczelnik Biura Rady Miejskiej.
3.Pozostali pracownicy samorz¹dowi, z wy³¹czeniem Z-cy

Burmistrza, Sekretarza Gminy,  Skarbnika Gminy oraz  Kierowni-
ka Urzêdu Stanu Cywilnego zatrudnieni s¹ na podstawie umo-
wy o pracê.

4. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN. III-AB-0911-1-101/03 z dnia .............

Rozdzia³ V
Mienie komunalne

§ 72. Zasady gospodarowania mieniem komunalnym
okre�la ustawa o samorz¹dzie gminnym.

§ 73. Informacje dotycz¹ce stanu mienia komunalnego
zawieraj¹ce pe³n¹ ocenê wielko�ci i warto�ci skomunalizowa-
nego mienia, przedstawia Radzie corocznie Burmistrz wraz z
projektem  bud¿etu.

§ 74. Gmina nie ponosi odpowiedzialno�ci za zobowi¹za-
nia innych osób prawnych, a te nie ponosz¹ odpowiedzialno�ci
za zobowi¹zania gminy.

§ 75. Obowi¹zkiem osób uczestnicz¹cych  w zarz¹dzaniu mie-
niem komunalnym  jest zachowanie szczególnej staranno�ci
przy  wykonywaniu zarz¹du, zgodnie z przeznaczeniem tego mie-
nia i jego ochrona.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa gminy

§ 76. Zasady gospodarki finansowej gminy okre�laj¹ prze-
pisy ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz ustawa o finansach
publicznych.

Rozdzia³ VII
Jednostki pomocnicze gminy.

§ 77. 1. Gmina tworzy jednostki pomocnicze - so³ectwa.
    Wykaz so³ectw gminy Wo³czyn stanowi za³¹cznik nr 4 do

niniejszego Statutu.
2. Tworzenie, ³¹czenie, podzia³ i znoszenie so³ectw oraz

zmiany ich granic nastêpuje w formie uchwa³y Rady Miejskiej.
Rozstrzygniêcia te mog¹ byæ dokonywane z inicjatywy:

1) Rady Miejskiej
2) mieszkañców so³ectwa wyra¿onej w uchwale Zebrania

Wiejskiego.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt.1, Rada po-

dejmuje uchwa³ê wstêpn¹ i powiadamia o swojej inicjatywie
mieszkañców so³ectwa. Nastêpnie przeprowadza siê w tej spra-
wie konsultacje z mieszkañcami w formie Zebrania Wiejskiego.
Informacja o przebiegu Zebrania i wyniku g³osowania przekaza-
na zostaje Radzie Miejskiej, która podejmuje ostateczne roz-
strzygniêcia.

4. Szczegó³owe zasady przeprowadzenia konsultacji okre-
�la odrêbna uchwa³a.

5. Rada Miejska nadaje w drodze uchwa³y Statuty so³ec-
twom, zarz¹dza wybory so³tysów i cz³onków Rad So³eckich.

§ 78. 1. Przy podziale gminy na jednostki pomocnicze
uwzglêdnia siê przede wszystkim uwarunkowania przestrzen-
ne i istniej¹ce wiêzi miêdzy miejscowo�ciami.

2. Granice, szczegó³ow¹ organizacjê, zakres dzia³ania
so³ectw oraz ich organów okre�la Rada Miejska odrêbnymi sta-
tutami, nadanymi tym jednostkom.

3. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectw sprawuje Rada Miejska.

§ 79. 1. So³ectwo mo¿e prowadziæ gospodarkê finansow¹
w oparciu o roczny  plan finansowy so³ectwa.

2. Do planów finansowych so³ectw maj¹ zastosowanie
przepisy ustawy o finansach publicznych.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 80. W sprawach nie uregulowanych w Statucie maj¹
zastosowanie przepisy ustawy o samorz¹dzie gminnym,  usta-
wy o pracownikach samorz¹dowych, ustawy o referendum gmin-
nym, ustawy o bezpo�rednim wyborze wójta, burmistrza i prezy-
denta miasta, ustawy o dochodach jednostek samorz¹du tery-
torialnego i ustawy o finansach publicznych.

§ 81. Datê wej�cia w ¿ycie Statutu Gminy okre�la uchwa³a
nadaj¹ca niniejszy Statut.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Krzysztof Maszkowski
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Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordy-
nacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160 poz.1060 z 2001 r., Nr 45,
poz. 497 i Nr 89, poz. 971, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz.
984 i Nr 127, poz. 1089) - podaje siê do publicznej wiadomo�ci
wyniki g³osowania i wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
Miejskiej  w Paczkowie.

1. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadzono w Okrêgach
wyborczych  Nr 1 i  2. Liczba   osób  uprawnionych do g³osowa-
nia wynosi³a  6599.  W g³osowaniu wziê³o udzia³ (osoby,   którym
wydano karty do g³osowania ) 668 wyborców, co stanowi 10,12%
uprawnionych do g³osowania.

Ogólna liczba g³osów oddanych w wyborach 668.

G³osów wa¿nych oddano 647, to jest 96,86 % ogólnej
liczby g³osów oddanych.

G³osów niewa¿nych oddano 21, to jest 3,14 % ogólnej
liczby g³osów oddanych.

G³osowanie przeprowadzono w 4 obwodach  g³osowa-
nia.
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Obwieszczenie
Komisarza Wyborczego w Opolu II

z dnia 28 lipca 2003 r.

o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Paczkowie,
przeprowadzonych w dniu 27 lipca  2003 r.

2. Wyniki wyborów w okrêgach  s¹ nastêpuj¹ce:
Okrêg wyborczy Nr 1 obejmuj¹cy 4 mandaty, w którym

wybierany by³ 1 radny.
 A. Wybory odby³y siê.
 B. G³osowanie przeprowadzono.
 C. Ogólna liczba g³osów oddanych 333
 D. G³osów wa¿nych oddano              324
 E. Radnym zosta³ wybrany:
 z listy Nr 3  Komitet Wyborczy Wyborców "LUDOWCY"
KAPU�CIEÑSKI  Karol
F. W okrêgu wszystkie mandaty zosta³y obsadzone.
Okrêg wyborczy Nr 2  obejmuj¹cy 5 mandatów, w którym

wybierany by³ 1 radny.
 A. Wybory odby³y siê.
 B. G³osowanie przeprowadzono.
 C. Ogólna liczba g³osów oddanych 335
 D. G³osów wa¿nych oddano              323
 E. Radnym zosta³ wybrany:
  z listy Nr 5 Komitet Wyborczy Wyborców BIS
  MICHAEL  Zdzis³aw Kazimierz
F. W okrêgu wszystkie mandaty zosta³y obsadzone.

Komisaz Wyborczy
Tadeusz Domiñski

pomiêdzy: Województwem Opolskim reprezentowanym
przez:Grzegorza Kubata - Marsza³ka Województwa Opolskie-
go, Ryszarda Gallê - Wicemarsza³ka Województwa Opolskie-
go zwanym dalej "Województwem" i Gmin¹  Bia³a reprezento-
wan¹ przez: Arnolda Hinderê - Burmistrza Bia³ej zwan¹ dalej
"Gmin¹"

§ 1. Przedmiotem  niniejszej umowy jest wspólna realiza-
cja przez Województwo oraz Gminê zadania w zakresie promo-
cji  oraz nawi¹zywania wspó³pracy ze spo³eczno�ciami lokalny-
mi i regionalnymi innych pañstw, przy pomocy Biura Informa-
cyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.

§2. Strony umowy ustalaj¹ warunki wspó³pracy oparte na:
- informowaniu Gminy o sprawach zwi¹zanych z integra-

cj¹ z Uni¹ Europejsk¹, istotnych dla Gminy,
- reprezentowaniu interesów Gminy wobec instytucji Unii

Europejskiej,
- realizacja sta¿u przedstawiciela Gminy w Biurze Infor-

macyjnym Województwa Opolskiego w Brukseli,
- wspó³finansowanie kosztów funkcjonowania Biura In-

formacyjnego Województwa Opolskiego.
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Umowa Nr 50/2003

zawarta w dniu 1 lipca 2003 r.

§3. 1. Województwo zobowi¹zuje siê do bie¿¹cego prze-
kazywania Gminie poczt¹ internetow¹ w jêzyku polskim skróco-
nej wersji informacji unijnych dotycz¹cych programów adreso-
wanych do Polski, pozyskiwanych przez Biuro Informacji Woje-
wództwa Opolskiego w Brukseli.

2. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce w/w programów oraz
dokumenty unijne bêd¹ przesy³ane w jêzyku angielskim.

§4. Pakiet informacji europejskich, o którym  mowa w § 2,
obejmuje wszystkie u¿yteczne z punktu widzenia Województwa
i Gminy wiadomo�ci pochodz¹cych z instytucji Unii Europejskiej,
a  w szczególno�ci dotycz¹ce:

- programów wspólnotowych i przetargów publicznych,
- procedur, zamiarów prawnych i decyzji zapadaj¹cych w

Unii Europejskiej,
- dostêpu do �rodków finansowych oferowanych przez Uniê

Europejsk¹,
- gromadzenie informacji i zdobywanie partnerów do pro-

jektów.

§ 5. Województwo poprzez Biuro Informacyjne Wojewódz-
twa Opolskiego w Brukseli, zobowi¹zuje siê do:
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- lobbingu na rzecz z³o¿onych projektów gminnych do pro-
gramów europejskich,

- przygotowania wizyt przedstawicieli w³adz gminnych i ich
ekspertów,

- prowadzenia "punktu kontaktowego" dla partnerów z in-
nych regionów,

- promowania potencja³u gospodarczego i turystycznego
Gminy poprzez wystawienie materia³ów promocyjnych w  Biurze
Informacyjnym Województwa Opolskiego w Brukseli,

- organizacji imprez promocyjnych.

§ 6. Wymienione w § 4 zobowi¹zanie Województwa reali-
zowanie s¹ na wniosek i przy wspó³udziale Gminy.

§ 7. 1. Województwo zobowi¹zuje siê co najmniej raz na
kwarta³ organizowaæ spotkanie informacyjne w gronie stron, które
podpisa³y umowê.

2. Na spotkaniach, o których mowa w ust. 1, Wojewódz-
two przedk³adaæ bêdzie informacje na temat realizacji postano-
wieñ niniejszej umowy.

§ 8. 1. Gmina przedstawia Województwu kandydata (ofi-
cera europejskiego lub inn¹ osobê) zwanego dalej sta¿yst¹ do
udzia³y w sta¿u w Biurze Informacyjnym Województwa Opolskiego
w Brukseli.

2. Wraz z przedstawieniem kandydata na sta¿ystê nale¿y
przed³o¿yæ opiniê okre�laj¹c¹ jego kompetencje.

§ 9. 1. Sta¿  nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 2 tygodnie, ani d³u¿szy
ni¿ 1 miesi¹c.

2. Województwo zastrzega sobie prawo ustalenia czasu
trwania sta¿u w zale¿no�ci od liczby kandydatów zg³oszonych
przez Gminy.

§ 10. Województwo zobowi¹zuje siê do sprawowania opie-
ki merytorycznej nad sta¿yst¹ przez prowadz¹cego Biuro Infor-
macyjne Województwa Opolskiego w Brukseli.

§ 11. Koszt delegacji sta¿ysty (przejazd, diety, transport
lokalny, itp.) pokrywa Gmina.

§ 12. 1. Na wykonanie zadania, o którym mowa w § 1,
Województwo otrzymuje , na mocy uchwa³y Nr V/52/03 Rady
Miejskiej w Bia³ej z dnia 30 kwietnia 2003 r. dotacjê w wysoko�ci

2.500 z³. (s³ownie dwa tysi¹ce piêæset z³), za okres obowi¹zywa-
nia umowy. Dotacja zostanie przekazana na rachunek Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Opolskiego: Bank Millenium
S.A Oddzia³ Opole 49116022020000000060138467  w nastê-
puj¹cy sposób:

- 1.250 z³ - do 31 lipca 2003r.
- 1.250 z³ - do 30 listopada 2003r.

§ 13. Dotacja zostaje udzielona na partycypacjê Gminy w
kosztach funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa
Opolskiego w Brukseli.

§ 14. 1. Dotacja mo¿e zostaæ wykorzystana tylko na cel
okre�lony w § 13.

2. Województwo zobowi¹zuje siê do rozliczenia dotacji do
dnia 31 grudnia 2003 r.

§ 15. W przypadku wykorzystania dotacji na cel inny ni¿
okre�lony w § 13 dotacja podlega zwrotowi na rachunek Gminy,
BS Bia³a Nr 890 30002-2020-360.

§ 16. Gmina zobowi¹zana jest do przedstawienia Woje-
wództwu pisemnego raportu koñcowego sta¿ysty w terminie do
15 dni od zakoñczenia pobytu sta¿ysty w Brukseli.

§ 17. Umowa obowi¹zuje od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia
31 grudnia 2003 r., z mo¿liwo�ci¹ jej przed³u¿enia.

§ 18. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagaj¹
formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 19. W sprawach nie uregulowanych niniejsz¹ umow¹,
maj¹ zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 20 Umowê sporz¹dzono w 2 jednobrzmi¹cych egzem-
plarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

Burmistrz Bia³ej Marsza³ek Województwa
                                                              Opolskiego
Arnold Hindera                              Grzegorz Kubat

Wicemarsza³ek
                                                       Województwa Opolskiego

Ryszard Galla


