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Uchwa³a Nr I/4/2002
Miejskiej w Kêdzierzynie - Kolu
z dnia 19 listopada 2002 r.
w sprawie zmian w bud¿ecie miasta na rok 2002.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001r. /, art.124 ust.1 pkt.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 155 poz.
1014 z 1998 r. z pón. zm. / - Rada Miejska w Kêdzierzynie Kolu uchwala , co nastêpuje:
§ 1.1. W uchwale Nr XLVIII/600/2001 z dnia 28 grudnia
2001r. w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta na rok 2002 ( z
póniejszymi zmianami) w zwi¹zku z rozstrzygniêciem nadzorczym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
uchwa³a Nr 15/124/2002 , dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
1) zmniejsza siê dochody
Dzia³ 851 - Ochrona zdrowia
§
048 - Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
o kwotê
3.000 z³
2) zwiêksza siê wydatki
Dzia³ 851 - Ochrona zdrowia
Rozdz 85154 - Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
o kwotê
202.000 z³
- Wydatki bie¿¹ce, w tym § 2820 - dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 177.000 z³

Dzia³
Rozdz

926 - Kultura fizyczna i sport
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
o kwotê
5.000 z³
- Wydatki maj¹tkowe, w tym § 6050 wydatki inwestycyjne
jednostek bud¿etowych - 5.000 z³.
2. Dokonuje siê zmian w za³¹czniku nr 5 "Zestawienie
kwot i zakresu dotacji na 2002 rok"
-W pozycji III Pozosta³e dotacje Dzia³ 851, rozdzia³ 85154,
§ 2820 zwiêksza siê dotacjê celow¹ z bud¿etu na finansowanie
lub dofinansowanie zadañ zleconych
do realizacji stowarzyszeniom o kwotê 177.000 z³ - z przeznaczeniem na realizacjê
zadañ wynikaj¹cych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
3. Dokonuje siê zmian w za³¹czniku nr 10 "Wykaz zadañ
inwestycyjnych do realizacji w roku 2002.
-zmniejsza siê wydatki na realizacjê zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja stadionu przy ul. Grunwaldzkiej" o kwotê 5.000 z³ (Dzia³ 926, rozdz. 92605).
§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta .
§ 3.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego .

3) zmniejsza siê wydatki
Dzia³ 710 - Dzia³alnoæ us³ugowa
Rozdz 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
o kwotê
200.000 z³
- Wydatki bie¿¹ce - 200.000 z³

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Ryszard Pacu³t

399
Uchwa³a Nr IV/20/03
Rady Gminy £ubniany
z dnia 17 lutego 2003 r.
w sprawie nadania nazwy ulic.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity -Dz.U.z 2001r.
Nr142 poz.1591 z pón. zm.) - Rada Gminy £ubniany uchwala,
co nastêpuje:
§ 1.Nadaje siê ulicy zlokalizowanej w miejscowoci D¹brówka
£ubniañska ,dzia³ka nr 209/11ALP karta mapy 9,nazwê : KOSOWCE.
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
£ubniany.

§ 3.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz na tablicach og³oszeñ Urzêdu
Gminy i poszczególnych so³ectw.
§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Marian Ko³odziej
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400
Uchwa³a Nr IV/21/03
Rady Gminy £ubniany
z dnia 17 lutego 2003 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Na podstawie art.21 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz.U. Nr71 poz.733/
- Rada Gminy £ubniany uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ I
Prognoza dotycz¹ca wielkoci oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy.

§ 1. Uchwala siê wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy £ubniany na lata 2003-2007,
okrelony w za³¹czniku nr 1.
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
£ubniany.
§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy.
§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Marian Ko³odziej
Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr IV/ 21/03
z dnia 17 lutego 2003r.
WIELOLETNI PROGRAM
GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM
ZASOBEM GMINY £UBNIANY NA LATA 2003-2007
Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych cz³onków wspólnoty samorz¹dowej jest zadaniem w³asnym gminy, na³o¿onym
na ni¹ przez ustawê z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego(Dz.U.Nr.71 poz.733)zwana dalej ustaw¹. Program obejmuje zagadnienia okrelone w art.21 ust.2 cytowanej wy¿ej ustawy.
O kszta³cie lokalnej polityki mieszkaniowej decyduj¹ wszelkie dzia³ania ,decyzje i plany przysz³ych przedsiêwziêæ zmierzaj¹ce do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych cz³onków wspólnoty samorz¹dowej ,przy uwzglêdnieniu lokalnych uwarunkowañ spo³eczno-gospodarczych ,a w szczególnoci finansowych,
demograficznych, urbanistycznych, infrastrukturalnych i techniczno-organizacyjnych.
Niektóre znajduj¹ dorane i ograniczone rozstrzygniêcia
dla konkretnych zamierzeñ.
Mieszkaniowy zasób gminy stanowi¹ 23 budynki mieszkalne rozmieszczone na terenie 10 so³ectw, w których znajduj¹
siê 44 lokale mieszkalne. W 95% s¹ to budynki przedwojenne a
zaledwie w 5% to budynki powojenne. Mo¿liwoci finansowe
gminy nie pozwalaj¹ na tworzenie nowych zasobów mieszkaniowych , natomiast sporód istniej¹cej substancji mieszkaniowej wydzielane bêd¹ lokale o ni¿szym standardzie jako lokale
socjalne. Lokale socjalne przeznaczone bêd¹ dla osób o niskich
dochodach oraz dla osób wskazanych wyrokiem s¹dowym.

W latach 2003-2007 planowane jest w wyniku adaptacji
utworzenie dwóch lokali socjalnych.
Ogólna ocena stanu technicznego zasobów mieszkaniowych:
Stopieñ wyposa¿enia w podstawowe instalacje i urzadzenia:
-instalacja wodoci¹gowa - 100%
-WC
- 81%
-£azienki
- 78%
-CO z eta¿owym
- 75%.
Z uwagi na d³ugi okres u¿ytkowania/95% to budynki wybudowane przed 1940r./ substancja mieszkaniowa wymaga du¿ych nak³adów finansowych na remonty.
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Rozdzia³ II
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikaj¹cy ze stanu technicznego budynków i lokali.
Rodzaj remontów

2003r

2004r

Roboty dekarskie
Roboty malarskie
Wymiana okien
Wymiana drzwi
Instalacje wod-kan
Inne roboty
OGÓ£EM w z³

10.000
4.000
25.000
6.000
-18.000
63.000

10.000
4.000
25.000
12.000
15.000
66.000

2005r

2006r

2007r.

15.000
30.000
10.000
10.000
65.000

15.000
20.000
25.000
10.000
70.000

15.000
20.000
30.000
10.000
75.000

Rozdzia³ III
Planowana sprzeda¿ lokali mieszkalnych.
2003r.
2004r.
2005r.
2006r.
2007r.

-2
-2
-2
-4
-4

Rozdzia³ IV
Zasady polityki czynszowej.
Stawkê czynszu za najem lokali komunalnych ustala Wójt
Gminy £ubniany w oparciu o wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy £ubniany.
Stawka czynszu podlega zró¿nicowaniu ,uwzglêdniaj¹c
czynniki podwy¿szaj¹ce lub obni¿aj¹ce wartoæ u¿ytkow¹ lokalu
mieszkalnego, które obejmuj¹ miêdzy innymi:
a-po³o¿enie budynku,zabudowa zwarta lub wolno stoj¹ca
b-po³o¿enie lokalu w budynku
c-wyposa¿enie budynku i lokalu w urz¹dzenia techniczne
d-ogólny stan techniczny budynku
Polityka czynszowa w latach 2003-2007 kszta³towana bêdzie wed³ug ustawy z zachowaniem wzrostu czynszu okrelonego
w art.9 ust.3.Stawki czynszu w poszczególnych latach nie przekrocz¹ corocznego wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych.
Rozdzia³ V
Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy.
Lokale i budynki z zasobu mieszkaniowego gminy bêd¹
zarz¹dzane jak dotychczas przez Wójta Gminy £ubniany .
Zarz¹dca budynków komunalnych samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie:
1/ bie¿¹cej eksploatacji budynków obejmuj¹cej:
- wywóz nieczystoci sta³ych i p³ynnych
- zlecanie przeprowadzania dezynfekcji i deratyzacji budynków
2/ wykonywanie bie¿¹cej konserwacji budynku , pomieszczeñ i urz¹dzeñ do wspólnego u¿ytku a w szczególnoci:
- dokonywanie napraw budynku i urz¹dzeñ technicznych
- usuwanie awarii i jej skutków na nieruchomoci
- zapewnienie ochrony przeciwpo¿arowej
- przeprowadzanie przegl¹dów technicznych budynków i
mieszkañ
- wydawanie zgody na umieszczenia reklam na budynkach

Poz. 400

3/ obs³ugi najemców lokali mieszkalnych i u¿ytkowych
obejmuj¹cej:
- przygotowywanie umów najmu oraz ich zawieranie
- naliczanie op³at z tytu³u najmu i innych wiadczeñ niezale¿nych od wynajmuj¹cego
- przyjmowanie i przekazywanie najemcom lokali w oparciu o protoko³y zdawczo-odbiorcze
- przyjmowanie oraz egzekwowanie nale¿nych op³at czynszowych a tak¿e innych wiadczeñ
- prowadzenie ksi¹¿ki meldunkowej oraz potwierdzanie
druków meldunkowych
- bie¿¹c¹ wspó³pracê z mieszkañcami budynków komunalnych
- podejmowanie dzia³añ stwarzaj¹cych warunki do wzajemnych zamian lokali.
Zarz¹dca budynków komunalnych wykonuje:
- plany remontów i modernizacji wynikaj¹ce ze stanu
technicznego budynków
- remonty pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi
- remonty kominów ,przewodów dymowych i wentylacyjnych
- remonty elewacji
- wymianê stolarki okiennej i drzwiowej
- remonty instalacji elektrycznej i wod-kan
- prowadzenie spraw zwi¹zanych z remontem,adaptacj¹ lokalu wykonywan¹ przez najemcê
- prowadzenie i realizacja polityki czynszowej.
Rozdzia³ VI
ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej.
ród³ami finansowania gospodarki finansowej s¹:
-czynsze za lokale mieszkaniowe
-czynsze za lokale u¿ytkowe
-inne wp³ywy
Rozdzia³ VII
Wysokoæ wydatków w kolejnych latach z podzia³em
na koszty.
Koszty/lata
Bie¿¹ca eksploatacja
Remonty lokali
Inwestycje
Koszty zarzadzania

2003
50.000
63.000
-

2004
55.000
66.000
-

2005
55.000
65.000
-

2006
60.000
70.000
-

2007
60.000
75.000
-

-

-

-

Rozdzia³ VIII
Inne dzia³ania maj¹ce na celu poprawê wykorzystania i racjonalizacjê gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy.
W ramach dzia³añ maj¹cych na celu poprawê gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy planuje siê sprzeda¿ lokali ,które w wiêkszoci s¹ wybudowane do roku 1940 i
wymagaj¹ du¿ych nak³adów finansowych na remonty ,co w rezultacie pozwoli na zwiêkszenie rodków na remonty budynków pozostaj¹cych w zarz¹dzie gminy. Ze wzglêdów ekonomicznych nie planuje siê budowy nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
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401
Uchwa³a Nr V/28/03
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 14 lutego 2003 r.
w sprawie górnych stawek op³at za us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania sta³ych odpadów komunalnych.
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996r.
o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 1996r. Nr
132 poz. 622, z 1997r. Nr 121 poz. 770, Nr 60 poz. 369 oraz z
2000r. Nr 22 poz. 272)- Rada Miejska w Niemodlinie uchwala,
co nastêpuje:

§5.Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/264/2000 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 27 grudnia 2000r. w sprawie ustalenia
op³aty za odbiór komunalnych nieczystoci sta³ych.

§1.Ustala siê górne stawki op³at miesiêcznych, ponoszonych przez lokatorów i w³acicieli lokali mieszkalnych zarz¹dzanych lub administrowanych przez Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej w Niemodlinie za us³ugi usuwania i unieszkodliwiania
sta³ych odpadów komunalnych w wysokoci 4,22 z³ od ka¿dej
osoby, zamieszka³ej w lokalu.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Grzegorz Krawczuk

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

§2.Ustala siê górne stawki op³at miesiêcznych za us³ugi
usuwania i unieszkodliwiania sta³ych odpadów komunalnych z
lokali u¿ytkowych stanowi¹cych w³asnoæ Gminy, których wysokoæ okrela za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/28/03
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 14 lutego 2003r.

§3.Do stawek op³at dolicza siê obowi¹zuj¹cy podatek VAT.
§4.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Górne stawki op³at miesiêcznych za us³ugi usuwania i
unieszkodliwiania sta³ych odpadów komunalnych z lokali u¿ytkowych

Obiekty i lokale u¿ytkowe

Stawki op³at netto w zale¿noci od powierzchni lokalu
u¿ytkowego
do 50m²
50 - 100m²
pow. 100m²
23,05
46,10
92,15
23,05
46,10
92,15

Powierzchnia lokalu / bran¿a
Us³ugowe
Us³ugowo-handlowe
Handlowe, magazyny, hurtownie:
bran¿a spo¿ywcza
bran¿a przemys³owa
Gastronomiczne
Gastronomiczne u¿ywaj¹ce naczyñ jednorazowego u¿ytku
Lokale zajmowane na cele owiaty, nauki, kultury, spo³eczne,
polityczne, ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej
Biurowe

46,10
23,05
23,05
46,10
11,55

92,15
46,10
46,10
92,15
11,55

184,31
92,15
92,15
184,31
11,55

11,55

23,05

46,10

402
Uchwa³a Nr V/ 33 /03
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 14 lutego 2003 r.
w sprawie flagi Gminy Niemodlin.
Na podstawie art.3 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r.
o odznakach i mundurach ( Dz. U. Nr 31 , poz.130 , z 1998r. Nr
162, poz.1126 , z 2000 r. Nr 12, poz.136 i Nr 120 , poz.1268 ; 2001r. Nr
123, poz.1353 )- Rada Miejska uchwala , co nastêpuje :
§ 1. Nadaje siê Gminie Niemodlin flagê , której wzór okrela za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Niemodlina .
§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14
dni od dnia jej og³oszenia.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Grzegorz Krawczuk
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403
Uchwa³a Nr V/82/03
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowoci Nysa.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr
142 poz.1591; 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.
984)- Rada Miejska uchwala :
§ 1. Nadaje siê ulicy zlokalizowanej w miejscowoci Nysa
(osiedle domków jednorodzinnych w obrêbie ulic Powstañców
l¹skich - Mickiewicza ) nastêpuj¹c¹ nazwê :
1. ul. Granitowa - nr dzia³ki 90 Nysa k.m. 30-1.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.
§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego, na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Nysie oraz prasie lokalnej.
§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Zbigniew Szlempo

Dziennik Urzêdowy
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Uchwa³a Nr V/83/03
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowoci Bia³a Nyska.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; 2002r.
Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984) - Rada Miejska uchwala :
§ 1. Nadaje siê ulicom zlokalizowanym w miejscowoci Bia³a Nyska
nastêpuj¹ce nazwy :
1. ul. S³oneczna - nr dzia³ki 72/3
- Bia³a Nyska k.m. 1
2. ul. Klonowa - nr dzia³ki 70
- Bia³a Nyska k.m. 2.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.
§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego, na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Nysie oraz prasie lokalnej.
§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Zbigniew Szlampo

Dziennik Urzêdowy
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Uchwa³a Nr V/84/03
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie nadania nazwy rondu .
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; 2002r.
Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984)- Rada Miejska uchwala :

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

§ 1. Nadaje siê nazwê rondu na skrzy¿owaniu ulic- Bema, Kolejowa,
Rac³awicka w Nysie im. W³adys³awa Sikorskiego, wg mapy stanowi¹cej
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

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

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Zbigniew Szlempo
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Uchwa³a Nr V/87/03
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie okrelenia na terenie miasta i gminy Nysa zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y i podawania napojów
alkoholowych.

Na podstawie art.12 ust.2 ustawy z dnia 26 padziernika
1982r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1231, Nr 167,
poz.1372)- Rada Miejska w Nysie uchwala, co nastêpuje:

c) punkty sprzeda¿y drobnodetalicznej (kioski), zlokalizowane w so³ectwach oraz na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych, w których mo¿e byæ prowadzona wy³¹cznie sprzeda¿ napojów alkoholowych zawieraj¹cych do 4,5 % alkoholu oraz piwa.

§ 1. Ograniczenia lokalizacji placówek sprzedaj¹cych napoje alkoholowe.
1. Ustala siê, ¿e usytuowanie miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Nysa
nie mo¿e znajdowaæ siê w bezporednim s¹siedztwie:
a) szkó³ oraz innych zak³adów i placówek owiatowo-wychowawczych, opiekuñczych, domów dziecka i internatów,
b) "M³odzie¿owych centrów sportu, zabaw i promocji stylu
¿ycia bez uzale¿nieñ",
c) kocio³ów,
d) szpitali.
2. Na terenie i w bezporednim s¹siedztwie Nyskiego Orodka Rekreacji w Skorochowie oraz K¹pieliska Miejskiego zezwala siê
na usytuowanie miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych zawieraj¹cych wy³¹cznie do 4,5 % alkoholu oraz piwa.
3. Nie zezwala siê na usytuowanie miejsc sprzeda¿y i
podawania napojów alkoholowych na terenie Krytej P³ywalni, w
halach sportowych i innych obiektach sportowych - niniejszy
zakaz nie dotyczy pomieszczeñ maj¹cych wydzielony, niezale¿ny
od funkcji sportowej, dostêp komunikacyjny.

§ 5. Placówki gastronomiczne.
1. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia na miejscu sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona w placówkach gastronomicznych, z nastêpuj¹cymi wyj¹tkami:
a) bary mleczne,
b) w przypadku placówek ma³ej gastronomii i sezonowych punktów gastronomicznych sprzeda¿ napojów alkoholowych mo¿e byæ prowadzona wy³¹cznie w placówkach zlokalizowanych na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych i mo¿e dotyczyæ wy³¹cznie sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych
zawieraj¹cych do 4,5 % alkoholu oraz piwa.
2. Placówki prowadz¹ce sprzeda¿ i podawanie napojów
alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu sprzeda¿y winny byæ wyposa¿one w toalety dla klientów lub posiadaæ
do nich udokumentowany dostêp (dotyczy wy³¹cznie pkt.1, lit.b).

§ 2. 1. Za bezporednie s¹siedztwo w rozumieniu uchwa³y rozumie siê wspóln¹ granicê geodezyjn¹.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, bior¹c pod
uwagê zachowanie wzglêdów bezpieczeñstwa, wychowawczych
i moralnoci publicznej, Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, po uzyskaniu pisemnego stanowiska
w³aciciela, u¿ytkownika, zarz¹dcy lub administratora nieruchomoci okrelonej w §1 oraz w §7, pkt.3, lit.c), mo¿e dla indywidualnych lokalizacji przyj¹æ inne kryterium ni¿ okrelone w pkt.1.
§ 3. Ograniczenia dotycz¹ce lokalizacji punktów sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych nie dotycz¹ (z wy³¹czeniem zawodów sportowych i imprez dla dzieci):
1. Imprez i festynów, podczas których sprzeda¿ alkoholu
prowadzona jest na podstawie zezwoleñ jednorazowych na
sprzeda¿ napojów alkoholowych.
2. Organizacji przyjêæ, podczas których sprzeda¿ alkoholu prowadzona jest na podstawie zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu organizowanych przyjêæ.
§ 4. Placówki handlowe.
Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona w punktach sprzeda¿y okrelonych w ustawie oraz w innych placówkach handlowych, takich jak:
a) trafiki,
b) sklepy przemys³owo-spo¿ywcze - dotyczy wy³¹cznie
so³ectw i stacji paliw,

§ 6. Placówki handlowe i gastronomiczne prowadz¹ce
sprzeda¿ napojów alkoholowych, winny byæ u¿ytkowane w oparciu o:
1. Zgodne ze z³o¿onym wnioskiem i faktyczn¹ funkcj¹
placówki, uprawomocnione pozwolenie budowlane lub zg³oszenie obiektu (dotyczy tymczasowych obiektów budowlanych okrelonych w §4, pkt.1, lit.c) oraz w §5, pkt.1, lit.b)) - w rozumieniu
przepisów ustawy "Prawo budowlane",
2. Tytu³ prawny do lokalu lub nieruchomoci (umowa najmu, dzier¿awy, akt w³asnoci itp.) oraz pisemn¹ zgodê wynajmuj¹cego, wydzier¿awiaj¹cego, w³aciciela itp., na sprzeda¿ napojów alkoholowych, a w przypadku lokalizacji placówki w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym, dodatkowo pisemn¹ zgodê zarz¹du spó³dzielni, administracji mieszkaniowej lub zgodê wspólnoty
mieszkaniowej wyra¿on¹ w formie uchwa³y jej cz³onków.
3. Wymienione w pkt.2 pisemne zgody nie mog¹ byæ
datowane wczeniej ni¿ 90 dni przed dat¹ z³o¿enia przez przedsiêbiorcê wniosku do Urzêdu Miejskiego, o wydanie zezwolenia
na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
§ 7. Letnie ogródki gastronomiczne.
1. Pod pojêciem letni ogródek gastronomiczny rozumie
siê teren zlokalizowany na wolnym powietrzu lub pod zadaszeniem, na którym prowadzona jest sprzeda¿ lub spo¿ywanie napojów alkoholowych.
2. Placówki gastronomiczne prowadz¹ce sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu
sprzeda¿y mog¹ w ramach posiadanego zezwolenia prowadziæ
sprzeda¿ lub podawanie napojów alkoholowych w tzw. letnich
ogródkach gastronomicznych pod warunkiem, ¿e:
a) ogródek bêdzie zlokalizowany bezporednio przy danej placówce lub w obrêbie przylegaj¹cego do danej placówki
pasie drogowym,
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b) teren, na którym zlokalizowany jest ogródek, bêdzie wydzielony i ogrodzony w sposób zapewniaj¹cy komunikacyjne
wyodrêbnienie terenu ogródka od pozosta³ego obszaru,
c) organizacja ogródka zosta³a zg³oszona i zaopiniowana
przez Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
oraz potwierdzona przez Urz¹d Miejski w Nysie, jako zgodna z
warunkami okrelonymi §7.
3. Ogródki, okrelone w pkt.2, mo¿na prowadziæ wy³¹cznie pod warunkiem posiadania:
a) tytu³u prawnego do terenu, na którym zlokalizowany jest
ogródek (umowa dzier¿awy, akt w³asnoci, decyzja administracyjna itp.),
b) pisemnej zgody w³aciciela, u¿ytkownika, zarz¹dcy lub
administratora nieruchomoci,
c) w przypadku lokalizacji ogródka w bezporednim s¹siedztwie mieszkalnego budynku wielorodzinnego, pisemnej
zgody zarz¹du spó³dzielni, administracji mieszkaniowej lub zarz¹du wspólnoty mieszkaniowej.
4. Wymienione w pkt.3, lit.b) i lit.c) pisemne zgody nie
mog¹ byæ datowane wczeniej ni¿ 90 dni przed dat¹ z³o¿enia
przez przedsiêbiorcê do Urzêdu Miejskiego zg³oszenia organizacji letniego ogródka gastronomicznego.
5. Zamiar organizacji i prowadzenia letniego ogródka gastronomicznego, wymaga corocznego zg³oszenia okrelonego
w pkt.2.
§ 8. Organizacja przyjêæ.
1. Pod pojêciem "przyjêcie" rozumie siê jednorazow¹ organizacjê i obs³ugê przez przedsiêbiorcê spotkania przeprowadzonego w pomieszczeniach lub obiekcie zamkniêtym dla okrelonego przez organizatora grona osób, bez tzw. wolnego wstêpu lub og³oszonej publicznej oferty uczestnictwa.
2. Na podstawie zezwolenia na sprzeda¿ i podawanie
napojów alkoholowych na miejscu organizowanych przyjêæ niedopuszczalne jest prowadzenie sprzeda¿y i podawania napojów
alkoholowych w formie ci¹g³ej otwartej oferty handlowej o sta³ej
lokalizacji, zastrze¿onej dla placówek gastronomicznych okrelonych w §5.
3. Zezwolenie na sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych na miejscu organizowanych przyjêæ, upowa¿nia do sprzeda¿y napojów alkoholowych wy³¹cznie pod warunkiem posiadania przez przedsiêbiorcê pisemnej zgody w³aciciela, u¿ytkownika, zarz¹dcy lub administratora nieruchomoci oraz organizatora przyjêcia.
4. Przyjêcie przed jego realizacj¹, winno zostaæ przez przedsiêbiorcê odnotowane w tzw. rejestrze przyjêæ.
5. Rejestr przyjêæ, o którym mowa w pkt.4 winien zawieraæ:
a) liczbê porz¹dkow¹,
b) datê przyjêcia,
c) miejsce przyjêcia,
d) organizatora przyjêcia.
6. Prowadzenie rejestru ma na celu umo¿liwienie kontroli
przestrzegania przez przedsiêbiorcê zasad sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
7. Rejestr winien byæ przechowywany w siedzibie przedsiêbiorcy i archiwizowany przez okres dwóch lat kalendarzowych.
8. Przedsiêbiorca jest zobowi¹zany do udostêpniania rejestru organom kontroli.
§ 9. Imprezy i festyny.
1. Sprzeda¿ i spo¿ywanie napojów alkoholowych, poza
wyznaczonymi punktami ich sprzeda¿y i podawania, mo¿e byæ
prowadzona przez przedsiêbiorcê na:
a) imprezach i festynach organizowanych na wolnym powietrzu, na przeprowadzenie których zosta³o wydane zezwolenie
Burmistrza Nysy na przeprowadzenie imprezy masowej (na mocy
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ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych) lub, które zosta³y zg³oszone w Urzêdzie Miejskim w Nysie (na mocy ustawy o
organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej), pod
warunkiem posiadania pisemnej zgody w³aciciela, u¿ytkownika, zarz¹dcy lub administratora nieruchomoci oraz organizatora imprezy, okrelaj¹cej termin i przedmiot imprezy, czas
jej trwania oraz lokalizacjê punktów sprzeda¿y i podawania
napojów alkoholowych,
b) imprezach organizowanych w pomieszczeniach lub
obiekcie zamkniêtym, pod warunkiem posiadania pisemnej
zgody w³aciciela, u¿ytkownika, zarz¹dcy lub administratora
nieruchomoci oraz organizatora imprezy, okrelaj¹cej termin
i przedmiot imprezy oraz czas jej trwania.
2. Na terenie gminy Nysa sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych na imprezach i festynach okrelonych w pkt.1
mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie na podstawie zezwoleñ jednorazowych wydanych przez Burmistrza Nysy, w oparciu o udzielone zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu sprzeda¿y, zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na
miejscu organizowanych przyjêæ oraz dla jednostek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
3. Na imprezach i festynach organizowanych na otwartym powietrzu, mo¿e byæ prowadzona wy³¹cznie sprzeda¿ napojów
alkoholowych zawieraj¹cych do 4,5% alkoholu oraz piwa.
4. Na imprezach i festynach organizowanych na otwartym powietrzu sprzeda¿ i spo¿ywanie napojów alkoholowych
mo¿e odbywaæ siê tylko na obszarze wskazanym przez przedsiêbiorcê we wniosku i okrelonym w za³¹czniku do zezwolenia jednorazowego.
§ 10 . W placówce prowadz¹cej sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem lub na
miejscu sprzeda¿y, winny znajdowaæ siê:
1. Informacje, umieszczone w lokalu w widocznym miejscu, o szkodliwoci spo¿ywania napojów alkoholowych, o zakazie sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych osobom
poni¿ej 18 roku ¿ycia i osobom nietrzewym oraz o zakazie
sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych na kredyt lub
pod zastaw.
2. Orygina³y lub kserokopie zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych z naniesionymi przez Urz¹d Miejski w Nysie potwierdzeniami o uiszczeniu przez przedsiêbiorcê stosownych op³at za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
3. W przypadku letnich ogródków gastronomicznych potwierdzenie zg³oszenia lokalizacji ogródka w Urzêdzie Miejskim w Nysie.
§ 11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.
§ 12 . Traci moc uchwa³a Nr XLVII/519/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 wrzenia 2001r. w sprawie okrelenia
zasad usytuowania miejsc i warunków sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu i poza miejscem sprzeda¿y na terenie gminy Nysa.
§ 13. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
§ 14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Zbigniew Szlempo

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 16

- 946 -

Poz.407

407
Uchwa³a Nr III/ 23 /2002
Rady Gminy w Olszance
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olszanka .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.) - Rada Gminy w Olszance uchwala , co nastêpuje:
§ 1.Uchwala siê Statut Gminy Olszanka, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2. Traci moc uchwa³a Nr XVI/147/2000 Rady Gminy w
Olszance z dnia 11 lipca 2000r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Olszanka (Dziennik Urzêdowy Województwa Opolskiego
Nr 49, poz. 272 ) ze zmian¹ wprowadzon¹ uchwa³¹ Nr XXVI/265/
2001 z dnia 30 sierpnia 2001r. (Dziennik Urzêdowy Województwa Opolskiego Nr 88 ,poz. 736 ).
§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Olszanka.
§ 4.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
§ 5.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia .
Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Sawicz
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr III/23/2002
Rady Gminy w Olszance
z dnia 30 grudnia 2002 r.
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§ 1. Statut okrela:
1) ustrój Gminy Olszanka
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych
jednostek w pracach Rady Gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
Olszanka, komisji Rady Gminy Olszanka ,
4) tryb pracy Wójta Gminy Olszanka,
5) zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta Gminy Olszanka oraz korzystania z nich.
§ 2.Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ gminê Olszanka,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy w Olszance,
3) komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy
w Olszance,
4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy w Olszance,
5) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Olszanka,
6) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Olszanka.

Rozdzia³ II
Gmina
§ 3.1. Gmina Olszanka jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia
publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹
gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele
lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe organy.
§ 4.1. Gmina po³o¿ona jest w powiecie brzeskim, w województwie opolskim i obejmuje obszar 92 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa , stanowi¹ca
za³¹cznik nr 1 do Statutu.
§ 5. Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Olszanka.
§ 6. 1. Herb Gminy ukszta³towany jest w tarczy o kroju
zwanym hiszpañskim.
W polu tarczy barwy zieleni znajduje siê z³oty krzy¿ równoramienny - kroju Krzy¿a Walecznych, ustanowionego w 1920 roku.
W rodku ramion krzy¿a, w czerwonym polu znajduje siê orze³
srebrny w koronie, zbli¿ony do or³a haftowanego na sztandarze
27 Dywizji Wo³yñskiej Armii Krajowej. Nad czerwon¹ tarcz¹ z
or³em znajduj¹ siê z³ote k³osy zbo¿a na zielonym podk³adzie.
Wzór herbu okrela Za³¹cznik nr 2 do Statutu.
2. Flaga Gminy Olszanka odwzorowuje barwy zawarte w
tarczy herbowej - na p³achcie - w uk³adzie poziomych stref. Strefa dolna zawiera pas zieleni, nastêpnie pas szeroki - z³oty, nad
nim pas czerwieni, a gór¹ pas srebrny.
Wzór flagi okrela za³¹cznik nr 3 do Statutu.
§ 7. 1. W Gminie utworzone s¹ jednostki pomocnicze:
so³ectwa.
2. Organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa okrela Statut
So³ectwa skonsultowany z mieszkañcami So³ectwa i nadany
przez Radê Gminy.
3. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
4. Wykaz So³ectw stanowi za³¹cznik nr 4 do Statutu.
§ 8.1.W celu wykonywania swych zadañ, Gmina tworzy
jednostki organizacyjne.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Wykaz jednostek organizacyjnych stanowi za³¹cznik
nr 5 do Statutu.
Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze Gminy
§ 9. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada w
drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 16

Poz. 407

- 947 -

1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia
jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ albo organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt w
uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w
miarê mo¿liwoci - uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.
§ 10. Uchwa³y, o jakich mowa w § 9 ust. 1, powinny okrelaæ w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê,
4) nazwê jednostki pomocniczej.
§ 11. 1. Rada Gminy wyodrêbnia w bud¿ecie Gminy rodki
bud¿etowe do dyspozycji So³ectw.
2. Prowadzona przez So³ectwo gospodarka finansowa
mieci siê w bud¿ecie Gminy.
3. Organ uchwa³odawczy jednostki pomocniczej sk³ada
sprawozdanie z dzia³alnoci finansowej jednostki Skarbnikowi
Gminy w okresach pó³rocznych oraz na ka¿dorazowe ¿¹danie
Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upowa¿nionej.
§ 12. 1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje
w tym zakresie Wójtowi .
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§ 13.1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej ma obowi¹zek uczestniczyæ w sesjach Rady.
2. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego mo¿e zabieraæ
g³os na sesjach, nie ma jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.
3. Za udzia³ w sesjach Rady Gminy Przewodnicz¹cemu
organu wykonawczego jednostki pomocniczej przys³uguje dieta na zasadach okrelonych przez Radê w odrêbnej uchwale.
Rozdzia³ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 14. 1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w
Gminie.
2 . Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
§ 15.1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje
oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y Rady.
2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której
sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 16. - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr PN.III-LG-0911-1-15/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r.
§ 17.1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹ - 5 cz³onków
2) Finansów, Bud¿etu i Planu
- 5 cz³onków
3) Owiaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 7 cz³onków
4) Rozwoju Gospodarczego Wsi - 5 cz³onków.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 2 komisji sta³ych.

3.W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane
komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich
sk³ad i zakres dzia³ania.
§ 18.1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo
wybranej Rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem sporód radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 obejmuje sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy.
§ 19. Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania
wykonuje wyznaczony przez niego lub najstarszy wiekiem Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 20. Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
4) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami
uchwa³,
5) podpisuje uchwa³y Rady,
6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do
wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 21.W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub jednego z Wiceprzewodnicz¹cych Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej
sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§ 22. - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr PN.III-LG-0911-1-15/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r.
§ 23.Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego.
§ 24. - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr PN.III-LG-0911-1-15/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r.
§ 25. 1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady
koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ, w zakresie o jakim mowa w ust. 1,
dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§ 26. Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik
Urzêdu Gminy.
Rozdzia³ V
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 27. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach, a tak¿e w
przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
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2.Oprócz uchwa³ Rada mo¿e :
1) podejmowaæ postanowienia proceduralne,
2) sk³adaæ deklaracje - zawieraj¹ce samozobowi¹zanie
siê do okrelonego postêpowania,
3) sk³adaæ owiadczenia - zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) podejmowaæ apele - zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) wyra¿aæ opinie - zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz
oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§ 28.1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹
potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿ raz
na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady, uchwalonym przez Radê do dnia 15 lutego ka¿dego
roku.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
4. - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-LG-0911-1-15/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r.
2. Przygotowanie sesji
§ 29.1.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 porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady lub z jego upowa¿nienia - jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni przed
terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.
5. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 4,
Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy
termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w
sposób zwyczajowo przyjêty.
7. Termin o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna bieg od
dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie obejmuje
dnia odbywania sesji.
8. W przypadku zwo³ania Sesji nadzwyczajnej, nie ma zastosowania ust. 4 -5 i ust.7.
§ 30.1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Wójta, ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹ - z g³osem doradczym Wójt, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz Radca Prawny.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych
kontroli Rady.
4. Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy
technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu sesji.

3. Przebieg sesji
§ 31.Publicznoæ, obserwuj¹ca przebieg sesji, zajmuje
wyznaczone dla niej miejsca.
§ 32. - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr PN.III-LG-0911-1-15/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r.
§ 33.1. 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 szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego
rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub
inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokole.
§ 34.1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach
ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach okrelonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych,
o jakich mowa w § 28 ust. 4.
§ 35.1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady
spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.
§ 36.1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego, czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodnicz¹cych
Rady, upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego.
3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e powo³aæ sporód radnych Sekretarza obrad i powierzyæ mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków,
obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum
oraz wykonywanie innych czynnoci o podobnym charakterze.
§ 37.1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: "Otwieram
Sesjê Rady
Gminy w Olszance".
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§ 38.Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§ 39.Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady i Przewodnicz¹cych Komisji Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie
miêdzysesyjnym,
3) informacjê Wójta z dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
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7) wnioski przewodnicz¹cych jednostek pomocniczych,
8) wolne wnioski i informacje.
§ 40.1. Informacjê, o której mowa w § 39 pkt 3, sk³ada
Wójt lub wyznaczona przez niego osoba.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 41.1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta .
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce
zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje
interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni - na rêce Przewodnicz¹cego Rady i
radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub w³aciwe
rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Wójta
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny
interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o
nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
8.Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej sesji Rady, w
ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
9. Wójt mo¿e udzieliæ odpowiedzi na interpelacjê ustnie
na sesji, na której zosta³a przedstawiona. Odpowied ustna nie
zwalnia Wójta z odpowiedzi pisemnej , § 41 ust. 5 stosuje siê
odpowiednio.
§ 42.1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym
stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady w ka¿dym czasie lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.
Paragraf 41 ust. 6 , 7 , 8 stosuje siê odpowiednio.
§ 43.1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug
ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci
zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ
g³osu poza kolejnoci¹.
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.
§ 44.1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych
oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a w szczególnie 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 radnego "do porz¹dku", a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku, mo¿e

Poz.407

odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci,
które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 45.1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci
dotycz¹cych:
- stwierdzenia quorum,
- zmiany porz¹dku obrad,
- ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
- zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
- zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
- zarz¹dzenia przerwy,
- odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
- przeliczenia g³osów,
- przestrzegania regulaminu obrad.
2.Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu "za" i jednego g³osu "przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod g³osowanie.
§ 46.1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy
Rady zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê w
celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a jeli
zaistnieje taka koniecznoæ - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji, Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zakoñczenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ
radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 47.1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê " Zamykam
Sesjê Rady Gminy w Olszance ".
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 48.1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej ni¿ na
nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§ 49.Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w którym sesja
siê odbywa.
§ 50.1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez Wójta
w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej
sesji protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamy magnetofonowe,
CD, które przechowuje siê przez okres 5 lat w miejscu wyznaczonym przez Wójta .
§ 51.1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg.
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2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê i
nazwisko przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ albo
ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych
wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia pisemnych
wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów: "za", "przeciw" i "wstrzymuj¹cych" oraz g³osów niewa¿nych,
8) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.

4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego.

§ 52.1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej
sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy
Rady, po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu tamy magnetofonowej lub CD z nagraniem przebiegu sesji.
2. Je¿eli wniosek, wskazany w ust. 1, nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e przyj¹æ protokó³ z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

§ 59.1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o
ile ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.

§ 53.1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych
oraz odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych przez
Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego
Rady.
2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi najpóniej w ci¹gu 5 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protoko³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które s¹
zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych wynikaj¹cych.
§ 54. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu Gminy w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
4. Uchwa³y
§ 55.1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 27 ust. 1, a tak¿e
deklaracje, owiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 27
ust. 2, s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 56.1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych oraz Wójt, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y.
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia 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.

§ 57.Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê
wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych
i neologizmami.
§ 58.1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub w
porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub innymi
organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk³adany jest
projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt uchwa³y
Rady, sporz¹dzony przez Wójta.

§ 60.1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
5. Procedura g³osowania
§ 61.W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 62.1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy "za", "przeciw" i "wstrzymuj¹ce siê", sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych
na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem rady,
nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ Wiceprzewodnicz¹cych lub radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy obrad.
§ 63.1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo
Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady 3-osobowa Komisja Skrutacyjna z
wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna, przed przyst¹pieniem do g³osowania, objania sposób g³osowania i przeprowadza je, wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów, Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 64.1. Przewodnicz¹cy obrad, przed poddaniem wniosku
pod g³osowanie, precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹ treæ
wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a przejrzysta, a
wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e to wykluczyæ
potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewentualny
spór, co do tego który z wniosków jest najdalej id¹cy, rozstrzyga
Przewodnicz¹cy obrad.
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3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów, pyta
ka¿dego z nich, czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej, poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy
kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Zg³oszonych kandydatów umieszcza siê na karcie do
g³osowania w kolejnoci alfabetycznej.
5. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.

Rady.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej

§ 69.1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie i zatwierdzonym przez Radê w terminie do dnia 15 lutego ka¿dego roku.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 70.1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedze-

§ 65.1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie
uchwa³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada
g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o
podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich kolejnoci, z tym ¿e w pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad
poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne poprawki 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 okrelon¹
w § 65 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci, 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 sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.

nia.

§ 66.1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a wiêksz¹ liczbê
g³osów "za" ni¿ "przeciw". G³osów wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych
nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych "za" czy "przeciw".
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób lub
mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano
liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.

§ 74.Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.

§ 67.1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y
co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura,
która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za
wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby
pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
6. Komisje Rady
§ 68.1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.

2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a
nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹cy pracê komisji Rady,
mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie
sprawozdania.
§ 71.Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków
danej komisji na pierwszym posiedzeniu Komisji.
§ 72.1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 73.1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do
roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci
komisji.
2. Przepis ust 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji zespo³ów powo³anych przez Radê.

7. Radni
§ 75.1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i
posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienia na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego komisji.
§ 76. - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr PN.III-LG-0911-1-15/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r.
§ 77. - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr PN.III-LG-0911-1-15/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r.
§ 78. - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr PN.III-LG-0911-1-15/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r.
8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 79.1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci dla
rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
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3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§ 80.1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane 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.
Rozdzia³ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 81.1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków w
liczbie 3.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§ 82.Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego
zadania wykonuje jego Zastêpca .
§ 83.1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których mo¿e
powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady - w terminie 7 dni
od daty powziêcia wiadomoci o treci tej decyzji.
2. Zasady kontroli
§ 84.1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta,
gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych
Gminy pod wzglêdem:
- legalnoci,
- gospodarnoci,
- rzetelnoci,
- celowoci
*/ od s³ów: oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem
faktycznym - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr PN.III-LG-0911-1-15/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie
bud¿etu Gminy.
§ 85.Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na
zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwa³ach Rady.
§ 86.Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe - obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu */ od s³ów: lub obszerny zespó³ dzia³añ
tego podmiotu - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr PN.III-LG-0911-1-15/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r.

2) problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu,
stanowi¹ce niewielki fragment w jego dzia³alnoci,
3) sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku postêpowania danego podmiotu.
§ 87.1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim mowa w
ust. 1.
§ 88.1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów, maj¹cych stanowiæ podstawê okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych
czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3, wykonywane
s¹ niezw³ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli, w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez
Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli
problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§ 89.1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych w § 84 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane
w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia
kontrolowanych.
3.Tryb kontroli
§ 90.1. Kontroli kompleksowych mog¹ dokonywaæ w imieniu Komisji Rewizyjnej zespo³y kontrolne, sk³adaj¹ce siê co najmniej z dwóch cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pimie
kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole (z zastrze¿eniem ust. 6) przeprowadzane s¹
na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez
Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 4 oraz dowody
osobiste.
6. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, ka¿dy z cz³onków
Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli problemowej
bez wczeniejszej uchwa³y Komisji Rewizyjnej oraz upowa¿nie-
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nia, o którym mowa w ust. 5. Za przypadki nie cierpi¹ce zw³oki
uwa¿a siê w szczególnoci sytuacje, w których cz³onek Komisji
Rewizyjnej powemie uzasadnione podejrzenie pope³nienia
przestêpstwa lub gdy zachodz¹ przes³anki pozwalaj¹ce przypuszczaæ, i¿ niezw³oczne przeprowadzenie kontroli pozwoli unikn¹æ niebezpieczeñstwa dla zdrowia lub ¿ycia ludzkiego lub te¿
zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym. Za znaczne straty materialne przyjmuje siê straty
równowa¿ne lub wiêksze od kwoty 10 tys. z³
7. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust. 6, kontroluj¹cy jest obowi¹zany zwróciæ siê , w
najkrótszym mo¿liwym terminie, do Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, o wyra¿enie zgody na ich kontynuowanie.
8. W przypadku nie zwrócenia siê o wyra¿enie zgody lub
te¿ odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa w ust. 7, kontroluj¹cy niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c notatkê z podjêtych
dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt Komisji Rewizyjnej.
§ 91.1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i
Wójta, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 92.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany
jest zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz
umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany
jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego
podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3
§ 93.Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci
w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
4. Protoko³y kontroli
§ 94.1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli - w terminie 3 dni od daty jej zakoñczenia - protokó³ pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu
objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie 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 winien zawieraæ wnioski oraz propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci, stwierdzonych w wyniku kontroli.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu jest zobowi¹zany
zawiadomiæ Komisjê Rewizyjn¹ oraz Przewodnicz¹cego Rady o
sposobie realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych w terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni.
§ 95.1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do
z³o¿enia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1, sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§ 96.1. 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 podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 97.Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u
otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 98.1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 30 stycznia ka¿dego roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kontroli kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy Komisji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu planu pracy lub
jego czêci.
§ 99.1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie, z zastrze¿eniem ust. 2 pkt 5 - w terminie do dnia 30 stycznia ka¿dego roku
- roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci 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,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium w terminie do 15 kwietnia
ka¿dego roku.
3. Na zakoñczenie kadencji Rady, Komisja Rewizyjna
sk³ada sprawozdanie z dzia³alnoci w okresie mijaj¹cej kadencji na ostatniej Sesji Rady, koñcz¹cej kadencjê.
4. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1 i 3, Komisja
Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci, po podjêciu stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot i termin
z³o¿enia sprawozdania.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 100.1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
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2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
2) nie mniej ni¿ 5 radnych,
3) nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej
w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków
komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§ 101. Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji w g³osowaniu jawnym.
§ 102. Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt .
§ 103.1. Komisja Rewizyjna mo¿e, na zlecenie Rady lub
po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z
innymi komisjami Rady, w zakresie ich w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w
sk³ad zespo³u kontrolnego radnych, maj¹cych kwalifikacje w
zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli,
prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹, stosuje siê odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji, w celu w³aciwego ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania
zbêdnych kontroli.
§ 104.Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
inne organy kontroli.
Rozdzia³ VIII
Tryb pracy Wójta
§ 105. Wójt wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa - nale¿y do niego,
4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 106.Wójt uczestniczy w sesjach Rady .
§ 107.Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Wójta, Sekretarza i Skarbnika na ich posiedzenie.
§ 108.Zastêpca Wójta przejmuje wykonywanie zadañ i
kompetencji okrelonych w § 105 - § 107 w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Wójta .
Rozdzia³ X
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta
§ 109.Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone
w ustawach.
§ 110.Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 111.1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê w Biurze Rady , w dniach pracy Urzêdu Gminy, w
godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu udostêpniane s¹ przez Sekretarza Gminy lub innego pracownika
Urzêdu, upowa¿nionego przez Wójta w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
§ 112.Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 109 i 110
mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika Urzêdu Gminy.
§ 113. - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-LG-0911-1-15/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r.
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej ni¿
art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
Rozdzia³ X
Pracownicy samorz¹dowi
§ 114.1. Pracownikami samorz¹dowymi s¹ pracownicy
zatrudnieni w ramach stosunku pracy na podstawie:
1) wyboru,
2) powo³ania,
3) umowy o pracê.
2. Czynnoci w sprawach zakresu prawa pracy dokonuj¹:
1) wobec Wójta - Przewodnicz¹cy Rady o ile ustawa nie
stanowi inaczej,
2) wobec pozosta³ych pracowników Urzêdu i kierowników
jednostek organizacyjnych - Wójt.
Rozdzia³ XI
Postanowienia koñcowe
§ 115.1. Do zmian Statutu stosuje siê przepisy dotycz¹ce
jego uchwalenia.
2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie, maj¹ zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym i przepisy szczególne.
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Za³¹cznik nr 5
do Statutu Gminy

Za³¹cznik nr 4
do Statutu Gminy
WYKAZ
So³ectw Gminy Olszanka

WYKAZ
gminnych jednostek organizacyjnych
I. Jednostki bud¿etowe:

1.So³ectwo Czeska Wie
2.So³ectwo Gierszowice
3.So³ectwo Jankowice Wielkie
4.So³ectwo Janów
5.So³ectwo Krzy¿owice
6.So³ectwo Micha³ów
7.So³ectwo Obórki
8.So³ectwo Olszanka
9.So³ectwo Pogorzela
10.So³ectwo Przylesie

1.Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Olszance
2.Gminny Zespó³ Ekonomiczno-Administracyjny Szkó³ i
Przedszkoli w Olszance z/s w Krzy¿owicach
3. Publiczny Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Olszance im.
Brygady Partyzanckiej Grunwald
4.Publiczna Szko³a Podstawowa w Jankowicach Wielkich
5. Publiczna Szko³a Podstawowa w Przylesiu
6.Publiczna Szko³a Podstawowa w Micha³owie
7.Przedszkole Publiczne w Jankowicach Wielkich
8.Przedszkole Publiczne w Krzy¿owicach
9.Przedszkole Publiczne w Przylesiu.
II. Instytucje kultury:
1.Gminny Orodek Kultury i Sportu w Olszance z/s w Krzy¿owicach.
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Uchwa³a Nr VIII/54/03
Rady Miasta Opola
z dnia 20 lutego 2003 r.
w sprawie zwolnienia od op³at za wniosek o wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej.

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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806) i art. 88 a ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada
1999 r. - Prawo dzia³alnoci gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr
101, poz. 1178; z 2000 r. Nr 86, poz. 958, Nr 114, poz. 1193; z
2001 r. Nr 114, poz. 1193, Nr 67, poz. 679, Nr 49, poz. 509, Nr
102, poz. 1115, Nr 147, poz. 1643; z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115,
poz. 995, Nr 130, poz. 1112) - Rada Miasta Opola uchwala, co
nastêpuje:
§ 1. Zwolniæ z op³at sta³ych wnioski o wpis do ewidencji
dzia³alnoci gospodarczej sk³adane przez osoby bezrobotne i
absolwentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu - rozpoczynaj¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹.
§ 2. Podstaw¹ zwolnienia z op³at sta³ych bezrobotnych i
absolwentów jest do³¹czenie do wniosku zawiadczenia z Powiatowego Urzêdu Pracy o spe³nieniu warunków do uznania za

bezrobotnego lub absolwenta, zgodnie z definicj¹ zawart¹ w art.
2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu.
§ 3. Zwolnienie z op³at sta³ych od wniosku o wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej obejmuje wy³¹cznie dokonanie pierwszego wpisu i nie ma zastosowania do zmian czy poszerzenia wpisu.
§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Opola.
§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
czternastu dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Ryszard Ciecierski
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Uchwa³a Nr XXXIV/276/2002
Rady Gminy w Popielowie
z dnia 4 padziernika 2002 r.
w sprawie zmian w planie bud¿etu gminy na 2002 rok.
Na podstawart.18. ust.2 pkt 4 ust. z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie
gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.
558/ oraz art. 109 i art.124 ust.1,2 i 10 ustawy o finansach publicznych z dnia
26 listopada 1998r./ Dz. U. Nr 155 poz.1014; 1999 r. Nr 38, poz.360, Nr 49,
poz.485, Nr 70, poz.778, Nr 110,poz.1255; 2000 r. Nr 6, poz.69. Nr 12 poz.136,
Nr 48, poz.550, Nr 95, poz.1041, Nr 119,poz.1251 i Nr 122, poz.1315; 2001r.
Nr 45,poz.497,Nr 46, poz.499, Nr 98 poz.1070, Nr 102, poz.1116, Nr 125,
poz.1368, Nr 145,poz. 1623 , 2002r. Nr 41 poz.365 Nr 74 poz.676/ -Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Zmniejszyæ plan dochodów i wydatków na 2002 rok o kwotê:
Dochody
466,Wydatki
466,zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 i 3.
§ 2. Dokonaæ zmian w planie dochodów i wydatków bud¿etu gminy na
2002 rok wg za³¹cznika nr 1 i 2.

§ 3. Bud¿et Gminy na 2002 rok po zmianach wynosi:
Dochody
11.816.132,Przychody
1.604.000,Razem
13.420.132,Wydatki
Rozchody
Razem

12.782.760,637.372,13.420.132,-.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Popielowie
Jerzy Kupczyk
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Uchwa³a Nr I/7/ 2002
Rady Gminy w Prószkowie
z dnia 14 listopada 2002 r.
w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na rok 2002.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym ( Dz U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz
220, Nr 62,poz 558) oraz art. 109, 110 i 124 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014;1999r. Nr 38,poz.
360 i Nr 49 poz. 485,Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6,poz. 69,
Nr 12 poz. 136,Nr 48 poz. 550,Nr 95,poz 1041, Nr 119,poz 1251,Nr 122,poz
1315,z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 46,poz.499, Nr 99, poz 1070,Nr 102,poz.1116,
Nr 125,poz.1368,Nr 145,poz.1623, z 2002 r. Nr 41,poz 365) - Rada Gminy
Prószków uchwala, co nastêpuje:

§ 2. Zmienia siê limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne , zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.

§ 1. Dokonuje siê zmian w bud¿ecie Gminy na rok 2002, zgodnie z
za³¹cznikiem nr 1 .

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Proszków
§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy Prószków oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Klaudia Lakwa
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Uchwa³a Nr 36/V/2003
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 17 lutego 2003 r.
w sprawie okrelenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na wiadczenia przyznane
w ramach zadañ w³asnych w zakresie do¿ywiania uczniów.

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada
1990r. o pomocy spo³ecznej ( Dz. U. z 1998r. Nr 64 poz. 414, Nr
106 poz. 668, Nr 117 poz. 756 i Nr 162 poz. 1118 i 1126 ,
1999r. Nr 20 poz. 170 , Nr 79 poz. 885 i Nr 90 poz. 1001 ,
2000r. Nr12 poz. 136 i Nr 19 poz. 238 i z 2001r Nr 72 poz.
748 , Nr 88 poz. 961 , Nr 89 poz. 973 , Nr 111 poz. 1194 ,
Nr 122 poz. 1349 i Nr 154 poz. 1792 oraz z 2003r. Nr 7 poz. 79 )
§ 3 ust 3 rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia
2003r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu okrelenia
pomocy w do¿ywianiu uczniów w 2003r. ( Dz. U. Nr 13 poz.
133 )- Rada Miejska uchwala:
§ 1. Uchwa³a okrela zasady zwrotu wydatków poniesionych przez Miejsko- Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej
w Praszce na do¿ywianie uczniów, je¿eli dochód na osobê
w rodzinie ucznia przekracza 200% kryterium dochodowego, okrelonego zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 listopada
1990r. o pomocy spo³ecznej .
§ 2. Ustala siê, ¿e w przypadku , gdy dochód na osobê
w rodzinie ucznia przekracza wartoæ o której mowa w §1,
przyznany zasi³ek podlega zwrotowi w ca³oci lub w czêci
w wysokoci i terminie okrelonym w decyzji administracyjnej.
§3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zgodnie z
art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy spo³ecznej, Kierownik mo¿e odst¹piæ od ¿¹dania zwrotu wydatków
poniesionych na pomoc w formie posi³ku.

§ 4. wiadczeniobiorca obowi¹zany jest do zwrotu otrzymanego wiadczenia jednorazowo lub w ratach miesiêcznych.
§ 5. Ponowne przyznanie wiadczenia mo¿e nast¹piæ po
ca³kowitej sp³acie otrzymanego wczeniej wiadczenia .
§ 6. wiadczenia nie zwrócone w terminie okrelonym w
decyzji administracyjnej, bêd¹ egzekwowane w trybie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym i administracyjnym.
§ 7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy .
§ 8. Traci moc uchwa³a Nr 308/XXX/2002 Rady Miejskiej w
Praszce z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na do¿ywianie uczniów szkó³ podstawowych
i gimnazjum; zm. uchwa³a Nr 320/XXXI/2002 z dnia 23 kwietnia
2002 r., zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na do¿ywianie uczniów szkó³ podstawowych
i gimnazjum.
§ 9. Uchwa³a wymaga og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
§ 10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
Edward Pila

412
Uchwa³a Nr 37/V/2003
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 17 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 214 poz. 1806) - Rada Miejska
uchwala , co nastêpuje:
§ 1. Uchwala siê Statut Gminy Praszka, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2. Statut Gminy Praszka podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego i wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzêdu Miasta i Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwa³y porucza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy.
§ 4. Traci moc uchwa³a Nr 90/X/99 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 wrzenia 1999 r. ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 44,
poz. 284; 2000 r. Nr 22 poz. 85, Nr 44 poz. 245, z 2001 r. i Nr 110
poz. 926 ).
§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Edward Pila
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STATUT
GMINY PRASZKA

§ 10. Rada Miejska na pierwszej sesji wybiera ze swego
grona Przewodnicz¹cego Rady i dwóch Wiceprzewodnicz¹cych.
§ 11. Organizacjê wewnêtrzn¹ i tryb pracy Rady oraz Komisji Rady Miejskiej i radnych okrela Regulamin Rady Miejskiej,
który stanowi za³¹cznik nr 4 do Statutu.
Rozdzia³ V
Organy wykonawcze i zarz¹dzaj¹ce gminy

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 12. Organem wykonawczym gminy jest Burmistrz.

§ 1.Statut okrela:
1. ustrój Gminy Praszka,
2. zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy,
3. organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej w
Praszce, komisji Rady Miejskiej,
4. zasady dzia³ania klubów radnych Rady Miejskiej w Praszce,
5. zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji
i Burmistrza Miasta i Gminy Praszka oraz korzystania z nich.

§ 13. 1. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy
Urzêdu.
2. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu okrela
Regulamin Organizacyjny Urzêdu Miasta i Gminy nadany przez
Burmistrza.

§ 2.Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ miasto i gminê Praszka,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w Praszce,
3) Komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Miejskiej w
Praszce,
4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Praszce,
5) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Miasta i
Gminy Praszka,
6) Urzêdzie - nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Miasta i Gminy,
7) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Praszka.

twa.

§ 3. Gmina Praszka jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia
publicznego na swoim terenie.
§ 4. Gmina Praszka obejmuje obszar o powierzchni 102,8 km2.
Granice tego obszaru okrelone s¹ na mapie, stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do Statutu.
§ 5. Siedzib¹ Gminy jest miasto Praszka.
§ 6. Herbem gminy jest herb ustanowiony dla miasta.
Wizerunek herbu stanowi za³¹cznik nr 2 do Statutu.
Rozdzia³ II
Cele i zadania gminy oraz ich realizacja
§ 7. Celem gminy jest tworzenie warunków racjonalnego
i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków dla pe³nego
uczestnictwa obywateli w ¿yciu wspólnoty.
Rozdzia³ III
W³adze gminy
§ 8. 1. Zasady i tryb wyborów do Rady Miejskiej oraz Burmistrza okrelaj¹ odrêbne ustawy.
2. Gmina dzia³a przez swoje organy, którymi s¹:
a/ Rada Miejska
b/ Burmistrz Miasta i Gminy
Rozdzia³ IV
Rada Miejska
§ 9. 1. Rada Miejska sk³ada siê z 15 radnych wybranych
na okres 4 lat, licz¹c od dnia wyboru.

Rozdzia³ VI
Jednostki pomocnicze gminy
§ 14. W gminie tworzy siê jednostki pomocnicze: so³ec-

§ 15. 1. So³ectwa tworzy siê na podstawie uchwa³y Rady
Miejskiej:
1/ z inicjatywy mieszkañców,
2/ po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami na
zebraniach wiejskich.
2. Przy tworzeniu, ³¹czeniu i podziale jednostek pomocniczych bierze siê pod uwagê nastêpuj¹ce kryteria:
1/ opiniê mieszkañców danego so³ectwa / b¹d so³ectw / wyra¿on¹ na Zebraniu Wiejskim,
2/ uwarunkowania przestrzenne i historyczne,
3/ istniej¹ce wiêzi pomiêdzy mieszkañcami.
3. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê
odpowiednio ust. 1 i 2.
§ 16. Uchwa³y o jakich mowa w § 15, powinny okrelaæ w
szczególnoci:
1. obszar,
2. granice,
3. siedzibê w³adz,
4. nazwê jednostki pomocniczej.
§ 17. Organizacjê i zakres dzia³ania jednostek pomocniczych okrela Rada Miejska odrêbn¹ uchwa³¹.
§ 18. Wykaz so³ectw prowadzi Burmistrz Miasta i Gminy.
§ 19. Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza okrela za³¹cznik nr 5.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 20. Zmiany w Statucie Gminy uchwala siê w trybie przewidzianym dla uchwalenia Statutu.
§ 21. Statut niniejszy podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Opolskiego.
§ 22. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.
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Opis herbu
W rodku bia³ego pola, miêdzy dwoma basztami, na k³adce, krocz¹cy czarny kozio³, ze z³otymi rogami i podniesion¹ przedni¹ praw¹ nog¹, zwrócony w prawo. Ka¿da z baszt zakoñczona
trzema blankami i gotyckim daszkiem, zwieñczony z³ota kul¹. W
ka¿dej z nich widnieje jeden otwór strzelniczy, u podstawy natomiast skony fragment muru obronnego.
Baszty, mury i k³adka o barwie czerwonej, daszki baszt
niebieskie.

Za³¹cznik nr 3
do Statutu Gminy Praszka
REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ
Rozdzia³ I
Zadania i zasady funkcjonowania komisji
§ 1. 1. Komisja Rewizyjna powo³ana jest do wykonywania
zadañ zwi¹zanych z realizacj¹ funkcji kontrolnej Rady Miejskiej
w zakresie wynikaj¹cym z przepisów :
1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/ Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pó¿n. zm./
2/ Statutu Gminy,
3/ uchwa³ Rady Miejskiej.
§ 2. Do zadañ Komisji Rewizyjnej nale¿y:
1) kontrola ca³okszta³tu dzia³alnoci Burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych w zakresie:
a) realizacji bud¿etu gminy,
b) gospodarowania mieniem komunalnym,
c) przestrzegania i realizacji postanowieñ Statutu i uchwa³ Rady,
d) realizacji bie¿¹cych zadañ gminy.
2) wystêpowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi,
3) wspó³praca z w³aciwymi komisjami problemowymi
Rady Miejskiej w opiniowaniu dzia³alnoci Burmistrza,
4) opiniowanie wniosku o przeprowadzenie referendum
w sprawie odwo³ania.
Rozdzia³ II
Tryb sprawowania kontroli przez komisjê
§ 3. Komisja dokonuje kontroli z punktu widzenia interesów gminy, uwzglêdniaj¹c kryteria legalnoci / zgodnoci z prawem/, celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci, sprawnoci organizacyjnej, w tym w szczególnoci:
1/ wykonywania przez Burmistrza uchwa³ Rady,
2/ rozpatrywania i za³atwiania przez Burmistrza skarg i
wniosków.
3/ realizacji interpelacji i wniosków radnych.

Poz. 412

§ 4. 1. Komisja Rewizyjna pracuje wed³ug rocznego planu
pracy zatwierdzonego przez Radê.
2. Rada mo¿e zleciæ Komisji przeprowadzenie kontroli doranej okrelaj¹c szczegó³owo zakres, przedmiot kontroli oraz
termin jej przeprowadzenia.
§ 5. Przewodnicz¹cy Komisji zawiadamia Burmistrza / kierownika jednostki kontrolowanej/ o zamiarze przeprowadzenia
kontroli co najmniej 7 dni przed terminem kontroli.
§ 6. 1. Zespó³ kontroluj¹cy sk³ada siê z cz³onków Komisji.
2. Poza cz³onkami Komisji Rewizyjnej do sk³adu zespo³u
kontroluj¹cego mog¹ byc powo³ani - przez Komisjê po akceptacji Rady Miejskiej:
1/ przedstawiciele komisji Rady, w³aciwych ze wzglêdu na przedmiot kontroli,
2/ specjalici / biegli/ z dziedzin z odpowiadaj¹cej przedmiotowej kontroli.
3. Zespó³ kontroluj¹cy obowi¹zuje ustawa o ochronie
danych osobowych.
4. Przewodnicz¹cego zespo³u wyznacza Komisja.
§ 7. 1. Zespó³ kontroluj¹cy powinien przeprowadzic kontrolê zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, a tak¿e w sposób nie
utrudniaj¹cy zwyk³e funkcjonowanie jednostki kontrolowanej.
2. Zespó³ kontroluj¹cy ma prawo:
1/ wstêpu do pomieszczeñ jednostki kontrolowanej,
2/ wgl¹du do dokumentów dotycz¹cych przedmiotu
sprawy z wyj¹tkiem indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
3/ wezwania do z³o¿enia wyjanieñ pracowników jednostki kontrolowanej.
4/ wystêpowanie z wnioskiem do Rady o powo³anie bieg³ego do zbadania spraw bêd¹cych przedmiotem kontroli.
§ 8. 1. Po zakoñczeniu kontroli zespó³ kontroluj¹cy sporz¹dza protokó³ pokontrolny zawieraj¹cy:
1/ nazwê zespo³u z okreleniem jego sk³adu,
2/ okrelenie miejsca, przedmiotu i terminu kontroli,
3/ opis stanu faktycznego stwierdzonego przez zespó³,
4/ wykaz nieprawid³owoci ustalonych przez zespó³ z
podaniem dowodów, na podstawie których ustalono te nieprawid³owoci, a zw³aszcza dokumentów, wyjanieñ pracowników
jednostki kontrolowanej, oglêdzin, opinii bieg³ych,
5/ wnioski pokontrolne,
6/ podpisy cz³onków zespo³u,
7/ podpis kierownika / dyrektora/ jednostki kontrolowanej.
2. Kierownik / dyrektor / jednostki kontrolowanej ma prawo zg³aszania do protoko³u uwag, co do treci protoko³u oraz
przebiegu kontroli.
3. Protokó³ z kontroli nale¿y sporz¹dzic w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach z czego: orygina³ protoko³u przechowywany
jest w aktach Komisji Rewizyjnej, natomiast odpisy uwierzytelnione
przez Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej przekazywane s¹ :
1/ Przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej,
2/ Burmistrzowi,
3/ kierownikowi / dyrektorowi/ jednostki kontrolowanej.
§ 9. 1. Komisja w terminie 30 dni od daty zakoñczenia
kontroli formu³uje zalecenia i wnioski w sprawie:
1) usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci,
2) wyci¹gniêcia przez kierownika kontrolowanej jednostki
konsekwencji s³u¿bowych wobec winnych,
3) ewentualnego skierowania sprawy do pañstwowych
organów kontroli, nadzoru i cigania.
2. Zalecenia i wnioski, o których mowa w ust.1, Komisja
kieruje do Rady celem uzyskania zatwierdzenia, a nastêpnie do
kierownika kontrolowanej jednostki.
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3. Kierownik kontrolowanej jednostki jest zobowi¹zany
zawiadomic, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni Komisjê i Przewodnicz¹cego Rady o sposobie realizacji wniosków i zaleceñ
pokontrolnych.
4. W przypadku odmowy wykonania wniosków i zaleceñ
pokontrolnych, kierownik kontrolowanej jednostki zobowi¹zany
jest podac na pimie przyczyny odmowy wraz z uzasadnieniem.
5. Komisja dokonuje kontroli realizacji wniosków i zaleceñ pokontrolnych.
Rozdzia³ III
Organizacja pracy komisji
§ 10. 1. Posiedzenia Komisji zwo³uje jej Przewodnicz¹cy
podaj¹c przedmiot posiedzenia.
2. Je¿eli porz¹dek posiedzenia Komisji Rewizyjnej przewiduje rozpatrywanie spraw zwi¹zanych bezporednio z zakresem przedmiotowym dzia³ania innej komisji Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zawiadamia o posiedzeniu w³aciwego Przewodnicz¹cego Komisji.
§ 11. 1. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, bez prawa
g³osu stanowi¹cego, mog¹ brac udzia³:
1/ Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej i jego zastêpcy,
2/ inni radni,
3/ osoby zaproszone do udzia³u w posiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§ 12.1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej s¹ protoko³owane.
2. Protokó³ podpisuje Przewodnicz¹cy Komisji i protokolant.
Rozdzia³ IV
Dokumentacja
§ 13. 1. Dokumentacja Komisji Rewizyjnej zawiera:
1/ dokumenty potwierdzaj¹ce sk³ad osobowy Komisji
2/ plan pracy Komisji,
3/ protoko³y z posiedzeñ Komisji,
4/ protoko³y zespo³ów wraz z wnioskami pokontrolnymi
Komisji Rewizyjnej.
2. Teczki Komisji Rewizyjnej powinny znajdowaæ siê w
Biurze Rady Miejskiej.
Za³¹cznik nr 4
do Statutu Gminy Praszka
REGULAMIN RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§ 1. Rada dzia³a na sesjach poprzez swoje komisje oraz
przez Burmistrza w zakresie w jakim wykonuje on uchwa³y Rady.
Rozdzia³ II
Sesje Rady
§ 2. 1. Sesja powinna odbywaæ siê podczas jednego posiedzenia, jednak¿e na wniosek radnych Przewodnicz¹cy Rady
mo¿e po przeg³osowaniu przerwaæ sesjê, kontynuowaæ obrady
w nowo wyznaczonym terminie, na drugim posiedzeniu tej samem sesji.
2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust.1 decyduje w szczególnoci niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku
obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzeba uzyskania
dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody
uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe rozstrzygniêcie sprawy.

3. Porz¹dek obrad drugiego posiedzenia sesji winien byæ
uchwalony przed zakoñczeniem pierwszego posiedzenia.
§ 3. Termin sesji, jej miejsce i porz¹dek obrad podaje siê
do wiadomoci w formie obwieszczeñ mieszkañcom gminy, którym Burmistrz zapewnia warunki umo¿liwiaj¹ce przys³uchiwanie siê obradom Rady.
§ 4. O sesji Rady zawiadamia siê cz³onków Rady, co najmniej na 7 dni przed jej terminem, wskazuj¹c w zawiadomieniu:
miejsce, dzieñ, godzinê posiedzenia i proponowany porz¹dek
obrad oraz za³¹cza siê materia³y pomocnicze tj. projekty uchwa³,
sprawozdania, informacje itp.
§ 5. 1. Porz¹dek obrad sesji powinien zawieraæ miêdzy
innymi punkt "zapytania i wolne wnioski".
2. Ka¿dy radny w tym punkcie obrad ma prawo sk³adaæ
interpelacje, wnioski i zapytania we wszystkich sprawach, które
dotycz¹ zakresu dzia³ania organów Rady.
3. Odpowiedzi udziela Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy
poszczególnych Komisji, Burmistrz lub wyznaczony przez niego pracownik Urzêdu b¹d gminnej jednostki organizacyjnej.
4. W przypadku niemo¿liwoci udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, wyjanienie winno byæ udzielone nie póniej
ni¿ w terminie 14 dni pisemnie.
§ 6. W porz¹dku obrad ka¿dej sesji powinno siê znajdowaæ tak¿e sprawozdanie z wykonania uchwa³ Rady, które sk³ada Burmistrz, a sprawozdanie komisji jej Przewodnicz¹cy lub
wyznaczony przez Komisje - sprawozdawca.
§ 7. W obradach mog¹ uczestniczyæ pracownicy urzêdu
wyznaczeni przez Burmistrza do referowania spraw i udzielania
wyjanieñ, a tak¿e inne zaproszone osoby, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
Rozdzia³ III
Obrady sesji
§ 8. Sesjê otwiera i prowadzi Przewodnicz¹cy, a w razie
jego nieobecnoci b¹d niemo¿liwoci przewodniczenia obradom - jeden z Wiceprzewodnicz¹cych Rady.
§ 9. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego formu³y ; "Otwieram / np. pi¹t¹ / sesje Rady
Miejskiej."
2. Nastêpnie Przewodnicz¹cy, na podstawie listy obecnoci radnych stwierdza prawomocnoæ obrad.
§ 10. 1. Przewodnicz¹cy w trakcie obrad mo¿e zarz¹dziæ sprawdzenie listy obecnoci radnych celem potwierdzenia quorum.
2. W przypadku braku wymaganego quorum Przewodnicz¹cy przerywa obrady i je¿eli nie mo¿na uzyskac quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym, ¿e uchwa³y
dotychczas podjête zachowuj¹ swoj¹ moc.
3. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady odnotowuje siê w
protokole posiedzenia, radnych obecnych uznaje siê za powiadomionych o nowym terminie posiedzenia.
§ 11. 1. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy przedstawia
projekt porz¹dku obrad.
2. Z wnioskiem o uzupe³nienie lub zmianê porz¹dku obrad mo¿e wyst¹pic ka¿dy radny.
3. Porz¹dek obrad winien przewidywaæ przyjêcie przez
Radê protoko³u z poprzedniej sesji, który powinien byæ udostêpniony radnym do wgl¹du przed terminem sesji.
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§ 12. 1. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady wed³ug uchwalonego przez Radê porz¹dku otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê
nad ka¿dym z punktów, przy czym tylko w uzasadnionych przypadkach mo¿e dokonac zmian w kolejnoci poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
2. Listê mówców prowadzi jeden z Wiceprzewodnicz¹cych
Rady.
3. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ.
4. Osobom uczestnicz¹cym w sesji g³osu udziela Przewodnicz¹cy.
§ 13. 1. Nie wolno zabieraæ g³osu wiêcej ni¿ 2 razy w dyskusji w tej samej sprawie, przy czym drugie wyst¹pienie nie
mo¿e trwac d³u¿ej ni¿ 5 minut.
2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu poza porz¹dkiem obrad lub w
zwi¹zku z dyskusj¹ jedynie dla zg³oszenia wniosku formalnego,
owiadczenia osobistego lub sprostowania b³êdnie zrozumia³ego
lub niecile przytoczonego owiadczenia " ad vocem".
3. Wyst¹pienie, o którym mowa w ust. 2, nie mo¿e trwac
d³u¿ej ni¿ 5 minut.
§ 14. 1. Przewodnicz¹cy czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pienia, które nie
mo¿e trwac d³u¿ej ni¿ 10 minut.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e czynic mówcom uwagi dotycz¹ce tematu, form i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a w uzasadnionych przypadkach przywo³ywaæ mówcê "do rzeczy".
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
siê radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, b¹d
uchybiaj¹ prowadzeniu sesji, Przewodnicz¹cy przywo³uje radnego "do porz¹dku", a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku odbiera g³os.
4. Postanowienia ust. 3 stosuje siê odpowiednio do
wszystkich uczestników w sesji.
§ 15. 1. Na wniosek radnego Przewodnicz¹cy przyjmuje
do protoko³u sesji jego wyst¹pienie na pimie, nie wyg³oszone
w toku obrad.
2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, a wiêc:
a) stwierdzenia quorum,
b) zdjêcia tematu z porz¹dku obrad,
c) zakoñczenia dyskusji lub g³osowania bez dyskusji,
d) zamkniêcia listy mówców lub kandydatów w wyborach,
e) ograniczenia czasu wyst¹pienia,
f) przeliczenia g³osów,
g) przestrzegania regulaminu obrad.
3. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy poddaje pod g³osowanie po wys³uchaniu co najmniej jednego g³osu przeciw zg³oszonemu wnioskowi.
§ 16. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
koñczy sesje wypowiadaj¹c formu³ê " zamykam / np. pi¹t¹ / sesje Rady Miejskiej w Praszce."
2. Czas trwania sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji Rady.
§ 17. 1. Pracownik Urzêdu sporz¹dza protokó³ z ka¿dego
posiedzenia Rady, który jest jedynym urzêdowym zapisem obrad Rady. Dopuszcza siê dodatkowo nagrywanie na tamê magnetofonow¹ lub video, po wyra¿eniu zgody przez Radê.
2. Protokó³ powinien zawieraæ:
a) numer, datê i miejsce posiedzenia,
b) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia oraz przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji,
c) porz¹dek obrad,
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d) imiona i nazwiska radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w obradach,
e) przebieg obrad ze streszczeniem przemówieñ i dyskusji,
f) treæ podjêtych rozstrzygniêæ,
g) wyniki g³osowania wraz ze zdaniem odrêbnym przeg³osowanej mniejszoci,
h) czas trwania posiedzenia,
i) listê obecnoci,
j) podpis Przewodnicz¹cego i protokolanta.
3. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, ³amanymi
przez dwie ostatnie cyfry roku np. I/99, II/99 itp.
4. Nowa numeracja rozpoczyna siê z pocz¹tkiem kadencji.
5. Protokó³ wyk³ada siê do wgl¹du w siedzibie Rady oraz
na ka¿dej nastêpnej sesji. Radni mog¹ zg³aszaæ poprawki i uzupe³nienia do protoko³u, o których uwzglêdnieniu rozstrzyga Rada.
6. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty uchwa³ Rady, z³o¿one
usprawiedliwienia osób nieobecnych.
7. W trakcie obrad, lecz nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji,
radni mog¹ zg³aszac poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u w
formie pisemnej.
8. W razie nie uwzglêdnienia wniosku o jego zasadnoci
rozstrzyga Rada w formie uchwa³y.
9. Sprostowanie oczywistych omy³ek pisarskich lub rachunkowych w protokole mo¿na wyst¹pic w ka¿dym czasie, o
treci sprostowania w formie odpowiedniej wzmianki zawiadamia Przewodnicz¹cy Rady.
§ 18. 1. Odpis protoko³u dorêczony jest Burmistrzowi najpóniej w ci¹gu 7 dni od odbycia sesji.
2. Odpowiednie wyci¹gi z protoko³u Burmistrz przekazuje
zainteresowanym gminnym jednostkom organizacyjnym lub jednostkom pomocniczym.
Rozdzia³ IV
Uchwa³y
§ 19. 1. Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y wystêpuje: co najmniej 4 radnych, Burmistrz i komisje Rady.
2. Projekty uchwa³ sk³ada siê w formie pisemnej na rêce
Przewodnicz¹cego wraz z uzasadnieniem i ewentualnymi opiniami komisji Rady, opini¹ Skarbnika Miasta i Gminy, opini¹ radcy prawnego Urzêdu.
3. Przewodnicz¹cy zobowi¹zany jest przedstawiæ wniosek
z projektem uchwa³y pod obrady na najbli¿szej sesji Rady.
§ 20. Uchwa³a powinna byc zwiêz³a, zrozumia³a i zawieraæ:
1) numer, datê i tytu³,
2) podstawê prawn¹,
3) przedmiot sprawy,
4) okrelenie organów zobowi¹zanych do wykonania
uchwa³y,
5) termin wejcia w ¿ycie uchwa³y,
6) ewentualny czas obowi¹zywania uchwa³y,
7) postanowienia uchylaj¹ce lub zmieniaj¹ce dotychczas
obowi¹zuj¹ce uchwa³y,
8) sposób og³oszenia uchwa³y.
§ 21. 1. Uchwa³y podpisuje Przewodnicz¹cy, lub ten Wiceprzewodnicz¹cy, który przewodniczy³ obradom.
2. Uchwa³y kolejno numeruje siê cyframi arabskimi, uwzglêdniaj¹c przy tym numer posiedzenia okrelony cyframi rzymskimi, ³amanymi przez dwie ostatnie cyfry roku np. 1/I/99, 3/I/99.
§ 22. 1. Uchwa³y podaje siê do publicznej wiadomoci w
Urzêdzie Miasta i Gminy na tablicach og³oszeñ oraz przekazuje
siê niezw³ocznie do wykonania w³aciwym miejsko-gminnym
jednostkom organizacyjnym okrelonym w uchwale.
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2. Burmistrz obowi¹zany jest przes³aæ Wojewodzie uchwa³ê
Rady w ci¹gu 7 dni od daty jej podjêcia. Uchwa³y w sprawach finansowych oraz uchwa³ê bud¿etow¹ i uchwa³ê o absolutorium przedk³ada
siê ponadto Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
§ 23. Urz¹d rejestruje i przechowuje orygina³y uchwa³ i protoko³ów sesji zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej dla urzêdów
miast i gmin.
Rozdzia³ V
G³osowanie
§ 24. 1. Wyniki g³osowania s¹ og³aszane bezzw³ocznie po ich
ustaleniu.
§ 25. 1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki
lub na kartkach oznaczonych imieniem i nazwiskiem g³osuj¹cego, jeli o
taka formê g³osowania wniesie co najmniej 1/4 radnych, obecnych
podczas obrad.
2. G³osowanie imienne przeprowadza siê na wniosek pisemny
1/4 radnych, obecnych podczas obrad w wa¿nych sprawach na kartkach, na których okrelony jest temat sprawy oraz : za, przeciw i
wstrzymuj¹cy, na której nale¿y wpisaæ swoje nazwisko. Ka¿dy z g³osuj¹cych podczas g³osowania owiadcza g³osem swoje stanowisko.
3. G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy, sumuje
on oddane g³osy "za", "przeciw" i "wstrzymuj¹ce siê", zgodnie z list¹
obecnoci radnych.
4. Przy liczeniu g³osów Przewodnicz¹cemu pomaga Wiceprzewodnicz¹cy lub wyznaczeni w tym celu radni.
5. Ka¿dy radny mo¿e wrêczyc prowadz¹cemu sesjê pisemne
uzasadnienie dlaczego g³osowa³ przeciw uchwale, takie owiadczenie do³¹cza siê do protoko³u sesji.
§ 26. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na kartkach ostemplowanych pieczêci¹ Rady i podpisanych przez cz³onków Komisji Skrutacyjnej, z tym ¿e ka¿dorazowo ustalony jest sposób g³osowania, które
przeprowadza wybrana z radnych komisja skrutacyjna.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera sporód siebie przewodnicz¹cego,
przed przyst¹pieniem do g³osowania objania jego sposób, a nastêpnie przeprowadza to g³osowanie wed³ug listy obecnoci radnych.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byc wiêcej ni¿ radnych bior¹cych udzia³ w posiedzeniu.
4. Po przeliczeniu g³osów, przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej
odczytuje protokó³ i podaje wyniki g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ z g³osowania s¹ za³¹cznikiem do protoko³u obrad.
§27. 1. Podczas wyborów, Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów, zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê ta
osoba kandydowaæ i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej,
poddaje do g³osowania zamkniêcie listy kandydatów, po czym zarz¹dza wybory.
2. W razie nie uzyskania przez ¿adnego z kandydatów wymaganej wiêkszoci g³osów w pierwszej turze g³osowania, zarz¹dza siê
kolejne g³osowanie.
§ 28. 1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod g³osowanie dok³adnie okrela jego treæ, zgodnie z intencj¹ wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci g³osuje siê za wnioskiem "najdalej id¹cym", który wykluczyæ mo¿e potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi
wnioskami, np. wniosek o odrzucenie uchwa³y jest g³osowany przed
zg³aszanymi poprawkami do tej uchwa³y.
Rozdzia³ VI
Radni
§ 29. 1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
2. Klub radnych musi liczyæ co najmniej 3 radnych.
3. Powstanie klubu radnych podlega zg³oszeniu Przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej, który dokonuje wpisu klubu do rejestru klubów
radnych. W zg³oszeniu podaje siê nazwê klubu i jego sk³ad. Ka¿da
zmiana w sk³adzie klubu wymaga zg³oszenia i wpisania do rejestru
klubu radnych.
4. Kluby radnych dzia³aj¹ na podstawie w³asnych regulaminów,
które nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.

5. Stanowisko klubu radnych mo¿e byæ prezentowane na sesji
Rady Miejskiej.
6. Dzia³alnoæ klubów radnych nie mo¿e obci¹¿aæ bud¿etu gminy.
§ 30. 1. Radny potwierdza swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ podczas sesji b¹d w pracach komisji, sk³adaj¹c stosowne wyjanienie Przewodnicz¹cemu Rady lub Przewodnicz¹cemu Komisji.
3. W przypadku dwóch kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecnoci, radnemu mo¿e byc udzielone "regulaminowe ostrze¿enie".
§ 31. Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy, zgodnie z harmonogramem dy¿urów w okrelonym i podanym do wiadomoci mieszkañców miasta i gminy lokalu Urzêdu Miasta i Gminy przyjmuj¹ wnioski i
skargi, które s¹ rozpatrywane stosownie do art. 227 - 256 Kodeksu
postêpowania administracyjnego.
Rozdzia³ VII
Komisje Rady
§ 32. 1. Komisje s¹ organami pomocniczymi i opiniodawczymi Rady.
2. Mo¿na byæ cz³onkiem tylko dwóch komisji sta³ych.
§ 33. Komisje przedk³adaj¹ do zatwierdzenia Radzie plany swojej pracy oraz sprawozdania z ich dzia³alnoci na sesji uchwalaj¹cej
bud¿et.
§ 34.1. Komisje zbieraj¹ siê na pierwszym posiedzeniu, nie póniej ni¿ w ci¹gu 7 dni od daty ich powo³ania.
2. Na pierwszym posiedzeniu komisje:
a) omawiaj¹ zadania i tryb pracy komisji, a tak¿e obowi¹zki i
uprawnienia osób wchodz¹cych w ich sk³ad,
b) uchwalaj¹ plan pracy komisji oraz dokonuj¹ podzia³u czynnoci pomiêdzy osoby wchodz¹ce w sk³ad komisji.
§ 35. 1. Komisje obraduj¹ na posiedzeniach zwo³ywanych zgodnie z planem pracy.
2. Posiedzenia komisji zwo³uje jej przewodnicz¹cy, który ustala:
termin, miejsce, godzinê rozpoczêcia obrad, projekt porz¹dku obrad i
materia³y, jakie otrzymaæ powinni cz³onkowie Komisji.
3. Rada mo¿e wnosiæ do przewodnicz¹cego komisji o zbadanie
okrelonego problemu lub sprawy.
§ 36. 1. Rada powo³uje komisje sta³e:
a) Bud¿etowo - Finansow¹
b) Gospodarczego Rozwoju Miasta i Gminy
c) Rolnictwa i Ochrony rodowiska
d) Owiaty, Kultury , Sportu, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
e) Rewizyjn¹.
2. Do zadañ sta³ych komisji nale¿y:
a) kontrola zarz¹du gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych w zakresie spraw, dla których komisja zosta³a powo³ana,
b) opiniowanie i rozpatrywanie spraw problemowych maj¹cych
byæ tematem obrad Rady przekazywanych przez Radê i cz³onków komisji,
c) inicjowanie oraz przygotowywanie projektów uchwa³,
d) kontrola wykonywania uchwa³ Rady w zakresie dzia³alnoci
komisji.
§ 37. 1. Komisje mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia oraz obradowaæ na posiedzeniach wyjazdowych.
2. Zasady i tryb obradowania komisje ustalaj¹ we w³asnym zakresie, w przypadku braku tych zasad - stosuje siê odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu.
§ 38. Cz³onkowie komisji maj¹ obowi¹zek aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach i pracach komisji.
§ 39. Kadencja komisji jest równa kadencji Rady.
§ 40. Z ka¿dego posiedzenia komisji sporz¹dza siê protokó³, do
którego stosuje siê odpowiednio postanowienia § 17 ust. 2 niniejszego
Regulaminu.
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§ 41. W razie d³ugotrwa³ej / przewlek³ej / choroby lub innych
okolicznoci uniemo¿liwiaj¹cych wykonywanie obowi¹zków osobie
wchodz¹cej w sk³ad komisji, przewodnicz¹cy komisji wystêpuje do
Rady z wnioskiem o uzupe³nienie komisji.
§ 42. 1. Obs³ugê prawn¹ i organizacyjno - techniczn¹ Rady i jej
organów zapewnia Burmistrz.
2. Wydatki zwi¹zane z dzia³alnoci¹ Rady i jej organów ponosi Urz¹d.
Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe
§43. Przewodnicz¹cy Rady dba o w³aciwe przestrzeganie i
interpretowanie postanowieñ Regulaminu.

Poz. 412
Za³¹cznik nr 5
do Statutu Gminy Praszka

Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza.
§ 1. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone w ustawach.
§ 2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê
w biurze Rady w dniach pracy Urzêdu.
§ 3. Dokumenty z zakresu dzia³ania Burmistrza udostêpnia siê w
Referacie Organizacyjnym Urzêdu w dniach i godzinach pracy Urzêdu.

§ 44. Zmian w Regulaminie dokonuje siê w trybie przewidzianym
dla jego uchwalenia.

§ 4. Dokumenty, o których mowa w § 2 i § 3, s¹ równie¿ udostêpniane w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu oraz powszechnie
dostêpnych zbiorach danych.

§ 45. Niniejszy Regulamin Rady Miejskiej w Praszce stanowi integralna czêæ Statutu Gminy.

§ 5. Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 1 i § 4 mo¿e odbywaæ siê
wy³¹cznie w Urzêdzie i w asycie pracownika Urzêdu.
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Uchwa³a Nr 34/V/2003
Rady Gminy w Rad³owie
z dnia 10 lutego 2003 r.

o zmianie uchwa³y Nr 113/XVII/2000 Rady Gminy w Rad³owie z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie okrelenia
szczegó³owego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz doranych zastêpstw
w drodze regulaminu.
Na podstawie art.30, ust.6, pkt.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz.357,
1998 r. Nr 106, poz.668, Nr 162, poz.1118, 2000 r. Nr 12, poz.136,
Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz.291, Nr 122, poz.1323, 2001 r.
Nr 111, poz.1194, Nr 128, poz.1404, Nr 144, poz.1615, 2002 r.
Nr 4, poz.32, Nr 113, poz.984), w zwi¹zku z art.18, ust.2, pkt.15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz.1591, 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806)- Rada
Gminy uchwala:
§ 1. W uchwale Nr 113/XVII/2002 Rady Gminy w Rad³owie
z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie okrelenia szczegó³owego
sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz doranych zastêpstw w drodze regulaminu wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:

W za³¹czniku nr 1 - Regulamin szczegó³owego sposobu
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doranych zastêpstw § 8 otrzymuje brzmienie"
" § 8 Wynagrodzenie za godzinê doranych zastêpstw wyp³aca siê nauczycielowi w wysokoci 100% obliczonej stawki
godziny ponadwymiarowej".
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 3. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy w Rad³owie
Agnieszka Jarosiñska
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Uchwa³a Nr II/7/02
Rady Gminy w Wilkowie
z dnia 13 grudnia 2002r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Wilków.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21
czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz.
733 oraz z 2002r. Nr 113, poz. 984)- Rada Gminy w Wilkowie
uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§ 1.1. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych cz³onków wspólnoty samorz¹dowej gmina wynajmuje lokale stanowi¹ce mieszkaniowy zasób gminy w warunkach okrelonych w
ustawie o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, zwanej ustaw¹, oraz w
niniejszej uchwale.
2. Gmina Wilków wydziela lokale socjalne i zamienne na
zasadach i wypadkach przewidzianych w ustawie.
3. Ilekroæ w ustawie jest mowa :
- o zasobie nale¿y przez to rozumieæ mieszkaniowy zasób
gminy Wilków
- o cz³onku wspólnoty samorz¹dowej gminy, nale¿y przez to
rozumieæ osobê stale zamieszkuj¹c¹ na terenie gminy Wilków.

§ 2.1. Gmina Wilków wynajmuje :
- lokale mieszkalne
- lokale socjalne.
2. Gmina Wilków zawiera umowy najmu lokali na czas
nieoznaczony, a umowy najmu lokali socjalnych i zamiennych
na czas oznaczony, z zastrze¿eniem ust. 3.
3. Gmina Wilków nie zawiera umów najmu lokali na czas
nieoznaczony, umów najmu lokali socjalnych i zamiennych na
czas oznaczony z osobami, które by³y w³acicielami lokali i przenios³y ich w³asnoæ na inne osoby.
Rozdzia³ II
Wysokoæ dochodu gospodarstwa domowego, uzasadniaj¹ca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu
socjalnego
§ 3.1. Lokal mo¿e byæ oddany w najem na czas nieoznaczony osobie, której redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku o najem lokalu, nie przekracza
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150% kwoty najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym.
2. Za dochód uwa¿a siê wszelkie przychody po odliczeniu
kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe,
okrelonych w przepisach o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych,
chyba ¿e zosta³y zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do
dochodów nie wlicza siê dodatków dla sierot zupe³nych, zasi³ków pielêgnacyjnych, zasi³ków okresowych z pomocy spo³ecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
3. Przez gospodarstwo domowe rozumie siê najemcê
samodzielnie zajmuj¹cego lokal lub najemcê, jego ma³¿onka i
inne osoby wspólnie z nimi stale zamieszkuj¹ce i gospodaruj¹ce, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodz¹ z
prawa tego najemcy.
4. Przez najni¿sz¹ emeryturê rozumie siê kwotê najni¿szej
emerytury okrelon¹ w Komunikatach Prezesa Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, og³aszanych w Dzienniku Urzêdowym RP
"Monitor Polski".
§ 4.1. Lokal socjalny mo¿e byæ oddany w najem na czas
oznaczony osobie, której redni miesiêczny dochód na jednego
cz³onka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku o najem lokalu nie przekracza 75% kwoty najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% w gospodarstwie wieloosobowym.
2. Przepisy § 3 ust. 3 - 4 stosuje siê odpowiednio.
Rozdzia³ III
Warunki zamieszkiwania kwalifikuj¹ce wnioskodawcê
do ich poprawy
§ 5.1. Za warunki zamieszkiwania kwalifikuj¹ce wnioskodawcê do ich poprawy uwa¿a siê:
1) zamieszkiwanie w lokalu w którym powierzchnia pokoi
przypadaj¹ca na cz³onka gospodarstwa domowego najemcy
jest mniejsza ni¿ 5 m2 w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m2
w gospodarstwie jednoosobowym,
2) zamieszkiwanie w lokalu, który ze wzglêdu na jego po³o¿enie, kondygnacjê, wyposa¿enie techniczne, wielkoæ - nie
jest odpowiednia dla najemcy lub osób wspólnie zamieszkuj¹cych z powodu podesz³ego wieku tych osób, schorzeñ narz¹dów ruchu lub niepe³nosprawnoci w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnienia osób niepe³nosprawnych (Dz. U. 123 poz. 776, ze zmianami).
2. Warunki zamieszkiwania okrelone w ust. 1 nie musz¹
byæ spe³nione ³¹cznie.
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5. § 6 pkt. 4 oraz § 3 pkt. 1 musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie.
6. Pozostawionym przez dotychczasowego najemcê lokalu jego dzieciom, osobom przysposobionym, rodzicom lub rodzeñstwu.
7. Dokonuj¹cym zamiany lokali komunalnych na inne lokale, gdy jest uzasadnione s³usznymi interesami stron.
8. Zakwalifikowanymi do otrzymania lokalu wytypowanego do remontu na koszt przysz³ego najemcy.
9. Które podjê³y siê dokonania nadbudowy lub rozbudowy
obiektów budowlanych stanowi¹cych w³asnoæ gminy.
§ 7.Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na czas oznaczony przys³uguje osobom :
1) zamieszkuj¹cym w pomieszczeniach nie nadaj¹cych
siê na sta³y pobyt ludzi,
2) bezdomnym, w stosunku do których S¹d orzek³ o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego.
§ 8. Sporód osób, którym przys³uguje pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas oznaczony, dokonuje siê
wyboru bior¹c pod uwagê powierzchniê wolnego lokalu w stosunku do liczby cz³onków gospodarstwa domowego z zastrze¿eniem, ¿e ³¹czna powierzchnia pokoi nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿ 5 m2 na cz³onka gospodarstwa domowego w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m2 w gospodarstwie jednoosobowym.
Rozdzia³ V
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodz¹cych w
sk³ad zasobu oraz zamiany pomiêdzy najemcami lokali nale¿¹cych do tego zasobu, a osobami zajmuj¹cymi lokale w innych zasobach
§ 9.1. Zamiana lokali wchodz¹cych w sk³ad zasobu wymaga zgody wynajmuj¹cego.
2. Najemcy lokali mog¹ dokonywaæ zamiany lokali wchodz¹cych w sk³ad zasobu, je¿eli przemawiaj¹ za tym wzglêdy :
zdrowotne, rodzinne, spo³eczne i materialne.
3. W przypadku zamiany lokali pomiêdzy najemcami, z
których chocia¿ jeden zalega z zap³at¹ czynszu i innych op³at,
zgoda wynajmuj¹cego na zamianê mo¿e byæ wyra¿ona po dokonaniu sp³aty tych nale¿noci.
§ 10.Dokonywanie zamiany pomiêdzy najemcami lokali
nale¿¹cych do zasobu, a osobami zajmuj¹cymi lokale w innych
zasobach nastêpuje na warunkach okrelonych w § 9 ust. 2 i za
zgod¹ obu wynajmuj¹cych lub w³aciciela lokalu zajmowanego w innych zasobach.

Rozdzia³ IV
Kryteria wyboru osób, którym przys³uguje pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i
lokalu socjalnego

Rozdzia³ VI
Tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli spo³ecznej

§ 6.Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas
nieoznaczony przys³uguje osobom:
1. Posiadaj¹cym tytu³ prawny do lokalu w budynku przeznaczonym do rozbiórki w danym roku.
2. Zamieszkuj¹cym w lokalu socjalnym przez czas d³u¿szy
ni¿ rok z powodu koniecznej naprawy lokalu zajmowanego na
podstawie umowy najmu.
3. Pozbawionym lokalu w wyniku klêsk ¿ywio³owych lub
zdarzeñ losowych.
4. Zamieszkuj¹cym w pomieszczeniach nie nadaj¹cych
siê na sta³y pobyt ludzi, lub w lokalach gdzie na jedn¹ osobê
uprawniona przypada mniej ni¿ 5 m2 powierzchni mieszkalnej.

§ 11. 1. Wniosek o przydzia³ i zawarcie umowy najmu sk³ada siê na pimie do Urzêdu Gminy w Wilkowie.
2. Wnioski rozpatruje i za³atwia Wójt Gminy Wilków przy
wspó³udziale Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej.
3. Wójt Gminy powo³uje Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹, w sk³ad której powinni wchodziæ :
- jeden przedstawiciel Rady Gminy,
- so³tys wsi,
- jeden przedstawiciel GOPS-u.
Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa obraduje na posiedzeniach, z których sporz¹dzane s¹ sprawozdania przedstawiane
Wójtowi Gminy.
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4. Podstaw¹ zawarcia umowy najmu lokalu jest umieszczanie osoby ubiegaj¹cej siê na licie osób uprawnionych.
5. Listy osób uprawnionych sporz¹dzane s¹ w terminie
do 31 marca ka¿dego roku.
6. Projekt listy podaje siê do publicznej wiadomoci poprzez ich wywieszanie do dnia 31 stycznia ka¿dego roku na okres
jednego miesi¹ca w siedzibie Urzêdu Gminy w Wilkowie.
7. Projekt listy powinien zawieraæ informacje o mo¿liwoci sk³adania uwag i zastrze¿eñ.
8. Oprócz list osób uprawnionych mog¹ byæ w ci¹gu roku
tworzone dodatkowe listy. Obejmuj¹ one osoby zakwalifikowane przez Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹ do przeprowadzenia remontu nadbudowy lub rozbudowy lokali i obiektów budowlanych stanowi¹cych w³asnoæ gminy.
9. Osoby dwukrotnie odmawiaj¹ce zawarcia umowy najmu zaproponowanego lokalu s¹ skrelone z listy osób oczekuj¹cych na zawarcie umowy najmu lokalu.
10. Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa obraduje na posiedzeniach.
11. Posiedzenie Komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy Komisji
12. Obs³ugê techniczn¹ Komisji zapewnia Urz¹d Gminy w
Wilkowie.
§ 12. 1. Zawarcie umowy najmu z wy³¹czeniem umowy
najmu lokalu socjalnego oraz umowy zawieranej w zwi¹zku z
zamian¹ lokali, jest uzale¿nione od wp³acenia przez najemcê
kaucji zabezpieczaj¹cej pokrycie nale¿noci z tytu³u najmu lokalu, przys³uguj¹cych wynajmuj¹cemu w dniu opró¿niania lokalu.
2. Kwota kaucji wynosi 6 - krotnoæ miesiêcznego czynszu za dany lokal, obliczonego wg stawek obowi¹zuj¹cych w
dniu zawarcia umowy najmu.
3. Kaucja podlega zwrotowi w ci¹gu miesi¹ca od dnia
opró¿nienia lokalu lub nabycia jego w³asnoci przez najemcê,
po potr¹ceniu nale¿noci wynajmuj¹cego z tytu³u najmu lokalu.
4. Zwrot kaucji nastêpuje w kwocie zwaloryzowanej, odpowiadaj¹cej 6 - krotnoci miesiêcznego czynszu za dany lokal,
obowi¹zuj¹cego na dzieñ zwrotu.
§ 13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt
Gminy Wilków mo¿e zadecydowaæ o zawarciu umowy najmu
lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego na czas oznaczony.
Rozdzia³ VII
Zasady postêpowania w stosunku do osób, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez najemcê lub w lokalu, którego najem nie wyst¹pi³y po mierci najemcy
§ 14. Uprawnionymi do wst¹pienia w stosunek najmu
lokalu po mierci najemcy s¹ osoby wymienione w art. 691
Kodeksu cywilnego.
§ 15. Osoby , które na podstawie przepisów Kodeksu
cywilnego nie s¹ uprawnione do wst¹pienia w stosunek najmu
lokalu po mierci najemcy, mog¹ ubiegaæ siê o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, je¿eli zamieszkiwa³y
wspólnie z najemc¹ do chwili jego mierci.
§ 16. 1. Osoby które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez
najemcê lub w którego najem nie wst¹pi³y po mierci najemcy,
lub z którymi nie zosta³a zawarta umowa najmu lokalu w trybie
§ 14 i § 15 zobowi¹zane s¹, bez wezwania opró¿niæ, opuciæ i
wydaæ lokal wynajmuj¹cemu w terminie 30 dni od dnia zdarzenia.
2. W razie bezskutecznego up³ywu terminu okrelonego
w ust. 1 wynajmuj¹cy wytoczy powództwo o opró¿nienie lokalu.

3. Osoby zajmuj¹ce lokal bez tytu³u prawnego s¹ obowi¹zane do dnia opró¿nienia lokalu co miesi¹c uiszczaæ odszkodowanie.
4. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 3, odpowiada
wysokoci czynszu, jaki wynajmuj¹cy móg³by otrzymaæ z tytu³u
najmu lokalu.
Rozdzia³ VIII
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2
§ 17. 1. Lokale o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej
80 m2 mog¹ byæ oddawane w najem osobom, którym przys³uguje
pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lub
osobom wpisanym na listê osób oczekuj¹cych na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, a gospodarstwo domowe
tych osób tworzy co najmniej siedmiu cz³onków.
2. W przypadku braku osób, o których mowa w ustêpie 1
wynajem lokalu o powierzchni u¿ytkowej powy¿ej 80 m2 nastêpujê ze 100 % zwy¿k¹ stawek czynszu ustalonego przez Radê
Gminy dotycz¹c¹ lokali wchodz¹cych w sk³ad Zasobu mieszkaniowego gminy.
Rozdzia³ IX
Kryteria oddawania w najem lokali wytypowanych do
remontu, nadbudowy i rozbudowy
§ 18. 1. Urz¹d Gminy w Wilkowie sporz¹dza i podaje do
publicznej wiadomoci wykaz lokali i budynków wytypowanych
do remontu, nadbudowy i rozbudowy, poprzez wywieszenie w
swojej siedzibie wykazu na okres 1 miesi¹ca wraz z informacj¹
o terminie sk³adania wniosków.
2. Lokale wytypowane do remontu, nadbudowy i rozbudowy mog¹ byæ oddane w najem osobom nie posiadaj¹cym tytu³u
prawnego do innego lokalu lub osobom uprawnionym do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony.
3. Osoby o których mowa w ust. 2, powinny spe³niaæ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki :
1/ przedstawiæ owiadczenie o nieposiadaniu prawa do
innego lokalu mieszkalnego, je¿eli nie s¹ uprawnione do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony, lub owiadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu,
2/ przedstawiæ projekt budowlany prowadzonych robót,
3/ przedstawiæ owiadczenie potwierdzaj¹ce posiadanie
rodków finansowych, niezbêdnych do wykonania remontu nadbudowy lub rozbudowy,
4/ pisemne z³o¿enie zobowi¹zania do wykonania prac,
5/ okreliæ termin zakoñczenia pracy,
6/ wnioski osób, o których mowa w ust. 2 o zawarcie najmu lokalu na czas nie oznaczony s¹ rozpatrywane przez Wójta
Gminy, po zaopiniowaniu przez Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹.
Rozdzia³ X
Przepisy koñcowe
§ 19. W sprawach nie uregulowanych niniejsz¹ uchwa³¹
obowi¹zuj¹ przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz.733) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 20. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Wilków .
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§ 21. Traci moc uchwa³a Nr XIV/63/95 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 1995r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wilków oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny byæ zawierane w
pierwszej kolejnoci.

§ 22. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Dariusz Kumierczyk

415
ZARZ¥DZENIE Nr 1 / 02
Wójta Gminy Pakos³awice
z dnia 25 listopada 2002 r.
w sprawie zmian w uchwale bud¿etowej na 2002 rok .
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591, 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz.1271) w zwi¹zku z art.128 ust.1 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155,
poz. 1014; 1999 r. Nr 38, poz.360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz.
778, Nr 110, poz. 1255 , 2000 r. Nr 6, poz.69, Nr 12, poz. 136, Nr
48, poz.550,Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz.
1315, 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr
98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz.1116, Nr 125,
poz.1368, Nr 145, poz.1623, 2002 r. Nr 41, poz.363, Nr 41,
poz.365 i Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271,
Nr 156, poz. 1300) zarz¹dzam, co nastêpuje :
§ 1. W uchwale bud¿etowej Nr XXXIII/144/01 z dnia
21 grudnia 2001 r. wprowadzam zmiany jak w za³¹czniku do
niniejszej uchwa³y .
§ 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i
obowi¹zuje w roku bud¿etowym 2002 .
Wójt Gminy
Mieczys³aw Markiewicz
Za³¹cznik do zarz¹dzenia
Wójta Gminy Nr 1\02
z dnia 25 listopada 2002r.
Zwiêksza siê Bud¿et Gminy na 2002r.:
1) po stronie dochodów:
w dziale 801-OWIATA I WYCHOWANIE
40.057z³
w rozdziale 80101-Szko³y podstawowe
§ 203 dotacja celowa otrzymana z bud¿etu pañstwa
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
21.092 z³
w rozdziale 80110-Gimnazja
§ 203 dotacja celowa otrzymana z bud¿etu pañstwa
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
12.403 z³
w rozdziale 80195-Pozosta³a dzia³alnoæ
§ 203 dotacja celowa otrzymana z bud¿etu pañstwa
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 6.562 z³
2) po stronie wydatków:
w dziale 801-OWIATA I WYCHOWANIE
40.057 z³
w rozdziale 80101-Szko³y podstawowe
21.092 z³
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
958 z³

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 15.673 z³
§ 4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
2.974 z³
§ 4120 sk³adki na Fundusz Pracy
407 z³
§ 4440 odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
1.080 z³
w rozdziale 80110-Gimnazja
12.403 z³
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeñ
775 z³
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 9.012 z³
§ 4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
1.754 z³
§ 4120 sk³adki na Fundusz Pracy
236 z³
§ 4440 odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
626 z³
w rozdziale 80195-Pozosta³a dzia³alnoæ
6.562 z³
§ 4440 odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
6.562 z³
UK£AD WYKONAWCZY
do zarz¹dzenia Wójta Gminy Nr 1/02
z dnia 25 listopada 2002 r.
Dzia³ 801 - OWIATA I WYCHOWANIE

40.057 z³

Rozdzia³ 80101-Szko³y podstawowe

21.092 z³

Szko³a Podstawowa Prusinowice:
8.609 z³
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeñ
429 z³
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
6.384 z³
§ 4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
1.218 z³
§ 4120 sk³adki na Fundusz Pracy
166 z³
§ 4440 odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
412 z³
Szko³a Podstawowa Goszowice:
6.401 z³
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeñ
273 z³
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4.788 z³
§ 4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
905 z³
§ 4120 sk³adki na Fundusz Pracy
124 z³
§ 4440 odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
311 z³
Szko³a Podstawowa Nowaki:
6.082 z³
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeñ
350 z³
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§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4.463 z³
§ 4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
861 z³
§ 4120 sk³adki na Fundusz Pracy
118 z³
§ 4440 odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
290 z³

Rozdzia³ 80195-Pozosta³a dzia³alnoæ

6.562 z³

Szko³a Podstawowa Prusinowice:
§ 4440 odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
1.250 z³

Rozdzia³ 80110-Gimnazja

Szko³a Podstawowa Goszowice:
§ 4440 odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
3.125 z³

Gimnazjum w Pakos³awicach:
12.403 z³
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeñ
775 z³
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 9.012 z³
§ 4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
1.754 z³
§ 4120 sk³adki na Fundusz Pracy
236 z³
§ 4440 odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
626 z³

Szko³a Podstawowa Nowaki:
§ 4440 odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
1.562 z³
Gimnazjum w Pakos³awicach:
§ 4440 odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
625 z³
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ZARZ¥DZENIE Nr 2 / 02
Wójta Gminy Pakos³awice
z dnia 27 listopada 2002 r.
w sprawie zmian w uchwale bud¿etowej na 2002 rok .

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz.1271) w zwi¹zku z art.128 ust.1 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r.o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155,
poz. 1014 i z 1999 r. Nr 38, poz.360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz.
778, Nr 110, poz. 1255 , z 2000 r. Nr 6, poz.69, Nr 12, poz. 136, Nr
48, poz.550,Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz.
1315, z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz.1116, Nr 125,
poz.1368, Nr 145, poz.1623, z 2002 r. Nr 41, poz.363, Nr 41,
poz.365 i Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271,
Nr 156, poz. 1300) zarz¹dzam, co nastêpuje :
§ 1. W uchwale bud¿etowej Nr XXXIII/144/01 z dnia 21
grudnia 2001 r. wprowadzam zmiany jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y .
§ 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i
obowi¹zuje w roku bud¿etowym 2002 .
Wójt Gminy
Mieczys³aw Markiewicz
Za³¹cznik do zarz¹dzenia
Wójta Gminy Nr 2/02
z dnia 27 listopada.2002r.

w rozdziale 85313-Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre
wiadczenia z pomocy spo³ecznej
§ 201 Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminom ustawami
405 z³
w rozdziale 85314-Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki
ubezpieczenie spo³eczne
§ 201 Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminom ustawami
8.168 z³
na

w rozdziale 85316-Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
§ 201 Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminom ustawami
3.805 z³
w dziale 900- GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA RODOWISKA
w rozdziale 90015-Owietlenie ulic, placów i dróg
§ 201 Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminom ustawami
19.344 z³
2) po stronie wydatków:

Zwiêksza siê Bud¿et Gminy na 2002 rok:

ZADANIA ZLECONE

1) po stronie dochodów:

w dziale 853- OPIEKA SPO£ECZNA

ZADANIA ZLECONE
w dziale 853- OPIEKA SPO£ECZNA

w rozdziale 85313-Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy
spo³ecznej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 16

- 979 -

§ 4130 sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne

405 z³

Poz. 416-417
§ 3110 wiadczenia spo³eczne

w rozdziale 85314-Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki
na ubezpieczenie spo³eczne
§ 3110 wiadczenia spo³eczne
8.168 z³

3.805 z³

w dziale 900- GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA RODOWISKA
w rozdziale 90015-Owietlenie ulic, placów i dróg
§ 4260 zakup energii
12.000 z³
§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych
7.344 z³.

w rozdziale 85316-Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
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Rozporz¹dzenie Nr 0151/P/2/2003
Wojewody Opolskiego
z dnia 10 marca 2003 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie podzia³u województwa opolskiego na obwody ³owieckie.
Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 13 padziernika 1995r.
Prawo ³owieckie (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz.
984) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1. W za³¹czniku nr 1 do rozporz¹dzenia Nr P/14/2001
Wojewody Opolskiego z dnia 13 wrzenia 2001r. w sprawie
podzia³u województwa opolskiego na obwody ³owieckie (Dz.
Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695) zmienia siê w sposób ustalony w
za³¹czniku nr 1 do niniejszego rozporz¹dzenia:
1.Przebieg granic obwodu ³owieckiego o numerze 44.
2.Powierzchniê u¿ytkow¹ obwodów ³owieckich nr 24, 44.
3.Powierzchniê terenów lenych obwodu ³owieckiego nr 24.
§ 2. W za³¹czniku nr 2 do rozporz¹dzenia Nr P/14/2001
Wojewody Opolskiego z dnia 13 wrzenia 2001r. w sprawie
podzia³u województwa opolskiego na obwody ³owieckie (Dz.
Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695) zmienia siê w sposób ustalony w
za³¹czniku nr 2 do niniejszego rozporz¹dzenia rejestr powierzchniowy obwodów ³owieckich o numerach 24, 44.
§ 3. Rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem
1 kwietnia 2003r.
WOJEWODA OPOLSKI
El¿bieta Rutkowska

Za³¹cznik
do rozporz¹dzenia Wojewody Opolskiego
Nr 0151/P/2/2003
z dnia 10 marca 2003 r.
Obwód polny nr 24 "CHOCIANOWICE"
Powierzchnia obwodu
w tym tereny lene

4183 ha,
1077 ha

Obwód leny nr 44 "FALMIROWICE"
Powierzchnia obwodu
w tym tereny lene

8238 ha,
4322 ha

Opis granicy obwodu: od przejazdu kolejowego w Chrz¹stowicach drog¹ powiatow¹ nr 27751 na po³udnie do drogi krajowej nr 94 we wsi
Walidrogi i dalej t¹ drog¹ na po³udniowy-wschód do drogi powiatowej nr
27750 we wsi Nak³o. Z Nak³a drog¹ t¹ do drogi powiatowej nr 27712 we wsi
Tarnów Opolski i dalej drog¹ t¹ w kierunku zachodnim przez Kosorowice i
Miedziana do drogi wojewódzkiej nr 423 we wsi Przywory. St¹d drog¹ t¹ na
po³udnie do drogi powiatowej nr 27716 we wsi K¹ty Opolskie i dalej drog¹ t¹
na zachód do luzy K¹ty Opolskie na rzece Odra i rzek¹ t¹ na pó³noc do rowu
melioracyjnego (za wyrobiskiem by³ej Cementowni Groszowice), rowem tym
w kierunku wschodnim do ul. Marka z Jemielnicy, nastêpnie ulic¹ t¹ na po³udniowy-wschód dalej ul. Al. Przyjani do skrzy¿owania z ul. J. Popie³uszki i ul.
Podmiejsk¹. Od tego miejsca torem kolejowym w kierunku pó³nocno-wschodnim do wiaduktu na drodze krajowej nr 94. Drog¹ krajow¹ nr 94 w kierunku
wschodnim do mostu na rzece Malina i rzek¹ t¹ na pó³noc do toru kolejowego.
Torem tym na wschód do punktu wyjcia.

