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Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717) oraz na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i
Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i
Nr 130, poz. 1112), Rada Gminy Bierawa uchwala:

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
fragmentu Gminy Bierawa i przyjmuje ustalenia planu jako prze-
pisy gminne.

§ 2. Plan obejmuje obszar wyznaczony granic¹ So³ectwa
Brze�ce (zgodnie z ustaleniami okre�lonymi w uchwale Nr XXV/
251/2001 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 czerwca 2001 r. oraz

1540

Uchwa³a  Nr   X/62/2003
Rady Gminy Bierawa

z dnia  8 sierpnia 2003r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla So³ectwa Brze�ce.

Nr XXXVIII/334/2002 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 wrze�nia 2002 r.).
Granice terenu objêtego  opracowaniem okre�la rysunek planu
- za³¹cznik graficzny w skali 1:5000, stanowi¹cy integraln¹ czê�æ
uchwa³y.

§ 3. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y mowa jest o
ustaleniu okre�lonego przeznaczenia terenu, oznacza to zakaz
realizacji innego przeznaczenia terenu.

§ 4. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y mowa jest o:

1/planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia dotycz¹ce
obszaru okre�lonego § 2 niniejszej uchwa³y,

2/rysunku planu -  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
na mapie w skali 1:5000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y,
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3/przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy bran¿owe
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikaj¹ce z pra-
womocnych decyzji administracyjnych,

4/u¿ytkowaniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
ustalony w planie rodzaj u¿ytkowania terenów w obrêbie obsza-
ru wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi, któremu winny byæ
podporz¹dkowane inne rodzaje u¿ytkowania, okre�lone jako
dopuszczalne,

5/u¿ytkowaniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
ustalony w planie rodzaj u¿ytkowania, który uzupe³nia u¿ytkowa-
nie podstawowe lub mo¿e z nim wspó³istnieæ na warunkach
okre�lonych w planie,

6/terenach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ wy-
dzielone grunty pod drogi publiczne, wodne, urz¹dzenia i sieci
infrastruktury technicznej oraz wydzielone tereny us³ugowe o cha-
rakterze publicznym,

7/intensywno�ci zabudowy - rozumie siê przez to stosu-
nek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych
budynku do powierzchni dzia³ek.

8/inne nieuci¹¿liwe rodzaje dzia³alno�ci gospodarczej
nie zaliczane do dzia³alno�ci wytwórczej lub magazynowej -
nale¿y przyjmowaæ rodzaje dzia³alno�ci gospodarczej, nie po-
siadaj¹ce charakteru wytwórczego, przetwórczego lub magazy-
nowego oraz te rodzaje dzia³alno�ci gospodarczej, których funk-
cjonowanie nie narusza �rodowiska i warunków u¿ytkowych w
stosunku do otoczenia na skutek zanieczyszczenia powietrza, gleby,
wody, a tak¿e w wyniku ha³asu, wibracji lub promieniowania.

§ 5. Celem planu jest:

1/okre�lenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-
j¹cych tereny o ró¿nych funkcjach,

2/okre�lenie linii rozgraniczaj¹cych ulice, place oraz drogi
publiczne wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi, a tak¿e tereny
niezbêdne do wytyczenia �cie¿ek rowerowych,

3/okre�lenie terenów przeznaczonych dla realizacji celów
publicznych oraz linii rozgraniczaj¹cych te tereny,

4/okre�lenie zasad obs³ugi infrastruktury technicznej oraz
terenów przeznaczonych dla obs³ugi infrastruktury technicznej i
linii rozgraniczaj¹cych te tereny,

5/okre�lenie terenów podlegaj¹cych ochronie,
6/szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym

zakaz zabudowy, wynikaj¹ce z potrzeb ochrony �rodowiska przy-
rodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawid³owego gospo-
darowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i
le�nych.

§ 6. 1. Rozwi¹zania miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego fragmentu Gminy Bierawa (So³ectwo Brze�-
ce) s¹ regulowane ustaleniami tekstowymi, stanowi¹cymi tre�æ
niniejszej uchwa³y, które zawieraj¹ zakazy, nakazy a tak¿e zale-
cenia i warunki dopuszczenia odstêpstw od zakazów i nakazów
zwi¹zanych z przeznaczeniem terenu, wraz za³¹cznikami i rysun-
kiem planu bêd¹cym za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y.

2. Realizacja nowych obiektów, a tak¿e zmiana zagospo-
darowania i sposobu u¿ytkowania terenu i obiektów, nie mo¿e
naruszaæ:

a) praw w³a�cicieli, u¿ytkowników i w³adaj¹cych s¹siadu-
j¹cymi terenami,

b) aktualnie obowi¹zuj¹cych norm technicznych, sanitar-
nych i przeciwpo¿arowych,

c) wymagañ ochrony �rodowiska,
d) wymagañ ochrony konserwatorskiej (je�li teren podle-

ga takowej ochronie),
e) innych wymagañ, a w szczególno�ci zwi¹zanych z go-

spodark¹ wodn¹ i geologi¹.

§ 7. 1. Dla prawid³owego funkcjonowania obszaru objête-
go planem wyznaczono tereny dla realizacji dzia³añ publicznych,
finansowanych w ca³o�ci lub czê�ci z bud¿etu pañstwa lub mia-
sta.

2. Ustalenie ustêpu 1 nie narusza stanu istniej¹cych tere-
nów o funkcjach publicznych, co w szczególno�ci dotyczy dróg i
ulic o charakterze ponadlokalnym.

3. Terenami publicznymi,  przeznaczonymi do obs³ugi ko-
munikacyjnej terenu objêtego planem s¹:

a) tereny przeznaczone dla realizacji dróg i ulic:
- drogi g³ówne, oznaczenie KG,
- drogi  zbiorcze, oznaczenie KZ,
- drogi lokalne, oznaczenie KL,
- drogi dojazdowe, oznaczenie KD,
b) tereny przeznaczone dla realizacji �cie¿ek rowerowych

- w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych dróg i ulic oraz wzd³u¿ dróg
polnych.

4. Obs³ugê obszaru objêtego planem w zakresie komuni-
kacji wraz z zieleni¹ izolacyjn¹ stanowi¹ drogi g³ówne, oznaczo-
ne symbolem  KG, zbiorcze oznaczone symbolem KZ, lokalne
oznaczone symbolem KL oraz dojazdowe oznaczone symbo-
lem KD.

§ 8.1. Na terenie objêtym niniejszym planem wystêpuj¹
wydzielone strefy ochrony konserwatorskiej. Wyznaczenie stref
ochrony konserwatorskiej ma na celu ochronê, utrzymanie i za-
chowanie najwarto�ciowszych elementów i uk³adów zabytko-
wych oraz kulturowo-krajobrazowych. Nie wyklucza to wprowa-
dzenia nowej funkcji, nowej zabudowy lub modernizacji starej,
jednak¿e z zachowaniem wymogów konserwatorskich, w spo-
sób harmonijny i zgodny z zabytkowym charakterem s¹siedniej
zabudowy oraz krajobrazu.

Strefa A - �cis³ej ochrony konserwatorskiej - obejmuje
jedynie zabytkowy uk³ad urbanistyczny (ruralistyczny) pochodz¹-
cy z 1246 roku (wg oznaczenia na rysunku planu). Elementy
dawnego uk³adu przestrzennego zachowa³y siê tu w stanie nie-
znacznie zniekszta³conym, dziêki czemu stanowi¹ materialne
�wiadectwo historyczne. Nale¿y tu po³o¿yæ szczególny nacisk na
zachowanie historycznego uk³adu przestrzennego dróg, ulic,
placów, linii zabudowy, kompozycji wnêtrz urbanistycznych i zie-
leni. W strefie tej obowi¹zuje bezwzglêdny priorytet wymogów
konserwatorskich nad prowadzon¹ wspó³cze�nie dzia³alno�ci¹
inwestycyjn¹, gospodarcz¹ i us³ugow¹.

Na terenie strefy "A" wszystkie projekty wymagaj¹ce w
�wietle prawa budowlanego decyzji WZiZT nale¿y uzgodniæ i za-
twierdziæ u Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Strefa B - ochrony konserwatorskiej zachowanych ele-
mentów zabytkowych - obejmuje ochronê konserwatorsk¹ (wg
oznaczenia na rysunku planu):

- obiektów zabytkowych ujêtych w rejestrze zabytków, a
tak¿e ich otoczenia,

- obiektów zabytkowych wnioskowanych do objêcia ochro-
n¹ prawn¹ na podstawie wpisu do rejestru zabytków, a tak¿e ich
otoczenia,

- wiêkszo�æ obiektów o walorach kulturowych, objêtych
ochron¹ prawn¹ przepisami prawa miejscowego, a tak¿e ich
otoczenia,

- uk³adu budynków w bezpo�rednim s¹siedztwie ulic,
wchodz¹cych w sk³ad zabytkowych uk³adów ruralistycznych (uli-
ce okre�lone w strefie A - �cis³ej ochrony konserwatorskiej).

Powy¿sze podlega rygorom w zakresie utrzymania zasad-
niczych elementów rozplanowania istniej¹cej substancji zabyt-
kowej oraz dostosowania do niej charakteru i skali nowej zabu-
dowy.
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Na terenie strefy wszystkie projekty wymagaj¹ce w �wietle
prawa budowlanego decyzji WZiZT nale¿y uzgodniæ i zatwierdziæ
u Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Strefa E - strefa ochrony ekspozycji - obejmuje obszary
posiadaj¹ce charakterystyczne dla regionu cechy krajobrazowo-
widokowe (fragment uk³adu urbanistycznego, uk³adu zieleni itp.).
W strefie tej obowi¹zuje konieczno�æ wykonania studiów wido-
kowych w kierunku zgodnym z oznaczeniem graficznym na ry-
sunku planu. Zaleca siê tu ograniczenie wieszania i stawiania
reklam typu billboard, naruszaj¹cych odbiór estetyczny wyzna-
czonych obszarów widokowych.

Na terenie znajduj¹cym siê w obszarze widokowym strefy
wszystkie projekty wymagaj¹ce w �wietle prawa budowlanego
decyzji WZiZT nale¿y uzgodniæ i zatwierdziæ u Opolskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków.

2. Na terenie objêtym planem nie ma obiektów wpisanych
do rejestru zabytków.

3. Na terenie objêtym planem znajduj¹ siê obiekty o cha-
rakterze zabytkowym nie wpisane do rejestru zabytków. Lista tych
obiektów znajduje siê w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y,
stanowi¹cego jej integraln¹ czê�æ. Odno�nie tych obiektów za-
chodzi konieczno�æ uzgadniania wszelkich prac z nimi zwi¹za-
nych z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

4. Na terenie objêtym planem wyznaczono obiekty o warto-
�ciach kulturowych, reprezentuj¹ce walory regionalne. Lista tych
obiektów znajduje siê w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y,
stanowi¹cego jej integraln¹ czê�æ. Wszelkie zmiany remontowe
i   modernizacyjne obiektów z tej grupy, znajduj¹cych siê poza
strefami ochrony konserwatorskiej, bêd¹ opiniowane pod wzglê-
dem konserwatorskim przez organy  administracji lokalnej.

Przy opiniowaniu tych obiektów na szczeblu administracji
lokalnej nale¿y uwzglêdniæ nastêpuj¹ce zalecenia:

- zaleca siê zachowanie istniej¹cych spadków dachów (do-
puszcza siê do�wietlenie poddaszy w formie facjat i okien po³a-
ciowych), kszta³tu i podzia³u stolarki okiennej i drzwiowej, wystro-
ju architektonicznego obiektów oraz stosowanie tradycyjnych
materia³ów (kamieñ, drewno, dachówka, ceg³a klinkierowa nie
powinna byæ malowana),

- w wy¿szych obiektach dopuszcza siê zmiany parterów i
przystosowanie ich na potrzeby handlowo-us³ugowe. Projekto-
wane witryny powinny zachowywaæ podzia³y i osie pozosta³ej sto-
larki w obiekcie (chyba, ¿e materia³y �ród³owe dokumentuj¹ inny
wygl¹d parteru, a przebudowa  d¹¿y do powrotu do stanu pier-
wotnego).

W trakcie przebudów, remontów i modernizacji nale¿y d¹-
¿yæ do maksymalnego utrzymania warto�ciowych cech regional-
nych (urbanistycznych i architektonicznych).

5. Na terenie objêtym planem znajduj¹ siê uk³ady zieleni o
walorach zabytkowych, do których nale¿¹ lokalne uk³ady staro-
drzewu . Wszelkie prace z nimi zwi¹zane podlegaj¹ uzgodnieniu
z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

6. Gmina Bierawa nie wyró¿nia siê szczególnymi walorami
uk³adów zieleni parkowej i parkowo-pa³acowej - dominuj¹ tu lasy,
stanowi¹ce otulinê bioklimatyczn¹.

7. Przy ustalaniu warunków konserwatorskich nale¿y kie-
rowaæ siê nastêpuj¹cymi zasadami:

- utrwalenie dotychczasowej formy przestrzennej wsi w sy-
tuacji niewielkiego nawarstwienia w stosunku do formy pierwot-
nej,

- ochrona terenów przed niekontrolowan¹, pod wzglêdem
estetyki architektonicznej, zabudow¹ niedostosowan¹ do �rodo-
wiska kulturowego,

- wyeliminowanie czynników degraduj¹cych uk³ady hi-
storyczne jednostek osadniczych,

- adaptacja i modernizacja elementów zabudowy i krajo-
brazu do potrzeb wspó³czesnych,

- zagospodarowanie obiektów opuszczonych,
- rewaloryzacja warto�ci krajobrazowych, zachowanie i

adaptacja dawnych zagród ch³opskich i folwarków stanowi¹-
cych warto�ci historyczne i krajobrazowe,

- wyeksponowanie regionalnej odrêbno�ci terenu,
- ochrona historycznego uk³adu przestrzennego i komu-

nikacyjnego jednostek osadniczych,
- now¹ zabudowê projektowaæ indywidualnie o podwy¿-

szonych kryteriach dostosowania, maj¹c na uwadze dostoso-
wanie do otoczenia oraz zachowanie równowagi elementów
krajobrazu historycznego tego regionu.

§ 9. 1. Na terenie objêtym planem wystêpuj¹ obiekty uzna-
ne za pomniki przyrody, podlegaj¹ce ochronie prawnej.  Lista
tych obiektów znajduje siê w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa-
³y, stanowi¹cego jej integraln¹ czê�æ. Odno�nie tych obiektów
zaleca siê �cis³e przestrzeganie przepisów okre�laj¹cych spo-
sób ochrony pomników przyrody.

2. Adaptuje siê istniej¹c¹ zieleñ, zalecaj¹c regularne sto-
sowanie:

a) ciêæ pielêgnacyjnych - przyrodniczych w celu uzyska-
nia najlepszego stanu zdrowotnego zieleni,

b) ciêæ technicznych - nieprzyrodniczych w celu zlikwido-
wania zagro¿eñ dla ludzi i mienia (w energetyce i telekomuni-
kacji, w budownictwie, wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych).

3. W uzasadnionych przypadkach, ustala siê wymianê
istniej¹cych drzew, powoduj¹cych zacienienie, zagra¿aj¹cych
bezpieczeñstwu ludzi oraz zniszczeniu podziemnych urz¹dzeñ
technicznych a tak¿e przy pracach niwelacyjnych, na zieleñ o
wysokich walorach estetycznych, zimozielonych, odpornych na
wp³ywy zanieczyszczenia powietrza i gleby, gatunkowo odpo-
wiadaj¹cych warunkom siedliskowym terenu.

4. Ustala siê obowi¹zek zabezpieczenia zieleni na pla-
cach budów zgodnie z wymogami obowi¹zuj¹cych przepisów.

5. Nale¿y d¹¿yæ do zachowania fragmentów s³abo prze-
kszta³conych biocenoz ³¹kowych, zadrzewieñ o charakterze ³ê-
gowym i starorzeczy doliny Odry, która jest obszarem wêz³o-
wym i korytarzem ekologicznym o znaczeniu europejskim. Po-
nadto wprowadza siê obowi¹zek zachowania i ochrony wszyst-
kich chronionych gatunków ro�lin i zwierz¹t oraz cennych sie-
dlisk przyrodniczych.

6. Wprowadza siê konieczno�æ ochrony wszystkich ujêæ
wodnych - indywidualnych i zbiorowych. W obszarze ich stref
ochronnych nie mo¿na lokalizowaæ obiektów i urz¹dzeñ, powo-
duj¹cych zagro¿enie dla funkcjonowania i czysto�ci ujêæ wody.
Ustalenie stref ochronnych w oparciu o przepisy ustawy Prawo
wodne. Na rysunku planu naniesiona jest lokalizacja ujêcia
wody g³êbinowej wraz z orientacyjnym zarysem strefy ochrony
bezpo�redniej (granica jednostki terenowej WZ). Zagospoda-
rowanie terenów po³o¿onych w bezpo�rednim s¹siedztwie ujê-
cia zosta³o dostosowane do potrzeb wynikaj¹cych z decyzji o
ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia.

§ 10. W granicach okre�lonych w § 2 uchwa³y ustala siê
nastêpuj¹ce rodzaje przeznaczenia terenów:

- MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
                 nej (brutto),
- MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
                 nej i us³ugowej (brutto),
- UO - tereny us³ug o�wiaty (brutto)
- UH - tereny us³ug handlu (brutto)
- UT - tereny us³ug turystycznych (brutto)
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- US - tereny us³ug sportu (brutto)
- UI - tereny us³ug innych (brutto)
- U -  tereny us³ug ró¿nych (brutto)
- UR - tereny us³ug rzemios³a (brutto)
- RL - tereny lasów
- RLs              - tereny lasów
- RZ - tereny zieleni ³êgowej, ³¹ki, pastwiska
- W - tereny wód otwartych
- WZ - tereny ujêæ wody
- RP - tereny upraw ogrodniczych i produkcji rol

  nej bez mo¿liwo�ci zabudowy
- RPZ              - tereny produkcji zwierzêcej
- RO - tereny upraw ogrodniczych z mo¿liwo�ci¹
                             zabudowy

- KS - tereny urz¹dzeñ komunikacji samocho-
                             dowej
- IT - tereny obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury
                              technicznej
- KG - tereny dróg g³ównych
- KZ - tereny dróg zbiorczych
- KL - tereny dróg lokalnych
- KD - tereny dróg dojazdowych.

§ 11. W granicach okre�lonych w § 2 uchwa³y ustala siê
przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿-
nych funkcjach i zasadach zagospodarowania - zgodnie z ozna-
czeniami na rysunku planu:

symbol  Przeznaczenie terenu u¿ytkowanie 

podstawowe: adaptacja i projektowanie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej 
intensywno�ci; 
max. wys. zabudowy � 11m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu �cianki 
attykowej; 
dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 

MN Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (brutto) 

dopuszczalne: ulice dojazdowe i wewnêtrzne, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej 
obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹, budynki gospodarcze, gara¿e wolno stoj¹ce, parkingi 
max. wys. zabudowy: 
 �  dla bud. gospodarczych - 5m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu �cianki 
attykowej 
 �  dla gara¿y � 3,5m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu �cianki 
attykowej;  
dzia³alno�æ zwi¹zana z podstawowymi us³ugami bytowymi: handlu, gastronomii i nieuci¹¿liwego 
rzemios³a oraz inne nieuci¹¿liwe rodzaje dzia³alno�ci gospodarczej nie zaliczane do dzia³alno�ci 
wytwórczej lub magazynowej, prowadzone w obrêbie budynku mieszkalnego; 
zakaz budowy oddzielnych obiektów kubaturowych dla prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej i 
konieczno�æ zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrêbie 
inwestowanych dzia³ek; 
podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego  jednorodzinnego o 
niskiej intensywno�ci wraz z podstawowymi us³ugami bytowymi: drobne obiekty handlu, 
gastronomii i rzemios³a oraz inne nieuci¹¿liwe rodzaje dzia³alno�ci gospodarczej nie zaliczane do 
dzia³alno�ci wytwórczej lub magazynowej;  
max. wys. zabudowy � 11m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu �cianki 
attykowej; 
ustala siê konieczno�æ zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów w obrêbie 
inwestowanych dzia³ek; 
dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 

MNU 

 

Tereny mieszkaniowo � 
us³ugowe (brutto) o niskiej 
intensywno�ci zabudowy 

dopuszczalne: ulice dojazdowe i wewnêtrzne, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej 
obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹,  parkingi, budynki gospodarcze, gara¿e wolno stoj¹ce 
max. wys. zabudowy: 
 �  dla bud. gospodarczych - 5m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu �cianki 
attykowej 
 �  dla gara¿y � 3,5m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu �cianki attykowej 
podstawowe: obiekty handlu; 
dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 

UH tereny us³ug handlu (brutto) 

dopuszczalne: budynki mieszkaniowe jednorodzinne z uwarunkowaniami jak dla jednostek MNU, 
obiekty gastronomii i rzemios³a, kultury i rozrywki, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych 
oraz inne rodzaje dzia³alno�ci gospodarczej nie zaliczane do dzia³alno�ci wytwórczej lub 
magazynowej, urz¹dzenia towarzysz¹ce, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej obs³uguj¹ce 
funkcjê podstawow¹, ulice dojazdowe i wewnêtrzne, parkingi 
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Podstawowe: istniej¹ce obiekty us³ugowe pomagaj¹ce w organizowaniu i usprawnianiu ¿ycia gminy 

- adaptacja, zieleñ urz¹dzona, urz¹dzenia towarzysz¹ce; dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 
UI tereny us³ug innych (brutto) 

dopuszczalne: obiekty handlu, rzemios³a, kultury i rozrywki, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury 

technicznej obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹, ulice dojazdowe i wewnêtrzne, parkingi 

podstawowe: istniej¹ce szko³y i przedszkola - adaptacja, zieleñ urz¹dzona;  dodatkowe ustalenia  jak  
w  §12 

UO tereny us³ug o�wiaty (brutto) 

dopuszczalne: obiekty us³ug sportu i rekreacji, kultury, urz¹dzenia towarzysz¹ce, obiekty i 

urz¹dzenia infrastruktury technicznej obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹, ulice dojazdowe i 

wewnêtrzne, parkingi; w przypadku ca³kowitego zaniku funkcji podstawowej dopuszcza siê 
adaptacjê jednostki na cele administracyjno- centrotwórcze, jak w zapisie dla jednostek AUC. 

podstawowe: zajazdy i motele oraz pola namiotowe wraz z obs³uguj¹c¹ czê�ci¹ parkingow¹, 

infrastruktur¹ techniczn¹ i zapleczem socjalnym; 
dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 

UT tereny us³ug turystyki (brutto) 

dopuszczalne: zieleñ urz¹dzona, urz¹dzenia towarzysz¹ce, obiekty  

i urz¹dzenia infrastruktury  technicznej obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹, ma³a gastronomia, obiekty 
sportu i rekreacji, ulice dojazdowe i wewnêtrzne 

podstawowe: us³ugi sportu i rekreacji, boiska sportowe; 

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 
US 

 

tereny us³ug sportu (brutto) 

dopuszczalne: drobne obiekty handlu i gastronomii, kultury i rozrywki, place zabaw, obiekty i 

urz¹dzenia infrastruktury technicznej obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹, parkingi, zieleñ urz¹dzona;  
zakaz zabudowy kubaturowej, po³¹czonej trwale z gruntem - mo¿liwe zabudowania do 20m2 
powierzchni zabudowy stanowi¹ce elementy obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹, ulice dojazdowe i 

wewnêtrzne; w przypadku ca³kowitego zaniku funkcji sportowo-rekreacyjnej dopuszcza siê 
wprowadzenie zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej z uwarunkowaniami jak dla jednostek o zapisie 

MNU 

podstawowe: us³ugi ró¿ne, których uci¹¿liwo�ci nie wykrocz¹ poza granice jednostki terenowej;  

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 
U tereny us³ug ró¿nych (brutto)  

dopuszczalne: zieleñ urz¹dzona, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej obs³uguj¹ce funkcjê 

podstawow¹, ulice wewnêtrzne i dojazdowe, modernizacje i rozbudowa obiektów;  

potrzeby parkingowe dla samochodów osobowych i dostawczych zbilansowane w ramach 
zagospodarowanego obszaru; 
dopuszcza siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z uwarunkowaniami jak dla jednostek MNU 

podstawowe: gospodarka le�na RL tereny lasów, bez mo¿liwo�ci 

zabudowy 
dopuszczalne: funkcje rekreacyjne, urz¹dzenia towarzysz¹ce 

podstawowe: uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo, bez mo¿liwo�ci zabudowy - dopuszcza siê 

zabudowê gospodarsko-inwentarsk¹; 

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 

RP tereny upraw ogrodniczych i 

produkcji rolnej, bez mo¿liwo�ci 

zabudowy  

dopuszczalne: drogi dojazdowe do pól, zadrzewienia i zakrzewienia �ródpolne, urz¹dzenia 

infrastruktury technicznej,  
dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ uzupe³niaj¹cych tj. gospodarstwo rolne, hodowlane, 

ujêcia wody pitnej w przypadku braku technicznych mo¿liwo�ci ich lokalizacji poza obszarem 
funkcjonalnym.  

Ewentualne inwestycje winny byæ wyposa¿one w infrastrukturê zapobiegaj¹c¹ degradacj¹ 

�rodowiska. Lokalizacja obiektów mog¹cych pogorszyæ stan �rodowiska podlega procedurze 
oddzia³ywania na �rodowisko i uzgodnieñ z w³a�ciwymi organami administracyjnymi i sanitarnymi. 

W ramach u¿ytkowania terenu d¹¿yæ do zachowania i wzbogacenia struktur ekologicznych 

(zakrzewienia i zadrzewienia).   
 

RZ tereny ³¹k i pastwisk, zieleñ 

³êgowa bez mo¿liwo�ci 

zabudowy 

podstawowe: tereny otwarte ³¹k i pastwisk, zieleñ ³êgowa 

  dopuszczalne:  zmiana ukszta³towania terenu, urz¹dzenia uzupe³niaj¹ce, obiekty i urz¹dzenia 
infrastruktury technicznej; 

wszelkie inwestycje zwi¹zane z u¿ytkowaniem dopuszczalnym mog¹ byæ realizowane pod 

warunkiem wcze�niejszego uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody 
lub bieg³ego z zakresu ochrony przyrody. 

 

podstawowe: tereny chowu i hodowli zwierz¹t - adaptacja; strefa uci¹¿liwo�ci zamkniêta w 
granicach inwestowanych dzia³ek; 
dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 

RPZ tereny produkcji zwierzêcej 

dopuszczalne: remonty i przebudowa obiektów, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej 
obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹, potrzeby parkingowe dla samochodów osobowych i dostawczych 
zbilansowane w ramach zagospodarowanego obszaru, ulice dojazdowe i wewnêtrzne;  w przypadku 
ca³kowitego zaniku funkcji podstawowejej dopuszcza siê wprowadzenie zabudowy mieszkaniowo-
us³ugowej z uwarunkowaniami jak dla jednostek o zapisie MNU 
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Podstawowe: produkcja ogrodnicza - adaptacja; dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 RO 

 

tereny upraw ogrodniczych z 
dopuszczeniem zabudowy 

Dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa, handel detaliczny produktami ogrodniczymi, produkcja 
szkó³karska, uprawy warzyw, specjalnych ro�lin ogrodniczych, uprawy rolne, urz¹dzenia 
towarzysz¹ce, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹, 
parkingi, ulice dojazdowe i wewnêtrzne 
Podstawowe: zbiorniki wodne - adaptacja, projektowane stawy  W 

 

tereny wód otwartych 

Dopuszczalne: obiekty obs³uguj¹ce, niewielkie (do 35m2) kubatury nietrwale zwi¹zane z gruntem, 
zagospodarowanie w celach sportowych  
i rekreacyjnych ulice dojazdowe i wewnêtrzne, parkingi 
Podstawowe: tereny obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej  
( obiekty elektro-energetyczne, wodno-kanalizacyjne, itp.) 

IT tereny obiektów i urz¹dzeñ 
infrastruktury technicznej  
(brutto) 

Dopuszczalne:  remonty i przebudowy, zieleñ zorganizowana, tereny rekreacyjno-sportowe bez 
zabudowy kubaturowej, ulice dojazdowe i wewnêtrzne 
Podstawowe: tereny ujêæ wody na Odrze. Wymagana strefa bezpo�rednia i po�rednia ujêæ wody. B1 WZ tereny ujêcia wód 

Dopuszczalne: obiekty obs³uguj¹ce, modernizacje; 
wymagana strefa po�rednia i bezpo�rednia wokó³ ujêæ wody 

Podstawowe: parkingi, stacje paliw wraz z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi B2 KS tereny urz¹dzeñ komunikacji 
samochodowej 

Dopuszczalne: drobny handel i gastronomia, urz¹dzenia towarzysz¹ce, ulice dojazdowe i 
wewnêtrzne  

Podstawowe: teren urz¹dzeñ komunikacji samochodowej, warsztaty naprawcze; zakaz budowy stacji 
paliw, lakierni oraz obiektów kubaturowych o powierzchni zabudowy powy¿ej 20m2; 
dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 

B3 KS tereny urz¹dzeñ komunikacji 
samochodowej       (brutto)  

Dopuszczalne: drobny handel i gastronomia, urz¹dzenia towarzysz¹ce, ulice dojazdowe i 
wewnêtrzne  
Podstawowe: gospodarka le�na  B4 RLs tereny lasów, bez mo¿liwo�ci 

zabudowy 
Dopuszczalne: funkcje rekreacyjne, urz¹dzenia towarzysz¹ce; przygotowanie i uporz¹dkowanie 
terenu dla funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych 
Podstawowe: us³ugi handlu, parkingi, stacje paliw wraz z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi B5       

UH, KS 

tereny us³ug handlu i urz¹dzeñ 
komunikacji samochodowej 
(brutto) 

Dopuszczalne: obiekty gastronomii i rzemios³a, oraz inne rodzaje dzia³alno�ci gospodarczej nie 
zaliczane do dzia³alno�ci wytwórczej, urz¹dzenia towarzysz¹ce, obiekty i urz¹dzenia infrastruktury 
technicznej obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹, ulice dojazdowe i wewnêtrzne; konieczne zachowanie 
strefy izolacyjnej 15m w granicach z jednostkami o zapisie MNU 
Podstawowe: us³ugi handlu i rzemios³a - adaptacja B6       

UH, UR 

tereny us³ug handlu i rzemios³a 
(brutto) 

Dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa towarzysz¹ca, obiekty gastronomii, kultury i rozrywki, 
obiekty infrastruktury technicznej obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹, remonty, przebudowy i 
rozbudowy, ulice dojazdowe i wewnêtrzne, parkingi 
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Klasa ulicy Symbol Przeznaczenie terenu Szeroko�æ w liniach 

rozgraniczaj¹cych 

KG 

 

KG1/2 Odcinek drogi g³ównej (droga wojewódzka nr 408); w 

pierwszym etapie dostosowania drogi do podanej klasy 

nale¿y uzyskaæ nastêpuj¹ce minimalne jej parametry: 

szeroko�æ jezdni � 7,0 m, szeroko�æ poboczy utwardzonych 

� 2x2,0 m, szeroko�æ korony � 12,5 m, typ nawierzchni� 

KR5; 

w liniach rozgraniczaj¹cych drogê nale¿y wyznaczyæ pas 

terenu pod �cie¿kê rowerow¹   

35m 

minimalna odleg³o�æ 

projektowanej zabudowy 

mieszkaniowej od krawêdzi 

jezdni 20m 

KZ K10Z1/2 Projektowana ulica zbiorcza 25m 

 K11Z1/2 Ulica zbiorcza � w miejscu istniej¹cej drogi 25m 

Minimalna odleg³o�æ projektowanej zabudowy od krawêdzi jezdni: 

- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku wystêpowania pojedynczych zabudowañ - 15m  

- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bli¿ej ni¿ 8m  

- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bli¿ej ni¿ 10m 

KL (B)K20L1/2 Ulica lokalna � w miejscu istniej¹cej drogi 12m 

 (B)K21L1/2 Ulica lokalna � w miejscu istniej¹cej drogi 12m 

 (B)K22L1/2 Ulica lokalna � w miejscu istniej¹cej drogi 12m � w strefie terenu 

przeznaczonego pod 

zabudowê; 

15m � poza terenem 

przeznaczonym pod zabudowê 

 (B)K23L1/2 Ulica lokalna � w miejscu istniej¹cej drogi 15m 

 (B)K24L1/2 Ulica lokalna � w miejscu istniej¹cej drogi 15m 

Minimalna odleg³o�æ projektowanej zabudowy od krawêdzi jezdni: 

- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku wystêpowania pojedynczych zabudowañ - 10m  

- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bli¿ej ni¿ 5m  

- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bli¿ej ni¿ 7m 

KD (B)K40D1/2 Ulica dojazdowa � w miejscu istniej¹cej drogi 10m 

 (B)K41D1/2 Ulica dojazdowa � w miejscu istniej¹cej drogi 15m 

 (B)K42D1/2 Ulica dojazdowa � w miejscu istniej¹cej drogi 10m 

Minimalna odleg³o�æ projektowanej zabudowy od krawêdzi jezdni: 

- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku wystêpowania pojedynczych zabudowañ - 8m  

- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bli¿ej ni¿ 4m  

- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bli¿ej ni¿ 5m 
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- w przypadku ulic i dróg adaptowanych linie rozgranicza-
j¹ce o odpowiedniej szeroko�ci prowadzone s¹ zawsze syme-
trycznie w stosunku do osi istniej¹cego �ladu jezdni

- w przypadku ulic i dróg projektowanych o� jezdni nale¿y
prowadziæ zgodnie z osi¹ linii rozgraniczaj¹cych

- niektóre drogi i ulice posiadaj¹ lokalne przewê¿enia
(zgodnie z rysunkiem planu), co wynika z istniej¹cego zagospo-
darowania terenu - przewê¿enia te nie powoduj¹ utrudnienia
we w³a�ciwym przeprowadzeniu korony jezdni

- w liniach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic dopuszcza siê
mo¿liwo�æ wystêpowania istniej¹cych ogrodzeñ dzia³ek oraz
obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej

- w liniach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic dopuszcza siê
równie¿ mo¿liwo�æ stawiania nowych ogrodzeñ, jednak tylko w
przypadku uzupe³nienia przerw w linii ogrodzeñ istniej¹cych.

§ 12. Na terenach, o których mowa w § 11, ustala siê
nastêpuj¹ce lokalne warunki i zasady:

1. Adaptuje siê istniej¹ce obiekty w dobrym stanie tech-
nicznym oraz uzasadnione zobowi¹zania lokalizacyjne, które
spe³niaj¹ wymogi w zakresie warunków technicznych na pod-
stawie przepisów szczególnych.

2. Zmiany adaptowanego obiektu musz¹ uwzglêdniaæ
odleg³o�ci od s¹siednich budynków, okre�lone w przepisach
prawa budowlanego, dotycz¹ce ochrony przeciwpo¿arowej i
warunków o�wietleniowych.

3. Adaptuje siê przebiegi istniej¹cej infrastruktury komu-
nalnej z mo¿liwo�ci¹ wprowadzenia korekt i przek³adek w³a-
snym kosztem i staraniem na warunkach uzgodnionych z w³a-
�cicielami sieci i urz¹dzeñ.

4. Umo¿liwia siê podzia³, scalanie oraz wtórny podzia³ dzia-
³ek budowlanych:

- zgodnie z liniami podzia³u na dzia³ki budowlane,
- prostopadle lub równolegle do linii rozgraniczaj¹cych

jednostki terenowe lub do linii istniej¹cego podzia³u w³asno-
�ciowego,

- w inny sposób, w przypadku sporz¹dzania planu realiza-
cyjnego dla wiêkszego za³o¿enia (np. osiedla domów jednoro-
dzinnych).

5. Linie zabudowy i odleg³o�ci projektowanych  obiektów
od granic dzia³ek zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami Prawa
budowlanego i z uwzglêdnieniem zapisu w pkt. 2.

6. Wymienione w pkt. 5 odleg³o�ci priorytetowo dostoso-
waæ do warunków podanych w zasadach zagospodarowania i
obs³ugi dla elementów obs³ugi komunikacyjnej i infrastruktury
technicznej, z zachowaniem zasad i warunków okre�lonych w
przepisach szczególnych (minimalna odleg³o�æ od krawêdzi
jezdni, strefy ochronne sieci itp.).

7. Nowo projektowane oraz rozbudowywane obiekty ku-
baturowe musz¹ nawi¹zywaæ skal¹ i usytuowaniem na dzia³ce
(w przypadku dachów wielospadowych - kierunki kalenic) do
obiektów bezpo�rednio s¹siaduj¹cych z planowan¹ inwesty-
cj¹. W zakresie projektowanych uzupe³nieñ zabudowy nale¿y
dostosowaæ siê do istniej¹cej zabudowy, zachowuj¹c tê sam¹
wysoko�æ obiektu i charakter dachu oraz utrzymuj¹c istniej¹ce
linie zabudowy.

8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê odstêp-
stwa od zasad wymienionych w pkt.7, jednak odstêpstwa te
nale¿y uzgodniæ z architektem miejskim.

9. Na terenach oznaczonych na rysunku planu jako tereny
zorganizowanej dzia³alno�ci inwestycyjnej, przed przyst¹pie-
niem do realizacji przedsiêwziêæ budowlanych nale¿y:

- w przypadku nieczytelnego lub nieekonomicznego po-
dzia³u w³asno�ciowego (np. dzia³ki zbyt w¹skie i d³ugie lub brak
w³asno�ci wydzielonej pod obs³ugê komunikacyjn¹ -  przepro-
wadziæ scalenie dzia³ek i nastêpnie wtórny ich podzia³, wg przy-

gotowanego i uzgodnionego szczegó³owego projektu zagospo-
darowania, uwzglêdniaj¹cego podstawowe potrzeby zwi¹zane
z obs³ug¹ terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo-us³ugo-
wych,

- w przypadku czytelnego podzia³u w³asno�ciowego - przy-
gotowaæ i uzgodniæ szczegó³owy projekt zagospodarowania,
uwzglêdniaj¹cy podstawowe potrzeby zwi¹zane z obs³ug¹ tere-
nów mieszkaniowych i mieszkaniowo-us³ugowych.

10. Dla jednostek, przez które przebiegaj¹ g³ówne prze-
wody sieciowe infrastruktury technicznej (wg rysunku planu),
ustala siê konieczno�æ przeprowadzenia szczegó³owych uzgod-
nieñ z ich dysponentami ze wzglêdu na wymagan¹ strefê ochron-
n¹ tych sieci.

11. Na rysunku planu niektóre jednostki znajduj¹ siê w
strefie zalewowej rzeki Odry. Szczegó³owe zasady u¿ytkowania i
zagospodarowania terenów zagro¿onych powodzi¹ zawarto w
pkt. 12, 13 i 14 niniejszego paragrafu.

12. W planie zagospodarowania wyznacza siê strefê zale-
wów powodziowych - na obszarze strefy ustala siê nastêpuj¹ce
zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu:

- kierunkowa zmiana struktury u¿ytkowania gruntów rol-
nych, polegaj¹ca na wprowadzeniu u¿ytków zielonych i zadrze-
wieñ (pojedynczych i kêpowych), wzmacniaj¹cych funkcjê eko-
logiczn¹ terenu, nie powoduj¹cych ograniczenia przepustowo-
�ci doliny,

- przeprowadzenie renaturyzacji �rodowiska przyrodnicze-
go doliny Odry w drodze przywrócenia terenów naturalnych,
zwiêkszaj¹cych retencjê i opó�niaj¹cych sp³yw powierzchniowy,
tj. ³¹k podmok³ych, trzcinowisk, starorzeczy oraz lokalnej przebu-
dowy istniej¹cego drzewostanu na drzewostany ³êgowe,

- ochrona naturalnych biotopów charakterystycznych dla
terenów podmok³ych (starorzecza, szuwarowiska, trzcinowiska,
tereny bagienne i pobagienne),

- ograniczenie prac ziemnych i wodno-melioracyjnych,
zmieniaj¹cych lokalne warunki gruntowo-wodne,

- zakaz wprowadzania jakiejkolwiek zabudowy nie zwi¹za-
nej z funkcj¹ ochrony przeciwpowodziowej, obs³ug¹ ¿eglugi i
energetyki oraz turystyki wodnej w pasie miêdzywala; w przy-
padku zaistnienia potrzeby przeprowadzenia prac inwestycyj-
nych na tym obszarze, wymagaj¹cych decyzji o warunkach za-
budowy i zagospodarowania terenu, ich realizacja wymaga
uzgodnienia z Dyrektorem Regionalnego Zarz¹du Gospodarki
Wodnej i uzyskania ewentualnej decyzji, zwalniaj¹cej od zakazu
zabudowy,

- stopniowa likwidacja istniej¹cej rozproszonej zabudowy
mieszkaniowej,

- na terenie strefy dopuszcza siê ograniczon¹ zmianê
ukszta³towania powierzchni terenu, s³u¿¹c¹ zwiêkszaniu po-
wierzchni retencyjnych otwartych akwenów wodnych (wykorzy-
stuj¹cych lokalne eksploatacje kruszywa naturalnego).

13. W planie zagospodarowania wyznacza siê strefê za-
gro¿enia powodziowego - na obszarze strefy ustala siê nastê-
puj¹ce zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu:

- stopniowa przebudowa i zmiana struktury u¿ytkowania
gruntów ornych w kierunku upraw mniej podatnych na straty i
zagro¿enia powodziowe, z preferencj¹ dla u¿ytków zielonych i
upraw sadowniczych,

- renaturyzacja �rodowiska przyrodniczego terenów po³o-
¿onych na zawalu doliny Odry w drodze przywrócenia charakte-
rystycznych biotopów ³¹kowych, trzcinowisk, starorzeczy i pozo-
sta³o�ci torfowisk,

- ochrona naturalnych terenów charakterystycznych dla
dolinnych terenów podmok³ych (starorzecza, szuwarowiska, trzci-
nowiska, tereny bagienne i pobagienne), po³o¿onych na tere-
nach zawala,
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- zaleca siê ograniczenie prac zmieniaj¹cych lokalne wa-
runki gruntowo-wodne, w tym ograniczenie regulacji cieków wod-
nych na terenach otwartych oraz zawê¿ania ich przekrojów po-
przez zabudowê u¿ytkow¹,

- zakazuje siê prowadzenia robót inwestycyjnych w strefie
50m od stopy wa³ów, z wyj¹tkiem robót zwi¹zanych z regulacj¹ i
utrzymaniem wód,

- obszar strefy stanowi obszar zwiêkszonego ryzyka inwe-
stycyjnego i mo¿e byæ dopuszczony do zainwestowania wy³¹cz-
nie po poinformowaniu inwestora i na jego wy³¹czn¹ odpowie-
dzialno�æ oraz po opracowaniu planów ewakuacji obiektów w
czasie powodzi,

- wydanie decyzji WZiZT oraz o pozwoleniu na budowê dla
planowanej inwestycji bêdzie ka¿dorazowo rozpatrywane w try-
bie indywidualnym; organ upowa¿niony do sporz¹dzania w/w
decyzji ma prawo - w uzasadnionych przypadkach - do negatyw-
nego rozpatrzenia wniosku o ich wydanie lub skierowaæ wniosek
o uzgodnienie inwestycji do Dyrektora Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej,

- nie zaleca siê lokalizacji przemys³u i sk³adów, w szczegól-
no�ci mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko oraz zwi¹-
zanych ze sk³adowaniem materia³ów, surowców i produktów, w
szczególno�ci substancji toksycznych i niebezpiecznych dla �ro-
dowiska,

- zaleca siê d¹¿enie do likwidacji bezodp³ywowych zbiorni-
ków �ciekowych i budowê systemów kanalizacji zbiorczej,

- nie zaleca siê lokalizacji cmentarzy, budowy wysypisk i
urz¹dzeñ utylizacji zanieczyszczeñ,

- na terenie strefy dopuszcza siê ograniczon¹ zmianê
ukszta³towania powierzchni terenu, s³u¿¹c¹ zwiêkszaniu po-
wierzchni retencyjnych otwartych akwenów wodnych (wykorzystu-
j¹cych lokalne eksploatacje kruszywa naturalnego).

14. Na terenach zalewowych i zagro¿onych powodzi¹ do-
puszcza siê budowê wa³ów przeciwpowodziowych w obrêbie
ka¿dej jednostki terenowej. Przebieg projektowanych wa³ów na-
niesiono na rysunku planu. Przy okre�laniu szczegó³owego za-
gospodarowania terenu nale¿y uwzglêdniæ konieczno�æ pozo-
stawienia strefy wolnej od dzia³añ inwestycyjnych na szeroko�æ
min. 50m od stopy wa³ów.

W miejscach przebiegu obwa³owanego koryta rzeki wpro-
wadza siê zakaz wykonywania wszelkich obiektów budowlanych
(obiektów kubaturowych, studni, rowów, do³ów) w odleg³o�ci
mniejszej ni¿ 50m od stopy skarpy.

Wzd³u¿ rzeki Odry wprowadza siê zakaz dzia³alno�ci inwe-
stycyjnej w pasie szeroko�ci 20m od góry skarpy, a na pozosta-
³ych ciekach 5m, za wyj¹tkiem robót regulacyjnych i zwi¹zanych z
utrzymaniem koryta.

15. Okre�la siê konieczno�æ przestrzegania przepisów,
dotycz¹cych dopuszczalnych poziomów ha³asu w �rodowisku, w
obrêbie wszystkich jednostek terenowych, których te przepisy
dotycz¹.

16. W granicach terenu objêtego planem, w bezpo�red-
nim s¹siedztwie rzeki Odry, naniesiono na za³¹cznik graficzny
orientacyjny przebieg projektowanego kana³u Odra-Dunaj. Ze
wzglêdu na zapotrzebowanie terenowe takiego obiektu zazna-
czono pas szeroko�ci 150m. Jednak ze wzglêdu na fakt, ¿e do-
k³adny przebieg kana³u nie zosta³ jeszcze ustalony, nie wyznacza
siê dla niego linii rozgraniczaj¹cych, a jedynie zaznacza plano-
wan¹ lokalizacjê. Jest ona poprowadzona w sposób nie naru-
szaj¹cy terenów przeznaczonych pod trwa³e inwestycje. W przy-
padku ewentualnych inwestycji lokalizowanych w pobli¿u plano-
wanego przebiegu kana³u, nale¿y je uzgodniæ z w³a�ciwym Za-
rz¹dem Gospodarki Wodnej.

17. W przypadku terenów przeznaczonych pod zabudowê
mieszkaniow¹, s¹siaduj¹cych bezpo�rednio z obszarami o zna-
cz¹cych warto�ciach przyrodniczych, okre�la siê konieczno�æ za-
chowania mo¿liwie szerokiej strefy ekotonowej (granica ekosys-

temów le�nych z ekosystemem ³¹k, pól, pastwisk, wód, itp.),
charakteryzuj¹cej siê szczególnie wysokim stopniem ró¿no-
rodno�ci biologicznej, pozostawionej w dotychczasowym u¿yt-
kowaniu (bez mo¿liwo�ci zabudowy).

§ 13. Obs³ugê obszaru objêtego planem w zakresie in-
frastruktury technicznej ustala siê nastêpuj¹co:

1. Na terenie objêtym planem adaptuje siê istniej¹ce
sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej naziemnej i pod-
ziemnej, obs³uguj¹cej przedmiotowy teren i tereny s¹siednie.
Zapewnia siê mo¿liwo�æ dokonywania ich remontów i przebu-
dowy.

2. Na terenie So³ectwa zabezpiecza siê mo¿liwo�æ prze-
prowadzania obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w
obrêbie linii rozgraniczaj¹cych drogi, ulice oraz innych jedno-
stek terenowych.

3. Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu gru-
powego "Stare Ko�le", z mo¿liwo�ci¹ jego rozbudowy dla no-
wych terenów rozwojowych. Ujêcie wody dla wodoci¹gu stano-
wi¹ dwie studnie g³êbinowe - zasadnicza i awaryjna.

Przed przy³¹czeniem siê do sieci wodoci¹gowej wyma-
gane jest uzyskanie od jej w³a�ciciela warunków przy³¹czenia
oraz pó�niejsze ich spe³nienie.

4. Na terenie So³ectwa nie istnieje odpowiednio zorgani-
zowany system odprowadzania �cieków. Proponuje siê budo-
wê i rozwój systemu kanalizacyjnego, który zgodnie z wcze-
�niejszymi koncepcjami powinien byæ oparty na szkielecie uk³a-
du kolektorów sanitarnych i przepompowni, odprowadzaj¹cych
�cieki do Miejskiej Oczyszczalni �cieków  w Kêdzierzynie-Ko�-
lu, a wody deszczowe do cieków wodnych. Do czasu realizacji
i uruchomienia systemu kanalizacji ustala siê ¿e:

- w celu odprowadzania �cieków gospodarczo-bytowych
nale¿y stosowaæ szczelne zbiorniki bezodp³ywowe do groma-
dzenia nieczysto�ci lub lokalne urz¹dzenia biologicznego ich
oczyszczania,

- w celu odprowadzenia wód deszczowych nale¿y prze-
prowadziæ kryte kana³y do najbli¿szych cieków, potoków; do-
puszcza siê zagospodarowanie tych wód w granicy inwesto-
wanego terenu; �cieki opadowe nale¿y odprowadzaæ do od-
biorników (cieków powierzchniowych lub gruntu) po uprzed-
nim ich oczyszczeniu w stopniu wymaganym obowi¹zuj¹cymi
przepisami szczegó³owymi.

Przed przyst¹pieniem do dzia³añ inwestycyjnych nale¿y
uzyskaæ uzgodnienia i warunki dla odprowadzania �cieków i
wód od w³a�ciwego organu uzgadniaj¹cego.

5. Ustala siê zaopatrzenie obiektów i terenu w energiê
elektryczn¹ z istniej¹cego i projektowanego uk³adu linii napo-
wietrznych i kablowych oraz stacji transformatorowych, na wa-
runkach okre�lonych przez gestora sieci.

Przed przyst¹pieniem do dzia³añ inwestycyjnych nale¿y
uzyskaæ warunki przy³¹czenia do sieci energetycznej. Nale¿y w
szczególno�ci uzyskaæ informacjê na temat wielko�ci  stref
ochronnych od linii energetycznych oraz bezwzglêdnie siê do
nich dostosowaæ.

6. Na terenie So³ectwa nie istnieje system sieciowego
zaopatrzenia w gaz. Mieszkañcy korzystaj¹ z gazu dostarczane-
go butlami. Ewentualne zaopatrzenie So³ectwa w gaz sieciowy
uzale¿nione jest od Zak³adu Gazowniczego w Opolu. Obecnie
znaczne rozproszenie mieszkañców ca³ej Gminy Bierawa oraz
wysokie koszty gazyfikacji powoduj¹, ¿e nie planuje siê ¿ad-
nych inwestycji w tym zakresie.

7. Ustala siê zaopatrzenie w ciep³o mieszkañców So³ec-
twa dla przygotowania ciep³ej wody i dla celów grzewczych po-
przez wykorzystanie alternatywnie:

- istniej¹cej sieci energetycznej
- zastosowanie lokalnych, proekologicznych urz¹dzeñ cie-

p³owniczych.
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Zaleca siê wymianê lub usprawnienie obecnie stosowa-
nych, indywidualnych systemów ogrzewania wêglowego w celu
zmniejszenia emisji substancji szkodliwych dla �rodowiska.

8. W Gminie Bierawa dzia³a w³a�ciwie zorganizowany sys-
tem odprowadzania odpadów komunalnych. Gmina dysponuje
du¿ym, nowoczesnym, posiadaj¹cym du¿e rezerwy sk³adowi-
skiem odpadów, posiadaj¹cym system zabezpieczeñ technicz-
nych, chroni¹cych �rodowisko przed zagro¿eniami. Gospodar-
kê odpadami nale¿y prowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami szczegó³owymi.

9. System telekomunikacyjny w Gminie Bierawa rozwija
siê w sposób zadowalaj¹cy. Indywidualne mo¿liwo�ci przy³¹-
czenia siê do sieci uzale¿nione s¹ od rezerw technicznych ope-
ratora i bezpo�rednio z nim uzgadniane.

§ 14. 1. Ustalenia niniejszego planu s¹ zgodne z general-
nymi zasadami zagospodarowania terenu zapisanymi w "Stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Bierawa".

§ 15. 1. Na obszarze planu stawkê procentow¹ do okre-
�lenia wymiaru jednorazowej op³aty wzrostu warto�ci nierucho-
mo�ci (o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy z
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala siê w wy-
miarze 30%.

2. W odniesieniu do gruntów bêd¹cych w³asno�ci¹ gminy
jednorazowa op³ata w przypadku zbycia nieruchomo�ci nie bê-
dzie pobierana.

§ 16. 1. Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y trac¹
moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Bierawa i jego zmian zawarte w
uchwa³ach:

- uchwa³a Nr XVII/155/2000 Rady Gminy Bierawa z dnia
18 sierpnia  2000 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 57 poz. 311 )

- uchwa³a Nr IX/65/99 Rady Gminy Bierawa z dnia 7 lipca
1999 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 32 poz. 197 )

- uchwa³a Nr XXXII/232/97 Rady Gminy Bierawa z dnia 11
grudnia 1997r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 1998r. Nr 3 poz. 9 )

- uchwa³a Nr VI/39/94 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 grud-
nia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 28 poz. 243 )

§ 17. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i na tablicy Urzêdu Gminy Biera-
wa.

§ 18. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Bierawa.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew ¯muda

 Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr  X/62/2003

Rady Gminy Bierawa
z dnia 8 sierpnia 2003r.

§ 1. WYKAZ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Ochrona wg § 8 pkt 3 nn. uchwa³y

ulica numer typ datowanie

Gliwicka kaplica murowana z ceg³y i

otynkowana

bez cech stylowych, orientowana z 1817 r.

§ 2. WYKAZ OBIEKTÓW O WARTO�CIACH KULTURO-
WYCH

Ochrona wg § 8 pkt 4 nn. uchwa³y

ulica numer Typ datowanie uwagi

Gliwicka 17 Dom murowany,  XIX wiek

Gliwicka 21 Dom murowany, prze³om XIX i XX wieku

Gliwicka 22 Dom murowany, prze³om XIX i XX wieku

Gliwicka 23 Dom murowany,  prze³om XIX i XX wieku

Gliwicka 28 Dom murowany,  prze³om XIX i XX wieku

Gliwicka 33 Dom murowany, 1931 r.

Gliwicka 36 Dom murowany,  XIX wiek

Gliwicka 41 dawny Zajazd murowany, 1810 r. przebudowany

w 1890 i 1911 r.

Nowa 1 Dom murowany, XX wiek

Nowa 17 Dom murowany, XIX wiek

Nowa 23 dom murowany, pocz. XX wieku

Nowa 24 dom murowany, pocz. XX wieku

Nowa 25 dom murowany, XIX, XX wieku

Nowa 28 dom murowany, XIX, XX wieku

Nowa 40 dom murowany, XIX, XX wieku

§ 3. WYKAZ OBIEKTÓW PRAWNIE UZNANYCH ZA PO-
MNIKI PRZYRODY

Ochrona wg § 9 pkt.1 nn. uchwa³y
· Drzewa posiadaj¹ce status prawny jako pomniki przyrody:

1. Dwa dêby szypu³kowe (Quercus robur) na wale przeciwpo-
wodziowym wpisane do rejestru woj. opolskiego pod nr 224

2. Jeden d¹b szypu³kowy (Quercus robur) 150m od drogi Kê-
dzierzyn-Brze�ce wpisane do rejestru woj. opolskiego pod nr 234

3. Trzy dêby szypu³kowe (Quercus robur) na wale przeciw-
powodziowym obecnie stanowiacym miedzê wpisane do reje-
stru woj. opolskiego pod nr 146
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Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806,  2003 r. N 80, poz. 717)- Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W Statucie Gminy Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego
Nr 22, poz. 538 ), stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr V/34/2003
Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Gogolin, za³¹cznik nr 2 do Statutu
Gminy Gogolin otrzymuje brzmienie, jak w za³¹czniku do niniej-
szej uchwa³y.

§ 2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gogolinie

Stanis³aw Kurzeja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z pó�n. zm. ) oraz art.  17 ust. 2,3 i 3a ustawy z dnia
7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 z pó�n. zm.)-   Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala,
co nastêpuje:

§ 1. 1. W § 3 ust. 1 kwotê "34 z³" zastêpuje siê kwot¹ "42 z³".
2. W § 3 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
"Odp³atno�æ ponoszona przez drugie dziecko w rodzinie

wynosi 50 % odp³atno�ci, o której mowa w ust. 1. Trzecie i ka¿de
nastêpne dziecko zwalnia siê z odp³atno�ci."
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Uchwa³a Nr  XI / 74 /03
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

 z dnia  10 wrze�nia 2003 r.

w sprawie  zmiany uchwa³y Nr XXVII/173/01 z dnia 31 marca 2001 r. w sprawie odp³atno�ci za dowo¿enie
dzieci do szkó³ podstawowych i gimnazjum.

§2. W § 4 s³owa "za po�rednictwem opiekuna dowo¿¹ce-
go dzieci" zastêpuje siê s³owami: "bezpo�rednio do kasy Urzê-
du Miasta i Gminy w Dobrodzieniu za po�rednictwem Zespo³u
Ekonomiczno - Administracyjnego Szkó³ i Przedszkoli w Dobro-
dzieniu".

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Joachim Kiwic
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Uchwa³a Nr XII/76/2003
Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 8 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Gogolin.

Za³¹cznik do uchwa³y Nr XII/76/2003
Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 8 wrze�nia 2003 r.
Za³¹cznik nr 2

do Statutu Gminy Gogolin

Jednostki Organizacyjne Gminy Gogolin

I. Jednostki bud¿etowe:
1) O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Gogolinie;
2) Gminny Zarz¹d O�wiaty w Gogolinie;
3) Stra¿ Miejska w Gogolinie;
4) Publiczne Gimnazjum w Gogolinie;
5) Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 2 im. Kornela Maku-

szyñskiego w Gogolinie;
6) Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 3 w Gogolinie;
7) Publiczna Szko³a Podstawowa im. Henryka Sienkiewi-

cza w Góra¿d¿ach;
8) Publiczna Szko³a Podstawowa im. Miko³aja Kopernika

w Malni;
9) Publiczna Szko³a Podstawowa w Zakrzowie;
10) Publiczna Szko³a Podstawowa im. Powstañców �l¹-

skich w Kamieniu �l¹skim;
11) Przedszkole Nr 1 w Gogolinie;
12) Przedszkole Nr 3 w Gogolinie;
13) Przedszkole w Góra¿d¿ach;
II. Zak³ady bud¿etowe:
Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie.
III. Instytucje kultury:
Gminna Biblioteka Publiczna.
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591;
2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214
poz. 1806) - Rada Miejska w G³ucho³azach uchwala, co nastê-
puje:

§1. Uchwala siê Statut Gminy G³ucho³azy, stanowi¹cy za-
³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§2. Traci moc uchwa³a Nr XXII/157/96 Rady Miejskiej w
G³ucho³azach z dnia 13 lutego 1996r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy G³ucho³azy (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 16
poz. 67), zmieniona uchwa³¹ Nr XXVIII/192/96 z dnia 17 wrze-
�nia 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 36 poz. 126), zmienio-
na uchwa³¹ Nr XXIX/209/96 z dnia 19 listopada 1996 r. (Dz. Urz.
Woj. Opolskiego Nr 49 poz. 169), zmieniona uchwa³¹ Nr XVI/
216/2000 z dnia 23 sierpnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego
Nr 54 poz. 295), zmieniona uchwa³¹ Nr XXXVI/238/2001 z dnia
29 marca 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 42 poz. 282) i
uchwa³¹ Nr XLV257/2001 z dnia 29 czerwca 2001r. (Dz. Urz. Woj.
Opolskiego Nr 67 poz. 514).

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Mariusz Miga³a

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr IX/60/2003

Rady Miejskiej w G³ucho³azach
 z dnia 27 czerwca 2003r.

 STATUT GMINY G£UCHO£AZY

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwa³a okre�la:
1) ustrój Gminy G³ucho³azy,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jedno-

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

3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej
w G³ucho³azach i jej Komisji,

4) tryb pracy Burmistrza G³ucho³az,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w G³u-

cho³azach,
6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej

komisji i Burmistrza G³ucho³az oraz korzystania z nich.
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Uchwa³a Nr IX/60/03
Rady Miejskiej w G³ucho³azach

z dnia 27 czerwca 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy G³ucho³azy.

§ 2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê G³ucho³azy,
2) Radzie  - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w G³u-

cho³azach,
3) komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Miej-

skiej w G³ucho³azach,
4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê

Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w G³ucho³azach,
5) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza G³ucho³az,
6) statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy G³u-

cho³azy,
7) ustawie o samorz¹dzie gminnym - nale¿y przez to rozu-

mieæ ustawê z dnia 8 marca 1990r. (tekst jednolity Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.).

§ 3. 1) Gmina po³o¿ona jest w powiecie nyskim, w woje-
wództwie opolskim i obejmie obszar 160,7 km2,

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

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

2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organi-
zacyjnych.

§ 5. 1. Herbem Gminy jest wizerunek czarnej koziej g³owy
z ¿ó³tymi wygiêtymi rogami, osadzonej na d³ugiej szyi, odwróco-
nej w praw¹ stronê w polu bia³ym ( wzór herbu okre�la za³¹cznik
nr 2 do Statutu ).

2. Barwy Gminy okre�la jej flaga koloru bia³o-niebieskie-
go, podzielona po przek¹tnej z herbem Gminy w polu bia³ym
(wzór flagi okre�la za³¹cznik nr 3 do Statutu ).

3. Zasady u¿ywania herbu i barw Gminy oraz insygniów
w³adz okre�la Rada w odrêbnej uchwale.

§ 6. Siedzib¹ organów Gminy jest miasto G³ucho³azy.

§ 7. Gmina G³ucho³azy jest podstawow¹ jednostk¹ lokal-
nego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia
publicznego na swoim terytorium.

ROZDZIA£ III
Organizacja wewnêtrzna Rady

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

2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 21 radnych.

§ 9. 1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Bud¿etu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
3) O�wiaty, Zdrowia, Kultury i Bezpieczeñstwa Publicznego
4) Gospodarki Rolnej, Wodnej, Ochrony �rodowiska i

Gospodarki Przestrzennej.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 2 komisji sta³ych.
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3. W czasie trwania kadencjil, Rada mo¿e powo³aæ dora�-
ne komisje do wykonywania okre�lonych zadañ, okre�laj¹c ich
sk³ad i zakres dzia³ania.

§ 10. 1. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹-
cego Rady dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

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

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

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

kiem spo�ród radnych obecnych na sesji.

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

1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) czuwa nad porz¹dkiem na sesji,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami

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

wykonywania przez radnych ich mandatu.

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

§ 13.Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wy-
konywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla Prze-
wodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹ce-
go.

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

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

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

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

ROZDZIA£ IV
Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady

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

§ 18. 1. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w
planie pracy Rady.

2. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.

2. Przygotowanie sesji

§ 19. 1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym

projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów porz¹d-
ku obrad.

3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady lub z jego upowa¿-
nienia - Wiceprzewodnicz¹cy.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpó�niej na 7 dni przed
terminem obrad, za pomoc¹ listów lub w inny skuteczny spo-
sób, za³¹czaj¹c porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.

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

6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust.4
i 5, Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ
nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczeniu sesji mo¿e byæ
zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed g³oso-
waniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku ob-
rad.

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

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

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

2. W sesjach Rady uczestniczy  - z g³osem doradczym -
Burmistrz.

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

3. Przebieg sesji

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

§ 22. Sesje Rady s¹ jawne. Publiczno�æ obserwuj¹ca prze-
bieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

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

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

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

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

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

§ 25. 1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecno�ci
co najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
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2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady
spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada nie mo¿e wów-
czas podejmowaæ uchwa³.

§ 26. 1. Sesje otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.

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

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

§ 27. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: "Otwieram (kolejn¹) sesjê
Rady Miejskiej w G³ucho³azach".

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

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

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

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

dzysesyjnym oraz z wykonania uchwa³ Rady,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) rozpatrzenie projektów uchwa³ i zajêcie stanowiska,
6) odpowiedzi na zg³oszone zapytania i interpelacje radnych,
7) wolne wnioski i informacje.

§ 30. 1. Sprawozdanie, o jakim mowa w § 29 pkt. 3, sk³ada
Burmistrz lub jego zastêpca.

2. Sprawozdania Komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje przynaj-
mniej raz w roku.

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

2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasad-
niczym charakterze i powinny zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego bêd¹cego jej przedmiotem.

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

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

5. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Burmistrz lub w³a-
�ciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione prze Burmistrza.

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

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

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

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

3. Je�li bezpo�rednia odpowied� na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.
Paragraf 31 ust. 4,5,6 stosuje siê odpowiednio.

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

2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejno�ci
zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach  mo¿e tak¿e udzieliæ
g³osu poza kolejno�ci¹.

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

4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.

5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 37. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecno�ci
zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieuspra-
wiedliwionej nieobecno�ci zainteresowanego na sesji.

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

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

  § 39. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê: " Zamykam ... sesjê
Rady Miejskiej w G³ucho³azach".

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.

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

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

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

§ 41. 1. Pracownik Biura Rady Miejskiej w uzgodnieniu z
Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.

2. Przebieg sesji nagrywa siê na ta�mê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu przyjêcia protoko³u przez Radê
stosownie do § 29 pkt. 1.

§ 42. 1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg.

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

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

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

tualnym podaniem przyczyn nieobecno�ci oraz nazwiska rad-
nych wcze�niej opuszczaj¹cych obrady,

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

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

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

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

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

§ 43. 1. W trakcie obrad lub nie pó�niej ni¿ na najbli¿szej
sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do proto-
ko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy
Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu ta�my ma-
gnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.

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

3. Rada mo¿e przyj¹æ protokó³ z poprzedniej sesji po roz-
patrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

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

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

3. Wyci¹gi z protoko³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewod-
nicz¹cy Rady dorêcza Burmistrzowi celem przekazania w ci¹gu
7 dni jednostkom organizacyjnym, które s¹ zobowi¹zane do
okre�lonych dzia³añ z dokumentów tych wynikaj¹cych.

§ 45. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wy-
ci¹gów z protoko³ów, itp.) sprawuj¹ pracownicy Biura Rady Miej-
skiej w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.

4. Uchwa³y

§ 46. 1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 17, a tak¿e deklara-
cje, o�wiadczenia, apele i opinie s¹ sporz¹dzone w formie od-
rêbnych dokumentów.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 49. 1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia-
³ania Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub w
porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub innymi or-
ganami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk³adany jest
projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.

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

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

2. Przepisy ust. 1 stosuje siê odpowiednio do wiceprze-
wodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.

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

5.  Procedura g³osowania

§ 52. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

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

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

3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ sekretarza obrad spo�ród radnych.

4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.

§ 54. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo
Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przepro-
wadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onio-
nym spo�ród siebie przewodnicz¹cym.

2. Komisja skrutacyjna, przed przyst¹pieniem do g³oso-
wania obja�nia sposób g³osowania i przeprowadza je, wyczytu-
j¹c kolejno radnych z listy obecno�ci.

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

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

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

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

2. W pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, je¿eli mo¿e to wyklu-
czyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewen-
tualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy,
rozstrzyga Przewodnicz¹cy obrad.

3. W przypadku g³osowania w sprawie wyboru osób Prze-
wodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytu-
je ka¿dego z nich, czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu
odpowiedzi twierdz¹cej, poddaje pod g³osowanie zamkniêcie
listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.

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

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

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

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

4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek, stosuje siê zasadê okre�lon¹
w § 56 ust. 2.

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

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

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

6. Komisje Rady

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

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

3. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y m.in.:
a) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komi-

sji przez Radê, Burmistrza oraz przedk³adanych przez cz³onków
komisji,

b) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ oraz przy-
gotowanie projektów uchwa³ Rady,

c) sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwa³ Rady,
d) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków mieszkañców

Gminy w sprawach dzia³alno�ci Rady, Burmistrza oraz Urzêdu i
innych instytucji na terenie Gminy, bêd¹cych w zakresie kompe-
tencji komisji.

4.  Komisje podlegaj¹ Radzie, przedk³adaj¹c jej plany pra-
cy oraz sprawozdania z dzia³alno�ci

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

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

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

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

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

4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹cy pracê komisji Rady,
mog¹ zwo³ywaæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie
sprawozdania.

§ 60. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji wy-
brany przez Radê, na wniosek cz³onków komisji. W przypadku
nieobecno�ci przewodnicz¹cego, pracami kieruje jego zastêp-
ca, wybrany przez cz³onków komisji.

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

przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

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

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

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

7. Radni

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

2. Radni w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posie-
dzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecno�æ sk³a-
daj¹c stosowne wyja�nienia na rêce Przewodnicz¹cego Rady
lub przewodnicz¹cego komisji.
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§ 65. 1. Burmistrz wystawia radnym dokument podpisany
przez Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nie-
nie funkcji radnego.

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

8. Wspólne sesje z radnymi z innych jednostek samo-
rz¹du terytorialnego

§ 66. 1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radnymi
innych jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególno�ci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.

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

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

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

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

ROZDZIA£ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 68. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹ce-
go, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków w
liczbie 5.

2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada
na wniosek cz³onków komisji.

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

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

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

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

3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.

4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pi�mie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady w terminie 31 dni
od daty powziêcia wiadomo�ci o tre�ci tej decyzji.

2 .Zasady kontroli

§ 71. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alno�æ Burmi-
strza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomoc-
niczych Gminy pod wzglêdem:

- legalno�ci,
- gospodarno�ci,
- rzetelno�ci,
- celowo�ci.

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególno�ci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bu-
d¿etu Gminy.

§ 72. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrol-
ne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w
uchwa³ach Rady.

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

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

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

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

§ 74. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kom-
pleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzo-
nym przez Radê.

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

§ 75. Kontrola kompleksowa  nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
21 dni roboczych, a kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce - nie
d³u¿ej ni¿ 14 dni roboczych.

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

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

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

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

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

§ 77. 1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu fak-
tycznego w zakresie dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu, rze-
telne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alno-
�ci wed³ug kryteriów ustalonych w § 71 ust. 1.

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

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

3. Tryb kontroli

§ 78. 1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Ko-
misji Rewizyjnej zespo³y kontrolne, sk³adaj¹ce siê co najmniej
z trzech cz³onków komisji.

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pi�mie
kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czyn-
no�ci pomiêdzy kontroluj¹cych.
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3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ prze-
prowadzane przez dwóch cz³onków Komisji Rewizyjnej.

4. Kontrole z zastrze¿eniem ust. 6 przeprowadzane s¹ na
podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewod-
nicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okre�laj¹cego kontrolowany pod-
miot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowa-
dzenia kontroli.

5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynno�ci kontrolnych, okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 4 oraz dowody
osobiste.

6. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, dwóch cz³onków
Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli problemowej
bez wcze�niejszej uchwa³y Komisji Rewizyjnej oraz upowa¿nie-
nia, o którym mowa w ust. 5. Za przypadki nie cierpi¹ce zw³oki
uwa¿a siê w szczególno�ci sytuacje, w których cz³onek Komisji
Rewizyjnej powe�mie powa¿ne, uzasadnione podejrzenie po-
pe³nienia przestêpstwa lub gdy zachodz¹ przes³anki pozwalaj¹-
ce przypuszczaæ, i¿ niezw³oczne przeprowadzenie kontroli po-
zwoli unikn¹æ niebezpieczeñstwa dla zdrowia lub ¿ycia ludzkie-
go lub te¿ zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w
mieniu komunalnym.

7. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust. 6, kontroluj¹cy s¹ zobowi¹zani zwróciæ siê w naj-
krótszym mo¿liwie terminie - do Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, o wyra¿enie zgodny na ich kontynuowanie.

8. W przypadku nie zwrócenia siê o wyra¿enie zgody lub
te¿ odmowie wyra¿enia zgody, o której mowa w ust. 7, kontrolu-
j¹cy niezw³ocznie przerywaj¹ kontrolê, sporz¹dzaj¹c notatkê z
podjêtych dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt Komisji Re-
wizyjnej, powiadamiaj¹c Radê Miejsk¹.

§ 79. 1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocz-
nie zawiadamiaj¹ o tym kierownika kontrolowanej jednostki i
Burmistrza, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienia.

2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolu-
j¹cy zawiadamiaj¹ o tym Przewodnicz¹cego Rady.

§ 80. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowi¹za-
ny jest zapewniæ warunki i �rodki dla prawid³owego przeprowa-
dzenia kontroli.

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

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

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

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

4. Protoko³y kontroli

§ 82. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonych kon-
troli  - w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia - protokó³ pokon-
trolny, obejmuj¹cy:

1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cych,
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynno�ci kontrolnych,

4) okre�lenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu
objêtego kontrol¹,

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

niki kontroli wskazuj¹ce na stwierdzone nieprawid³owo�ci w
dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowo-
dów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,

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

podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z poda-
niem przyczyn odmowy,

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

§ 83. 1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika kontrolowanego podmiotu jest on zobowi¹zany do
z³o¿enia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyja-
�nienia jej przyczyn.

2. Wyja�nienie, o których mowa w ust.1, sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.

§ 84. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ
na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli i jej
wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1, sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego pod-
miotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.

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

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 86. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwier-
dzenia plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia ka¿dego roku.

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

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

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

§ 87. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie do
dnia 31 stycznia ka¿dego roku - roczne sprawozdanie ze swojej
dzia³alno�ci w roku poprzednim.

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

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

toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty

wraz z najwa¿niejszymi wnioskami wynikaj¹cymi z  tych kontroli.
3. Ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz

wniosek w sprawie absolutorium Komisja Rewizyjna przedk³a-
da Radzie do dnia 10 kwietnia danego roku.

4. Poza przypadkiem okre�lonym w ust. 1, Komisja Rewi-
zyjna sk³ada sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci, po podjêciu
stosownej uchwa³y Rady, okre�laj¹cej przedmiot i termin z³o¿e-
nia sprawozdania.
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5.Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 88. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzo-
nym planem pracy oraz w miarê potrzeb.

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

3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2 mog¹ byæ zwo³ane
z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, a
tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:

- Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
- nie mniej ni¿ 7 radnych,
- nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na

jej posiedzenia:
- radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
- osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w

charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dziæ

protokó³, który winien byæ podpisany przez Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej.

6. Protokó³ z posiedzenia Komisji w sprawie sprawozda-
nia z wykonania bud¿etu za rok ubieg³y i udzielenia absoluto-
rium winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków Komisji
uczestnicz¹cych w posiedzeniu.

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

§ 90. Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Biu-
ro Rady Miejskiej.

§ 91. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii
i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie
zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.

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

§ 92. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po
powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane
komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z inny-
mi komisjami Rady w zakresie ich w³a�ciwo�ci rzeczowej.

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

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

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

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

§ 93. Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez

Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
inne organy kontroli.

ROZDZIA£ VII
Zasady dzia³ania klubów radnych

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

§ 95. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie
w nim udzia³u przez co najmniej 5 radnych.

2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.

3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania, prze-

wodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego poinfor-
mowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.

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

§ 97. 1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw
kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.

2. Kluby mog¹ ulegaæ wcze�niejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych zwyk³¹ wiêkszo-
�ci¹, w obecno�ci co najmniej po³owy cz³onków klubu.

§ 98. Pracê klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów,
wybrani przez cz³onków klubu.

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

tem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocz-

nego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu
Rady.

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.

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

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

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

ROZDZIA£ VIII
Tryb pracy Burmistrza

§ 102. 1. Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz.
2. Burmistrz reprezentuje Gminê na zewn¹trz.

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

przepisów obowi¹zuj¹cego prawa - nale¿y do niego,
4) inne zadania okre�lone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 104. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.

§ 105. Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Burmistrza
na ich posiedzenia.
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§ 106. 1. Burmistrz w drodze zarz¹dzenia powo³uje oraz
odwo³uje swoich zastêpców.

2. Zastêpcy Burmistrza przejmuj¹ wykonywanie zadañ i
kompetencji okre�lonych w § 103 -105, w przypadku uzyskania
upowa¿nienia od Burmistrza.

§ 107. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzêdu
Miejskiego.

  ROZDZIA£ IX
 Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli  z doku-

mentów Rady, Komisji i Burmistrza.

§ 108. Organizacje i zasady funkcjonowania Urzêdu okre-
�la odrêbny regulamin organizacyjny, ustalony przez Burmistrza.

§ 109. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okre�lone
w ustawach.

§ 110. Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów Gminy, podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami pra-
wa oraz Statutem.

§ 111. 1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i komisji
udostêpnia siê w Biurze Rady w dniach pracy Urzêdu Miejskie-
go, w godzinach przyjmowania interesantów.

2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Burmistrza oraz Urzêdu
udostêpnianie s¹ w Wydziale Organizacyjnym Urzêdu w dniach
i godzinach przyjmowania interesantów.

3. Ponadto dokumenty , o jakich mowa w ust. 1 i 2, s¹
równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu
Miejskiego oraz powszechnie dostêpnych zbiorach  danych.

§ 112. Realizacja uprawnieñ okre�lonych w § 108 - 111,
mo¿e  siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Miejskim i w obecno-
�ci pracownika Urzêdu Miejskiego.

ROZDZIA£  IX
Jednostki pomocnicze

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

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

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

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

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

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

3. Rada Miejska, w drodze uchwa³y, ustanawia statut jed-
nostki pomocniczej.

§ 114. Uchwa³y, o jakich mowa w § 113 ust. 1, powinny
okre�laæ w szczególno�ci:

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

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

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

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

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

§ 116. 1. Kontrole gospodarki finansowej jednostek po-
mocniczych sprawuje Burmistrz.

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

§ 117. 1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednost-
ki pomocniczej ma obowi¹zek uczestniczyæ w sesjach Rady.

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

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

ROZDZIA£ XI
Pracownicy samorz¹dowi

§ 118. Status prawny pracowników samorz¹dowych okre-
�la odrêbna ustawa.

§ 119. W Urzêdzie Miejskim na podstawie mianowania
zatrudnia siê pracowników na nastêpuj¹cych stanowiskach:

1. Z-ca Skarbnika Miasta,
2. Naczelnicy Wydzia³ów,
3. Kierownik i Z-ca Kierownika USC, Kierownik Biura Rady

Miejskiej oraz kierownicy referatów,
4. Komendant Stra¿y Miejskiej,
5. Pracownicy na stanowiskach samodzielnych:
- Inspektor Obrony Cywilnej,
- Inspektor ds. Kadr i Szkoleñ.

ROZDZIA£ XII
Postanowienia koñcowe

§ 120.Traci moc uchwa³a Nr XXII/157/96 Rady Miejskiej z
dnia 13 lutego 1996r.  Statut Gminy G³ucho³azy.

§ 121. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
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Za³¹cznik nr 4
do Statutu Gminy

w G³ucho³azach

WYKAZ
jednostek pomocniczych Gminy G³ucho³azy

SO£ECTWA
1.Biskupów
2.Bodzanów
3.Burgrabice
4.Charbielin
5.Giera³cice
6.Jarno³tówek
7.Konradów
8.Markowice
9.Nowy Las
10.Nowy  �wiêtów
11.Podlesie
12.Pokrzywna
13.Polski �wiêtów
14.S³awniowice
15.Stary Las
16.Sucha Kamienica
17.Wilamowice Nyskie

Za³¹cznik nr 5
do Statutu Gminy

w G³ucho³azach

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy G³ucho³azy

1.G³ucho³askie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego
Sp. z o.o. w G³ucho³azach

2."Wodoci¹gi" Sp. z o.o. w G³ucho³azach
3.Zak³ad Us³ugowo - Produkcyjny "Komunalnik" Sp. z o.o.

w G³ucho³azach
4.Centrum Kultury i Rekreacji w G³ucho³azach
5.O�rodek Pomocy Spo³ecznej w G³ucho³azach
6.Stra¿ Miejska w G³ucho³azach
7.¯³obek Miejski w G³ucho³azach
8.Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 1 w G³ucho³azach
9.Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 2 w G³ucho³azach
10.Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 4 w G³ucho³azach
11.Publiczna Szko³a Podstawowa w Biskupowie
12.Publiczna Szko³a Podstawowa w Bodzanowie
13.Publiczna Szko³a Podstawowa w Charbielinie
14.Publiczna Szko³a Podstawowa w Giera³cicach
15.Publiczna Szko³a Podstawowa w Polskim �wiêtowie
16.Publiczna Szko³a Podstawowa w Nowym �wiêtowie
17.Publiczna Szko³a Podstawowa w S³awniowicach
18.Publiczne Gimnazjum Nr 1 w G³ucho³azach
19.Publiczne Gimnazjum Nr 2 w G³ucho³azach
20.Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Burgrabicach
21.Publiczne Przedszkole Nr 1 w G³ucho³azach
22.Publiczne Przedszkole Nr 2 w G³ucho³azach i Oddzia³

w Konradowie
23.Publiczne Przedszkole w Biskupowie
24.Publiczne Przedszkole w Burgrabicach
25.Publiczne Przedszkole w Bodzanowie
26.Publiczne Przedszkole w Giera³cicach
27.Publiczne Przedszkole w Jamo³tówku
28.Publiczne Przedszkole w Nowym Lesie Oddzia³ w Sta-

rym Lesie
29.Publiczne Przedszkole w Nowym �wiêtowie
30.Publiczne Przedszkole w S³awniowicach.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r, o samorz¹dzie gminnym/ Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591,  2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984. Nr
214, poz. 1806 i 2003r. Nr 80, poz. 717/ - Rada Miejska w G³u-
cho³azach uchwala,  co nastêpuje:

§ 1.W Statucie Gminy G³ucho³azy,  przyjêtym uchwa³¹
Nr IX/60/03 Rady Miejskiej w G³ucho³azach z dnia 27 czerwca
2003 r.  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy G³ucho³azy, wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce zmiany w za³¹czniku nr 1:

1. W § 56 pkt.7 - skre�la siê wyraz "Przewodnicz¹cy", za-
stêpuje siê go wyrazami " Rada Miejska".

2. Skre�la siê § 109, pozosta³e §§ od 108 do 121 otrzymu-
j¹ kolejno numery od 109 do120.
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Uchwa³a Nr X/84/03
Rady Miejskiej w G³ucho³azach

z dnia 10 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy G³ucho³azy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Mariusz Miga³a

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806 / oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych / Dz. U. Nr 62, poz. 718 /, Rada Gminy w Kamienniku uchwa-
la, co nastêpuje:

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

§2. Traci moc uchwa³a Nr XIII/70/99 Rady Gminy w Ka-
mienniku z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Sta-
tutu Gminy, zmieniona uchwa³ami Nr XLIV/214/01 z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. i Nr LII/253/01 z dnia 9 pa�dziernika 2001 r. , Nr II/12/02
z dnia 26 listopada 2002 r.

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

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Aleksander S³onina

1545

Uchwa³a Nr VIII/58/03
Rady Gminy w Kamienniku

z dnia 22 kwietnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamiennik.

                       Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VIII/58/03

Rady Gminy w Kamienniku
z dnia 22 kwietnia 2003 r.

STATUT GMINY KAMIENNIK

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1/ ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia

8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
2/ gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Kamiennik,
3/ statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Ka-

miennik,
4/ radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy w Ka-

mienniku,
5/ komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy,
6/ komisji rewizyjnej - nale¿y  przez to rozumieæ Komisjê

Rewizyjn¹ Rady Gminy,
7/ wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Kamiennik,
8/ so³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomoc-

nicz¹ Gminy,
9/ so³tysie - nale¿y przez to rozumieæ Przewodnicz¹cego

organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
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§ 2. 1. Gmina Kamiennik jest wspólnot¹ samorz¹dow¹
obejmuj¹c¹ wszystkie osoby zamieszka³e na obszarze stano-
wi¹cym terytorium Gminy Kamiennik.

2. Wspólnota samorz¹dowa  obejmuje mieszkañców so-
³ectw :  Bia³owie¿a z przysió³kami Suliszów i Siod³ary,  Chocie-
bórz, Cieszanowice, Goworowice, Kamiennik, Kar³owice Ma³e,
Kar³owice Wielkie, K³odobok, Lipniki, Ogonów, Szklary, Wilemo-
wice, Zurzyce.

§ 3. 1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Nyskim w Woje-
wództwie Opolskim i obejmuje obszar 88,9 km2.

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

3. W Gminie mog¹ byæ tworzone so³ectwa, których organi-
zacjê, zakres dzia³ania okre�laj¹ statuty uchwalone przez Radê.

§ 4. 1. Siedzib¹ organów Gminy - Rady i Wójta jest miej-
scowo�æ Kamiennik.

2. Rada sk³ada siê z 15 radnych wybranych przez miesz-
kañców Gminy.

3. Gminê symbolizuje herb i flaga, których wzory i opis
zawiera za³¹cznik nr 2 do Statutu.

4. Zasady u¿ywania herbu i flagi Gminy oraz insygniów
w³adzy okre�la Rada w odrêbnej uchwale.

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

2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyj-
nych.

Rozdzia³ II
Organizacja i tryb pracy Rady

§ 6. Rada wybiera ze swojego grona oprócz przewodni-
cz¹cego jednego wiceprzewodnicz¹cego oraz powo³uje cztery
komisje sta³e.

§ 7. 1.  Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1/  Rewizyjn¹,
2/  Bud¿etu i Finansów,
3/  Dzia³alno�ci Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii,
4/   Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Spo³ecznej.
2.   Do zadañ sta³ych Komisji nale¿y:
a/ opiniowanie pracy administracji Gminy w zakresie

spraw, do których komisja zosta³a powo³ana. W tym zakresie
komisja ma prawo wgl¹du w tok ich dzia³alno�ci,

b/ opiniowanie i rozpatrywanie spraw przedk³adanych ko-
misji przez Radê oraz spraw przedk³adanych przez cz³onków
komisji a tak¿e Wójta,

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

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

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

§ 8. 1. Czynno�ci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji
obejmuj¹ tak¿e:

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

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

kiem  radnemu, a w zakresie ustalonego porz¹dku obrad
uwzglêdnienie sprawozdania Wójta  poprzedniej kadencji o sta-
nie Gminy.

§ 9. Przewodnicz¹cy Rady w ramach organizowania  pra-
cy Rady i prowadzenia jej obrad,  w szczególno�ci:

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

uchwa³,
5/ koordynuje pracami komisji Rady,
6/ podpisuje uchwa³y Rady,
7/ czuwa nad zapewnieniem warunków  niezbêdnych do

wykonywania mandatu radnego.

§ 10. W razie jednoczesnego wakatu na stanowisku Prze-
wodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady, sesjê zwo³uje i
prowadzi najstarszy wiekiem radny.

§ 11. Obs³ugê techniczno-administracyjn¹ Rady  wykonu-
je Biuro Rady.

1. Sesje Rady

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

2. W drodze uchwa³y Rada mo¿e podejmowaæ tak¿e:
a/ deklaracje - zawieraj¹ce zobowi¹zanie  do okre�lone-

go postêpowania,
b/ o�wiadczenia - zawieraj¹ce stanowisko w okre�lonej

sprawie,
c/ apele - zawieraj¹ce  wezwania  do okre�lonego postê-

powania, podjêcia inicjatywy czy zadania.
3. Do postanowieñ, deklaracji, o�wiadczeñ, apeli ma za-

stosowanie przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy
uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.

§ 13. Rada odbywa sesje z czêstotliwo�ci¹ potrzebn¹ do
wykonania zadañ Rady.

§ 14. 1. Sesje przygotowuje i prowadzi Przewodnicz¹cy
Rady lub z jego upowa¿nienia Wiceprzewodnicz¹cy.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:
a/ ustalenie porz¹dku obrad,
b/ ustalenie czasu i miejsca obrad,
c/ zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym

projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów porz¹d-
ku obrad.

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

4. W razie niedotrzymania terminu o jakim mowa  w ust. 3,
Rada mo¿e podjêæ uchwa³ê o odroczeniu sesji  i wyznaczyæ
nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ
zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed g³oso-
waniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku ob-
rad.

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

§ 15. 1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady po za-
siêgniêciu opinii Wójta, ustala listê osób zaproszonych na se-
sjê.

2. W sesjach Rady uczestnicz¹: Wójt oraz Sekretarz i Skarb-
nik Gminy, a tak¿e    kierownicy gminnych jednostek organizacyj-
nych podlegaj¹cych kontroli Rady.
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2. Przebieg sesji

§ 16. 1. Sesja odbywa siê w zasadzie na jednym posie-
dzeniu.

2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d� radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu
obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu
tej samej sesji.

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

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

§ 17.1.  Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach
ustalonych w planie pracy Rady lub w terminach okre�lonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji o jakich mowa w
art. 20 ust. 3 ustawy.

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

2. Przewodnicz¹cy Rady  mo¿e nie przerywaæ obrad, gdy
liczba radnych obecnych w miejscu posiedzenia Rady spadnie
poni¿ej polowy sk³adu; jednak¿e Rada nie mo¿e wówczas po-
dejmowaæ uchwa³.

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

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

§ 20. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y " Otwieram  sesjê nr ... Rady
Gminy w Kamienniku".

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

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

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

dejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3/ sprawozdanie z dzia³alno�ci Wójta w okresie miêdzy-

sesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4/ rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska

w okre�lonych sprawach,
5/ interpelacje i zapytania radnych,
6/ odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zg³oszo-

ne na poprzednich sesjach,
7/ wolne wnioski i informacje .

§ 23. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 22 pkt 3, sk³ada
Wójt, lub wyznaczona przez niego osoba.

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

§ 24. 1. Interpelacje i wnioski  sk³ada siê w problemowych
sprawach  o zasadniczym charakterze, dotycz¹cych Gminy

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

3. Wnioski sk³ada siê w formie ustnej lub pisemnej. For-
ma pisemna trafia na rêce Przewodnicz¹cego Rady; Przewod-
nicz¹cy niezw³ocznie przekazuje interpelacjê adresatowi.

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

Na ustnie z³o¿one wnioski adresat sk³ada odpowied� ust-
nie najpó�niej na nastêpnym posiedzeniu. Na wniosek lub in-
terpelacjê pisemn¹- odpowied� pisemn¹ w terminie 21 dni - na
rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpe-
lacjê.

5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje udziela Wójt lub z
jego upowa¿nienia w³a�ciwe rzeczowo osoby.

6. W razie uznania odpowiedzi za niezadawalaj¹c¹, radny
wnioskuj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o
nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.

7. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
wnioskach i interpelacjach oraz udzielonych odpowiedziach na
nie na najbli¿szej sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu po-
rz¹dku obrad.

8. Wnioski przyjête przez komisjê, a powoduj¹ce skutki
finansowe, przewodnicz¹cy komisji kieruje do Przewodnicz¹ce-
go Rady, celem przedstawienia Radzie  do akceptacji w g³oso-
waniu.

9. Dwa razy w roku Rada przyjmuje pisemn¹ informacjê z
realizacji wniosków za minione pó³rocze.

§ 25. 1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych pro-
blemów Gminy, a tak¿e w celu uzyskania informacji o konkret-
nym stanie faktycznym.

2. Zapytania   w formie pisemnej sk³adane s¹ na rêce
Przewodnicz¹cego Rady a ustne bezpo�rednio w trakcie sesji
Rady.

3. Je�li bezpo�rednia odpowied� na zapytanie nie jest
mo¿liwa, udziela siê odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.
Paragraf 24 ust. 5, 6 stosuje siê odpowiednio.

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

2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejno�ci
zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ
g³osu poza kolejno�ci¹.

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

4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.

5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.

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

2. Przewodnicz¹cy Rady w uzasadnionych przypadkach
mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy wypowiedzi
lub czasu  trwania ich wyst¹pieñ, a w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach przywo³aæ mówcê "do rzeczy".

3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³óca porz¹dek obrad b¹d� uchy-
bia powadze sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje radnego
"do porz¹dku" a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku, mo¿e ode-
braæ mu g³o�, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokole.
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4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publiczno�ci.

5. Po uprzednim ostrze¿eniu, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom spo�ród publiczno�ci,
które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹-
dek obrad b¹d� naruszaj¹ powagê sesji.

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

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

1/   stwierdzenia quorum,
2/   zmiany porz¹dku obrad,
3/  ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
4/  zamkniêcia listy mówców lub zamkniêcia listy zg³asza-

nych kandydatów,
5/  zakoñczenia dyskusji i przyst¹pienia do g³osowania.
6/  zarz¹dzenia przerwy,
7/  odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
8/  przeliczenia g³osów,
9/ przerwanie sesji lub zamkniêcie posiedzenia.
10/  przestrzegania innych postanowieñ Statutu w zakre-

sie przebiegu obrad sesji.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod

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

§ 30. 1.  Sprawy dotycz¹ce imiennie osób, Rada rozpatru-
je w obecno�ci   zainteresowanego.

2.  Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieuspra-
wiedliwionej nieobecno�ci  zainteresowanego na sesji.

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

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

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

§ 32. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê " Zamykam sesjê
nr ... Rady Gminy w Kamienniku".

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.

§ 33. Publiczno�æ mo¿e uczestniczyæ w sesji zajmuj¹c
wyznaczone dla niej miejsca, chyba, ¿e nast¹pi wy³¹czenie jaw-
no�ci sesji.

§ 34. 1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjê-
cia.

2. Postanowienie ust.1 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych pomy³ek o charakterze rachunkowym lub pisowni.

§ 35. 1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg.

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

czêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê i
nazwisko Przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,

2/ stwierdzenie prawomocno�ci posiedzenia,
3/ odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
4/ ustalony porz¹dek obrad,
5/ przebieg obrad a w szczególno�ci tre�æ wyst¹pieñ albo

ich streszczenie, teksty zg³oszonych jak równie¿ uchwalonych
wniosków, a nadto odnotowanie faktów z³o¿enia pisemnych
wyst¹pieñ,

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

7/ wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbne-
go do tre�ci uchwa³y,

8/ podpis Przewodnicz¹cego i osoby sporz¹dzaj¹cej pro-
tokó³.

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

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

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

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

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

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

3. Uchwa³y

§ 38. 1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiadaj¹ : Wójt, komi-
sje Rady, Klub radnych oraz co najmniej 3 radnych.

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

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

uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu.,
f/ ustalenie terminu obowi¹zywania lub wej�cia w ¿ycie

uchwa³y,
g/ sposób og³oszenia.
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie

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

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

§ 39. 1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia-
³ania Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub w
porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub innymi or-
ganami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk³adany jest
projekt uchwa³y przyjêty przez Radê .
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2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z prze-
pisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt uchwa³y
Rady sporz¹dzony przez Wójta.

§ 40. Uchwa³y Rady podpisuje osoba prowadz¹ca obrady
sesji.

§ 41. Przewodnicz¹cy Rady ewidencjonuje orygina³y
uchwa³ w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami
sesji Rady.

4. Procedura g³osowania

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

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

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

4. Wynik g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad bezpo�rednio po jego  ustaleniu.

§ 43. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo
Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przepro-
wadza wybrana z  Rady Komisja Skrutacyjna po wy³onieniu spo-
�ród siebie przewodnicz¹cego.

2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³oso-
wania obja�nia sposób g³osowania i przeprowadza je wyczytu-
j¹c kolejno radnych z listy obecno�ci.

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

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

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

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

2. W pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy obrad podaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, je¿eli mo¿e to wyklu-
czyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewen-
tualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy,
rozstrzyga Przewodnicz¹cy obrad.

3. W przypadku g³osowania w sprawie wyboru osób, Prze-
wodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytu-
je ka¿dego z nich, czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu
odpowiedzi twierdz¹cej, podaje pod g³osowanie zamkniêcie li-
sty kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.

§ 45. 1. Je¿eli oprócz wniosku o podjêcie uchwa³y w danej
sprawie lub przyjêcia poprawki zostanie zg³oszony wniosek o
odrzucenie tego wniosku (poprawki ), w pierwszej kolejno�ci
Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (poprawki)
o podjêcie uchwa³y.

2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych po-
stanowieñ projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich kolejno�ci z
tym, ¿e w pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie rozstrzyga o bez-
przedmiotowo�ci innych  poprawek.

3. W takim  przypadku, poprawek tych nie poddaje siê ju¿
pod g³osowanie.

4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek, stosuje siê zasadê okre�lon¹
w § 45 ust. 2.

5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cz-
ne nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y, stanowi¹cych po-
wi¹zan¹ ca³o�æ, nie zawieraj¹cych wzajemnych sprzeczno�ci

6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostat-
niej kolejno�ci za przyjêciem uchwa³y w ca³o�ci wraz ze zmiana-
mi wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych i przyjêtych do projek-
tu uchwa³y.

5. Komisje Rady

§ 46. 1. Szczegó³owy przedmiot dzia³ania poszczególnych
komisji sta³ych i zakres zadañ komisji dora�nych okre�la Rada
w odrêbnych uchwa³ach.

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

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

2. Rada mo¿e wskazaæ komisjom dokonanie w planie
pracy stosownych zmian.

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

2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpo-
wiednimi komisjami innych rad gmin i powiatów, zw³aszcza s¹-
siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, je�li jest to uzasad-
nione przedmiotem ich dzia³alno�ci, w³¹cznie za zgod¹ Rady.

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

§ 49. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrani przez cz³onków da-
nej komisji.

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

przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, ustalone w § 79,
za wyj¹tkiem ust. 5.

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

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

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

6. Kluby Radnych

§ 53. 1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych w celu wyra¿e-
nia wspólnego stanowiska, prezentowania programów,  pogl¹-
dów oraz utrzymania  wiêzi z mieszkañcami Gminy.

2. Przynale¿no�æ radnych do klubu jest dobrowolna. Rad-
ny mo¿e nale¿eæ tylko do jednego klubu radnych .

3. Klub radnych mo¿e utworzyæ co najmniej 4 radnych,
którzy swoje przyst¹pienie do klubu zg³aszaj¹ na pi�mie.
O�wiadczenie radnych o przyst¹pieniu lub wyst¹pieniu z klubu
radnych oraz sk³ad osobowy klubu i jego w³adz przewodnicz¹cy
klubu przedk³ada Przewodnicz¹cemu  Rady.

4. Na forum Rady klub radnych reprezentowany jest przez
przewodnicz¹cego klubu lub wyznaczonego przez niego cz³on-
ka klubu.
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§ 54. 1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów  nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statu-

tem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocz-

nego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu
Rady Gminy.

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmiany regulami-
nów.

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

§ 56. Kluby radnych maj¹ prawo;
1/ inicjatywy uchwa³odawczej,
2/ wyra¿enia opinii klubu na sesjach, komisjach Rady oraz

w ka¿dym innym czasie i miejscu wobec wa¿nych spraw Gminy
i jej mieszkañców,

3/ sk³adania wniosków formalnych, wniosków oraz po-
prawek do projektów uchwa³.

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

§ 57. 1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególno�ci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.

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

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
Przewodnicz¹cy  zainteresowanych jednostek samorz¹du tery-
torialnego.

§ 58. 1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie za-
interesowane jednostki samorz¹du terytorialnego chyba, ¿e radni
uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanawiaj¹ inaczej.

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

Rozdzia³ III
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 59. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹ce-
go, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków.

2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej powo³uje Rada .
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego wybiera Komisja Rewizyj-

na na wniosek Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.

§ 60. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pra-
cê Komisji Rewizyjnej i prowadzi obrady. W przypadku nieobec-
no�ci Przewodnicz¹cego lub niemo¿no�ci dzia³ania jego zada-
nia wykonuje jego zastêpca.

§ 61. 1. W przypadku konfliktu interesu prawnego cz³onka
Komisji Rewizyjnej, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zobo-
wi¹zany jest niezw³ocznie przedstawiæ sprawê Przewodnicz¹-
cemu Rady.

2. W sprawie wy³¹czenia z g³osowania  cz³onków Komisji
Rewizyjnej, decyzjê podejmuje Rada.

2. Zasady kontroli

§ 62. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alno�æ Wójta,
gminnych jednostek organizacyjnych i so³ectw pod wzglêdem:

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

finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿e-
tu Gminy.

§ 63. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
ni¿ wymienione § 63 ust. 2 Statutu na zlecenie Rady  w zakresie
i w formach wskazanym w uchwa³ach Rady.

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

1/ kompleksowe - obejmuj¹ce ca³o�æ dzia³alno�ci kontro-
lowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego podmiotu,

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

3/ sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli uwzglêdnione w toku postêpowania
danego podmiotu.

§ 65. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kom-
pleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzo-
nym przez Radê.

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

§ 66. 1. Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej
ni¿ 30 dni roboczych, a kontrole problemowe i sprawdzaj¹ca -
d³u¿ej ni¿ 10 dni  roboczych.

2. Przed³u¿enie terminów, o których mowa w pkt 1, wyma-
ga zgody Rady.

§ 67. 1. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zwê¿enie
zakresu i przedmiotu kontroli.

2. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 1, wykonywane s¹
niezw³ocznie.

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

§ 68. 1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy  bezstronne i rzetelne ustalenie stanu fak-
tycznego w zakresie dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu, rze-
telne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alno-
�ci wed³ug kryteriów ustalonych w § 66 ust. 1.

2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebra-
nych w toku postêpowania kontrolnego.

3. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególno�ci:
dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania �wiadków, opinie bieg³ych
oraz pisemne wyja�nienia i o�wiadczenia kontrolowanych.

3. Tryb kontroli

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

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pi�mie
kierownika z zespo³u kontrolnego, który mo¿e dokonaæ  podzia³u
czynno�ci pomiêdzy kontroluj¹cych.

3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ prze-
prowadzone przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej, który
materia³y i sprawozdanie przedstawia Komisji Rewizyjnej
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4. Kontrole  przeprowadzane s¹ na podstawie pisemne-
go upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, okre�laj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kon-
troli oraz osoby  ( osobê) wydelegowane do przeprowadzenia
kontroli.

5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynno�ci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 4, oraz dowody
osobiste.

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

2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy za-
wiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.

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

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

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

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

5. Czynno�ci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwo-
�ci w dniach oraz w godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

4. Protoko³y kontroli

§ 72. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kon-
troli - w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia - protokó³ pokon-
trolny, obejmuj¹cy:

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

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

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

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

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

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

§ 73. 1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do
z³o¿enia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego  wyja-
�nienia jej przyczyn.

2. Wyja�nienia, o których mowa w ust. 1, sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.

§ 74. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ
na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli i jej
wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1, sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego pod-
miotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.

§ 75. 1. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech eg-
zemplarzach w terminie  3 dni od daty podpisania protoko³u -
otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Re-
wizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. Posiedzenia i sprawozdania

§ 76. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwier-
dzenia plan pracy w terminie do dnia 30 stycznia ka¿dego roku.

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

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

misji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonania kontroli komplek-
sowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu planu pracy lub jego
czê�ci.

§ 77. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie do
dnia 30 stycznia ka¿dego roku -  roczne sprawozdanie ze swojej
dzia³alno�ci w roku poprzednim.

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

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

toku kontroli,
c/ wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
d/ wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne  podmioty

wraz z najwa¿niejszymi wnioskami wynikaj¹cymi z tych kontroli,
e/ informacja w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okre�lonym w ust. 1, Komisja Rewi-

zyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alno�ci po podjêciu
stosownej uchwa³y Rady, okre�laj¹cej przedmiot i termin z³o¿e-
nia sprawozdania.

§ 78. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzo-
nym planem pracy oraz w miarê potrzeb.

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

3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mog¹ byæ zwo³y-
wane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyj-
nej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:

a/ Przewodnicz¹cego Rady,
b/ nie mniej ni¿ 5 radnych,
c/ nie mniej ni¿ 3 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na

jej posiedzenia:
a/ radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
b/ osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej

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

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

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

§ 80. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii
i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹-
zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
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2. W przypadku gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych �rod-
ków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty
wynagrodzenia ze �rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komi-
sji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, celem
podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem
komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

§ 81. Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do Przewod-
nicz¹cego Rady w sprawie wniosków o przeprowadzenie kon-
troli przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kon-
troli lub inne organy kontrolne.

Rozdzia³ IV
Wójt

§ 82. Wójt jest organem wykonawczym Gminy.

§ 83. Wójt mo¿e upowa¿niæ pracowników Urzêdu do sk³a-
dania o�wiadczeñ woli w sprawach dotycz¹cych nabywania,
zbywania i obci¹¿ania nieruchomo�ci przez notariuszem.

§ 84. Wójt realizuje kierunki dzia³ania ustalone przez Radê
i przedstawia sprawozdanie z tej dzia³alno�ci.

§ 85. Wójt lub upowa¿niony przez niego pracownik mery-
toryczny Urzêdu uczestniczy w posiedzeniach komisji Rady na
których opiniowane s¹ projekty uchwa³.

Rozdzia³ V
So³ectwo

§ 86. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale so³ectwa,
a tak¿e zmianie jego granic rozstrzyga Rada w drodze uchwa³y,
z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:

a/ inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub znie-
sienia so³ectwa mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który to so³ec-
two  obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy Gminy,

b/ utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie so³ec-
twa  musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okre-
�la Rada odrêbn¹ uchwa³¹,

c/  projekt granic so³ectwa  sporz¹dza Wójt w uzgodnieniu
z inicjatorami utworzenia tego so³ectwa,

d/ przebieg granic so³ectwa  powinien  - uwzglêdniaæ w
miarê mo¿liwo�ci naturalne uwarunkowania przestrzenne, ko-
munikacyjne i wiêzi spo³eczne.

2. Do znoszenia so³ectwa stosuje siê odpowiednio ust.1.

§ 87.  Uchwa³y, o jakich mowa w § 86 ust. 1, powinny
okre�laæ w szczególno�ci:

1/ obszar
2/ granice,
3/ siedzibê w³adz,
4/ nazwê so³ectwa.

§ 88. 1. So³ectwo mo¿e  prowadziæ gospodarkê finanso-
w¹ w ramach  bud¿etu Gminy.

2. So³ectwo mo¿e gospodarowaæ samodzielnie �rodka-
mi wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te �rodki na
realizacjê swoich zadañ.

3. Rada mo¿e uchwaliæ za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej
okre�laj¹cy wydatki so³ectwa z uwzglêdnieniem podzia³ek kla-
syfikacji bud¿etowej.

4. So³ectwo  mo¿e podejmowaæ decyzje o wydatkowaniu �rod-
ków bud¿etowych ka¿dorazowo do kwoty ujêtej w uchwale okre�laj¹-
cej wydatki so³ectwa z uwzglêdnieniem klasyfikacji bud¿etowej.

§ 89. Kontrolê gospodarki finansowej so³ectwa  sprawuje
Wójt i przedk³ada informacje w tym zakresie Radzie Gminy.

§ 90. 1. So³tys uczestniczy w sesjach Rady na zaprosze-
nie Przewodnicz¹cego Rady.

2. So³tys mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma jednak
prawa do udzia³u w g³osowaniu.

3. Za udzia³ w sesji so³tysowi  lub cz³onka Rady So³eckiej
zastêpuj¹cemu so³tysa   przys³uguje dieta, której wysoko�æ okre-
�la Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.

Rozdzia³ VI
Badanie skarg nale¿¹cych do w³a�ciwo�ci Rady

§ 91. 1. Badanie zasadno�ci skarg, które nale¿¹ do w³a-
�ciwo�ci Rady przeprowadza komisja sta³a Rady, wskazana
przez Przewodnicz¹cego Rady jako w³a�ciwa  ze wzglêdu na
przedmiot skargi.

§ 92. Sprawozdanie z przeprowadzonego badania na za-
sadno�æ skargi wraz z propozycj¹ rozstrzygniêcia skargi i odpo-
wiedzi na skargê komisja przedk³ada na najbli¿szej sesji Rady.

§ 93. Do badania zasadno�ci skargi stosuje siê odpowiednio
w³a�ciwe przepisy Statutu, dotycz¹ce przeprowadzania kontroli.

Rozdzia³ VII
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z doku-

mentów Rady, Komisji i Wójta

§ 94. 1. Udostêpnieniu podlegaj¹ dokumenty wynikaj¹ce
z wykonywania zadañ publicznych, a w szczególno�ci:

1/ protoko³y z sesji Rady,
2/ sprawozdania z dzia³alno�ci Wójta i protoko³y z posie-

dzeñ komisji Rady,
3/ uchwa³y Rady i zarz¹dzenia Wójta wraz z rejestrami.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, podlegaj¹ udo-

stêpnieniu po ich formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cy-
mi przepisami prawa oraz Statutu.

§ 95.1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia
siê w pomieszczeniu pracownika Urzêdu zajmuj¹cego siê obs³ug¹  Rady,
w dniach pracy Urzêdu Gminy w godzinach przyjmowania interesan-
tów.

2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu udostêpnia-
nie s¹ w sekretariacie Wójta w dniach i godzinach przyjmowania intere-
santów.

3. Ponadto dokumenty o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹ równie¿
dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu Gminy oraz po-
wszechnie dostêpnych zbiorach danych.

§ 96. Realizacja uprawnieñ okre�lonych w § 99 i 100 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asy�cie pracownika Urzê-
du.

§ 97. 1. Odmowa udzielenia informacji oraz udostêpniania doku-
mentów mo¿e nast¹piæ tylko ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce przepisy
ustawowe.

2. Obowi¹zek udostêpniania dokumentów i udzielania informacji
nie obejmuje równie¿ dokumentów o charakterze imiennym w spra-
wach za³atwianych w drodze indywidualnych decyzji administracyj-
nych.

3. Odmowa udostêpnienia nastêpuje w trybie przewidzianym w
ustawie o dostêpie do informacji publicznej.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 98. 1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie, zastoso-
wanie maj¹ ustawa oraz inne ustawy dotycz¹ce Gminy i jej organów

2. Statut niniejszy wchodzi w ¿ycie 14 dni od og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
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Za³¹cznik nr 2
do Statutu Gminy w Kamienniku

1.1 Herb Ma³y Gminy Kamiennik
Herb Ma³y Gminy Kamiennik jest zamkniêty form¹ tarczy

gotyckiej / kszta³tem tarczy /. Gotycka tarcza dzielona jest w s³up
/ pionowo na pó³ /. W prawym polu tarczy, barwy zieleni - znajduje
siê z³oty kielich ko�cielny z widocznymi akcentami -czerwonymi
trzema kamieniami z nodusem o formie lekko wiruj¹cej. Jest on
god³em. W lewym polu tarczy, barwy czerwieni - znajduj¹ siê
dwie ca³e i dwie po³owy / dzielone pionowo - w s³up / srebrnych
lilii, które to po³owy znajduj¹ siê w miejscu podzia³u tarczy w
s³up. S¹ one god³em.

1.2 Herb Wielki Gminy Kamiennik
Tarczê gotyck¹ z Ma³ym Herbem Gminy Kamiennik wyno-

sz¹ u bocznic   wewnêtrznymi skrzyd³ami dwa krocz¹ce z³ote or³y
do której zwrócone s¹ g³owami z lekko rozpostartymi skrzyd³ami
i wysoko uniesionymi g³owami, nad którymi s¹ umieszczone
z³ote korony otwarte z fleuronami /kwiatonami/. Or³y jak i korony
s¹ w mocnym czarnym podrysowaniu. U nóg or³ów, u ich pazu-
rów i pod tarcz¹/ u do³u tarczy / - wije siê wstêga barwy srebrnej
z napisem - Gmina + Kamiennik + Gmina - literami barwy czer-
wieni o kroju podobnym krojowi pisma zwanego antykwa. Do-
³em pod szarf¹, na specjalne ¿yczenie spo³eczne - wprowadzo-
no dwa z³ote k³osy. Ca³o�æ wizerunku znajduje siê na prostok¹t-
nej usztywnionej planszy barwy szaro - zielonej w uk³adzie po-
ziomym 112 x 82 cm .

Obja�nienia symboliki
Prawe pole tarczy kroju gotyckiego - barwy zieleni, przeka-

zuje poprzez t¹ barwê Informacjê o rolniczym charakterze Gmi-

ny.
Z³oty puchar - kielich ko�cielny zdobny kamieniami przy

" wiruj¹cym "nodusie, ma stopê krojon¹ w sze�æ pó³koli prze-
chodz¹cych w trzon. Ten kielich przynale¿y do ko�cio³a parafial-
nego w Kar³owicach Wielkich / z roku 1467 / - jest najstarszym
datowanym zabytkiem zfotnictwa z obszaru biskupiego ksiêstwa
nyskiego - pó�no- gotyckiej fazy. Jest wielkiej klasy - " miejsco-
wym" zabytkiem z³otniczego rzemios³a artystycznego z czasów
pó�nego �redniowiecza.

Lewe pole tarczy kroju gotyckiego - barwy czerwieni, za-
wiera dwie ca³e i dwie po³owy dzielone w s³up - srebrnych lilii,
bêd¹cych god³em w po³owie - ksiêstwa biskupiego.

Herbem ksiêstwa i kapitu³y wroc³awskiej by³o sze�æ srebr-
nych lilii w czerwonym polu uwidocznionych na miniaturze ze
statutów kapitu³y wroc³awskiej. W du¿ej mierze obszar dzisiej-
szej Gminy Kamiennik by³ czê�ci¹ sk³adow¹ w³asno�ci kapitu³y
wroc³awskiej jak i wchodzi³ w sk³ad ksiêstwa biskupiego ny-
skiego. Ta druga po³owa tarczy, zawieraj¹ca po³owê herbu kapi-
tu³y, po³owê czê�ci herbu ksiêstwa - mówi o starych w³asno-
�ciach i wielkiej kulturze duchowej w obszarze dzisiejszej Gmi-
ny Kamiennik.

2. Flaga Gminy Kamiennik
2.1 Flag¹ Gminy Kamiennik jest p³at materia³u w formie

poziomego prostok¹ta, gdzie stosunek szeroko�ci / wysoko�ci
/ do jego d³ugo�ci / d³u¿szego boku / pozostaje w proporcji 5:8.
P³at materia³u prostok¹t poziomy - sk³ada siê z trzech s³upów
barw, trzech pionowych pasów barwnych o jednakowej szero-
ko�ci. Ich proporcja wzglêdem siebie ma siê tak, jak 1:1:1. Fla-
ga zbudowana jest z:

Za³¹cznik nr 1
do Statutu Gminy w Kamienniku
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1a/ - pas pierwszy / pionowy /jest barwy ciemnej zieleni,
2a/ - pas drugi / pionowy /jest barwy z³ota. W wydaniu

seryjnym i w druku na materiale - z³oto zastêpuje ¿ó³æ,
3a / - pas trzeci /pionowy /jest barwy czerwiem. Czerwieñ

ma byæ ciemna / nie czerwieñ cynobrowa, zwana proletariack¹/
Ten odcieñ czerwieni nazywa siê kraplak.

2.2 Flaga urzêdowa Gminy Kamiennik
Flaga ta ma w miejscu centralnym - w rozpiêto�ci materia³u

umieszczon¹ tarczê herbu ma³ego Gminy Kamiennik. Inaczej w �rod-

ku pasa �rodkowego z³otego / ¿ó³tego/ równolegle do jego biegu.
Rozpiêto�æ pasa z³otego w jego szeroko�ci jest jak 6/6.

Szeroko�æ tarczy herbu jest w proporcji jak 4/6, gdzie pasy
z³ote po obu stronach tarczy / przy jej bocznicach / - s¹ szeroko-
�ci 1/6 - ka¿dy. Natomiast tarcza jest umieszczona nie w �rodku
wysoko�ci pasa ¿ó³tego - a powy¿ej. Jest umieszczona od gór-
nej krawêdzi materii flagi, górnej krawêdzi pionowego pasa ¿ó³-
tego - w odleg³o�ci po³owy wysoko�ci tarczy herbowej.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w zwi¹zku 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, 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806)    oraz
art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148)- Rada Miejska w Nysie
uchwala:

§ 1. Dokonaæ zmiany bud¿etu Gminy Nysa na 2003 rok wg
za³¹cznika nr 1 do uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591,2002 r.  Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127 ,
Nr 214, poz. 1806 ; 2003r. Nr 80, poz. 717) -Rada Gminy uchwa-
la, co nastêpuje:

§1.  W Statucie So³ectwa Drogoszów w § 10 ust. 1otrzy-
muje brzmienie:

"§ 10.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 11 osób".
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Uchwa³a Nr X/61/2003
Rady Gminy £ambinowice

z dnia 18 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zmiany w Statucie So³ectwa Drogoszów.

§2 .Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Micha³ Serafin
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Uchwa³a  Nr  IX/146/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia  30 kwietnia 2003 r.

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

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y  Nr  IX/146/03

Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 30 kwietnia 2003  r.

Zmiany w bud¿ecie Gminy Nysa na 2003 rok.

Dzia³ - rozdzia³ - paragraf - nazwa                           kwota w z³

Wydatki bud¿etowe
Przeniesienia bud¿etowe
Dzia³ 851 Ochrona zdrowia
Rozdz. 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi

zmniejszyæ o kwotê :          204.000
§ 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia          164.000
§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych            40.000
zwiêkszyæ o kwotê :          204.000
§ 2820 dotacje celowa z bud¿etu na finansowanie lub

dofinansowanie  zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom
                                                                        164.000

 (Gminne Zrzeszenie LZS - 22.000, ZHP - 99.000, Nyskie
Towarzystwo Spo³eczno KULT. - 43.000)

§ 2830 dotacje celowa z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie  zadañ zleconych do realizacji pozosta³ym
jednostkom nie   zaliczanym do sektora finansów publicznych

                                                            40.000
 ("Caritas" Diecezji Opolskiej - mieszkanie interw. kryzy-

sowej).
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Na podstawie art.18 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 214 poz.1806, 2003 r. Nr 80 poz. 717 / oraz art. 30 ust.6,
art. 49 ust.1a, art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
- Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2003 r Nr 118 poz. 1112/ - Rada
Miejska w Ozimku  u c h w a l a,  co  nastêpuje:

§ 1. Zmienia siê uchwa³ê Nr XXVI/163/2000 z dnia 18 wrze-
�nia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów okre�laj¹cych
szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatku: za
wys³ugê lat, funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za
warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
dora�ne zastêpstwa oraz przyznawania nagród, zmienion¹
uchwa³¹ Nr XXVIII/179/2000 z dnia 11 pa�dziernika     2000 r. w
ten sposób, ¿e za³¹cznik nr 6 otrzymuje brzmienie okre�lone w
za³¹czniku   do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem jej og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Czes³aw Kaczmarek

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr X/86/03

Rady Miejskiej w Ozimku
                                                   z dnia 29 wrze�nia 2003 r.

R E G U L A M I N
przyznawania nagród nauczycielom  ze specjalnego

funduszu nagród

§ 1  .1. Regulamin ustala kryteria i tryb przyznawania na-
gród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród, utworzo-
nego na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela  /Dz. U. Nr 118 poz. 1112/, zwanego
dalej " funduszem".

2. Fundusz tworzy siê w bud¿ecie Gminy Ozimek, w wyso-
ko�ci co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeñ oso-
bowych nauczycieli, z przeznaczeniem na wyp³aty nagród Bur-
mistrza i dyrektorów szkó³.

3. �rodki funduszu ulegaj¹ zwiêkszeniu o kwoty przewi-
dziane w bud¿ecie Gminy na nagrody dla nauczycieli.

4.  Fundusz, utworzony w sposób okre�lony w ust. 2 i 3
dzieli siê nastêpuj¹co:

1/   80% �rodków przeznacza siê na nagrody dyrektorów
szkó³,
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Uchwa³a Nr X / 86 / 03
Rady Miejskiej w Ozimku

z  dnia 29 wrze�nia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia regulaminów okre�laj¹cych szczegó³owe warunki przyznawania nauczy-
cielom dodatku: za wys³ugê lat, funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy, wynagrodzenia za

godziny ponadwymiarowe i dora�ne zastêpstwa oraz przyznawania nagród.

2/   20% �rodków przeznacza siê na nagrody Burmistrza.
5.  Nagrody, o których mowa w ust. 4, przyznawane s¹ w

terminie do 14 pa�dziernika ka¿dego roku z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda mo¿e
byæ przyznana w innym terminie.

§ 2. 1. Burmistrz ustala corocznie wysoko�æ swojej nagro-
dy.

2. Wysoko�æ nagrody dyrektora szko³y nie mo¿e przekra-
czaæ 75 % wysoko�ci nagrody Burmistrza.

§ 3. 1.  Nagroda mo¿e byæ przyznana nauczycielowi, który
przepracowa³ w szkole co najmniej  1 rok i  spe³nia szczegó³owe
kryteria przyznawania nagród, o których mowa w ust. 2 lub 3, w
oparciu o wniosek,  o którym mowa w § 4.

2.  Szczegó³owe kryteria przyznawania nagród Burmistrza
ustali zarz¹dzeniem Burmistrz w porozumieniu    z  dyrektorami
szkó³ i zwi¹zkami zawodowymi.

3. Szczegó³owe kryteria przyznawania nagród dyrektorów
szkó³ ustal¹ dyrektorzy w porozumieniu  z organami szko³y i zwi¹z-
kami zawodowymi.

§ 4. 1. Z wnioskami o przyznanie nagrody Burmistrza mog¹
wystêpowaæ:

      1/ Rada Pedagogiczna,
      2/  Rada Szko³y,
    3/ dyrektor szko³y - w odniesieniu do podleg³ych mu

nauczycieli,
      4/ dyrektor Gminnego Zak³adu O�wiaty - w odniesie-

niu do dyrektorów,
      5/ wizytator Kuratorium O�wiaty  bezpo�rednio nadzo-

ruj¹cy pracê szko³y.

2. Z wnioskami o przyznanie nagrody dyrektora szko³y mog¹
wystêpowaæ rada pedagogiczna  i rada szko³y.

3. W uzasadnieniu wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2
nale¿y podaæ konkretne i wymierne efekty osi¹gane przez na-
uczyciela lub dyrektora.

§ 5. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza nale¿y sk³a-
daæ w sekretariacie Urzêdu Gminy i  Miasta ,  najpó�niej  do dnia
15 wrze�nia ka¿dego roku.

§ 6. Tryb sk³adania i rozpatrywania wniosków o nagrodê
dyrektora szko³y ustal¹ dyrektorzy szkó³.

§ 7. Nauczyciel, któremu zosta³a przyznana nagroda otrzy-
muje dyplom, którego odpis podlega w³¹czeniu do jego  akt
osobowych.

§ 8. Nagrody specjalnego funduszu maj¹ charakter uzna-
niowy.



Poz. 1549Województwa Opolskiego Nr 80
  Dziennik Urzêdowy

- 6455 -

Na  podstawie art. 34 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45
poz. 391, Nr 65 poz. 594)- Rada Miejska  w  Prudniku  uchwala,
co  nastêpuje:

§  1. Uchwa³a okre�la "Szczegó³owe zasady i tryb umarza-
nia wierzytelno�ci gminnych jednostek organizacyjnych z tytu³u
nale¿no�ci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, udzie-
lania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿no�ci, a tak¿e organy do
tego uprawnione".

§ 2.1. Wierzytelno�æ mo¿e zostaæ umorzona w ca³o�ci lub
w czê�ci, je¿eli wyst¹pi jedna  z nastêpuj¹cych przes³anek:

1) w wyniku postêpowania egzekucyjnego lub na podsta-
wie innych okoliczno�ci lub dokumentów stwierdzono, ¿e d³u¿-
nik nie posiada maj¹tku, z którego mo¿na by dochodziæ nale¿-
no�ci;

2) nale¿no�ci nie �ci¹gniêto w toku zakoñczonego postê-
powania likwidacyjnego lub upad³o�ciowego;

3) d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c ¿adnego maj¹tku lub
pozostawi³ ruchomo�ci nie podlegaj¹ce egzekucji na podsta-
wie odrêbnych przepisów;

4) jest oczywiste, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie
uzyska siê kwoty przekraczaj¹cej wydatki egzekucyjne;

5) nie mo¿na ustaliæ osoby d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie
pozostawiaj¹c spadkobierców;

6) w wyniku egzekucji z maj¹tku d³u¿nika, d³u¿nik lub oso-
by pozostaj¹ce na jego utrzymaniu by³yby pozbawione niezbêd-
nych �rodków utrzymania.

2. Wierzytelno�æ mo¿e byæ równie¿ umarzana w ca³o�ci
lub czê�ci mimo braku okoliczno�ci wymienionych w ust. 1, je-
¿eli przeprowadzone postêpowanie wyja�niaj¹ce wyka¿e, ¿e za
umorzeniem przemawiaj¹ szczególne wzglêdy gospodarcze lub
spo³eczne d³u¿nika.

3. Umorzenie nale¿no�ci z przyczyn, o których mowa w
ust. 2, mo¿e nast¹piæ tylko wówczas, gdy odroczenie terminu
zap³aty lub roz³o¿enie nale¿no�ci na raty nie zapewni sp³aty tej
nale¿no�ci.

§  3.Umorzenie nale¿no�ci g³ównej poci¹ga za sob¹ umo-
rzenie nale¿no�ci ubocznych. Je¿eli umorzenie dotyczy nale¿-
no�ci g³ównej, w odpowiednim stosunku do tej nale¿no�ci pod-
legaj¹ umorzeniu nale¿no�ci uboczne.

1. Je¿eli decyzja o umorzeniu dotyczy tylko czê�ci nale¿no-
�ci, w decyzji nale¿y okre�liæ termin zap³aty pozosta³ej czê�ci
nale¿no�ci. Je¿eli d³u¿nik nie dotrzyma terminu zap³aty okre�lo-
nego w decyzji, umorzenie mo¿e byæ w ca³o�ci cofniête.
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Uchwa³a  Nr XII/99/2003
Rady  Miejskiej  w  Prudniku

z  dnia 28 sierpnia 2003 r.

w  sprawie szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelno�ci gminnych jednostek organizacyjnych z tytu³u
nale¿no�ci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielenia innych ulg

w sp³acaniu tych nale¿no�ci oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych wa¿nym interesem
d³u¿nika, mo¿na odroczyæ termin zap³aty nale¿no�ci lub roz³o¿yæ
nale¿no�æ na raty, bior¹c pod uwagê mo¿liwo�ci p³atnicze d³u¿-
nika oraz uzasadniony interes wierzyciela.

2. Od nale¿no�ci, której termin zap³aty odroczono, lub któ-
r¹ roz³o¿ono na raty, nie pobiera siê odsetek za zw³okê na okres
od wydania decyzji do up³ywu terminów zap³aty okre�lonych w
decyzji.

3. Je¿eli d³u¿nik nie sp³aci w terminie albo w pe³nej warto-
�ci rat ustalonych w decyzji, pozosta³a do sp³aty nale¿no�æ staje
siê natychmiast wymagalna wraz  z nale¿nymi odsetkami za
zw³okê, w tym równie¿ z odsetkami, o których mowa  w ust. 2.

§ 5.1. Wierzytelno�æ mo¿e byæ umorzona na wniosek d³u¿-
nika, a w przypadkach okre�lonych w § 2 ust. 1 pkt 1-5, mo¿e byæ
umorzona równie¿ z urzêdu.

2. Odroczenie terminu zap³aty lub roz³o¿enie nale¿no�ci
na raty mo¿e nast¹piæ jedynie na wniosek d³u¿nika.

§ 6.Organ uprawniony mo¿e cofn¹æ decyzje o umorzeniu
lub udzieleniu ulg w sp³acaniu nale¿no�ci, je¿eli wyjdzie na jaw,
¿e dowody, na podstawie których nale¿no�ci umorzono lub udzie-
lono ulg w jej sp³acaniu, okaza³y siê fa³szywe, b¹d�, ¿e decyzja
zosta³a wydana w wyniku przestêpstwa albo ¿e d³u¿nik wprowa-
dzi³ organ w b³¹d co do okoliczno�ci, które stanowi³y podstawê
decyzji.

§ 7.1. Do umarzania wierzytelno�ci jednostek organiza-
cyjnych oraz udzielania ulg w ich sp³acaniu uprawniony jest Bur-
mistrz Prudnika, z zastrze¿eniem, ¿e wniosek w sprawie umo-
rzenia wierzytelno�ci przekraczaj¹cej jednorazowo warto�æ
5.000,00 z³, wymaga zaopiniowania przez Komisjê Bud¿etu, Fi-
nansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Prudniku,
a wniosek w sprawie umorzenia wierzytelno�ci przekraczaj¹cej
jednorazowo warto�æ 15.000,00 z³,  wymaga zaopiniowania przez
Radê Miejsk¹.

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

§ 8.Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Burmistrzowi  Prud-
nika.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 , poz.1591,
2002r. Nr 23, poz.220, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214
poz.1806,  2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 7 ust.2, art. 8 ust.1 i
art. 10 ust.1 ustawy  z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicz-
nych ( Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz.838) -Rada Miejska w Uje�dzie
uchwala, co nastêpuje :

 § 1.Pozbawia  kategorii drogi gminnej ulice i drogi  wy-
mienione w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

 § 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Ujaz-
du.
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Uchwa³a  Nr  XIV/57/2003
Rady Miejskiej w Uje�dzie

z dnia 26 wrze�nia 2003 r.

w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych.

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

2. Uchwa³a podlega tak¿e og³oszeniu poprzez jej rozpla-
katowanie na tablicy og³oszeñ    Urzêdu Miejskiego w Uje�dzie.

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

Przewodnicz¹cy Rady
            Piotr Ko³odziej

Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y
 Rady Miejskiej w Uje�dzie

 Nr XIV/57/2003
 z dnia  26 wrze�nia 2003r.

l.p. Nr drogi Przebieg

1. 2757001 Ksiê¿y Las � Brzeziny
2. 2757003 Wapienniki � Czarnocin

3. 2757006 Kopanina � Stary Ujazd

4. 2757007 Stary Ujazd � do dr. Ujazd-Strzelce

5. 2757008 Ujazd-Kopanina -Popice

6. 2757009 Ujazd-Zalesie

7. 2757030 ul. Partyzantów m. Ujazd

8. 2757035 ul. Staszica m.Ujazd

9. 2757037 ul. Ogrodowa m. Ujazd

10. 2757045 ul. Krótka wie� Niezdrowice
11. 2757047 ul. Nowa wie� Niezdrowice
12. 2757049 ul. Ujazdowska wie� Jaryszów
13. 2757052 ul. Cmentarna wie� Jaryszów
14. 2757055 Sieroniowice  do drogi Ujazd-Strzelce

15. 2757056 od E-22 do Grzeboszowic

16. 2757057 ul. Stawowa wie� Sieroniowice
17. 2757058 Olszowa do drogi Ujazd Strzelce Op.

18. 2757059 Komorniki do drogi Strzelce Op.

19. 2757060 Stary Ujazd � Jaryszów

20. 2757061 Stary Ujazd � do drogi Ujazd � Strzelce Op.

21. 2757062 Stary Ujazd � do drogi Ujazd � Strzelce Op.

22. 2757063 Ujazd � Strzelce Op.

23. 2757064 Ujazd � Jaryszów do Dziedzinek

24. 2757022 ul. Wiejska � Stary Ujazd

25. 2757036 ul. ¯eromskiego m. Ujazd
26. 2757038 ul. Strzelecka m. Ujazd

27. 2757039 Ujazd do granicy gminy

28. 2757041 Niezdrowice � Rudzieniec



 Województwa Opolskiego Nr 80          Poz.1551-1552

   Dziennik Urzêdowy
- 6457 -

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h. ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r.   o samorz¹dzie gminnym / Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz.74
z pó�n. zm. / w zwi¹zku z art.17 ust.3 ustawy z dnia 7 wrze�nia
1991r.   o systemie o�wiaty  /Dz.U. z 1996r. Nr 67 poz. 329 z pó�n.
zm. /-  Rada Gminy w Walcach uchwala ,co nastêpuje :

§ 1. Ustala siê miesiêczn¹ op³atê za korzystanie z zorga-
nizowanego dowozu do  szkó³ na terenie Gminy Walce przez
uczniów nieuprawnionych do bezp³atnego dowozu w wysoko-
�ci:

         - 20 z³ za pierwsze dziecko z rodziny,
         - 10 z³ za drugie dziecko z rodziny,
          a trzecie i kolejne zwalnia siê z op³aty.
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            Uchwa³a Nr X/57/03
            Rady Gminy w  Walcach

           z dnia  12 wrze�nia 2003 r.

w sprawie ustalenia odp³atno�ci za korzystanie ze zorganizowanego  dowozu do szkó³
przez uczniów nieuprawnionych do bezp³atnego  dowozu.

§ 2.    W trudnych sytuacjach materialnych rodziców / praw-
nych opiekunów /    dziecka decyzjê o zwolnieniu z op³aty po-
dejmuje Wójt Gminy na wniosek    rodziców / prawnych opieku-
nów/, zaopiniowany przez dyrektora szko³y.

 § 3.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Walcach.

 § 4.  Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa   Opolskiego i wchodzi w ¿ycie 14 dni po jej
og³oszeniu.

                                                                         Przewodnicz¹cy
                                                                            Rady Gminy

                                                                          Jan  Kubicz

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 pa�dzier-
nika 1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alko-
holizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372)
- Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1.  Liczba punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych
zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 % alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) na
terenie Gminy Walce wynosi:

1/ dla napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y - 20,

2/ dla napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia
w miejscu sprzeda¿y - 15.

§ 2. 1. Na terenie Gminy Walce miejsca sprzeda¿y i poda-
wania napojów alkoholowych nie  mog¹ byæ zlokalizowane w
bezpo�rednim s¹siedztwie szkó³, przedszkoli i obiektów
sakralnych.

2. Przepis ust. 1 nie stosuje siê do sprzeda¿y napojów
alkoholowych dokonywanej na podstawie jednorazowych ze-
zwoleñ,  o których mowa w art.181 ustawy  z dnia  26 pa�dzierni-
ka 1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoho-
lizmowi.
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Uchwa³a Nr X/62/03
Rady Gminy w Walcach

 z dnia 12 wrze�nia 2003 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y
 i podawania napojów alkoholowych.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4. Trac¹ moc uchwa³y Nr XXVI/165/93 Rady Gminy w
Walcach z dnia 12 listopada 1993 r. w sprawie ustalenia liczby
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych, uchwa³a  Nr XXVI/
166/93 Rady Gminy w Walcach z dnia 12 listopada 1993 r. w
sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzeda¿y i spo-
¿ycia napojów alkoholowych oraz uchwa³a Nr XXXII/234/01 Rady
Gminy w Walcach z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia
na terenie Gminy limitu punktów sprzeda¿y napojów alkoholo-
wych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu z wyj¹tkiem piwa w
miejscu sprzeda¿y.

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

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

                                                       Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

                                                                       Jan Kubicz



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 80  Poz. 1553- 6458 -

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , art. 61 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o  samorz¹dzie   gminnym   (Dz.U.  z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 z pó�n.zm.) oraz art. 109, art. 124 i art. 128
ust.2pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicz-
nych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148)-Rada Miejska uchwala:

§ 1. Zmniejszyæ i zwiêkszyæ plan   wydatków bud¿etowych
jednostek pomocniczych - so³ectw w ramach przeniesieñ miê-
dzy dzia³ami.

Zmniejsza siê wydatki                                              - 1.800 z³

Dzia³ 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
-800z³

rozdzia³ 92109- Domy i o�rodki kultury , �wietlice i kluby
wiejskie                                                                                      -800 z³

wydatki bie¿¹ce: 800z³ (so³ectwo Szymonków)
Dzia³ 926- Kultura fizyczna i sport                            - 1000 z³
rozdzia³ 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
                                                                                       - 1000 z³
wydatki bie¿¹ce: 1000 z³ (so³ectwo Krzywiczyny)

Zwiêksza siê wydatki                                                - 1.800 z³

Dzia³ 754-Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-
po¿arowa                                                                                  - 300 z³

rozdzia³ 75412- Ochotnicze stra¿e po¿arne              -300 z³
wydatki bie¿¹ce: 300 z³ (so³ectwo Szymonków)
Dzia³ 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

         - 1000 z³
rozdzia³ 92109- Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
                                                                                       - 1000 z³
wydatki bie¿¹ce: 1000 z³ (so³ectwo Krzywiczyny)
Dzia³ 926- Kultura fizyczna i sport                              - 500 z³
rozdzia³ 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
                                                                                         - 500 z³
wydatki bie¿¹ce: 500 z³ (so³ectwo Szymonków)

§ 2. Zmniejszyæ i zwiêkszyæ wydatki bud¿etowe w ramach
przeniesieñ miedzy dzia³ami klasyfikacji bud¿etowej.

Zmniejsza siê wydatki :                                           135.000 z³

Dzia³ 757- Obs³uga d³ugu publicznego              - 50.000 z³
rozdzia³ 75702- Obs³uga papierów warto�ciowych , kredy-

tów i po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego      - 50.000 z³
wydatki bie¿¹ce( obs³uga d³ugu)  - 50.000 z³
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Uchwa³a  Nr VII/62/2003
Rady Miejskiej w Wo³czynie

z dnia 29 kwietnia 2003r.

w sprawie zmian  bud¿etu Gminy Wo³czyn na rok 2003.

Dzia³ 926- Kultura fizyczna i sport                       - 85.000 z³
rozdzia³ 92601- Obiekty sportowe                       - 85.000 z³
wydatki maj¹tkowe:  85.000 z³

Zwiêksza siê wydatki :                                            135.000 z³

Dzia³ 010- Rolnictwo i ³owiectwo                         - 50.000 z³
rozdzia³ 01008- Melioracje wodne                       - 50.000 z³
wydatki bie¿¹ce:    50.000 z³,
w tym
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ:        50.000 z³
Dzia³ 801- O�wiata i wychowanie:                         85.000 z³
rozdzia³ 80110- Gimnazja:                                        85.000 z³
wydatki maj¹tkowe:  85.000 z³.

§ 3. W planie wydatków bie¿¹cych dotycz¹cych doskona-
lenia zawodowego nauczycieli wyodrêbniæ dotacje.

W dziale 801 - O�wiata i wychowanie , w rozdziale 80146-
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli zmniejszyæ pozosta³e
wydatki bie¿¹ce i zwiêkszyæ dotacje o kwotê:                     3.132 z³

(dotacje na zadania realizowane na podstawie porozu-
mieñ: z Gmin¹ Kluczbork-1302 z³ i ze Starostwem Powiatowym
w Kluczborku- 1830 z³)

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, w roz-
dziale 85446-Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli zmniej-
szyæ pozosta³e wydatki bie¿¹ce i zwiêkszyæ dotacje o kwotê:       546 z³

(dotacja na zadania realizowane na podstawie porozu-
mienia z Gmina Kluczbork)

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wo³czyna.

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

 §  6. Uchwa³a podlega og³oszeniu :
1) w miejscach do tego przeznaczonych na terenie Gminy,
2) w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Krzysztof  Maszkowski



   Województwa Opolskiego Nr 80  Poz. 1554-1555

  Dziennik Urzêdowy
- 6459 -

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pirt 9 lit d ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym [Dz.U.  z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pó�n. zm. ] oraz art. 109, art. 116, art. 124, art. 128
ust 2, art. 134 ust.  3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych [Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148] - Rada
Miejska w Zawadzkiem uchwala, co nastêpuje:

§1. Zmienia siê § 1 pkt 5 cytowanej na wstêpie uchwa³y
Nr III/16/2003 w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na rok 2003,
który otrzymuje nowe brzmienie:

"Ustala siê �ród³o pokrycia niedoboru w wysoko�ci     174.436
- przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów krajowych

(BO� Opole) 174.436.".
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Uchwa³a Nr IV/41/2003
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr III/16/2003  Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na rok 2003.

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

§3. Uchwala wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r. oraz wymaga podania jej do
publicznej wiadomo�ci poprzez og³oszenie w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego i wywieszenie na tablicy og³o-
szeñ w miejscach publicznych na terenie Gminy Zawadzkie.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Urszula Taibert

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  [ Dz. U.  Nr 142, poz. 1591 z
2001 r. z pó�n. zm. ] oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U z 2003 r.
Nr 15, poz. 148] -Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co na-
stêpuje:

 § 1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu Gminy na rok 2003
                                                               o kwotê      67.538,00
w tym:
Dz. 853 Opieka spo³eczna o kwotê                   67.538,00
§ 201 Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminom ustawami o kwotê  67.538,00

§ 2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu Gminy na rok 2003
o kwotê                                                                                    67.538,00

w tym:
Dz. 853 Opieka spo³eczna o kwotê                   67.538,00
Rozdzia³ 85313 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³a-

cane za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy spo-
³ecznej o kwotê                                                         11.000,00

- wydatki bie¿¹ce o kwotê                                11.000,00
w tym:
§ 4130 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotê
                                                                                  11.000,00

Rozdzia³ 85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne o kwotê                                56.538,00

- wydatki bie¿¹ce o kwotê                               56.538,00.
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Uchwa³a  Nr IV/45/2003
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia  24 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy na rok 2003 .

§ 3. Po zmianach bud¿et Gminy wynosi:
1. Dochody z bud¿etu Gminy w wysoko�ci 17.693.531,00
w tym:
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rz¹-

dowej zlecone i powierzone                                      1.317.660,00
- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ na-

pojów alkoholowych                                                       150.000,00
2. Przychody                                                    1.174.436,00
w tym:
- z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
                                                                                984.703,00
- z tytu³u innych rozliczeñ krajowych (wolne �rodki)

                                                                                            189.733,00
3. Wydatki bud¿etu Gminy w wysoko�ci       17.867.967,00
w tym:
- wydatki na zadania z zakresu administracji rz¹dowej

zlecone i powierzone                                       1.317.660,00
- wydatki na realizacje zadañ okre�lonych w programie

profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych  150.000,00
4. Rozchody                                                    1.000.000,00
w tym:
- sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
                                                                            1.000.000,00

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Zawadzkie.

§ 5.    Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i wymaga
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Urszula Taibert



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 80  Poz. 1556-1557- 6460 -

 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  Zdzie-
szowicach  uchwala , co  nastêpuje :

§  1.  Zwiêkszyæ  plan  przychodów            o  kwotê :  287.960 z³

§ 957 - nadwy¿ki  z  lat  ubieg³ych                  o  kwotê :   287.960 z³.

§  2. Zwiêkszyæ  plan  wydatków            o  kwotê :   287.960 z³

w dz.750 - Administracja  publiczna              o  kwotê :       2.700 z³

rozdz.75095 - pozosta³a  dzia³alno�æ            o  kwotê :       2.700 z³
 1. �rodki  na  dzia³alno�æ  M³odzie¿owej  Rady  Miejskiej.

w dz.900 - Gospodarka  komunalna  i  ochrona  �rodowi-
ska   o  kwotê :                                                                   284.260 z³
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Uchwa³a  Nr  VIII / 50 / 03
Rady   Miejskiej  w  Zdzieszowicach

                 z  dnia  29  kwietnia  2003r.

w sprawie dokonania zmian bud¿etu  na 2003 rok.

rozdz.90017 § 2650 - Zak³ady  gospodarki  komunalnej -
dotacja   o  kwotê :                                                             284.260 z³

  przedmiotowa   z  bud¿etu  dla  zak³adu
  bud¿etowego - ZGKiM -  dofinansowanie
strat  w  kanalizacji  sanitarnej  w  2002 roku.

w dz.926 - Kultura  fizyczna  i  sport   o  kwotê :    1.000 z³

rozdz.92605 § 2550 - zadania  w  zakresie  kultury  fizycznej
i  sportu  o  kwotê :                                                                 1.000 z³

 dotacja  podmiotowa  z  bud¿etu  dla  instytucji  kultury -
MGOKSiR   / zorganizowanie  VI  Krajowego  Pieszego Rajdu
wspólnie  z  HDK/.

§ 3. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Burmistrzowi  Zdzie-
szowic.

§ 4. Uchwa³a  wchodzi w ¿ycie  z  dniem  podjêcia  i  podle-
ga og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskie-
go.

Przewodnicz¹cy Rady
Edward Paciorek

Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki informuje, i¿ na pod-
stawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks
postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, z pó�n.
zm.), w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia
1999 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1054
- tekst jednolity) na wniosek Przedsiêbiorstwa SIM S.A. z sie-
dzib¹ w Zielonej Górze w dniu 25 wrze�nia 2003 r., po przepro-
wadzeniu postêpowania administracyjnego, zosta³a wydana de-
cyzja Nr  OSZ-820/1033-D/64D/4/2003/I/JC przed³u¿aj¹ca okres
obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw dla wytwarza-
nia ciep³a, dla przesy³ania i dystrybucji ciep³a oraz dla obrotu
ciep³em, zawartych w taryfie dla ciep³a, do dnia 31 stycznia 2004 r.
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NFORMACJA
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

z dnia 25 wrze�nia 2003 r.

o zmianie decyzji zatwierdzaj¹cej taryfê dla ciep³a.

Powy¿sza zmiana dotyczy decyzji z dnia 7 lutego 2002 r.
Nr OSZ-820/1033-C/64c/ 14/2001/2002/I/JC oraz decyzji z dnia
1 lipca 2002 r. Nr OSZ-820/1033-C/64c/27/2002/I/JC.

Z upowa¿nienia  Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Pó³nocno-Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ w Szczecinie
Dyrektor

Witold Kêpa



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 80  Poz. 1558-1560- 6461 -

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz.733) og³a-
sza siê , co nastêpuje:

§ 1. Ustala  siê    w  okresie  6  miesiêcy, tj. od 1 pa�dzier-
nika 2003 r. do 31 marca 2004 r. wska�nik przeliczeniowy  kosz-
tu odtworzenia 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkal-
nych:

1558

Obwieszczenie
W o j e w o d y    O p o l s k i e g o

z dnia 26 wrze�nia 2003 r.

w sprawie  wysoko�ci wska�nika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
 budynku mieszkalnego dla powiatu brzeskiego.

 dla powiatu brzeskiego  w wysoko�ci 2 430 z³.
§ 2.1. Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 pa�dzier-

nika 2003 r.
2. Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-

dowym Województwa Opolskiego.

WOJEWODA OPOLSKI
El¿bieta Rutkowska

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz.733) og³a-
sza siê, co nastêpuje:

§ 1. Ustala  siê    w  okresie  6  miesiêcy, tj. od 1 pa�dzier-
nika 2003 r. do 31 marca 2004 r. wska�nik przeliczeniowy  kosz-
tu odtworzenia 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkal-
nych :

1559

Obwieszczenie
W o j e w o d y     O p o l s k i e g o

z dnia 26 wrze�nia 2003 r.

w sprawie  wysoko�ci wska�nika przeliczeniowego kosztu odtworzenia  1 m2 powierzchni u¿ytkowej
budynku mieszkalnego dla powiatu g³ubczyckiego.

dla powiatu  g³ubczyckiego  w wysoko�ci 2 430  z³.

§ 2. 1. Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 pa�dzier-
nika 2003r.

2. Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

WOJEWODA OPOLSKI
El¿bieta Rutkowska

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz.733) og³a-
sza siê,  co nastêpuje:

§ 1. Ustala  siê    w  okresie  6  miesiêcy, tj. od 1 pa�dzier-
nika 2003 r. do 31 marca 2004 r. wska�nik przeliczeniowy  kosz-
tu odtworzenia 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkal-
nych:

1560

Obwieszczenie
W o j e w o d y   O p o l s k i e g o

z dnia 26 wrze�nia 2003 r.

w sprawie  wysoko�ci wska�nika przeliczeniowego kosztu odtworzenia  1 m2 powierzchni u¿ytkowej
budynku mieszkalnego dla powiatu kêdzierzyñsko - kozielskiego.

dla powiatu kêdzierzyñsko - kozielskiego  w wysoko-
�ci 2 430 z³.

§ 2. 1. Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 pa�dzier-
nika 2003r.

2. Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

WOJEWODA OPOLSKI
El¿bieta Rutkowska



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 80  Poz.1561-1563- 6462 -

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz.733) og³a-
sza siê, co nastêpuje:

§ 1. Ustala  siê    w  okresie  6  miesiêcy, tj. od 1 pa�dzier-
nika 2003 r. do 31 marca 2004 r. wska�nik przeliczeniowy  kosz-
tu odtworzenia 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkal-
nych :

1561

Obwieszczenie
W o j e w o d y    O p o l s k i e g o

z dnia 26 wrze�nia 2003 r.

w sprawie  wysoko�ci wska�nika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku
 mieszkalnego dla powiatu kluczborskiego.

dla powiatu  kluczborskiego  w wysoko�ci           2 430 z³.

§ 2.1. Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 pa�dzier-
nika 2003 r.

2. Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

WOJEWODA OPOLSKI
El¿bieta Rutkowska

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz.733) og³a-
sza siê , co nastêpuje:

§ 1. Ustala  siê    w  okresie  6  miesiêcy, tj. od 1 pa�dziernika
2003 r. do 31 marca 2004r. wska�nik przeliczeniowy  kosztu odtworze-
nia 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych :

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2001r. Nr 71 poz.733)
og³asza siê, co nastêpuje:

§ 1. Ustala  siê    w  okresie  6  miesiêcy, tj. od 1 pa�dzier-
nika 2003 r. do 31 marca 2004 r. wska�nik przeliczeniowy  kosz-
tu odtworzenia 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkal-
nych :

1562

Obwieszczenie
W o j e w o d y    O p o l s k i e g o

z dnia 26 wrze�nia 2003 r.

w sprawie  wysoko�ci wska�nika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku
mieszkalnego dla powiatu krapkowickiego.

dla powiatu  krapkowickiego  w wysoko�ci 2 430  z³.

§ 2. 1. Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 pa�dzier-
nika 2003 r.

2. Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

WOJEWODA OPOLSKI
El¿bieta Rutkowska

1563

Obwieszczenie
W o j e w o d y    O p o l s k i e g o

z dnia 26 wrze�nia 2003 r.

w sprawie  wysoko�ci wska�nika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku
mieszkalnego dla powiatu namys³owskiego.

dla powiatu  namys³owskiego  w wysoko�ci 2 430  z³.

§ 2. 1. Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 pa�dzier-
nika 2003 r.

2. Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

WOJEWODA OPOLSKI
El¿bieta Rutkowska



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 80    Poz. 1564-1566

- 6463 -

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz.733) og³a-
sza siê ,co nastêpuje:

§ 1. Ustala  siê    w  okresie  6  miesiêcy, tj. od 1 pa�dzier-
nika 2003 r. do 31 marca 2004 r. wska�nik przeliczeniowy  kosz-
tu odtworzenia 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkal-
nych :

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz.733) og³a-
sza siê ,co nastêpuje:

§ 1. Ustala  siê    w  okresie  6  miesiêcy, tj. od 1 pa�dzier-
nika 2003r. do 31 marca 2004r. wska�nik przeliczeniowy  kosztu
odtworzenia 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych:

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz.733) og³a-
sza siê , co nastêpuje:

§ 1. Ustala  siê    w  okresie  6  miesiêcy, tj. od 1 pa�dzier-
nika 2003 r. do 31 marca 2004 r. wska�nik przeliczeniowy  kosz-
tu odtworzenia 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkal-
nych :

1564

Obwieszczenie
W o j e w o d y    O p o l s k i e g o

z dnia 26 wrze�nia 2003 r.

w sprawie  wysoko�ci wska�nika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku
mieszkalnego dla powiatu nyskiego.

dla powiatu  nyskiego  w wysoko�ci 2 430 z³.

§ 2. 1. Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 pa�dzier-
nika 2003 r.

2. Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

WOJEWODA OPOLSKI
El¿bieta Rutkowska

1565

Obwieszczenie
W o j e w o d y    O p o l s k i e g o

z dnia 26 wrze�nia 2003 r.

w sprawie  wysoko�ci wska�nika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku
mieszkalnego dla powiatu oleskiego.

dla powiatu  oleskiego  w wysoko�ci 2 430 z³.

§ 2. 1. Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 pa�dzier-
nika 2003 r.

2. Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

WOJEWODA OPOLSKI
El¿bieta Rutkowska

1566

Obwieszczenie
W o j e w o d y   O p o l s k i e g o

z dnia 26 wrze�nia 2003 r.

w sprawie  wysoko�ci wska�nika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku
mieszkalnego dla powiatu opolskiego.

 dla powiatu opolskiego  w wysoko�ci 2 430  z³.

§ 2. 1. Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 pa�dzier-
nika 2003r.

2. Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

WOJEWODA OPOLSKI
El¿bieta Rutkowska



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 80        Poz. 1567-1569    - 6464 -

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz.733) og³a-
sza siê , co nastêpuje:

§ 1. Ustala  siê    w  okresie  6  miesiêcy, tj. od 1 pa�dzier-
nika 2003r. do 31 marca 2004r. wska�nik przeliczeniowy  kosztu
odtworzenia 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych
dla miasta Opola  w wysoko�ci 2 430  z³.

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz.733) og³a-
sza siê ,co nastêpuje:

§ 1. Ustala  siê w  okresie  6  miesiêcy, tj. od 1 pa�dziernika
2003r. do 31 marca 2004r. wska�nik przeliczeniowy  kosztu od-
tworzenia 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych:

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz.733) og³a-
sza siê,co nastêpuje:

§ 1. Ustala  siê    w  okresie  6  miesiêcy, tj. od 1 pa�dzier-
nika 2003r. do 31 marca 2004r. wska�nik przeliczeniowy  kosztu
odtworzenia 1m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych:

1567

Obwieszczenie
W o j e w o d y    O p o l s k i e g o

z dnia 26 wrze�nia 2003 r.

w sprawie  wysoko�ci wska�nika przeliczeniowego kosztu odtworzenia  1 m2 powierzchni u¿ytkowej
budynku mieszkalnego dla powiatu prudnickiego.

 dla powiatu prudnickiego  w wysoko�ci 2 430  z³.

§ 2.1. Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 pa�dzier-
nika 2003r.

2. Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

WOJEWODA OPOLSKI
El¿bieta Rutkowska

1568

Obwieszczenie
W o j e w o d y   O p o l s k i e g o

z dnia 26 wrze�nia 2003 r.

w sprawie  wysoko�ci wska�nika przeliczeniowego kosztu odtworzenia  1 m2 powierzchni u¿ytkowej
budynku mieszkalnego dla powiatu strzeleckiego.

 dla powiatu strzeleckiego  w wysoko�ci 2 430  z³.

§ 2.1. Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 pa�dzier-
nika 2003 r.

2. Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

WOJEWODA OPOLSKI
El¿bieta Rutkowska

1569

Obwieszczenie
W o j e w o d y     O p o l s k i e g o

z dnia 26 wrze�nia 2003 r.

w sprawie  wysoko�ci wska�nika przeliczeniowego kosztu odtworzenia  1 m2 powierzchni u¿ytkowej
budynku mieszkalnego dla miasta Opola.

§ 2. 1. Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 pa�dzier-
nika 2003 r.

2. Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

WOJEWODA OPOLSKI
El¿bieta Rutkowska



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 80    Poz. 1570-1571- 6465 -

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591;  2002r.
Nr 23, po. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984),oraz art. 128
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach pu-
blicznych, ( Dz.U. z 2003 r.  Nr 15 poz. 148 )  zarz¹dzam,  co
nastêpuje:

§1. 1. Wprowadzam do bud¿etu zmiany w zakresie dotacji
celowych z bud¿etu pañstwa

Zwiêkszaj¹c dochody
Dzia³ 853 -  Opieka spo³eczna

Rozdz. 85313 -  Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³a-
cane  za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy spo-
³ecznej

1570

Zarz¹dzenie Nr 35/Fn/03
Prezydenta Miasta w Kêdzierzynie-Ko�lu

z dnia 6 maja 2003 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie miasta na 2003 rok.

    § 201     Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu    administracji rz¹do-
wej oraz innych zadañ o kwotê                                          54.000 z³
zleconych gminom (zwi¹zkom gmin) ustawami

Zwiêkszaj¹c wydatki
Dzia³   853 -              Opieka spo³eczna
Rozdz. 85313 -     Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne

op³acane  za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z    pomo-
cy spo³ecznej

§ 4130 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
                                                                    o kwotê 54.000 z³.

§ 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i pod-
lega og³oszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miej-
scowego.

Prezydent Miasta
Wies³aw F¹fara

Na  podstawie  art.30 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 i  Nr 214, poz.1806/ oraz  art.126  ust.1 pkt.1,
art.128 ust.1 pkt.1  ustawy  z dnia  26  listopada  1998r. o  finan-
sach  publicznych / Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 /- Burmistrz
Zdzieszowic  postanawia :

§  1 . Zwiêkszyæ  plan  dochodów      o  kwotê :    17.694 z³

w dz.853 - Opieka  spo³eczna              o  kwotê :     17.694 z³

rozdz.85314 § 201 - zasi³ki  i  pomoc  w  naturze  oraz
sk³adki  na  ubezpieczenie  spo³eczne - dotacja  celowa   przeka-
zana  z  bud¿etu  pañstwa  na  realizacjê   zadañ  bie¿¹cych  z
zakresu  administracji   rz¹dowej  oraz innych  zadañ  zleconych
gminie  ustawami.     o  kwotê :                                           9.694 z³

rozdz.85313 § 201 - sk³adki  na  ubezpieczenie  zdrowotne
op³acane  za  osoby  pobieraj¹ce  niektóre   �wiadczenia  z
pomocy spo³ecznej - dotacja   celowa  przekazana  z  bud¿etu
pañstwa  na    realizacjê  zadañ  bie¿¹cych  z  zakresu   admini-
stracji  rz¹dowej  oraz  innych  zadañ zleconych  gminie  ustawa-
mi.                                                                     o  kwotê :       8.000 z³.

1571

ZARZ¥DZENIE Nr 19/03
 Burmistrza   Zdzieszowic

 z  dnia  23  kwietnia  2003r.

w  sprawie  dokonania  zmian  bud¿etu  na  2003 rok  i  uk³adu  wykonawczego.

§  2. Zwiêkszyæ   plan  wydatków     o  kwotê :     17.694 z³

w dz.853 - Opieka  spo³eczna           o  kwotê :     17.694 z³

rozdz.85314 § 3110 - zasi³ki  i  pomoc  w  naturze  oraz
sk³adki   na  ubezpieczenie  spo³eczne - �wiadczenia  spo³ecz-
ne.                                                                     o  kwotê :       9.694 z³

rozdz.85313 § 4130 - sk³adki  na  ubezpieczenie  zdrowot-
ne op³acane  za  osoby  pobieraj¹ce  niektóre   �wiadczenia  z
pomocy  spo³ecznej - sk³adki na  ubezpieczenia  zdrowotne

                                                                 o  kwotê :       8.000 z³.

§  3.      Zmiany  dokonane  w  § 1  i § 2  powoduj¹  zmiany
w  uk³adzie  wykonawczym bud¿etu :

1.Urz¹d  Miejski
Zwiêkszyæ  plan  dochodów                o  kwotê :    17.694 z³
w dz.853 -  Opieka  spo³eczna             o  kwotê :    17.694 z³

rozdz.85314 § 201                                 o  kwotê :      9.694 z³
/dotacja  na  zasi³ki  i  pomoc  w  naturze  oraz  sk³adki  na
ubezpieczenie  spo³eczne /

rozdz.85313 § 201                                  o  kwotê :      8.000 z³
/ dotacja  na  op³acenie  sk³adek  na  ubezpieczenie  zdrowotne/



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 80   Poz. 1571- 6466 -

2.Miejsko-Gminny  O�rodek  Pomocy  Spo³ecznej
Zwiêkszyæ  plan  wydatków                  o  kwotê :    17.694 z³
w dz.853 - Opieka  spo³eczna             o  kwotê :    17.694 z³

rozdz.85314 § 3110                             o  kwotê :      9.694 z³
 /zasi³ki  i  pomoc  w  naturze  oraz  sk³adki  na ubezpieczenia
spo³eczne /

rozdz.85313 § 4130                             o  kwotê :      8.000 z³
 /sk³adki  na  ubezpieczenie  zdrowotne /.

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

                                                                                                               Burmistrz
                                                                   Dieter  Przewdzing


