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Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z
pó�n. zm.)  -   Rada Powiatu Brzeskiego uchwala,  co nastêpuje:

§1. 1) Zmniejszyæ plan dochodów bud¿etu o kwotê
    369.777 z³,

w tym:
w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-

nych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci praw-
nej", rozdziale 75622 "Udzia³y powiatów w podatkach stanowi¹-
cych dochód bud¿etu pañstwa" § 001             o kwotê 17.434 z³,

-w dziale 758 "Ró¿ne rozliczenia"        o kwotê 316.343 z³,
w tym:
w rozdziale 75801 "Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej

dla jednostek samorz¹du terytorialnego § 292 o kwotê 286.782 z³,
w rozdziale 75803 "Czê�æ wyrównawcza subwencji ogól-

nej dla powiatów" § 292                                       o kwotê 29.561 z³,
- w dziale 853 "Opieka spo³eczna", rozdziale 85324 "Pañ-

stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych" § 069
o kwotê 36.000 z³ - dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Brzegu.

2) Zwiêkszyæ plan dochodów bud¿etu o kwotê 157.788 z³,
w tym:

- w dziale 754 "Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona prze-
ciwpo¿arowa", rozdziale 75414 "Obrona cywilna" § 231

                                                                        o kwotê 4.000 z³.
- w dziale 758 "Ró¿ne rozliczenia", rozdziale 75806 "Czê�æ

drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw" § 292
                                                                   o kwotê  117.788 z³,
- w dziale 853 "Opieka spo³eczna", rozdziale 85324 "Pañ-

stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych" § 097
                                                                     o kwotê  36.000 z³,

§ 2.1) Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu o kwotê 121.788 z³,
w tym:

- w dziale 600 "Transport i ³¹czno�æ", rozdziale 60014
"Drogi publiczne powiatowe" §4270                  o kwotê 117.788 z³,

- w dziale 754 "Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa", rozdziale 75414 "Obrona cywilna" § 4300

                                                                        o kwotê 4.000 z³.
2) Zmniejszyæ plan wydatków bud¿etu o kwotê 286.782 z³,

w tym:
- w dziale 801 "O�wiata i wychowanie", rozdziale 80102

"Szko³y podstawowe specjalne"                        o kwotê 21.791 z³,
- w dziale 801 "O�wiata i wychowanie", rozdziale 80110

"Gimnazja"                                                                o kwotê 2.927 z³,
- w dziale 801 "O�wiata i wychowanie", rozdziale 80111

"Gimnazja specjalne"                                            o kwotê 7.028 z³,
- w dziale 801 "O�wiata i wychowanie", rozdziale 80120

"Licea ogólnokszta³c¹ce"                                      o kwotê 57.611 z³,
- w dziale 801 "O�wiata i wychowanie", rozdziale 80123

"Licea profilowane"                                                  o kwotê 12.823 z³,
- w dziale 801 "O�wiata i wychowanie", rozdziale 80130

"Szko³y zawodowe"                                             o kwotê 142.823 z³,
- w dziale 801 "O�wiata i wychowanie", rozdziale 80134

"Szko³y zawodowe specjalne"                              o kwotê 6.834 z³,
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Uchwa³a Nr VI/46/2003
Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie zmian do bud¿etu powiatu na 2003 rok.

- w dziale 801 "O�wiata i wychowanie", rozdziale 80142
"O�rodki szkolenia, dokszta³cania i doskonalenia kadr"

                                                                            o kwotê 344 z³,
- w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", roz-

dziale 85401 "�wietlice szkolne"                                o kwotê 860 z³,
- w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", roz-

dziale 85403 "Specjalne o�rodki szkolno-wychowawcze"
                                                                       o kwotê 19.950 z³,
- w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", roz-

dziale 85406 "Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne
poradnie specjalistyczne"                                      o kwotê 9.502 z³,

- w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", roz-
dziale 85410 "Internaty i bursy szkolne"             o kwotê 4.289 z³.

Zmniejszenia �rodków w poszczególnych jednostkach
zawiera za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

3) Zmniejszyæ celow¹ rezerwê o�wiatow¹ w dziale 758
"Ró¿ne rozliczenia" rozdziale 75818

"Rezerwy ogólne i celowe" § 4810          o kwotê 46.995 z³.

§3. Wprowadza siê zmianê w planie przychodów i wydat-
ków �rodków specjalnych w dziale 600"Transport i ³¹czno�æ",
rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe", poprzez: powiêk-
szenie ogólnych przychodów o stan �rodków obrotowych na dzieñ
1 stycznia 2003r.                                                             w kwocie 106.303 z³,

- zwiêkszenie wydatków                         o kwotê 106.303 z³.
Jednolity plan przychodów i wydatków �rodków specjal-

nych po zmianie, zawiera za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§4. 1) Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu w dziale 801
"O�wiata i wychowanie" rozdziale 80146

"Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli" o kwotê 10.618 z³.
2) Zmniejszyæ plan wydatków bud¿etu w dziale 854 "Edu-

kacyjna opieka wychowawcza"
rozdziale 85446 "Dokszta³canie i doskonalenie nauczy-

cieli"                                                                          o kwotê 10.618 z³.
Podzia³ �rodków na poszczególne jednostki zawiera za-

³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y.

§5. 1) Zmniejszyæ plan wydatków bud¿etu w dziale 801
"O�wiata i wychowanie", rozdziale 80140 "Centra kszta³cenia
ustawicznego i praktycznego oraz o�rodki dokszta³cania zawo-
dowego"                                                                    o kwotê 26.794 z³,

w tym:
§4010                                                           o kwotê 20.684 z³
§ 4040                                                              o kwotê 1.350 z³
§4110                                                              o kwotê 3.800 z³
§4120                                                                  o kwotê 500 z³
§4140                                                                    o kwotê 60 z³
§ 4440                                                                o kwotê 400 z³

Powy¿sze zmiany dotycz¹ I Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Brzegu.

2) Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu Powiatu na 2003 rok
w dziale 758 "Ró¿ne rozliczenia", rozdziale 75818 "Rezerwy
ogólne i celowe" § 4810                                        o kwotê 26.794 z³.
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§6. W planie Powiatowego Funduszu Ochrony �rodowi-
ska i Gospodarki Wodnej:

- zwiêkszyæ plan wydatków                       o  kwotê 2.500 z³,
- zmniejszyæ stan �rodków obrotowych na dzieñ

31 grudnia  2003r.                                                   o kwotê 2.500 z³.
Zmiany zawiera za³¹cznik nr 4 do niniejszej uchwa³y.

§7. Wprowadziæ nowe zadanie inwestycyjne w za³¹czniku
nr 4, do uchwa³y Nr III/16/2002 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia
19 grudnia 2002 r., pod L.p. 12, w dziale 600 rozdziale 60014,
pn. Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 27553 - m.
¯arów, wg za³¹cznika nr 5 do niniejszej uchwa³y.

§8. 1) Zwiêkszyæ plan dochodów bud¿etu o kwotê
      14.224 z³,

w tym:
- w dziale 801 "O�wiata i wychowanie", rozdziale 80130

"Szko³y zawodowe" § 069                                     o kwotê 11.227 z³
- dotyczy Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr l w Brzegu,
- w dziale 801 "O�wiata i wychowanie", rozdziale 80142

"O�rodki szkolenia, dokszta³cania i doskonalenia kadr"§ 083
        o kwotê 2.997 z³

- dotyczy Zespo³u Szkó³ Rolniczych CKP w Grodkowie.
2) Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu o kwotê 20.220 z³,

w tym:
- w dziale 801 "O�wiata i wychowanie", rozdziale 80130

"Szko³y zawodowe"                                              o kwotê 11.227 z³,
w tym:
§4010                                                               o kwotê 5.888 z³,
§4110                                                                 o kwotê 1.059 z³,
§4120                                                            o kwotê    144 z³,
§4210                                                            o kwotê    227 z³,
§ 4260                                                               o kwotê 3.500 z³,
§ 4300                                                           o kwotê    409 z³.
Zmiany dotycz¹ Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w Brzegu.

- w dziale 801 "O�wiata i wychowanie", rozdziale 80142
"O�rodki szkolenia, dokszta³cania i doskonalenia kadr"

                                                                         o kwotê 8.993 z³,
w tym:
§4010                                                              o kwotê 4.850 z³,
§4110                                                             o kwotê 1.051 z³,
§4120                                                            o kwotê    148 z³,
§4210                                                            o kwotê     210 z³,
§4260                                                              o kwotê 1.563 z³,
§ 4300                                                            o kwotê 1.171 z³.
Zmiany dotyczy Zespo³u Szkó³ Rolniczych CKP w Grodko-

wie.
3) Zmniejszyæ wydatki bud¿etu w dziale 801 "O�wiata i

wychowanie", rozdziale 80130 "Szko³y zawodowe" § 4300
       o kwotê 5.996 z³.

Zmiany dotyczy Zespo³u Szkó³ Rolniczych CKP w Grodko-
wie.

§9. 1) Zwiêkszyæ plan dochodów bud¿etu, z tytu³u dotacji
celowej w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", roz-
dziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" § 213

                                                                    o kwotê 162.307 z³.
2) Zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etu w dziale 854 "Edu-

kacyjna opieka wychowawcza",rozdziale 85415 "Pomoc ma-
terialna dla uczniów" § 3240

                                                                     o kwotê 162.307 z³.
Podzia³ �rodków na poszczególne jednostki zawiera za-

³¹cznik nr 6 do niniejszej uchwa³y.

§ 10. Wykonanie uchwa³y powierz siê Zarz¹dowi Powiatu
Brzeskiego.

§ 11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Mazurkiewicz
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Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o
finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.
391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874)  - Rada Miejska w G³ucho-
³azach   u c h w a l a,   co nastêpuje:

§ 1. Uchwa³a okre�la szczegó³owe zasady umorzenia,
odroczenia terminu zap³aty oraz rozk³adania na raty wierzytelno-
�ci gminnych jednostek bud¿etowych z tytu³u nale¿no�ci pie-
niê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.
926 z pó�n.zm.), zwanych dalej "wierzytelno�ciami", wobec osób
fizycznych, osób prawnych, a tak¿e jednostek organizacyjnych nie
posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej, zwanych dalej "d³u¿nikami".

§ 2. 1. Wierzytelno�æ mo¿e zostaæ umorzona, w ca³o�ci lub
w czê�ci, je¿eli:

1) wierzytelno�ci nie �ci¹gniêto w toku zakoñczonego po-
stêpowania likwidacyjnego lub upad³o�ciowego,

2) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie pozo-
stawiaj¹c spadkobierców,

3) �ci¹gniêcie wierzytelno�ci zagra¿a wa¿nym interesom
d³u¿nika, a w szczególno�ci jego egzystencji,

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpo-
waniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów
dochodzenia i egzekucji tej wierzytelno�ci, lub postêpowanie
egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne,

5) warto�æ wierzytelno�ci nie przekracza 10-krotnej warto-
�ci kosztów upomnienia   w postêpowaniu egzekucyjnym.

2. Umorzenie w przypadkach okre�lonych w pkt. 1 ppkt.
1,3 i 4 mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika, a w przypadkach
okre�lonych w pkt. 1 ppkt. 1, 2, 4 i 5 - równie¿ z urzêdu.

§ 3. 1.Do umorzenia wierzytelno�ci uprawniony jest:
1) Burmistrz G³ucho³az - bez wzglêdu na warto�æ wierzy-

telno�ci,
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Uchwa³a Nr  IX/64/03
Rady Miejskiej w G³ucho³azach

z dnia  27 czerwca  2003r.

w sprawie szczegó³owych zasad i trybu umorzenia wierzytelno�ci gminnych jednostek bud¿etowych z tytu³u
nale¿no�ci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych

ulg w sp³acaniu tych nale¿no�ci, a tak¿e organów do tego uprawnionych.

2) Kierownik gminnej jednostki bud¿etowej - je¿eli war-
to�æ wierzytelno�ci nie przekracza 2-krotno�ci kwoty minimal-
nego wynagrodzenia za pracê, w roku poprzedzaj¹cym podjê-
cie decyzji o umorzeniu.

2. Przez warto�æ wierzytelno�ci, o której mowa w pkt. 1,
rozumie siê nale¿no�æ g³ówn¹.

§ 4. Organ w³a�ciwy do umorzenia wierzytelno�ci jest rów-
nie¿ uprawniony do umorzenia odsetek oraz innych nale¿no�ci
ubocznych.

§ 5. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecz-
nymi lub gospodarczymi, kierownik gminnej jednostki bud¿eto-
wej, na wniosek d³u¿nika, mo¿e odroczyæ termin zap³aty ca³o�ci
lub czê�ci wierzytelno�ci lub roz³o¿yæ p³atno�æ ca³o�ci lub czê-
�ci wierzytelno�ci na raty, bior¹c pod uwagê mo¿liwo�ci p³atni-
cze d³u¿nika oraz uzasadniony interes jednostki bud¿etowej.

§ 6. Umorzenie wierzytelno�ci oraz udzielanie ulg, o któ-
rych mowa w § 5, nastêpuje:

1) w odniesieniu do wierzytelno�ci o charakterze admini-
stracyjno prawnym - w drodze decyzji,

2) w odniesieniu do wierzytelno�ci wynikaj¹cych ze sto-
sunków cywilnoprawnych -    w drodze umowy.

§ 7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³u-
cho³az.

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

Przewodnicz¹cy
Rady   Miejskiej
Mariusz  Miga³a

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591/, art. art. 109, 111, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych /Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148/  -   Rada
Miejska w Kolonowskiem   u c h w a l a :

§ 1.  W bud¿ecie Gminy Kolonowskie na 2003 rok wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
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Uchwa³a  Nr VI/36/03
Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy Kolonowskie na 2003 rok.

zwiêksza siê dochody bud¿etu         o kwotê         7 495 z³
w tym:
w dziale 801 O�wiata i wychowanie
rozdz. 80110 Gimnazja
            § 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w po-

staci   pieniê¿nej                                               o kwotê            900 z³
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w dziale 853 Opieka spo³eczna
rozdz. 85313 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³aca-

ne za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy spo-
³ecznej

- zadania zlecone
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz   innych
zadañ zleconych gminom ustawami               o kwotê          3 200 z³

rozdz. 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubez-
pieczenia spo³eczne - zadania zlecone

§ 201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminom ustawami               o kwotê          3 395 z³

zwiêksza siê wydatki bud¿etu            o kwotê        58 595 z³,
w tym:
w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75023 Urzêdy gmin
           § 4300 Zakup us³ug pozosta³ych      o kwotê    4 000 z³
w dziale 801 O�wiata i wychowanie
rozdz. 80110 Gimnazja
           § 4300 Zakup us³ug pozosta³ych       o kwotê   1 800 z³
w dziale 853 Opieka spo³eczna
rozdz. 85313 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³aca-

ne za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy spo-
³ecznej

- zadania zlecone
          § 4130 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
                                                                     o kwotê          3 200 z³
rozdz. 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubez-

pieczenia spo³eczne - zadania zlecone
          § 3110 �wiadczenia spo³eczne       o kwotê   3 395 z³
rozdz. 85319 O�rodki pomocy spo³ecznej
          § 4300 Zakup us³ug pozosta³ych     o kwotê     3 000 z³
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85404 Przedszkola
          § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                    o kwotê        43 200 z³

zmniejsza siê wydatki bud¿etu             o kwotê      51 100 z³,
w tym:
w dziale 600 Transport i ³¹czno�æ
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
           § 4300 Zakup us³ug pozosta³ych    o kwotê      900 z³
w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75023 Urzêdy gmin
          § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                                   o kwotê       18 200 z³
          § 4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                   o kwotê         3 300 z³
          § 4120 Sk³adki na Fundusz Pracy      o kwotê    500 z³
w dziale 758 Ró¿ne rozliczenia
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe
          § 4810 Rezerwy                             o kwotê       23 200 z³
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85404 Przedszkola
          § 4270 Zakup us³ug remontowych      o kwotê  5 000 z³.

§ 2. Wprowadza siê do zadañ inwestycyjnych w 2003
roku zadanie "Kot³ownia w przedszkolu w Kolonowskiem". Plan
nak³adów inwestycyjnych w 2003 roku ogó³em wynosi 51 000 z³,
z czego 43 200 z³ stanowi¹ �rodki w³asne gminy i 7 800 z³
�rodki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian, bud¿et Gminy Kolo-
nowskie przedstawia siê nastêpuj¹co:

- dochody bud¿etu                                                  7 385 554 z³,
  w tym:
  dochody w³asne                                                     6 859 385 z³
  dochody - zadania zlecone                                      521 905 z³
  dochody - zadania powierzone                                   4 264 z³

- przychody wynosz¹                                             4 357 256 z³,
  w tym:
  nadwy¿ka za lata ubieg³e                                         380 236 z³
  wolne �rodki na rachunku bankowym                 227 020 z³
  kredyt                                                                        3 750 000 z³
ogó³em bud¿et wynosi                                         11 742 810 z³

- wydatki bud¿etu                                                  11 629 290 z³,
  w tym:
  wydatki w³asne                                                     11 103 121 z³
  wydatki - zadania zlecone                                        521 905 z³
  wydatki - zadania powierzone                                     4 264 z³

- rozchody wynosz¹                                                     113 520 z³,
ogó³em bud¿et wynosi                                        11 742 810 z³

Rezerwa wynosi                                                               9 020 z³.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Ko-
lonowskiego.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem jej podjêcia i pod-
lega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta i Gminy w
Kolonowskiem.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Herbert Wac³awczyk



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 69 - 5691 -                  Poz.1307

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz .U z 2001 r. Nr 142 poz.
1591; 2002 r. Nr 23 poz.220; Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 109, 112 i 124
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15 poz. 148), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§1. Dokonuje siê zmiany dochodów, przychodów i wydat-
ków bud¿etu, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do  niniejszej uchwa³y.

§2. Dokonuje siê zmiany Planu wydatków zwi¹zanych z
realizacj¹ "Gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywaniu pro-
blemów alkoholowych�,  zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniej-
szej uchwa³y  .

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w
siedzibie Urzêdu Gminy Komprachcice oraz w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Leonard Pietruszka

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr III/23/2003

Rady Gminy Komprachcice
z dnia 6 lutego 2003 r.

Zmiany bud¿etu

Zwiêkszenia dochodów
DZ. 758 RÓ¯NE ROZLICZENIA                               182.859,-
§ 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa

       182.859,-
DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA �RODOWISKA                                      42.011,-
§ 2440 Dotacje otrzymane z fund. celowych
na realizacjê zadañ bie¿¹cych                                           42.011,-
Zwiêkszenie przychodów
§ 95 7 Nadwy¿ki z lat ubieg³ych                                     192.500,-
Zwiêkszenia wydatków
Dz. 801 O�WIATA I WYCHOWANIE                       154.327,-
Rozdz. 80101 Szko³y podstawowe                                  113.227,-
Wydatki bie¿¹ce                                                               113.227,-
w  tym:
Wynagrodzenia osobowe                                         90.774,-
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne                     15.500,-
Sk³adki na Fundusz Pracy                                           l .981,-
Rozdz. 80110 Gimnazja                                                     41.100,-
Wydatki bie¿¹ce                                                                 41.100,-
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Uchwa³a Nr III/23/2003
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu i zmian w bud¿ecie.

w  tym:
Wynagrodzenia osobowe                                          32.500,-
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne                         6.000,-
Sk³adki na Fundusz Pracy                                               750,-
DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 28.532,-
Rozdz. 85404 Przedszkola                                                  28.532,-
Wydatki bie¿¹ce                                                                     28.532,-
w    tym:
Wynagrodzenia osobowe                                          22.159,-
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne                        4.462,-
Sk³adki na Fundusz Pracy                                              579,-
DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA �RODOWISKA                                            84.511,-
Rozdz. 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ                                        84.511,-
Wydatki bie¿¹ce                                                                       72.011,-
Wydatki maj¹tkowe                                                                  12.500,-
DZ.926 KULTURA FIZYCZNA  I  SPORT               150.000,-
Rozdz.  92601  Obiekty sportowe                          150.000,-
                         Wydatki maj¹tkowe                         150.000,-

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr III/23/2003

Rady Gminy Komprachcice
z dnia 6 lutego 2003 r.

Zmiany planu wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ "Gmin-
nego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alko-
holowych"

                                                  Zmniejszenia    Zwiêkszenia

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA       5.500,-            5.500,-
Rozdz. 85154       Przewciwdzia³anie alkoholizmowi
                                                             5.500,-            5.500,-
§ 3030                    Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
                                                                 -                         5.500,-
§ 4210                    Zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                            2.000,-                        -
§ 4300                    Zakup us³ug pozosta³ych
                                                            1.500,-                    -
§ 4430                    Ró¿ne op³aty sk³adki
                                                            2.000,-                    -

Plan wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ "Gminnego pro-
gramu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych"
stanowi za³¹cznik nr 11 do uchwa³y Rady Gminy Nr II/21/2002 z
dnia 12 grudnia 2002 r.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 69 - 5692 -          Poz.1308

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 51 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 214 poz. 1806 / w zwi¹zku z art. 109 i 124
ust. 1, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych /Dz. U. z 2003 Nr 15 poz. 148/ oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 26
listopada 1998r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorial-
nego w latach 1999 - 2003 / Dz. U. Nr 150 poz. 983;  Nr 162 poz.
1119;  2000 r. Nr 95, poz. 1041;  2001r. Nr 39, poz. 459, Nr 55,
poz. 574, Nr 145, poz. 1623;  2002 r. Nr 216, poz. 1826 / Rada
Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Wprowadziæ zmianê w uchwale Nr IV20/2003 Rady
Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 stycznia 2003 r. sprawie
uchwalenia bud¿etu Gminy na rok 2003.

§2. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zmniejszenia planu
dochodów i wydatków Gminy o kwotê 64.544 z³, jak za³¹cznik nr 3.
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Uchwa³a Nr V/37/2003
Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 26 lutego 2003 r.

w sprawie zmian bud¿etu Gminy na 2003 rok.

§3. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zmniejszenie planu
dochodów i wydatków dotacji  zadañ zleconych na kwotê 13.000 z³,
jak za³¹cznik nr 4.

§4.   Wprowadziæ do bud¿etu  Gminy zmianê planu wydat-
ków Gminy o kwotê 50.000 z³,  jak za³¹cznik nr 1.

§ 5. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zmianê planu zadañ
inwestycyjnych,  jak za³¹cznik nr 2.

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Józef Szymoszek



- 5693 -
Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr69       Poz. 1308



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 69 - 5694 -            Poz. 1308



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 69 - 5695 -            Poz.1309

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 51 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 214 poz. 1806 / w zwi¹zku z art. 109 i 124
ust. 1, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r, o finansach publicz-
nych /Dz. U. z 2003 Nr 15 poz. 148/ oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 26
listopada 1998r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorial-
nego w latach 1999 - 2003 / Dz. U. Nr 150 poz. 983;  Nr 162 poz.
1119;  2000 r. Nr 95,poz. 1041;  2001r. Nr 39, poz. 459, Nr 55, poz.
574, Nr 145, poz. 1623; 2002 r. Nr 216, poz. 1826 /  - Rada Gminy
Lasowice Wielkie uchwala, co nastêpuje:

§1. Wprowadziæ zmianê w uchwale Nr IV/20/2003 Rady
Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie
uchwalenia bud¿etu Gminy na rok 2003.
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Uchwa³a Nr VI/44/2003
Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 26 marca 2003 r.

w sprawie zmian bud¿etu Gminy na rok 2003.

 §2. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zwiêkszenie planu
dochodów i wydatków dotacji zadañ w³asnych na kwotê 18.187z³,
jak za³¹cznik nr  1 i 2 .

§ 3. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zmianê planu wydat-
ków gminy o kwotê 29.149 z³, jak za³¹cznik nr 3, 4.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Józef Szymoszek



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 69 - 5696 -             Poz. 1309



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 69 - 5700 -        Poz. 1310

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 51 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 214 poz. 1806 / w zwi¹zku z art. 109 i 124
ust. 1, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych /Dz. U. z 2003r.  Nr 15 poz. 148/ oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia
26 listopada 1998r. o dochodach jednostek samorz¹du teryto-
rialnego w latach 1999 - 2003 / Dz. U. Nr 150 poz. 983;  Nr 162
poz. 1119;  2000 r. Nr 95, poz. 1041;  2001 r.  Nr 39, poz. 459, Nr
55, poz. 574, Nr 145, poz. 1623;  2002 r. Nr 216, poz. 1826 / oraz
art. 401 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
�rodowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229;  2002 r. Nr
74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 233, poz. 1957), Rada Gminy
Lasowice Wielkie uchwala,  co nastêpuje:

§1. Wprowadziæ zmianê w uchwale Nr IV/20/2003 Rady
Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie
uchwalenia bud¿etu Gminy na rok 2003.

§2. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zwiêkszenie planu przy-
chodów i wydatków Gminy na kwotê 112.300 z³, jak za³¹cznik nr l.
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Uchwa³a Nr VII/58/2003
Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmian bud¿etu Gminy na rok 2003.

§3. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zwiêkszenie planu
dochodów i wydatków dotacji zadañ zleconych na kwotê 5.843 z³,
jak za³¹cznik nr 2.

§4. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zmianê planu wydat-
ków Gminy o kwotê 82.400 z³, jak za³¹cznik nr 3.

§5. Wprowadziæ do bud¿etu Gminy zmianê planu zadañ
inwestycyjnych,  jak za³¹cznik nr 4.

§ 6. Wprowadziæ zmianê planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wod-
nej, jak w za³¹czniku nr 5.

§ 7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Józef Szymoszek



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 69 - 5701 -           Poz.1310



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 69 - 5705 -        Poz. 1311

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art.
109 i art. 124 ust. 2 pkt. 1  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
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Uchwa³a Nr III/33/2003
 Rady Gminy w Lubrzy

z dnia  25  lutego  2003 r.

w sprawie zmian bud¿etu Gminy na 2003 rok.

finansach publicznych ( Dz. U z 2003r. Nr 15, poz. 148)  -   Rada
Gminy w Lubrzy  uchwala, co nastêpuje :

§ 1. W uchwale Nr II/27/2002  z dnia 12 grudnia 2002 r. w
sprawie uchwalenia  bud¿etu Gminy na 2003 rok wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany :

Zmniejsza siê dochody bud¿etowe:                       13 000 z³ 

Dz. 853   OPIEKA SPO£ECZNA                                                                       13 000 z³ 
 Rozdz. 85314  Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia  

spo³eczne 
 
13 000 z³ 

  §  201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie ustawami  

 
 
13 000 z³ 

 

Zwiêksza siê dochody bud¿etowe w kwocie:                                    8 430 z³ 

Dz. 801   O�WIATA I WYCHOWANIE 3 000 z³ 
 Rozdz. 80113  Dowo¿enie uczniów do szkó³ 3 000 z³ 
  § 083 Wp³ywy z us³ug 3 000 z³ 

Dz. 900   GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHRONA �RODOWISKA 5 430 z³ 
 Rozdz. 90095  Pozosta³a dzia³alno�æ  5 430 z³ 
  § 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadañ 

bie¿¹cych jednostek sektora finansów publicznych 
 
5 430 z³ 

 

Zmniejsza siê wydatki bud¿etowe w kwocie:                                 13 000 z³ 

Dz. 853   OPIEKA SPO£ECZNA                                                                    13 000 z³ 
 Rozdz. 85314  Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezp. spo³. 13 000 z³ 
  § 3110 �wiadczenia spo³eczne 13 000 z³ 
 

Zwiêksza siê wydatki bud¿etowe w kwocie:                8 430 z³ 

Dz. 801   O�WIATA I WYCHOWANIE 3 000 z³ 
 Rozdz. 80113  Dowo¿enie uczniów do szkó³ 3 000 z³ 
  § 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3 000 z³ 

Dz. 900   GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHRONA �RODOWISKA 5 430 z³ 
 Rozdz. 90095  Pozosta³a dzia³alno�æ       5 430 z³ 
  § 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia    4 430 z³ 
  § 4300 Zakup us³ug pozosta³ych     1 000 z³ 

 

§  2. W uchwale bud¿etowej Nr  II/27/2002 z dnia 12 grud-
nia 2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. § 12 otrzymuje brzmienie: "Maksymalna wysoko�æ kre-
dytów (po¿yczek) krótkoterminowych zaci¹gana przez Wójta w
roku bud¿etowym nie mo¿e przekroczyæ 210 000 z³."

§  3. Dokonuje siê zmian w planie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska na 2002 rok, stano-
wi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§  4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lu-
brza.

§  5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubrzy

Piotr   Hanusiak



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 69 - 5706 -     Poz. 1311

Za³¹cznik nr  1
do  uchwa³y  Nr III/33/03

Rady Gminy w Lubrzy
 z dnia 25 lutego2003r.Plan przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu  Ochrony �rodowiska na 2003 rok

w z³  
Lp. Wyszczególnienie § kwota 

I. 

1. 

2. 
 

3. 
 
 

PRZYCHODY 

Stan �rodków obrotowych na dzieñ 01.01.2003 r 

Wp³ywy z tytu³u kar i op³at z terenu gminy za nielegalne usuwanie  
drzew i krzewów. 

Wp³ywy z op³at i kar za pozosta³e rodzaje gospodarczego korzystania ze �rodowiska i 
dokonywanie w nim zmian, oraz szczególnego korzystania z wód i urz¹dzeñ wodnych. 

 
 
 

069 
 
069 

 

21 329 z³  
 
100 z³ 
 
54 000 z³ 
 

 Razem  przychody  75 429 z³ 

II. 

 

WYDATKI 
W zakresie gospodarki odpadami : 
1. Uporz¹dkowanie dzikiego wysypiska  w Prê¿ynce. 
2. Usuwanie i unieszkodliwianie padliny i odpadów pochodzenia zwierzêcego. 
3. Usuwanie nieczysto�ci p³ynnych  z toalet na Granicy 
4. Wdro¿enie systemu segregacji odpadów komunalnych wraz z modernizacj¹ i  budow¹ 

niezbêdnej infrastruktury technicznej ( 10 % - udzia³ Gminy Lubrza, zgodnie odrêbnie 
zawartym porozumieniem pomiêdzy gminami Prudnik, Bia³a i Lubrza. 

W  zakresie  urz¹dzania  i  utrzymania  terenów  zielonych,  zadrzewieñ  i parków : 
1. Zalesienie dzia³ki w Prê¿ynce 
2  Zalesienie dzia³ki w Olszynce 
3..Prace porz¹dkowo � pielêgnacyjne  w parku w Trzebinia 
4.Zagospodarowanie terenu zieleni przy  remizie w Laskowicach 
5. Zagospodarowanie terenów zielonych przy WDK w Prê¿ynce 
6. Posadzenie drzew i krzewów na dzia³ce w S³okowie 
 
W zakresie gospodarki wodnej : 
1. Odwodnienie terenu przy Ul. Szkolne w Lubrzy 

 
 
4300 
4300 
4300 
 
 
2310 
 
  4300   
4300 
4300 
4300 
4300 
4300 
 
  
4300 

 
 
5 000 z³ 
6 000 z³ 
4 500 z³ 
 
 
11 834 z³ 
 
3 200 z³ 
1 000 z³ 
6 830 z³ 
1 400 z³ 
1 400 z³ 
1 000 z³ 
 
 
17 500 z³ 

 Razem wydatki  59 664 z³ 
 Fundusz  obrotowy na koniec roku  15 765 z³ 
 Razem wydatki  75 429 z³ 

 

Zgodnie z ustaw¹ o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w
gminach - gmina zobowi¹zana jest do stworzenia warunków
zbiórki, sk³adowania oraz wspó³dzia³ania z jednostkami organi-
zacyjnymi i osobami, które zbieraj¹ i zagospodarowuj¹ odpady.
Najbli¿ej po³o¿onym zak³adem (ok. 60 km) jest Przedsiêbior-

stwo Odpadów Zwierzêcych PROFET w Bycinie. Równie¿ z uwagi
na zagro¿enia chorobami zaka�nymi Powiatowy Lekarz Wetery-
narii ¿¹da od Urzêdu informacji, dotycz¹cych sposobu postêpo-
wania z padlina zwierzêc¹.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 69 - 5707 -       Poz.1312

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r.    o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806)
oraz art. 48 ust. 1 pkt 2, art. 109 i art. 124 ust. 2 pkt. 1  ustawy z
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Uchwa³a Nr IV/37/03
Rady Gminy w Lubrzy

z dnia  28 marca 2003 r.

w sprawie zmian bud¿etu Gminy na 2003 rok.

Zmniejsza siê dochody bud¿etowe:              77 142 z³ 

Dz. 010   ROLNICTW O 9 550 z³ 
 Rozdz. 01022  Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t  9 550 z³ 
  § 049 W p³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez j.s.t. na 

podstawie odrêbnych ustaw 
 50 z³ 

  § 069 W p³ywy z ró¿nych oplat 9 500 z³ 
Dz. 756   DOCHODY OD OSÓB PRAW N., OD OSÓB FIZYCZN. I OD 

INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ¥CYCH 
OSOBOW O�CI PRAW NEJ 

 34 000 z³ 

 Rozdz. 75616  W p³ywy z pod. rolnego, pod. le�nego, pod. od spadków i 
darowizn, pod. od czynno�ci cywilnoprawnych oraz podatków i 
op³at lokalnych od osób fizycznych 

 24 000 z³  

  § 031 Podatek od nieruchomo�ci 24 000 z³ 
 Rozdz. 75621  Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa  10 000 z³ 
  § 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 000 z³ 
Dz. 758    RÓ¯NE ROZLICZENIA 33 592 z³ 
 75801  Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 33 592 z³ 
  § 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 33 592 z³ 
 

Zwiêksza siê dochody bud¿etowe w kwocie:               61 403 z³   

Dz. 756   DOCHODY OD OSÓB PRAW N., OD OSÓB FIZYCZN. I OD 
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ¥CYCH 
OSOBOW O�CI PRAW NEJ 

 61 000 z³ 

 Rozdz. 75615  W p³ywy z pod. rolnego, pod. le�nego, pod. od czynno�ci 
cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

 61 000 z³  

  § 031 Podatek od nieruchomo�ci 61 000 z³ 
Dz. 758    RÓ¯NE ROZLICZENIA 403 z³ 
 75802  Czê�æ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 403 z³ 
  § 292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 403 z³ 
 
Zmniejsza siê wydatki bud¿etowe w kwocie:             22 000 z³ 

Dz. 010   ROLNICTW O 2 000 z³ 
 Rozdz. 01022  Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t  2 000 z³ 
  § 4100 W ynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2 000 z³ 
 
Dz. 900   GOSPODARKA KOM UNALNA  I OCHRONA 

�RODOW ISKA 
 20 000 z³ 

 Rozdz. 90017  Zak³ady gospodarki komunalnej 20 000 z³ 
  § 2650 Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla zak³adu bud¿et. 20 000 z³ 
 

Zwiêksza siê wydatki bud¿etowe w kwocie:              70 000 z³ 

Dz. 600   TRANSPORT I £¥CZNO�Æ 30 000 z³ 
 Rozdz. 60016  Drogi publiczne gminne 30 000 z³ 
  § 4300 zakup us³ug pozosta³ych 30 000 z³ 
Dz. 700   GOSPODARKA M IESZKANIOW A 20 000 z³ 
 Rozdz. 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 20 000 z³ 
  § 4300 Zakup us³ug pozosta³ych 20 000 z³ 
Dz. 853   OPIEKA SPO£ECZNA                                                                    20 000 z³ 
 Rozdz. 85315  Dodatki mieszkaniowe 20 000 z³ 
  § 3110 �wiadczenia spo³eczne 20 000 z³ 
 

dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148)- Rada Gminy w Lubrzy  uchwala, co nastêpuje :

§ 1. W uchwale Nr II/27/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w
sprawie uchwalenia  bud¿etu Gminy na 2003 rok , wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany :
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§  2. Powsta³y deficyt w kwocie   63 739 z³ zostanie pokryty
przychodem pochodz¹cym z kredytu zaci¹gniêtego na finanso-
wanie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych do-
chodach bud¿etowych.

Zwiêksza siê przychody:
§  952  - Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na

rynku krajowym 63 739 z³.

§  3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lu-
brza.

§  4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubrzy

Piotr Hanusiak

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r.    o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806)
oraz art. 109 i art. 124 ust. 2 pkt. 1  ustawy z dnia 26 listopada
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Uchwa³a Nr V / 43 / 03
Rady Gminy w Lubrzy

z dnia  29 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmian bud¿etu Gminy na 2003 rok.

1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148,
Nr 45, poz. 391)- Rada Gminy w Lubrzy  uchwala, co nastêpuje :

§ 1. W uchwale Nr II/27/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w
sprawie uchwalenia  bud¿etu Gminy na 2003 rok,  wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany :

Zmniejsza siê wydatki bud¿etowe w kwocie:          61 000 z³ 

Dz 600   Transport i £¹czno�æ                                                                       56 000 z³ 
 Rozdz. 60016  Drogi publiczne gminne. 56 000 z³ 
  § 4300 Zakup us³ug pozosta³ych  6 000 z³ 

  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych  50 000z³ 

Dz 700   Gospodarka mieszkaniowa                                                                5 000 z³ 
 Rozdz. 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 5 000 z³ 
  § 4300 Zakup us³ug pozosta³ych  5 000 z³ 

 

Zwiêksza siê wydatki bud¿etowe w kwocie:          61 000z³ 

Dz 600   Transport i £¹czno�æ                                                                       61 000 z³ 
 Rozdz. 60011  Drogi publiczne krajowe. 61 000 z³ 
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych  61 000 z³ 

 

§  2. Dokonuje siê zmian w planie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska na 2003 rok, stano-
wi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§  3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lu-
brza.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubrzy

Piotr Hanusiak
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           Za³¹cznik nr  1
do uchwa³y Nr V/43/03

         Rady Gminy w Lubrzy
 z dnia 29 kwietnia 2003 r.

Plan
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  Ochrony �rodowiska na 2003 rok

w z³  
Lp. Wyszczególnienie § kwota Zmiany 

planu 

Plan po 

zmian. 

I. 

1. 

2. 
 

3. 
 
 

PRZYCHODY 

Stan �rodków obrotowych na dzieñ 01.01.2003 r 

Wp³ywy z tytu³u kar i op³at z terenu gminy za nielegalne usuwanie  
drzew i krzewów. 

Wp³ywy z op³at i kar za pozosta³e rodzaje gospodarczego korzystania ze 
�rodowiska i dokonywanie w nim zmian, oraz szczególnego korzystania 
z wód i urz¹dzeñ wodnych. 

 
 
 

069 
 
069 

21 329 ,- 

 
 
100,-  
 
54 000,-  
 

- 

 

- 

 

- 

 

21 329,- 

 

100,- 

 

54 000,- 

 

 Razem  przychody  75 429 ,- - 75 429,- 

II. 

 

WYDATKI 
W zakresie gospodarki odpadami : 
1. Uporz¹dkowanie dzikiego wysypiska  w Prê¿ynce. 
2. Usuwanie i unieszkodliwianie padliny i odpadów pochodzenia 

zwierzêcego. 
3. Usuwanie nieczysto�ci p³ynnych  z toalet na Granicy 
4. Wdro¿enie systemu segregacji odpadów komunalnych wraz z 

modernizacj¹ i  budow¹ niezbêdnej infrastruktury technicznej ( 10 % - 
udzia³ Gminy Lubrza, zgodnie odrêbnie zawartym porozumieniem 
pomiêdzy gminami Prudnik, Bia³a i Lubrza. 

W  zakresie  urz¹dzania  i  utrzymania  terenów  zielonych,  zadrzewieñ  
i parków : 
1. Zalesienie dzia³ki w Prê¿ynce 
2  Zalesienie dzia³ki w Olszynce 
3..Prace porz¹dkowo � pielêgnacyjne  w parku w Trzebinia 
4.Zagospodarowanie terenu zieleni przy  remizie w Laskowicach 
5. Zagospodarowanie terenów zielonych przy WDK w Prê¿ynce 
6. Posadzenie drzew i krzewów na dzia³ce w S³okowie 
 
W zakresie gospodarki wodnej : 

1. Odwodnienie terenu przy Ul. Szkolne w Lubrzy 
2. Odwodnienie terenu przy ul. Wolno�ci w Lubrzy 
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1 000 z³ 
 
 
17 500 z³ 
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-17 500,- 
33 000,- 

 
 
5 000,- 
6 000,- 
 
4 500,- 
 
 
 
11 834,- 
 
3 200,- 
1 000,- 
6 830,- 
1 400,- 
1 400,- 
1 000,- 
 
 
- 
33 000 

 Razem wydatki  59 664 z³ 15 500,- 75 164 
 Fundusz  obrotowy na koniec roku  15 765 z³ -15 500,- 265 
 Razem wydatki  75 429 z³ - 75 429,- 

 
           W planie  finansowym dokonano zmiany zadania  w zakresie ochrony przeciwpowodziowej . 
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591,  2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) -Rada Miejska w Namy-
s³owie uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Zwiêksza siê plan dochodów Gminy w 2003 roku w
dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, o kwotê
20.000 z³,  tytu³em darowizny na podstawie umowy z dnia 6 stycz-
nia 2003 r. z Polsk¹ Telefoni¹ Cyfrow¹ Sp. z o. o. w Warszawie.

2. Zwiêksza siê plan wydatków Gminy w 2003 roku w dzia-
le 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale
92120 - Ochrona i konserwacja zabytków o kwotê 20.000 z³,  z
przeznaczeniem na renowacjê schodów w Ratuszu.

3. Zwiêksza siê plan dochodów Gminy w 2003 roku w
dziale 801 - O�wiata i wychowanie o kwotê 13.160 z³ tytu³em
realizacji programu Fundacji "Dzie³o Nowego Tysi¹clecia".
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Uchwa³a Nr V/47/03
Rady Miejskiej w Namys³owie

z dnia 13 marca 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy na 2003 rok.

4. Zwiêksza siê plan dochodów Gminy w 2003 roku w
dziale 801 - O�wiata i wychowanie, w rozdziale 80110 - Gimna-
zja o kwotê 13.160 z³, z przeznaczeniem na stypendia socjalne,
naukowe i rzeczowe dla uczniów gimnazjów.

§2. W uchwale Nr IV/38/03 Rady Miejskiej w Namys³owie
z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy
na 2003 rok w § 7 w zdaniu pierwszym, wyraz "przedmiotowych"
zastêpuje siê wyrazem "podmiotowych".

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miej-
skiego w Namys³owie.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹ca Rady
Teresa Ceglecka-Zielonka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591,  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806)-Rada Miejska w
Namys³owie uchwala, co nastêpuje:

§1. Na sfinansowanie wydatków zwi¹zanych z budow¹
kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i ci�nieniowej wraz z prze-
pompowniami w miejscowo�ciach  : Józefków, Michalice, Ka-
mienna  - Gmina Namys³ów zaci¹gnie w 2003 roku  po¿yczkê z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu na kwotê 672.000,00 z³ (s³ownie: sze�æset
siedemdziesi¹t dwa tysi¹ce z³otych 00/100).
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Uchwa³a Nr V/48/03
Rady Miejskiej w Namys³owie

z dnia 13 marca 2003 r.

w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki.

§2. �ród³em dochodu, z którego po¿yczka zostanie sp³a-
cona, bêd¹ wp³ywy z podatku od nieruchomo�ci.

§3 . Zabezpieczeniem sp³aty po¿yczki bêdzie nieodwo³al-
ne pe³nomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
oraz weksel in blanco.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

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

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹ca Rady
Teresa Ceglecka-Zielonka
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Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51 ust l ustawy z dnia
8 marca l990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142,poz.. 1591, 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 6 ,poz. 558, Nr 113,poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), art. 109 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
155, poz. 1014 , 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70,
poz. 778, Nr 83, poz. 931, Nr 110 poz. 1255,  2000 r. Nr 6, poz. 69,
Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 104, Nr 119, poz.
1251, Nr 122, poz. 1315, 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz.499,
Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz.
1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623,  2002 r. Nr 41, poz.
363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 156, poz. 1300, Nr 200, poz. 1685, Nr 213, poz. 1802, Nr 214,
poz. 1806)  -   Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§1. W uchwale Nr IV/21/2002 Rady Miejskiej w Niemodli-
nie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie bud¿etu Gminy Niemo-
dlin na rok 2003, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. Zwiêksza siê bud¿et po stronie dochodów
                                                                o kwotê 22.056,00 z³,
w tym:
Dzia³ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-

nych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci
prawnej

§ 001 - podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejsza
siê                                                                        o kwotê 56.763,00 z³.

Dzia³ 758 - Ró¿ne rozliczenia
§ 292 - subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa zwiêksza

siê                                                                     o kwotê 106.819,00 z³.
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Uchwa³a Nr V/40/03
Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 14 lutego 2003 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy Niemodlin na rok 2003.

w tym:
- subwencja o�wiatowa zwiêksza siê o kwotê 105.657,00 z³,
- subwencja podstawowa zwiêksza siê       o kwotê  1.162,00 z³.
Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna
§ 201 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
zmniejsza siê                                                    o kwotê 28.000,00 z³.

2. Zwiêksza siê bud¿et po stronie wydatków o kwotê
  22.056,00 z³

 w tym:
Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie
Rozdzia³ 80101 - Szko³y podstawowe
- wynagrodzenia osobowe zwiêksza siê o kwotê   47.256,00 z³.
Rozdzia³ 80104 - Przedszkola przy szko³ach podstawo-

wych
- wydatki bie¿¹ce zwiêksza siê o kwotê            2.800,00 z³.
Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna
Rozdzia³ 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki

na ubezpieczenia spo³eczne
- wydatki bie¿¹ce zmniejsza siê o kwotê 28.000,00 z³.

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

§3. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Grzegorz Krawczuk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558. Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806/   -  Rada Miejska uchwala:

§1. Nadaje siê nazwy nastêpuj¹cym nowym ulicom na
terenie miasta Olesna:

1/ ulica Sportowa     dz. nr 2322   Olesno k.m. 4.5,
2/ ulica Klubowa      dz. nr 2321   Olesno k.m. 4.5,
3/ ulica Pi³karska      dz. nr 2320   Olesno k.m. 4.5.

§2. Po³o¿enie i przebieg ulic okre�la szkic graficzny,  sta-
nowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
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Uchwa³a Nr IX/82/03
Rady Miejskiej w Ole�nie

z dnia 23 lipca 2003 r.

w sprawie nadania nazwy ulicom w mie�cie Olesno.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Ole-
sna.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Ehrenfrid Dittmann
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Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o
og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z 2001r.Nr 46, poz.499; 2002r.
Nr 74, poz. 676, Nr 113,poz 984) w zw. z art. 18 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie  gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr
142, poz.1271, poz. 1806)   - Rada Gminy w �wierczowie uchwala:

§ 1. Og³asza w formie obwieszczenia jednolity tekst Statu-
tu Gminy �wierczów, przyjêtego uchwa³¹ Rady Gminy �wier-
czów z dnia 29 marca 1996r. (Dz.Urz. Woj. Opolskiego Nr 27,
poz. 101) z uwzglêdnieniem zmian wprowadzonych uchwa³ami:
Nr XXII/131/2001 Rady Gminy w �wierczowie z dnia 30 sierpnia
2001 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego  Nr 94, poz.779) oraz Nr V/21/
2003 Rady Gminy w �wierczowie z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.
Urz. Woj. Opolskiego Nr 33, poz.777), stanowi¹cego za³¹cznik
nr 1 niniejszej uchwa³y.

§ 2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1, podlega publi-
kacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 3. Uchwa³a w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Roman ¯o³nowski

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr VII/38/2003
 z dnia 17 czerwca 2003r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Rady Gminy w �wierczowie
z dnia 17 czerwca 2003 r.

w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy
�wierczów.

Rada Gminy w �wierczowie na podstawie, art.16 ust.3
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o og³aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718, 2001r.
Nr 46, poz. 499; 2002r. Nr 74, poz. 676 Nr 113, poz. 984) og³asza
jak ni¿ej, jednolity tekst Statutu Gminy �wierczów,  przyjêty
uchwa³¹ Rady Gminy �wierczów z dnia 29 marca 1996r. (Dz.Urz.
Woj. Opolskiego Nr 27, poz. 101) z uwzglêdnieniem zmian wpro-
wadzonych uchwa³ami: Nr XXII/131/2001 Rady Gminy w �wier-
czowie z dnia 30 sierpnia 2001r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr
94, poz. 779) oraz Nr V/21/2003 Rady Gminy w �wierczowie z
dnia 28 lutego 2003r. (Dz.Urz. Woj. Opolskiego  Nr 33, poz. 777) .
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Uchwa³a VII/38/2003
Rady Gminy w �wierczowie

z dnia 17 czerwca 2003 r.

w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy �wierczów.

STATUT
GMINY  �WIERCZÓW

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

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

2. Siedziba organów Gminy jest miejscowo�æ �wierczów.
3. Gmina �wierczów obejmuje obszar o powierzchni

110,3 km2, po³o¿ona jest w powiecie namys³owskim  w woje-
wództwie opolskim.

Granice Gminy okre�lone sa na mapie stanowi¹cej za-
³¹cznik nr 1 do niniejszego Statutu.

4. Gmina posiada herb, którego wizerunek wraz z opisem
stanowi za³¹cznik nr 2 do Statutu. Barwy Gminy okre�la jej flaga.
Flag¹ Gminy �wierczów jest z³oty prostok¹t z na³o¿onymi przy
obu marginesach bocznych - barwami b³êkitu i zieleni.

§ 2. Skre�lony.

§ 3. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym,  nie zastrze-
¿one ustaw¹ na rzecz innych podmiotów,  Gmina wykonuje we
w³asnym imieniu i na w³asn¹ odpowiedzialno�æ.

§ 4.  Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
- gminie - nale¿y przez to rozumieæ wspólnotê samorz¹-

dow¹ oraz terytorium Gminy �wierczów,
- radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy w �wierczowie,
- przewodnicz¹cym rady - nale¿y przez to rozumieæ Przewodni-

cz¹cego Rady Gminy �wierczów,
- urzêdzie - nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Gminy w �wier-

czowie,
- wójcie -  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy �wierczów.

Rozdzia³ II
Zakres dzia³ania i zadania Gminy

§ 5. Skre�lony.

§ 6. 1.Gmina w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb jej
mieszkañców realizuje zadania w³asne, zlecone z zakresu ad-
ministracji rz¹dowej wynikaj¹ce z ustaw szczegó³owych oraz
zadania przyjête od administracji rz¹dowej i samorz¹dowej w
drodze porozumienia.

2.Ust.2 skre�lony.
3. Ust.3 skre�lony.
4. Zadania w³asne, zlecone oraz powierzone Gminie w

drodze porozumienia, zawiera Regulamin Organizacyjny Urzê-
du Gminy w �wierczowie,  nadany przez Wójta Gminy.
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§ 7.1. W celu wykonania zadañ Gmina tworzy jednostki
organizacyjne.

2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera
za³¹cznik nr 3 do niniejszego Statutu.

§ 8. Skre�lony.

§ 9. Skre�lony.

Rozdzia³  III
Jednostki pomocnicze Gminy - zasady tworzenia

§ 10.1. W Gminie utworzono jednostki pomocnicze - so-
³ectwa, które wymienione s¹ w § 13 Statutu.

2. Tworzenie, ³¹czenie, podzia³ i znoszenie so³ectw jako
jednostek pomocniczych (dot. zmian granic so³ectwa wewn¹trz
obszaru Gminy) nastêpuje w formie uchwa³y Rady Gminy pod-
jêtej:

1) z inicjatywy Rady , po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkañcami w formie:

a) zebrañ,
b) przyjmowania zg³oszeñ, uwag, wniosków i opinii do

projektu uchwa³y wy³o¿onego przez okres dwóch tygodni w Urzê-
dzie Gminy w �wierczowie.

2) z inicjatywy mieszkañców.

§ 11.1. Przy podziale Gminy na jednostki pomocnicze,
uwzglêdnia siê przede wszystkim naturalne uwarunkowania
przestrzenne i istniej¹ce wiêzi miêdzy mieszkañcami.

2. Skre�lony.
3. So³ectwo samodzielnie zarz¹dza znajduj¹cymi siê na

terenie jego dzia³ania nieruchomo�ciami: �wietlicami, klubami
i cmentarzami komunalnymi oraz rozporz¹dza dochodami z tego
mienia w formie zwyk³ego zarz¹du.

4. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu Gminy. Dochody so³ectwa tworz¹:

a) udzia³ w bud¿ecie Gminy,
b) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z najmu lokali,

organizowanych imprez,
c) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
d) dotacja celowa z bud¿etu Gminy.

§ 12. Skre�lony.

§ 13. Gminê �wierczów tworz¹ nastêpuj¹ce so³ectwa:
1) Biestrzykowice,
2) B¹kowice z przysió³kami Lipa, Przygorzele i Bielice,
3) D¹browa z przysió³kiem Ku�nica D¹browska,
4) Gola z przysió³kiem Skórze,
5) Grodziec,
6) Miejsce,
7) Miodary z przysió³kami Grabówka, Ku�nice i Zielony Las,
8) Staro�cin,
9) �wierczów,
10) Wê¿owice z przysió³kiem Ja�winka,
11) Zbica z przysió³kami Osiek, Ozi¹bel, Pieczyska, Wo³cz,

Zawada i Zorzów.

§ 14.1. Skre�lony.
2. Wójt Gminy w ramach pe³nionego nadzoru nad so³ec-

twem ma prawo do:
a) wstêpu do pomieszczeñ i budynków nale¿¹cych do

so³ectwa,
b) obowi¹zek czuwaæ, aby mienie so³ectwa nie by³o nara-

¿one  na szkody i uszczuplenia oraz aby dochody so³ectwa, �wiad-
czenia pobierane na jego korzy�æ, by³y wydatkowane zgodnie z
przepisami i Statutem.

§ 15.Rada Gminy po zasiêgniêciu opinii w³asnej komisji i
Wójta Gminy, mo¿e podj¹æ uchwa³ê inn¹ ni¿ stanowisko so³ec-
twa w danej sprawie o ile przemawia za tym interes spo³eczny.

§ 16. Skre�lony.

Rozdzia³  IV
Organizacja wewnêtrzna oraz tryb pracy organów Gminy

§ 17.1. Skre�lony.
2. Rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym i bezpo-

�rednim podejmowane s¹ poprzez wybory radnych, Wójta Gmi-
ny oraz referendum w sprawach o odwo³anie Rady lub Wójta
Gminy przed up³ywem kadencji, samoopodatkowania miesz-
kañców na cele publiczne oraz innych spraw wa¿nych dla Gminy.

3. Zasady oraz tryb przeprowadzenie referendum s¹ okre-
�lone w rozdziale V Statutu.

§ 18.1. Skre�lony.
2. Organy Gminy wykonuj¹ swoje zadania przy pomocy

Urzêdu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 18a.1. Za  udostêpnianie obywatelom dokumentów wy-
nikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych przez Radê Gmi-
ny, w tym protoko³ów z posiedzeñ Rady Gminy i komisji Rady
Gminy, odpowiada Wójt Gminy.

2. Wniosek o udostêpnienie dokumentów, o których mowa
w ust.1, obywatel zwany wnioskodawc¹ sk³ada na pi�mie do
Wójta Gminy, okre�laj¹c rodzaj dokumentu i sprawê, której do-
tyczy, mo¿liwe jest równie¿ z³o¿enie wniosku ustnie do protoko³u.

3. Je¿eli wniosek o udostêpnienie dokumentów, o których
w ust.2, sformowany jest w sposób umo¿liwiaj¹cy identyfikacjê
dokumentu, Wójt Gminy wyznacza na pi�mie termin do uzupe³-
nienia wniosku. Po bezskutecznym up³ywie tego terminu wnio-
sek pozostawia siê bez rozpatrzenia.

§ 18 b.1. Wójt Gminy ustala datê oraz miejsce udostêp-
niania dokumentu. O czym powiadamia wnioskodawcê.

2. Na uzasadnion¹ pro�bê wnioskodawcy Wójt Gminy
ustala inn¹ datê udostêpnienia dogodn¹ wnioskodawcy.

3. Dokument winien byæ udostêpniony bez zbêdnej zw³oki
nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 30 dni od zg³oszenia wniosku.

§ 18 c.1. Dokumenty, o których mowa w § 18 a ust.1, s¹
udostêpniane w obecno�ci pracownika Urzêdu, stosownie do
postanowieñ § 18 b ust.1.

2. Obywatel mo¿e sporz¹dzaæ notatki i wypisy udostêp-
nionych dokumentów.

3. Wydawanie dokumentów poza miejsce udostêpniania,
o którym mowa w ust.1, jest zabronione.

4. Udostêpnianie dokumentów obywatelom, o których
mowa w § 18 a,  jest bezp³atne.

5. Na ¿¹danie strony, Urz¹d mo¿e sporz¹dziæ kserokopie
lub wypis dokumentów udostêpnianych; koszty zwi¹zane ze
sporz¹dzeniem kserokopii lub wypisu ponosi strona.

§ 18 d. 1. Wójt Gminy odmówi udostêpnienia dokumen-
tów lub jego fragmentów, je¿eli zawieraj¹ informacje chronione
przed ujawnieniem na podstawie ustaw.

2. Odmowa udostêpnienia, o którym mowa w ust.1, na-
stêpuje na pi�mie z podaniem przepisu prawa stanowi¹cego
podstawê odmowy, bez zbêdnej zw³oki nie pó�niej ni¿ w ci¹gu
30 dni od dnia z³o¿enia wniosku.

3. Je¿eli jest mo¿liwe oddzielenie fragmentów dokumen-
tu podlegaj¹cych wy³¹czeniu z udostêpnienia z przyczyn, o których
mowa w ust.1, udostêpnia siê pozosta³¹ czê�æ dokumentu.
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4. Z przyczyn, o których mowa w ust.1,  zamiast orygina³u
mo¿e byæ udostêpniona kserokopia wykonana z pominiêciem
fragmentów objêtych ochron¹.

§ 19.1. Rada Gminy zwana dalej Rad¹,  jest organem
stanowi¹cym i kontrolnym Gminy,  z wy³¹czeniem spraw roz-
strzyganych przez mieszkañców w drodze referendum.

2. Skre�lony.

§ 20. Skre�lony.

§ 21. Rada okre�la organizacjê wewnêtrzn¹ oraz podsta-
wowe  kierunki dzia³ania Gminy.

§ 22. Rada sk³ada siê z 15 radnych wybranych przez miesz-
kañców Gminy w g³osowaniu powszechnym na okres 4 lat, li-
cz¹c od dnia wyborów.

§ 23.1. Rada Gminy wybiera ze swojego grona przewod-
nicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego w g³osowaniu tajnym,  bez-
wzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów,  w obecno�ci co najmniej po³o-
wy ustawowego sk³adu Rady.

2. Skre�lony.
3. Skre�lony.
4. Skre�lony.

§ 24. Skre�lony.

§ 25.1. Skre�lony.
2. Sesje Rady Gminy s¹ jawne.
3. Rada mo¿e postanowiæ o wy³¹czeniu jawno�ci obrad

jedynie w przypadku przewidzianym w ustawach.
4. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady,  w uzgodnie-

niu z Wójtem,  ustala szczegó³ow¹ listê osób zaproszonych na
sesjê.

§ 26. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje Wójtowi
Gminy, Komisjom oraz grupie radnych w sk³adzie co najmniej
czterech osób.

§ 27. Tryb przygotowania sesji oraz sposób jej prowadze-
nia zosta³ szczegó³owo okre�lony w Regulaminie Rady,  stano-
wi¹cym za³¹cznik nr 4 do Statutu.

§ 28. Skre�lony.

§ 29. Skre�lony.

§ 30. 1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
a) Komisja Rewizyjna,
b) Komisja Rolnictwa i Infrastruktury,
c) Komisja Spo³eczna,
d) Komisja Bud¿etu.
2. Skre�lony.
3. Komisje tworzone s¹ z maksymalnie o�miu osób,  ich

sk³ad osobowy oraz szczegó³owy zakres dzia³ania, Rada okre-
�la w odrêbnej uchwale.

4. Cz³onkowie komisji wybieraj¹ ze swojego grona prze-
wodnicz¹cego i zastêpcê przewodnicz¹cego komisji.

§ 31. Regulamin pracy komisji zawarty zosta³ w Regula-
minie Rady,  stanowi¹cym za³¹cznik nr 4 do Statutu.

§ 31 a.1. Ust.1 skre�lony.
2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodzi do piêciu radnych

z zastrze¿eniem, ¿e je¿eli liczba klubów jest wiêksza , sk³ad ko-
misji powiêksza siê.

3. Skre�la siê.
4. Skre�la siê.
5. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej okre�la za-

³¹cznik nr 1 do Regulaminu Rady Gminy.

§ 32.1. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1) opiniowanie projektów uchwa³ Rady oraz sprawowa-

nie kontroli nad ich wykonaniem w zakresie kompetencji komi-
sji,

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

sji przez Radê, Wójta oraz spraw przedk³adanych przez cz³on-
ków komisji i obywateli,

4) przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków
mieszkañców w sprawach dzia³alno�ci Rady i s³u¿b komunal-
nych w zakresie kompetencji komisji.

§ 33. Skre�lony.

§ 34.1. Skre�lony.
2. Radni winni wspó³dzia³aæ z jednostkami pomocniczymi

Gminy i informowaæ mieszkañców o poczynaniach w³adz sa-
morz¹dowych.

3. Skre�lony.

§ 35. Poza obowi¹zkami i uprawnieniami okre�lonymi w
ustawie radny mo¿e:

1) domagaæ siê wniesienia pod obrady Rady spraw wyni-
kaj¹cych z postulatów i wniosków wyborców,

2) podejmowaæ dzia³ania i sk³adaæ wnioski w organach i
jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy,

3) ¿¹daæ pomocy Wójta i Urzêdu  w sprawach wynikaj¹-
cych z dzia³alno�ci radnego, a w szczególno�ci informacji o pla-
nach i realizacji zadañ bud¿etowo-gospodarczych, wydanych
rozstrzygniêciach i decyzjach dotycz¹cych mieszkañców.

§ 35 a.1. Skre�lony.
2. Okre�la siê nastêpuj¹ce zasady tworzenia klubów rad-

nych:
1) klub uznaje siê za powsta³y przy minimalnej liczbie cz³on-

ków klubu w ilo�ci trzech  radnych,
2) ka¿dy radny mo¿e nale¿eæ tylko do jednego klubu,
3) za udzia³ w posiedzeniu klubu radny nie otrzymuje diety,
4) kluby mog¹ byæ tworzone na zasadzie przynale¿no�ci

politycznej lub grup zawodowych.
3. Kluby wystêpuj¹ z g³osem doradczym i opiniuj¹cym.

§ 36.1. Za udzia³ w pracach Rady oraz posiedzeniach Ko-
misji radnemu i So³tysowi przys³uguje zwrot kosztów podró¿y i
diet w/g zasad okre�lonych w odrêbnej uchwale Rady.

2. Wymienione w ust.1 nale¿no�ci mog¹ byæ zrycza³towa-
ne uchwa³¹ Rady Gminy.

§ 37. Skre�lony.

§ 38. Skre�lony.

§ 39. Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pra-
cy Rady,  jej organów zawiera regulamin Rady Gminy,  stano-
wi¹cy za³¹cznik nr 4 do niniejszego Statutu.

§ 40. Skre�lony.

§ 41. Skre�lony.

§ 42. Skre�lony.
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§ 43. Skre�lony.

§ 44. Skre�lony.

§ 45. Skre�lony.

§ 46. Skre�lony.

§ 47. Skre�lony.

§ 48. Skre�lony.

§ 49. Skre�lony.

§ 50. Skre�lony.

§ 51. Skre�lony.

§ 52. Pracownikami samorz¹dowi zatrudnionymi w Urzê-
dzie Gminy oraz jednostkach administracyjnych Gminy s¹: oso-
by zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie:

a) wyboru - Wójt Gminy,
b) powo³ania - Sekretarz i Skarbnik Gminy oraz Kierownik

USC,
c) mianowania - kierownicy referatów,
d) umowy o pracê - pozostali pracownicy.

§ 53. Skre�lony.

§ 54. Skre�lony.

§ 55. Skre�lony.

§ 56. Wójt jako kierownik Urzêdu,  upowa¿niony jest do
zlecenia pracownikowi samorz¹dowemu mianowanemu cza-
sowego wykonywania innej pracy ni¿ okre�lona w akcie miano-
wania, przenie�æ czasowo do pracy w innej miejscowo�ci, a w
czasie utraty przez pracownika zdolno�ci do pracy na zajmowa-
nym stanowisku - przenie�æ go na inne stanowisko.

§ 57. Skre�lony

§ 58.1. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzê-
du  oraz organizuje pracê Urzêdu. Prowadzi sprawy Gminy po-
wierzone przez Wójta.

2. Skarbnik wykonuje funkcje g³ównego ksiêgowego bu-
d¿etu.

3. Szczegó³owe zasady podzia³u i kompetencji pomiêdzy
kierownictwo Urzêdu, zosta³y okre�lone w regulaminie organi-
zacyjnym Urzêdu Gminy.

Rozdzia³ V
Zasady i tryb przeprowadzania referendum

§ 59.1. O najistotniejszych sprawach Gminy decyduj¹ jej
mieszkañcy w formie referendum.

2. Referendum mo¿e byæ zwo³ane w ka¿dej sprawie wa¿-
nej dla Gminy.

3. W drodze referendum podejmowane s¹ rozstrzygniê-
cia w sprawach:

1) samoopodatkowania mieszkañców na cele publiczne,
2) odwo³ania Rady Gminy i Wójta Gminy przed up³ywem

kadencji.

§ 60. Referendum polega na udzieleniu pozytywnej lub
negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie, przedstawione
na urzêdowej karcie do g³osowania.

§ 61. Skre�lony.

§ 62. Skre�lony.

§ 63. Zasady i tryb przeprowadzania referendum okre�lo-
ne zosta³y w aktualnie obowi¹zuj¹cej ustawie o referendum
gminnym.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa Gminy

§ 64. Gmina prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasa-
dach okre�lonych w przepisach aktualnie obowi¹zuj¹cego pra-
wa.

§ 65. Skre�lony.

§ 66. Skre�lony.

§ 67. Skre�lony.

§ 68. Skre�lony.

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 69.1. Przepisy gminne og³aszane s¹ przez rozplakato-
wanie obwieszczeñ w miejscach publicznych, na tablicy infor-
macyjnej Urzêdu Gminy oraz publikowane s¹ w prasie lokalnej.

2. Urz¹d Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych do-
stêpnych do powszechnego wgl¹du.

§ 70.1. Zasady prowadzenia dokumentacji pracy organów
Gminy reguluje instrukcja kancelaryjna lub decyzja Wójta w za-
kresie nie uregulowanym instrukcj¹.

2. Zasady obs³ugi interesantów przez organy Gminy,  w
szczególno�ci udzielanie informacji urzêdowych, udostêpnia-
nie dzienników urzêdowych, zbioru przepisów gminnych okre-
�la regulamin organizacyjny Urzêdu.

§ 71. W celu dokonania zmian w Statucie,  Rada podej-
muje uchwa³ê, w której okre�li tryb wprowadzania poprawek do
obowi¹zkowego Statutu oraz powo³a komisjê regulaminow¹ do
opracowania zmian w Satucie.

§ 72.1. Skre�lono.

2. Zmiana Statutu nastêpuje w trybie okre�lonym dla jego
uchwalenia.
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SZCZEGÓ£OWY OPIS HERBU

Herb Gminy �wierczów zosta³ ukszta³towany w tarczy o
kroju zwanym starofrancuskim, tarczy której krój by³ stosowany
w Polsce i na �l¹sku z koñcem XIII i XIVw.

W prawym b³êkitnym polu tarczy dwudzielnej w s³up, z³o-
tem okre�lony podzia³ plastru miodu, w którym - w górnej jego
czê�ci mie�ci siê z³ota pszczo³a .

W polu lewym barwy z³ota (metal) - wije siê pionowo splot
ga³êzi chmielu z li�æmi i owocami - w barwie bardzo ciemniej
zieleni.

Po obu stronach gotyckiej tarczy zawieraj¹cej herb Gminy
�wierczów s¹ umieszczone tzw. trzymacze, inaczej bocznice,
inaczej suport. Dwa czarne or³y, krojem nawi¹zuj¹ce do or³ów
dolono�l¹skich, ze srebrn¹ przepask¹ poprzez pier� i skrzyd³a
jak god³a Piastów dolno�l¹skich - z podczepion¹ czerwon¹
gwiazd¹ sze�ciopromienn¹ u ogona - jak jest to u or³a bêd¹ce-
go god³em miasta Namys³ów (a okre�lone kilkoma przedsta-
wienami napieczêtnymi). Or³y maj¹ podrysowanie z³otem za-
równo dla lepszego skontrastowania obrazu, jak i dla zaznacze-
nia z³otego pola z jakiego te god³a pochodz¹.

Do³em pod gwiazdami u ogonów or³ów i pod ostrzem
dolnym tarczy znajduje siê z³ota wstêga, z lekko wywiniêtymi
koñcami ( rozdwojonymi ) do góry.

Na wstêdze napis "Gmina * �wierczów * Gmina" - liternic-
twem zbli¿onym do czcionki antykwy.

Litery w barwie ciemnej zieleni, barwy god³a w lewym polu
tarczy.

Herb Gminy �wierczów zawiera historyczne elementy
kszta³tuj¹ce przesz³o�æ ziem i wsi znajduj¹cych siê w obszarze
dzisiejszej Gminy �wierczów, które to w sposób zdecydowany
stanowi³y o �ród³ach utrzymania w dawnych czasach, jak te¿
zdecydowa³y poprzez dzia³ania - miejscowego szlacheckiego
rodu Kotoliñskich - w³a�cicieli ziem i wsi o zwyciêstwie w wojnie
piwnej z pobliskim Namys³owem.

Tak wiêc  w dniu 21 czerwca 1601 roku - ród Kotoliñskich,
reprezentuj¹c miejscowo�ci takie jak D¹browa, Biestrzykowice,
Miodary, Gola, a tak¿e miasteczko �wierczów - otrzyma³ od króla
W³adys³awa przywilej - prawo spokojnego wa¿enia piwa i jego
wyszynku - bez liczenia siê z interesem Namys³owa i produkcj¹
piwa w Namys³owie.

Jest to pamiêtna data w dziejach ziemi �wierczowskiej.

Za³¹cznik nr 3 do
Statutu Gminy �wierczów

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

1. Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w �wierczowie.
2. Gminny O�rodek Kultury w �wierczowie.
3. Skre�lony.
4. Przedszkole w �wierczowie.
5. Szko³a Podstawowa w B¹kowicach.
6. Szko³a Podstawowa w Biestrzykowicach.
7. Publiczne Gimnazjum w �wierczowie.
8. Szko³a Podstawowa w D¹browie.

Za³¹cznik  nr 4
    do Statutu Gminy �wierczów

Regulamin
 Rady Gminy w �wierczowie

Rozdzia³  I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Rada Gminy zwana dalej Rad¹, jest organem stano-
wi¹cym i kontrolnym wspólnoty samorz¹dowej

§ 2. Regulamin okre�la tryb dzia³ania Rady Gminy w �wier-
czowie a w szczególno�ci tryb obradowania na sesjach i podej-
mowanie uchwa³.

§ 3. 1. Rada Gminy jako organ przedstawicielski samo-
rz¹du terytorialnego dzia³a na sesjach a tak¿e za po�rednic-
twem komisji i radnych oraz Wójta jako organu wykonawczego.

2. Organy Rady dzia³aj¹ pod kontrol¹ Rady i sk³adaj¹ jej
sprawozdania ze swej dzia³alno�ci.

Rozdzia³  II  - SESJE  RADY
1. Zasady ogólne

§ 4. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okre�lo-
ne w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
oraz w innych ustawach i przepisach prawa.

§ 5.1. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady  zgodnie z pla-
nem pracy Rady nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³, a tak¿e
sesje nie przewidziane w planie a zwo³ywane w trybie okre�lo-
nym w ustawie o samorz¹dzie gminym.

2. Sesja Rady mo¿e sk³adaæ siê z jednego lub kilku po-
siedzeñ.

3. Skre�lony.
4. Skre�lony.
5. Skre�lony.

§ 6.1. W terminie do 1 roku od rozpoczêcie kadencji Rada
uchwala g³ówne kierunki dzia³ania na ca³¹ kadencjê.

2. Na ostatniej sesji w roku Rada uchwala plan pracy na
rok nastêpny oraz przewidywane sposoby realizacji zadañ.

3. Rada mo¿e w ka¿dym czasie dokonywaæ zmian i uzu-
pe³nieñ rocznych planów pracy, a tak¿e g³ównych kierunków dzia-
³ania.

§ 7. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Rady nale¿¹ sprawy okre-
�lone w ustawie o samorz¹dzie gminnym i Statucie Gminy.

2. Przygotowywanie sesji

§ 8. 1. Sesjê zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, ustalaj¹c pro-
jekt porz¹dku obrad, miejsce oraz dzieñ i godzinê.

2. Materia³y na sesjê po�wiêcone uchwaleniu bud¿etu oraz
rozpatrzeniu sprawozdania z wykonywania bud¿etu, przesy³a siê
radnym najpó�niej 14 dni przed sesj¹.

3. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w
ust.2, Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyzna-
czyæ nowy termin. Wnioski o odroczeniu sesji - tylko na pocz¹tku
sesji mog¹ zg³aszaæ radni lub komisje. Uchwa³ê o odroczeniu
podejmuje siê zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.
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4. Zawiadomienie o sesji powinno byæ równie¿ dane do
publicznej wiadomo�ci poprzez wywieszenie informacji na ta-
blicy og³oszeñ Urzêdu Gminy.

5. Terminy dalszych posiedzeñ w ramach tej samej sesji
ustala Przewodnicz¹cy obrad i zawiadamia o nich ustnie na
posiedzeniu.

§ 9. Przygotowanie materia³ów na sesjê Rady jak równie¿
ca³o�ci ich obs³ugi organizacyjno-technicznej zapewnia Wójt.

§ 10. O ile Rada nie postanowi inaczej obrady s¹ jawne i
dostêpne dla wszystkich zainteresowanych.

§  11.1. Je¿eli przedmiotem sesji maj¹ byæ sprawy stano-
wi¹ce z mocy przepisów szczególnych tajemnic¹ pañstwow¹
lub s³u¿bow¹, jawno�æ sesji zostaje wy³¹czona i Rada obraduje
przy drzwiach zamkniêtych. Wy³¹czenie jawno�ci sesji oznacza,
¿e podczas sesji mog¹ byæ obecne tylko osoby zaproszone do
udzia³u w sesji.

2. Skre�lony.

§ 12. Na sesjach nale¿y zapewniæ w³a�ciw¹ liczbê miejsc
dla radnych. Przewodnicz¹cy obrad zajmuje miejsce przy stole
prezydialnym. Nale¿y zapewniæ osobne miejsce dla publiczno-
�ci.

3. Zasady obradowania

§ 13. Sesje otwiera i obrady prowadzi Przewodnicz¹cy
Rady, a w razie jego nieobecno�ci  lub, gdy zachodzi potrzeba
zast¹pienia, V-ce Przewodnicz¹cy.

§ 14. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹ce obrad formu³y "otwieram sesjê Rady Gminy w
�wierczowie".

2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy obrad stwierdza, na
podstawie listy obecno�ci prawomocno�æ obrad, a w przypad-
ku braku kworum zamka obrady, wyznaczaj¹c w porozumieniu z
Rad¹ nowy termin sesji. W protokole odnotowuje siê przyczyny
z powodu których sesja nie odby³a siê.

§ 15. 1. Skre�lony.
2. Przewodnicz¹cy obrad podejmuje decyzje o przerwaniu

sesji w przypadku stwierdzenia braku kworum w trakcie obrad
wyznaczaj¹c nowy termin jej zwo³ania.

3. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska radnych, którzy z
przyczyn nieusprawiedliwionych opu�cili obrady, odnotowuje siê
w protokole sesji.

§ 16. 1. Po stwierdzeniu prawomocno�ci obrad Przewod-
nicz¹cy przedstawia do uchwalenia porz¹dek obrad.

2. Z wnioskiem o uzupe³nienie b¹d� zmianê w projekcie
porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ ka¿dy radny i Wójt.

§ 17. 1. Na pocz¹tku obrad ka¿dej sesji przewiduje siê
zg³aszanie interpelacji przez radnych, oraz krótk¹ informacjê
Wójta z jego dzia³alno�ci w ostatnim okresie od ostatniej sesji.

2. Radni sk³adaj¹ interpelacjê w sprawach zwi¹zanych
lub wynikaj¹cych z dzia³alno�ci Rady. Sk³adaj¹c interpelacje,
radni powinny je formu³owaæ jasno i wyra�nie.

3. W ramach mo¿liwo�ci, a zw³aszcza w zale¿no�ci od
charakteru spraw bêd¹cych podmiotem interpelacji, Wójt lub
wyznaczona przez niego osoba udziela na nie odpowiedzi pod
koniec sesji lub najpó�niej w ci¹gu 14 dni.

4. Na wniosek radnego, Rada mo¿e w³¹czyæ sprawê roz-
patrzenia odpowiedzi na jego interpelacjê do porz¹dku obrad
na nastêpnej sesji.

5. Porz¹dek sesji winien zawieraæ punkt "zapytania i wol-
ne wnioski". Ka¿dy radny w tym punkcie porz¹dku obrad ma
prawo zwracaæ siê z ¿¹daniem wyja�nieñ we wszystkich spra-
wach, które dotycz¹ zakresu dzia³ania Rady. Odpowiedzi udzie-
laj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy poszczególnych Ko-
misji, Wójt lub wyznaczony przez Wójta kierownik  lub pracownik
Urzêdu Gminy.

6. Interpelacje mog¹ byæ zg³aszane na pi�mie.

§ 18. W sprawie prowadzenia korespondencji Rady Gmi-
ny oraz jej podpisywania maj¹ zastosowanie przepisy instrukcji
kancelaryjnej dla urzêdów gmin.

§ 19. 1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym prze-
biegiem obrad.

2. W przypadku stwierdzenia, ¿e w swoim wyst¹pieniu rad-
ny wyra�nie odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przekra-
cza przeznaczony dla niego czas, Przewodnicz¹cy mo¿e przywo-
³aæ go "do rzeczy" a po dwukrotnym przywo³aniu odebraæ mu
g³os.

3. Je¿eli tre�æ lub sposób albo zachowanie radnego w
oczywisty sposób zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d� uchybiaj¹ po-
wadze sesji, Przewodnicz¹cy przywo³uje radnego do porz¹dku,
a gdy przywo³anie nie odnosi skutku, mo¿e poddaæ pod g³oso-
wanie wniosek o odebranie g³osu. Wniosek taki przechodzi
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów;  fakt ten odnotowuje siê w protokole.

4. Postanowienia pkt. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady wystêpuj¹cych na sesji.

§ 20. 1. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu oso-
bom spo�ród zaproszonych go�ci, po uprzednim zg³oszeniu
przez nie chêci wyst¹pienia.

2. Skre�lony.

§ 21. 1. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady wed³ug uchwa-
lonego porz¹dku obrad, w uzasadnionych przypadkach i za zgo-
d¹ Rady nie mo¿e dokonaæ zmian w kolejno�ci realizacji po-
szczególnych punktów.

2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejno�ci zg³o-
szeñ, w uzasadnionych przypadkach mo¿e udzieliæ g³osu poza
kolejno�ci¹.

3. W ci¹gu sesji Przewodnicz¹cy udziela g³osu poza kolej-
no�ci¹ w sprawie zg³oszenia wniosków o charakterze formal-
nym, których przedmiotem mog¹ byæ sprawy:

- stwierdzenia kworum,
- zakoñczenia dyskusji,
- zamkniêcia listy mówców,
- ograniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
- przeliczenia g³osów.

§ 22. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê: "zamykam sesjê Rady
Gminy w �wierczowie". Czas od otwarcia sesji do jej zakoñcze-
nia uznaje siê za czas trwania sesji.

2. Postanowienia pkt.1 dotycz¹ równie¿ sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.

§ 23. 1. Posiedzenia Rady musz¹ byæ protoko³owane, pro-
tokó³ sporz¹dza siê w toku posiedzenia, na nastêpnym posie-
dzeniu protokó³ winien byæ przyjêty.

2. Protokó³ stanowi urzêdowy zapis przebiegu obrad i po-
dejmowanych rozstrzygniêæ. Do protoko³u do³¹cza siê listê
obecno�ci radnych i osób spoza Rady oraz podjête przez Radê
uchwa³y.

3. Protokó³ wyk³ada siê do wgl¹du radnym w Biurze Rady.
Radni mog¹ zg³aszaæ poprawki i uzupe³nienia do protoko³u, o
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których uwzglêdnieniu decyduje Przewodnicz¹cy obrad. Radni,
których wnioski nie zosta³y uwzglêdnione, mog¹ przedk³adaæ je
na sesji; o przyjêciu lub odrzuceniu decyduje Rada w g³osowa-
niu jawnym zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

§ 24. Warunki organizacyjne niezbêdne dla prawid³owej
pracy Rady na sesji, zw³aszcza obejmuj¹ce miejsce obrad oraz
bezpieczeñstwo radnych i innych uczestników sesji, a tak¿e po-
rz¹dek po jej zakoñczeniu zapewnia Wójt. Do wszystkich osób
pozostaj¹cych w miejscu obrad po zakoñczeniu sesji, maj¹ za-
stosowanie ogólne przepisy porz¹dkowe w³a�ciwe dla tego
miejsca.

4. Tryb g³osowania

§ 25. Skre�lony.

§ 26. Skre�lony.

§ 27.1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podnie-
sienie rêki. Za g³osy wa¿ne uznaje siê te, które oddano "za",
"przeciwko" oraz "wstrzymuj¹cych siê".

2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na opieczêtowa-
nych kartach. Zasady g³osowania ka¿dorazowo omawia Prze-
wodnicz¹cy Rady lub Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej.

§ 28.1. G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy
obrad.

2. G³osowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna
powo³ana na sesji spo�ród radnych.

3.  Wyniki g³osowania og³asza Przewodnicz¹cy obrad lub
Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej bezzw³ocznie.

5. Uchwa³y Rady

§ 29. Skre�lony

§ 30. Skre�lony

§ 31. Skre�lony

§ 32.1. Uchwa³a Rady powinna zawieraæ przede wszyst-
kim:

- datê i tytu³,
- podstawê prawn¹, postanowienia merytoryczne,
- okre�lenie zasad i w miarê mo¿liwo�ci �rodków ich re-

alizacji,
- okre�lenie organów odpowiedzialnych za wykonanie

uchwa³y,
- termin wej�cia w ¿ycie uchwa³y oraz ewentualny czas jej

obowi¹zywania,
- przepisy przej�ciowe.
2. W uchwa³ach podaje siê: numer sesji, numer uchwa³y

wg kolejno�ci jej podjêcia,
2a.  Projekty uchwa³ opiniowane s¹ co do ich zgodno�ci z

prawem przez radcê prawnego.
3. Uchwa³y podpisuje Przewodnicz¹cy Rady lub zastêpca,

który przewodniczy³ obradom.
4. Orygina³y uchwa³ ewidencjonuje siê i przechowuje wraz

z protoko³em sesji.
5. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³a�ciwym jednostkom

do realizacji i do wiadomo�ci zale¿nie od ich tre�ci.

§ 33. Skre�lony

6.  Wspólne sesje

§ 34. 1. Rada mo¿e odbywaæ sesje z inn¹ (innymi) rad¹
(radami) gminy dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia spraw wspól-
nych dla danych terenów oraz z okazji uroczysto�ci.

2. Wspóln¹ sesjê organizuj¹ delegacje zainteresowanych
rad, a uczestnicz¹ w jej przygotowaniu komisje tych rad i radni.
Zawiadomienie podpisuj¹ przewodnicz¹cy rad.

3. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w
niej, co najmniej po³owa radnych z ka¿dej rady. Uchwa³y na wspól-
nej sesji podejmuje siê w odrêbnym g³osowaniu radnych z ka¿-
dej rady. Uchwa³y oraz protokó³ z obrad podpisuj¹ przewodni-
cz¹cy zainteresowanych rad.

4. Do wspólnych sesji maj¹ zastosowanie ogólne terminy
i tryb przygotowywania, zwo³ywania i przebiegu sesji.

Rozdzia³ III - RADNI

§ 35. Skre�lony.

§ 36. Radni maj¹ obowi¹zek utrzymania sta³ej wiêzi z wy-
borcami, których reprezentuj¹ w  Radzie, przede wszystkim w
celu:

- przyjmowania postulatów, wniosków i skarg wyborców,
- informowania wyborców o aktualnej sytuacji Gminy,
- informowania wyborców o swej dzia³alno�ci w Radzie,
- konsultowania materia³ów, spraw i projektów uchwa³
Rady,

- upowszechniania uchwa³ i przedsiêwziêæ Rady oraz mo
bilizowania mieszkañców do ich realizacji.

§ 37. 1. Radny mo¿e domagaæ siê wniesienia pod obrady
sesji, a tak¿e wnosiæ na posiedzeniach komisji sprawy, które s¹
przedmiotem postulatów i skarg wyborców.

2. Radni maj¹ prawo podejmowania dzia³añ oraz sk³adania
wniosków w organach, jednostkach i instytucjach na terenie dzia³ania
Rady. W razie potrzeby korzystaj¹ z poparcia i pomocy Rady.

3. Na sesjach oraz w okresach miêdzy sesjami  radni
maj¹ prawo kierowaæ do Wójta interpelacje (ustnie lub na pi-
�mie), których przedmiotem s¹ sprawy zwi¹zane z realizacj¹
zadañ Rady.

4. Skre�lony.

§ 38. 1. Radni stwierdzaj¹ podpisem na li�cie swoj¹ obec-
no�æ na sesjach Rady i posiedzeniach komisji, do których zo-
stali powo³ani.

2. W razie niemo¿no�ci uczestniczenia w sesji lub posie-
dzeniu komisji radny powinien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobec-
no�æ przed Przewodnicz¹cym Rady, przewodnicz¹cym komisji
lub w Biurze Rady.

§ 39.Ka¿dy radny odbywa spotkanie z wyborcami. Szcze-
góln¹ form¹ tych spotkañ jest uczestnictwo w zebraniach samo-
rz¹du mieszkañców.

§ 40. Skre�la siê.

§ 41. Skre�lony

§ 41 a. Skre�lony.

Rozdzia³  IV - ORGANY  RADY

1.   Powo³ywanie i odwo³ywanie organów Rady.

§ 42.1. Na pierwszej sesji po wyborach, Rada wybiera
Przewodnicz¹cego Rady i jednego Wiceprzewodnicz¹cego.
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2. Rada powo³uje sta³e i dora�ne komisje Rady odrêbn¹
uchwa³¹, ustalaj¹c ich sk³ad osobowy zakres i przedmiot dzia-
³ania.

§ 43. Skre�lony.

§ 44. Skre�lony.

§ 45. 1. Skre�lony.
2. Rada obligatoryjnie powo³uje spo�ród radnych Komi-

sjê Rewizyjn¹ , której dzia³ania okre�la Regulamin Komisji sta-
nowi¹cy za³¹cznik nr 1 do Regulaminu Rady.

3. Najpó�niej na drugiej sesji merytorycznej po wyborach,
Rada podejmuje uchwa³y okre�laj¹ce sk³ady osobowe ka¿dej
komisji. Komisje spo�ród siebie wybieraj¹ przewodnicz¹cego i
zastêpcê.

4. Rada dokonuje w miarê potrzeby, na wniosek przewod-
nicz¹cych komisji i radnych, zmian w sk³adzie osobowym komisji.

2.  Komisje -  Tryb pracy

§ 46. Skre�lony.

§ 47. Skre�lony.

§ 48. 1. W dziedzinach objêtych zakresem  dzia³ania komi-
sji sta³ych, podejmuj¹ one i realizuj¹ wszystkie przedsiêwziêcia
s³u¿¹ce wykonywaniu zadañ Rady oraz zadania okre�lone i zle-
cone przez Radê.

2. Skre�lony.

§ 49. 1. Komisje, zw³aszcza dla realizacji zadañ o charak-
terze kompleksowym nale¿¹cym do w³a�ciwo�ci kilku komisji,
powinny podejmowaæ wspó³pracê, odbywaæ w tym celu wspól-
ne posiedzenia, kontrole lub dzia³aj¹c w inny sposób oraz uchwa-
laj¹c wspólne wnioski i opinie.

2. Komisja mog¹ inicjowaæ i podejmowaæ wspó³pracê z
odpowiednimi komisjami inny rad, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a
tak¿e organizacjami spo³ecznymi, zawodowymi i samorz¹dem
mieszkañców.

§ 50.1. Komisje dzia³aj¹  na podstawie planu pracy.
2. Komisje odbywaj¹ posiedzenia zgodnie z planem pra-

cy, rozpatruj¹c sprawy nale¿¹ce do ich w³a�ciwo�ci oraz podej-
muj¹c rozstrzygniêcia, uchwalaj¹c opinie i wnioski.

3. Przewodnicz¹cy Rady lub przewodnicz¹cy komisji mo¿e
w ka¿dym czasie zwo³aæ posiedzenie komisji nie ujête w planie
pracy, je¿eli zachodzi taka potrzeba.

§ 51. Komisje dzia³aj¹ na posiedzeniach, oraz przez swych
cz³onków badaj¹cych poszczególne sprawy.

§ 52.1. Przewodnicz¹cy komisji lub jego zastêpca zwo³uje
posiedzenie komisji i ustala porz¹dek dzienny. Posiedzenia od-
bywaj¹ siê w miarê potrzeb nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.

2. Komisje mog¹ wy³aniaæ podkomisje oraz odbywaæ
wspólne posiedzenia.

3. Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy
w nim co najmniej po³owa sk³adu komisji.

4. Szczegó³owe zasady dzia³ania, w tym zw³aszcza odby-
wanie posiedzeñ, obradowania oraz powo³ywania podkomisji i
zespo³ów ustalaj¹ komisje we w³asnym zakresie.

5. Biuro Rady jest zobowi¹zane do prowadzenia wszyst-
kich spraw komisji.

§ 53. Skre�lony.

§ 54. Skre�lony.

4. Przewodnicz¹cy Rady

§ 55.1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady oraz
prowadzi obrady sesji.

2. Przewodnicz¹cy w zakresie swej funkcji odpowiada
przed Rad¹.

3. Przewodnicz¹cy organizuje wymianê do�wiadczeñ miê-
dzy komisjami oraz koordynuje ich dzia³alno�æ.

4. Przewodnicz¹cy podejmuje wspó³pracê z Wójtem przy
realizacji programu prac Rady.

5. Przewodnicz¹cy utrzymuje kontakt z mieszkañcami
Gminy, przyjmuje ich wnioski i skargi dotycz¹ce pracy Rady i jej
organów oraz Wójta.

6. Przewodnicz¹cy ma prawo uczestniczyæ w pracach ko-
misji Rady.

7. Przewodnicz¹cy zobowi¹zany jest pe³niæ sta³y dy¿ur w
biurze Rady.

5. Organy wykonawcze Rady

§ 56. Skre�lono.

§ 57. Skre�lono.

§ 58.1. Wójt �ci�le wspó³pracuje z Rad¹ w sprawach zwi¹-
zanych z przygotowaniem organizacyjnym i merytorycznym sesji
Rady, szczególnie projektów uchwa³ oraz niezbêdnych materia-
³ów i informacji.

2. Wójt w porozumieniu z Rad¹ okre�la szczegó³owe za-
sady wspó³dzia³ania Urzêdu z organami Rady oraz powinno�ci
pracowników Urzêdu na rzecz prawid³owego wykonywania man-
datu przez radnych.

3. Wójt okre�la i przedstawia Radzie szczegó³owy tryb przyj-
mowania i udzielania odpowiedzi na interpelacje i wnioski rad-
nych oraz wnioski i opinie komisji - uwzglêdniaj¹c zasady okre-
�lone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz Regulaminie
Rady.

§ 59.1. Rada na wniosek radnych podejmuje uchwa³ê, w
której okre�la sprawy wymagaj¹ce zasiêgniêcia opinii w³a�ci-
wych komisji Rady przed ich rozstrzygniêciem przez Wójta i pod-
leg³e mu jednostki.

2. Wójt informuje Radê o zasadach organizacyjnych, jakie
zosta³y przyjête w celu realizacji uchwa³y, o której mowa w pkt.1.

Rozdzia³  V  - OBS£UGA  PRACY  RADY

§ 60.1. Obs³ugê pracy Rady, komisji i radnych zapewnia
Urz¹d Gminy a bezpo�redni¹ obs³ugê organizacyjn¹ i technicz-
n¹ Biuro Rady.

2. Biuro Rady prowadzi pracownik Urzêdu, wyznaczony
przez Wójta Gminy.

3. Wójt Gminy zapewnia przekazywanie materia³ów na
sesjê w uzgodnieniu   z Przewodnicz¹cym Rady.

Rozdzia³ VI  - POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 61.1. Rada uchwala niniejszy Regulamin, jako za³¹cz-
nik do Statutu Gminy.

2. Rada mo¿e na wniosek radnych dokonaæ zmian i uzu-
pe³nieñ w Regulaminie.

3. Zmiany i uzupe³nienia dokonuje siê w trybie przewidzia-
nym dla jego uchwalenia.
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Za³¹cznik nr 1 do
Regulaminu Rady Gminy w �wierczowie

Regulamin Komisji Rewizyjnej

§1.Skre�lony.

§2. Komisja dzia³a na podstawie ustawy o samorz¹dzie
gminnym, Statutu Gminy �wierczów oraz niniejszego Regula-
minu.

§3. Komisja podlega wy³¹cznie Radzie Gminy i dzia³a w
jej imieniu.

§4. Skre�lono.

§5.1. Komisja pracuje wed³ug planów pracy, które przed-
stawia Radzie do akceptacji na pocz¹tku roku kalendarzowego.

2. Rada mo¿e zleciæ Komisji wykonanie innych zadañ kontrol-
nych w zakresie i formach wskazanych w uchwale Rady Gminy.

3. Rada zlecaj¹c komisji przeprowadzenie kontroli, okre-
�la szczegó³owo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej prze-
prowadzenia.

§6. 1. Do kierowania prac¹ Komisji, cz³onkowie wybieraj¹
przewodnicz¹cego i jego zastêpcê.

2. Przewodnicz¹cy komisji:
1) organizuje pracê komisji,
2) zwo³uje posiedzenia i kieruje obradami Komisji,
3) sk³ada Radzie sprawozdania z dzia³alno�ci Komisji.

§7. 1. Cz³onkowie Komisji zobowi¹zani s¹ do:
1) przestrzegania Regulaminu Komisji,
2) aktywnego uczestnictwa w pracach Komisji.
2. Skre�lony.

§8.1 Posiedzenia Komisji zwo³ywane s¹ przez Przewod-
nicz¹cego Komisji w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz
na kwarta³.

2. Przewodnicz¹cy Komisji zobowi¹zany jest zwo³aæ Ko-
misjê na pisemny wniosek  1/4  ustawowego sk³adu Komisji.

3. W posiedzeniach Komisji mog¹ braæ udzia³ radni oraz
inne osoby nie bêd¹ce cz³onkami Komisji.

4. Komisja mo¿e postanowiæ o odbyciu posiedzenia za-
mkniêtego.

5. Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim,
co najmniej po³owa ogólnego sk³adu Komisji.

6. Rozstrzygniêcia podejmowane przez komisjê zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci, co najmniej po³owy
ogólnej liczby cz³onków Komisji.

7. Skre�lony.

§9.1. Rozstrzygniêcia Komisji maj¹ formê opinii lub wnio-
sków i s¹ sk³adane Radzie.

2. Skre�lony

§9a.1. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu i
wystêpuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia
lub nieudzielania Wójtowi absolutorium.

Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowa-
niu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ w Opolu.

2. Skre�lony.

§10. Komisja wspó³pracuje z innymi komisjami,  radami
oraz organizacjami spo³eczno-gospodarczymi na terenie Gmi-
ny.

§ 11. 1. Podstawow¹ form¹ dzia³ania Komisji s¹ kontrole.
2. Przedmiotem kontroli jest dzia³alno�æ Wójta oraz pod-

porz¹dkowanym mu jednostek organizacyjnych i jednostek po-
mocniczych Gminy w zakresie:

1 )gospodarki fmansowo-ekonomicznej,
2)gospodarowanie mieniem komunalnym,
3)przestrzegania i realizacji postanowieñ Statutu Gminy,

uchwa³ Rady Gminy oraz innych przepisów, których realizacja
nie podlega kontroli zewnêtrznej,

4)realizacji bie¿¹cych zadañ Gminy.

§12. komisja przeprowadza kontrole w oparciu o nastê-
puj¹ce kryteria:

a) legalno�ci (badanie zgodno�ci dzia³ania kontrolowa-
nych jednostek z przepisami prawa oraz uchwa³ami Rady Gminy),

b)gospodarno�ci,
c) rzetelno�ci (badanie czy powierzone obowi¹zki s¹ wy-

konywane w sposób sumienny, uczciwy i solidny),
d) celowo�ci.

§13. Przewodnicz¹cy Komisji zawiadamia Wójta (kierow-
nika jednostki kontrolowanej) o zamiarze przeprowadzenia kon-
troli, co najmniej na trzy dni przed terminem kontroli.

§14. 1. Kontrolê przeprowadza wy³oniony z cz³onków ko-
misji zespó³ kontrolny, licz¹cy co najmniej dwóch cz³onków.

2. Cz³onkowie zespo³u kontrolnego dzia³aj¹ na postawie
imiennego upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli, wysta-
wionego przez Przewodnicz¹cego Rady.

3. W upowa¿nieniu winny byæ wyszczególnione:
 - termin,
- przedmiot,
-  zakres kontroli.

§15. Zespó³ kontrolny (komisja) upowa¿niona jest do:
1. Wstêpu do pomieszczeñ oraz innych obiektów jednost-

ki kontrolowanej.
2. Wgl¹du do akt i dokumentów znajduj¹cych siê w kon-

trolowanej jednostce zwi¹zanych z jej dzia³alno�ci¹.
3. Zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów.
4. Powo³ania bieg³ego do zbadania spraw bêd¹cych przed-

miotem kontroli.
5. ¯¹dania od pracowników kontrolowanej jednostki ust-

nych i pisemnych wyja�nieñ w sprawach dotycz¹cych przed-
miotu kontroli.

6. Przyjmowania o�wiadczeñ od pracowników kontrolo-
wanej jednostki.

§16. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowi¹-
zany do zapewnienia kontroluj¹cym odpowiednich warunków i
�rodków niezbêdnych do sprawnego przeprowadzania kontroli.

2. Podczas dokonywania czynno�ci kontrolnych zespó³
kontrolny jest zobowi¹zany do przestrzegania:

- przepisów o bezpieczeñstwie i higienie pracy obowi¹zu-
j¹cych na terenie zak³adu kontrolowanej jednostki,

- przepisów o postêpowaniu z wiadomo�ciami zawieraj¹-
cymi tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹ w zakresie obowi¹zuj¹-
cym w jednostce kontrolowanej.

3. Dzia³alno�æ zespo³u kontrolnego (komisji)  nie mo¿e naru-
szaæ obowi¹zuj¹cego w jednostce kontrolowanej porz¹dku pracy w
tym kompetencji organów sprawuj¹cych kontrolê s³u¿bow¹.

§17. 1. Zadaniem zespo³u kontrolnego (komisji) jest:
- rzetelne i subiektywne ustalenie stanu faktycznego,
- ustalenie nieprawid³owo�ci i uchybieñ oraz skutków i

przyczyn ich powstawania,  jak równie¿ osób odpowiedzialnych
za ich powstanie,
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- wskazanie przyk³adów dobrej i sumiennej pracy.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na

rêce przewodnicz¹cego uwagi dotycz¹ce kontroli i jej wyników.

§18. 1. Z przebiegu kontroli zespó³ (komisja) sporz¹dza
protokó³, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zespo³u kontrolo-
wanego oraz kierownik jednostki kontrolowanej.

2. W protokole ujmuje siê fakty s³u¿¹ce do oceny jednost-
ki kontrolowanej uchybienia i nieprawid³owo�ci, ich przyczyny i
skutki osoby odpowiedzialne jak równie¿ osi¹gniêcia i przyk³a-
dy dobrej pracy.

3. Protokó³ powinien ponadto zawieraæ:
- imiona i nazwiska osób kontroluj¹cych,
- okre�lenia zakresu oceny przedmiotu,
-  czas trwania kontroli,
-  ewentualne zastrze¿enia kierownika  jednostki kontro-

lowanej,
- wykaz za³¹czników.
5. Protokó³ sporz¹dza siê w trzech jednobrzmi¹cych eg-

zemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik, drugi Prze-
wodnicz¹cy Rady Gminy, trzeci pozostaje w aktach komisji.

§19. Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli
komisja wystêpuje z wnioskiem zmierzaj¹cym do usuniêcia
stwierdzonych nieprawid³owo�ci, zapobie¿enia im na przysz³o�æ
oraz usprawnienia dzia³alno�ci, która by³a przedmiotem kontroli.

§20. Komisja kieruje do jednostek kontrolowanych oraz
Wójta Gminy wyst¹pienia pokontrolne zawieraj¹ce uwagi i wnio-
ski w sprawie usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owo�ci i wy-

ci¹gniêcia odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowie-
dzialnych za powstanie tych nieprawid³owo�ci.

§21. Kierownicy jednostek, do których wyst¹pienie pokon-
trolne zosta³a skierowane,  s¹ obowi¹zani w wyznaczonym ter-
minie zawiadomiæ komisjê o sposobie wykonania uwag i o wy-
konaniu wniosków. W razie braku mo¿liwo�ci wykonania wnio-
sków, nale¿y podaæ uzasadnienie przyczyny ich niewykonania   i
propozycje co do sposobu usuniêcia stwierdzonych nieprawi-
d³owo�ci.

§22. Odst¹pienie od wykonania wniosków Komisji, doty-
cz¹cych wyci¹gniêcia konsekwencji s³u¿bowych lub zastoso-
wania innych przewidzianych prawem form odpowiedzialno�ci
wobec osób winnych, mo¿e nast¹piæ za zgod¹ Komisji.

§23. W razie ujawnienia przestêpstw lub wykroczeñ, Ko-
misja przekazuje sprawê organom �cigania w miarê potrzeby
zawiadamia o tym organ nadrzêdny jednostki kontrolowanej.

§24. Skre�lony.

§25. Us³ugê techniczno - biurow¹ Komisji prowadzi Biuro Rady.

§26.1. Niniejszy Regulamin zosta³ ustalony na podstawie
§ 45 Regulaminu Rady Gminy,  jako za³¹cznik nr 1  do w/w
Regulaminu i wchodzi w ¿ycie z dniem wej�cia w ¿ycie Statutu
Gminy.

3. Zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej dokonuje siê
w trybie okre�lonym dla jego ustalenia.

 Na podstawie art.18, ust.2 , pkt 15 i art.40 ,ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca  1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 ,  2002 r. Nr 23, poz.220,  Nr 62, poz.558, Nr
113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 213, poz.1806) oraz art.21,
ust.1 pkt.2 i ust.3  ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszka-
niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
Nr 71, poz.733)  - Rada Gminy Zêbowice uchwala ,co nastêpuje:

1.  Uchwala   zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w
sk³ad mieszkaniowego   zasobu  Gminy  Zêbowice,  w brzmie-
niu okre�lonym w za³¹czniku do  uchwa³y.

2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Zêbo-
wice.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Gabriela Buczek

1319

 Uchwa³a  Nr  VIII/46/03
Rady Gminy Zêbowice

 z dnia 25 czerwca 2003 r.

w sprawie zasad wynajmu lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu   Gminy Zêbowice.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VIII/46/03

Rady Gminy Zêbowice
z dnia 25 czerwca 2003 r.

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwa³a niniejsza reguluje zasady wynajmu lokali
wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu  Gminy Zêbowice.

§ 2. W sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Zêbowice
wchodz¹ nastêpuj¹ce rodzaje lokali:

1/  mieszkalne,
2/  zamienne,
3/  socjalne.

§ 3. Pojêcie dochodu i gospodarstwa domowego na u¿y-
tek niniejszej uchwa³y przyjmuje siê zgodnie z ich definicjami
zamieszczonymi w art.3 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o
dodatkach mieszkaniowych.
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§ 4. Pierwszeñstwo wynajêcia lokalu mieszkalnego, wcho-
dz¹cego w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Zêbowice,
maj¹ mieszkañcy tej Gminy.

§ 5.1. Umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas nie-
oznaczony mo¿e zostaæ zawarta z osob¹, która jednocze�nie
spe³nia kryterium dochodowe okre�lone w § 7 oraz przynajmniej
jeden z warunków kwalifikuj¹cych wnioskodawcê do poprawy
warunków zamieszkiwania, okre�lonych w § 9 lub § 10 niniej-
szych zasad.

2. Umowa najmu lokalu socjalnego mo¿e byæ zawarta z
osob¹, która jednocze�nie spe³nia kryterium dochodowe okre-
�lone w § 8 niniejszych zasad i nie ma tytu³u prawnego do loka-
lu, a tak¿e z osob¹, która uzyska³a prawo do lokalu socjalnego w
wyroku nakazuj¹cym opró¿nienie lokalu.

§6. Umowê najmu lokalu socjalnego zawiera siê na okres :
1.  Sze�æ miesiêcy w przypadku uprawnienia do zawarcia

umowy najmu lokalu socjalnego ustalonego prawomocnym
wyrokiem s¹dowym,

2. Dwana�cie miesiêcy w pozosta³ych przypadkach.

Rozdzia³ II
Wysoko�æ dochodu gospodarstwa domowego uzasad-

niaj¹ca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu
socjalnego

§ 7. Wysoko�æ dochodu na osobê w gospodarstwie do-
mowym, uzasadniaj¹c¹ oddanie w najem lokalu mieszkalnego
na czas nieoznaczony, okre�la siê jako wysoko�æ wy¿sz¹ ni¿ 90 %
najni¿szej emerytury, lecz nie przekraczaj¹c¹ 120 % najni¿szej
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub wy¿sz¹ ni¿ 50 %
najni¿szej emerytury lecz nie przekraczaj¹c¹ 90 % najni¿szej
emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

§8. Wysoko�æ dochodu na osobê w gospodarstwie do-
mowym, uzasadniaj¹c¹ oddanie w najem lokalu socjalnego,
okre�la siê jako wysoko�æ nie przekraczaj¹c¹ 90 % najni¿szej
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50 % najni¿szej
emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Rozdzia³ III
Warunki zamieszkiwania oraz inne warunki spo³eczne

kwalifikuj¹ce do poprawy warunków zamieszkiwania

§9. Gmina Zêbowice okre�la nastêpuj¹ce warunki za-
mieszkiwania kwalifikuj¹ce wnioskodawcê do ich poprawy:

1. Warunki dotycz¹ce lokalu dotychczas zajmowanego
przez wnioskodawcê:

a/ brak tytu³u prawnego do lokalu,
b/ wspó³u¿ywalno�æ pomieszczeñ kuchennych i sanitar-

nych,
c/ powierzchnia pokoi przypadaj¹ca na cz³onka gospo-

darstwa domowego poni¿ej 5m2.
2. Warunki techniczne:
a/ ogólnie niezadawalaj¹cy stan techniczny budynku, w

którym po³o¿ony jest lokal.

§10. Gmina Zêbowice okre�la nastêpuj¹ce warunki so-
cjalne kwalifikuj¹ce wnioskodawcê do poprawy warunków za-
mieszkiwania.

1. Udokumentowana utrata mo¿liwo�ci korzystania z
mieszkania.

2. Zagro¿enie bezdomno�ci¹ po uzyskaniu pe³noletno�ci.
3. Dysfunkcja w rodzinie potwierdzona przez Gminny O�ro-

dek Pomocy Spo³ecznej.

Rozdzia³ IV
Kryteria wyboru osób, którym przys³uguje pierwszeñ-

stwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony i lokalu so-
cjalnego

§11. 1. Umowa najmu na czas nieoznaczony powinna zo-
staæ zawarta w pierwszej kolejno�ci z osob¹, w stosunku do
której zachodzi przynajmniej jeden z warunków socjalnych kwa-
lifikuj¹cych t¹ osobê do poprawy warunków zamieszkiwania okre-
�lonych w § 10.

2. W przypadku orzeczenia przez s¹d o uprawnieniach do
lokalu socjalnego, umowê na lokal socjalny zawiera siê w pierw-
szej kolejno�ci z uprawnionym z wyroku.

Rozdzia³ V
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodz¹cych w

sk³ad zasobu Gminy oraz zamiany pomiêdzy najemcami loka-
li nale¿¹cych do tego zasobu a osobami zajmuj¹cymi lokale
w innych zasobach

§12.1. Warunkiem dokonania zamiany lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy jest zgoda w³a�ciciela
lokali.

2. Warunkiem dokonania zamiany lokali pomiêdzy najem-
cami lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu
Gminy a osobami zajmuj¹cymi lokale w innych zasobach, jest
zgoda w³a�cicieli obydwu zamiennych lokali.

3. Gmina Zêbowice mo¿e odmówiæ wyra¿enia zgody na
dokonanie zamiany lokali mieszkalnych je¿eli:

a/ choæby jeden z zamiennych lokali jest lokalem socjal-
nym,

b/ w wyniku dokonanej zamiany w lokalu wchodz¹cym w
sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy przypada³oby mniej ni¿
5 m2 powierzchni ³¹cznej pokoi na osobê.

4. Gmina Zêbowice mo¿e ponadto odmówiæ wyra¿enia
zgody na dokonanie zmiany pomiêdzy najemcami lokali nale¿¹-
cych do mieszkaniowego zasobu Gminy a osobami zajmuj¹cy-
mi lokale w innych zasobach, je¿eli zamiana jest sprzeczna z
interesem Gminy.

Rozdzia³ VI
Tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem lo-

kali zawieranych na czas  nieoznaczony i o najem lokali so-
cjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli spo³ecz-
nej

§13. 1. Wnioski o zawarcie umowy lokali na czas nieozna-
czony i lokali socjalnych, których rozpatrzenie ma nast¹piæ w
danym roku kalendarzowym nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Gminy
Zêbowice od dnia 1 stycznia do 30 listopada ka¿dego roku.

2. Podstaw¹ do zakwalifikowania na listê osób, z którymi
w Gminie Zêbowice mo¿e zostaæ zawarta umowa najmu, jest
spe³nienie kryteriów okre�lonych w § 11.

3. Kwalifikacji dokonuje Wójt Gminy Zêbowice, po zasiê-
gniêciu opinii Komisji Mieszkaniowej, powo³anej przez Radê
Gminy Zêbowice.

4. Listê, o której mowa w ust. 2, sporz¹dza siê do koñca
stycznia ka¿dego roku.

5. Umieszczenie na li�cie nie rodzi dla Gminy Zêbowice
zobowi¹zania do zawarcia umowy najmu.

6. Realizacja listy jest uzale¿niona od ilo�ci wolnych lokali.
7. Wa¿no�æ ustaleñ wynikaj¹cych z listy traci moc w dniu

31 stycznia nastêpnego roku.
8. Wnioskodawca mo¿e ponowiæ wniosek aktualizuj¹c

dane.
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9. Ustalaj¹c listê osób, z którymi mo¿e byæ w Gminie Zê-
bowice zawarta umowa najmu na lokal socjalny uwzglêdnia siê
- poza z³o¿onymi wnioskami - wyroki s¹dowe, na mocy których
Gmina jest zobowi¹zana do dostarczenia uprawnionemu loka-
lu socjalnego.

Rozdzia³ VII.
Zasady postêpowania w stosunku do osób, które pozo-

sta³y w lokalu opuszczonym przez najemcê mb w lokalu, w
którego najem nie wst¹pi³y po �mierci najemcy.

§14. 1. Gmina Zêbowice mo¿e odmówiæ zawarcia umowy
najmu z osobami, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez
najemcê lub w lokalu, w którego najem nie wst¹pi³y po �mierci
najemcy.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 wzywa siê do dobrowol-
nego opuszczenia lokalu w wyznaczonym terminie.

3.W przypadku gdy w wyznaczonym terminie lokal nie zo-
stanie opuszczony i opró¿niony, sprawa mo¿e zostaæ skierowa-
na na drogê postêpowania s¹dowego z pozwem o eksmisjê.

Rozdzia³ VIII.
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni u¿yt-

kowej przekraczaj¹cej 80 m2.

§ 15. Lokale mieszkalne o powierzchni u¿ytkowej przekra-
czaj¹cej 80 m2 oddaje siê w najem osobom, które wygra³y prze-
targ na stawki czynszu na te lokale.

W dniu 14 sierpnia 2003 r. decyzj¹ Nr WCC/386C/304/W/
OWR/2003/TT Prezes URE dokona³ zmiany koncesji na pro-
wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciep³a dla Przedsiêbiorstwa ENMA Spó³ka z o. o. z siedzib¹ w
Ozimku.

Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 4 lipca 2003 r., znak: 37/07/03, Strona

wyst¹pi³a o zmianê decyzji koncesyjnej na wytwarzanie ciep³a w
zwi¹zku z przejêciem 10 kot³owni zlokalizowanych w gminnych
jednostkach o�wiatowych, bêd¹cych dotychczas w³asno�ci¹
Gminy Ozimek, które zosta³y wniesione w formie aportu rzeczo-
wego na maj¹tek Spó³ki i aktualnie s¹ w³asno�ci¹ Przedsiê-
biorstwa ENMA Spó³ka z o.o. Zmian w koncesji dokonano zgod-
nie z aktualnym wykazem eksploatowanych �róde³ ciep³a.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr
98, poz. 1071 ze zm.) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 oraz na podstawie

art. 32 ust. 1 pkt 1 i art. 33 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 ze
zm.), Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki decyzj¹ z dnia 14 sierp-
nia 2003 r. Nr WCC/386C/304/W/OWR/2003/TT zmieni³ swoj¹
decyzjê z dnia 30 pa�dziernika 1998 r. Nr WCC/386/304/U/OT-6/
98/JJ, zmienion¹ decyzjami: z dnia 28 marca 2001 r. Nr WCC/
386A/304/W/3/2001/ASA i z dnia 5 grudnia 2002 r. Nr WCC/
1386B/304/W/OWR/2002/HC, w sprawie prowadzenia dzia³al-
no�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a.

Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji

Energetyki
Urz¹d Regulacji Energetyki

Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy
z siedzib¹ we Wroc³awiu

Zastêpca Dyrektora
Jadwiga Gogolewska
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INFORMACJA

z dnia 14 sierpnia 2003 r.

o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
w sprawie zmiany koncesji dla Przedsiêbiorstwa ENMA Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹

z siedzib¹ w OZIMKU.


