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2415
UCHWA£A Nr VIII/49/2003 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie bud¿etu Miasta i Gminy Oborniki na rok 2003
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit d Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami), art. 109, 116, 122
124 ust. 1 pkt 7, art. 128 ust. 2 pkt 1 i 134 ust. 3 Ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r.
Nr 15 poz. 148 z póniejszymi zmianami) Miejska w Obornikach uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê dochody bud¿etu Gminy na rok 2003
w kwocie 40.449.818 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1, w tym:
- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu Pañstwa na realizacje
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminom w kwocie 2.290.910 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1a.
Ustala siê wydatki bud¿etu Gminy na rok 2003 w kwocie
42.656.780 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2, w tym:
- wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji
rz¹dowej w kwocie 2.290.910 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr
2a. Przychody i rozchody zwi¹zane z finansowaniem deficytu przedstawia za³¹cznik nr 3.
§2. ród³em sfinansowania deficytu w kwocie 2.206.962
z³ s¹ przychody z tytu³u kredytów i po¿yczek zaci¹gniêtych na
rynku krajowym zgodnie z za³¹cznikiem nr 3.
§3. 1. Tworzy siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci 200.000 z³.
2. Tworzy siê rezerwê celow¹ w kwocie 150.000 z³ przeznaczon¹ na zadania owiatowe oraz kwotê 150.000 z³ przeznaczon¹ na regulacje wynagrodzeñ.
§4. Ustala siê plan wydatków inwestycyjnych na kwotê
8.806.241 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 4.
§5. Ustala siê plan wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.
§6. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska w kwocie 50.000 z³ zgodnie
z za³¹cznikiem nr 6.
§7. Plany przychodów i wydatków zak³adów bud¿etowych przedstawia za³¹cznik nr 7.
§8. Plan przychodów i rozchodów rodków specjalnych
przedstawia za³¹cznik nr 8.

§9. Plan przychodów i rozchodów gospodarstwa pomocniczego przedstawia za³¹cznik nr 9.
§10. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta i Gminy do sp³aty
zaci¹gniêtych zobowi¹zañ i sp³aty d³ugu gminy przypadaj¹cych na rok 2003 zgodnie z za³¹cznikiem nr 3.
§11. Okrela siê kwotê 2.500.000 z³, do której Burmistrz
Miasta i Gminy mo¿e zaci¹gaæ kredyt na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu miasta i gminy.
§12. Okrela siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoci 300.000 z³
i wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoci 423.516 z³.
§13. Plan dochodów zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej przedstawia za³¹cznik nr 10.
§14. Ustala siê plan dotacji:
-

dla instytucji kultury

1.175.000 z³

-

dotacja podmiotowa dla podmiotów nie zaliczonych
do sektora finansów publicznych
95.196 z³

§15. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta i Gminy do lokowania w 2003 roku wolnych rodków bud¿etowych w innych
bankach ni¿ bank wykonuj¹cy obs³ugê bud¿etu.
§16. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania przeniesieñ w planie wydatków miêdzy wyodrêbnionymi grupami wydatków, rozdzia³ami w ramach dzia³u.
§17. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania przeniesieñ rodków w ramach wydatków inwestycyjnych w obrêbie dzia³u, przy czym ³¹czna wartoæ tych
przeniesieñ w ci¹gu roku nie mo¿e przekroczyæ 5% ogólnej
wartoci rodków przeznaczonych na ten cel.
§18. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy.
§19. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 roku i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Ryszard Ciszak
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Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr VIII/49/2003
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 27.03.2003 r.
DOCHODY BUD¯ETOWE
Dzia³
010

Rozdzia³

§

01010
629
01022
069
01095
069

020
02095

075
600
60016
630
700

70005
047
075
076
077

710

71035
202

750
75011
201
75023
075
069
751
751101
201
754
75414

Wyszczególnienie
Rolnictwo i ³owiectwo
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi
rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin(zwi¹zków
gmin), powiatów(zwi¹zków powiatów), samorz¹dów
województw pozyskane z innych róde³
Zwalczanie chorób zakanych zwierz¹t oraz badania
monitoringowe pozosta³oci chemicznych i biolog, w tkankach i
produktach pochodzenia zwierzêcego
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Lenictwo
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu
Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne gminne
Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielonej miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego na dofinansowanie
w³asnych zadañ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie wieczyste
nieruchomoci
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu
Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
Wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego
przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci
Wp³ywy z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asnoci
nieruchomoci
Dzia³alnoæ us³ugowa
Cmentarze
Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na zadania
bie¿¹ce realizowane przez gminê na podstawie porozumieñ z
organami administracji rz¹dowej
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie(zwi¹zkom gmin) ustawami
Urzêdy gmin i miast na prawach powiatu w tym
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu
Pañstwa jednostek sam. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakt.
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony praw oraz s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje
zadañ Bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie(zwi¹zkom gmin) ustawami
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Obrona cywilna

Plan na 2003 r.
176.582
158.882
158.882
7.700
7.700
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
340.000
340.000
340.000
1.003.000
1.003.000
300.000
120.000
83.000
500.000
5.000
5.000
5.000
225.800
141.800
141.800
84.000
54.000
30.000
4.510
4.510
4.510
25.200
200
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201
75416
057
756
75601
035
75615
031
032
033
034
050
75616
031
032
033
034
036
037
043
050
75618
041
046
048
75621
001
002
758
75801
292
75802
292
75805

292

75814
092
801
80195
203
075

851
85121

075
853
85313
201
85314
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Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie(zwi¹zkom gmin) ustawami
Stra¿ miejska
Grzywny, mandaty i inne kary pieniê¿ne od ludnoci
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej
Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatek od dzia³alnoci gospodarczej osób fizycznych, op³acany
w formie karty podatkowej
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od
czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodków transportowych
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych
oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od posiadania psów
Wp³ywy z op³aty targowej
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek
samorz¹du terytorialnego na podstawie ustaw
Wp³ywy z op³aty skarbowej
Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej
Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Ró¿ne rozliczenia
Czêæ owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du
terytorialnego
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Ró¿ne rozliczenia finansowe
Pozosta³e odsetki
Owiata i wychowanie
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych
Ochrona zdrowia
Lecznictwo ambulatoryjne
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu
Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
Opieka spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby
pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie(zwi¹zkom gmin) ustawami
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne

Poz. 2415

200
25.000
25.000
22.063.396
270.000
270.000
9.910.000
9.100.000
450.000
190.000
100.000
70.000
4.229.500
2.600.000
500.000
5.000
600.000
60.000
4.500
130.000
330.000
785.000
460.000
25.000
300.000
6.868.896
6.118.896
750.000
13.811.422
12.201.167
12.201.167
20.986
20.986
1.564.269
1.564.269
25.000
25.000
320.508
59.508
59.508
261.000
250.000
250.000
250.000
2.144.400
55.900
55.900
1.685.500
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201
85319
201
85328
201

90013
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921
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Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie(zwi¹zkom gmin) ustawami
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Orodki pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin)ustawami
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Schroniska dla zwierz¹t
Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
Dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie porozumieñ (umów)miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego
Dochody razem

1.685.500
91.800
91.800
301.000
301.000
10.200
10.200
55.000
55.000
55.000
20.000
20.000
20.000
40.449.818

Za³¹cznik nr 1a
do Uchwa³y Nr VIII/49/2003
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 27.03.2003 r.
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ
Dzia³
750

Rozdzia³
75011

§
201

751

75011

201

754

75414

201

853

85313

201

853

85314

201

853
853
853

85316
85319
85328

201
201
201

Wyszczególnienie
Urzêdy wojewódzkie
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa
Obrona cywilna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby
pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
Orodki pomocy spo³ecznej
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
Razem

Plan na 2003 r.
141.800
4.510
200
55.900
1.685.500
91.800
301.000
10.200
2.290.910
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr VIII/49/2003
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 27.03.2003 r.
WYDATKI BUD¯ETOWE
Dzia³
010

Rozdzia³
01003
01008
01010

01022

01030
01095
020
02001
500
50095
600

60016

60095
630
63003
700

70004
70005

710

71004
71035

750

75011

75022
75023

75047
754

75412
75414

Wyszczególnienie
Rolnictwo i ³owiectwo
Upowszechnianie doradztwa rolniczego, w tym:
Wydatki bie¿¹ce
Melioracje wodne, w tym:
Wydatki bie¿¹ce
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Zwalczanie chorób zakanych zwierz¹t oraz badania
monitoringowe pozosta³oci chemicznych i biolog, w tkankach i
produktach pochodzenia zwierzêcego, w tym:
Wydatki bie¿¹ce
Izby rolnicze
Wydatki bie¿¹ce
Pozosta³a dzia³alnoæ, w tym:
Wydatki bie¿¹ce
Lenictwo
Gospodarka lena
Wydatki bie¿¹ce
Handel
Pozosta³a dzia³alnoæ w tym
Wydatki bie¿¹ce
Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne gminne, w tym:
Wydatki bie¿¹ce
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Pozosta³a dzia³alnoæ, w tym:
Wydatki bie¿¹ce
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Wydatki bie¿¹ce
Gospodarka mieszkaniowa
Ró¿ne jednostki obs³ugi gospodarki mieszkaniowej, w tym:
Wydatki bie¿¹ce
Gospodarka gruntami i nieruchomociami, w tym:
Wydatki bie¿¹ce
Dzia³alnoæ us³ugowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Wydatki bie¿¹ce
Cmentarze
Wydatki bie¿¹ce
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie, w tym:
- Wydatki bie¿¹ce, w tym:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
Rady gmin i miast na prawach powiatu w tym:
Wydatki bie¿¹ce
Urzêdy gmin i miast na prawach powiatu w tym:
- Wydatki bie¿¹ce, w tym:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
Pobór podatków, op³at i niepodatkowych nale¿noci bud¿et., w
tym:
Wydatki bie¿¹ce
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Ochotnicze stra¿e po¿arne, w tym:
Wydatki bie¿¹ce
Obrona cywilna, w tym:

Plan na 2003 r.
1.708.403
3.000
3.000
16.000
16.000
1.644.795
1.644.795
5.768
5.768
19.600
19.600
19.240
19.240
9.133
9.133
9.133
76.000
76.000
76.000
1.874.003
1.652.086
367.500
1.284.586
221.917
221.917
1.000
1.000
1.000
536.370
414.865
414.865
121.505
121.505
105.000
100.000
100.000
5.000
5.000
3.833.813
141.800
141.800
138.620
190.000
190.000
3.355.617
3.355.617
2.626.457
146.396
146.396
440.553
162.853
162.853
16.356
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75416

757
75702
758
75814
75818

801

80101

80104

80110

80113

80146
80195

851
85111

85121

85154
85195

853
85302

85305

85313

85314
85315
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Wydatki bie¿¹ce
Stra¿ miejska, w tym:
- Wydatki bie¿¹ce, w tym:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
Obs³uga d³ugu publicznego, w tym:
Obs³uga papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek
jednostek sam teryt.
Odsetki
Rozliczenia ró¿ne
Ró¿ne rozliczenia finansowe
Rezerwy ogólne i celowe, w tym:
Rezerwa na zadania owiatowe
Rezerwa na regulacjê wynagrodzeñ
Rezerwa ogólna
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe, w tym:
- Wydatki bie¿¹ce, w tym:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Przedszkola przy szko³ach podstawowych
- Wydatki bie¿¹ce, w tym:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
Gimnazja, w tym:
- Wydatki bie¿¹ce, w tym:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie umów miedzy jednostkami sam.
Terytorialnego
Dowo¿enie uczniów do szkó³, w tym:
- Wydatki bie¿¹ce, w tym:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki bie¿¹ce
Pozosta³a dzia³alnoæ, w tym:
- Wydatki bie¿¹ce, w tym:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
Wydatki maj¹tkowe, w tym
Wydatki na pomoc finansow¹ udzielan¹ miêdzy jednostkami
samorz¹du terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Lecznictwo ambulatoryjne, w tym:
- Wydatki bie¿¹ce, w tym:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi, w tym:
Wydatki bie¿¹ce, w tym
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wydatki bie¿¹ce
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych
Opieka spo³eczna
Domy pomocy spo³ecznej, w tym:
- Wydatki bie¿¹ce, w tym:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
¯³obki, w tym:
- Wydatki bie¿¹ce, w tym:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acana za osoby
pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej, w tym:
Wydatki bie¿¹ce
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne, w tym:
Wydatki bie¿¹ce
Dodatki mieszkaniowe, w tym:

Poz. 2415

16.356
261.344
261.344
218.697
900.000
900.000
900.000
520.000
20.000
500.000
150.000
150.000
200.000
16.813.241
11.196.033
10.869.168
9.366.709
326.865
117.189
117.189
103.705
4.605.500
4.109.793
3.884.933
495.707
760.607
760.607
32.281
52.664
52.664
81.248
81.248
20.000
514.017
12.780
12.780
12.780
72.721
72.721
60.000
423.516
423.516
5.000
5.000
3.000
4.109.308
46.500
46.500
42.170
250.000
250.000
239.000
59.508
59.508
2.001.300
2.001.300
700.000
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85328
85395
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85401

85404

85407

85412
85446
85495
900
90001
90003
90004

90013

90015
90095

921
92105

92109

92116
92195
926

92601

92604

92605
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Wydatki bie¿¹ce
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze, w tym:
Wydatki bie¿¹ce
Orodki pomocy spo³ecznej, w tym:
- Wydatki bie¿¹ce, w tym:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze, w tym:
Wydatki bie¿¹ce
Pozosta³a dzia³alnoæ, w tym:
Wydatki bie¿¹ce
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne, w tym:
- Wydatki bie¿¹ce, w tym:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
Przedszkola, w tym:
- Wydatki bie¿¹ce, w tym:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:
- Wydatki bie¿¹ce, w tym:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i m³odzie¿y
szkolnej, w tym
Wydatki bie¿¹ce
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki bie¿¹ce
Pozosta³a dzia³alnoæ, w tym:
Wydatki bie¿¹ce
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wód, w tym:
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Oczyszczanie miast i wsi, w tym:
Wydatki bie¿¹ce
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:
- Wydatki bie¿¹ce, w tym:
Pochodne od wynagrodzeñ
Schronisko dla zwierz¹t, w tym:
- Wydatki bie¿¹ce, w tym:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
Owietlenie ulic, placów i dróg, w tym:
Wydatki bie¿¹ce
Pozosta³a dzia³alnoæ, w tym:
Wydatki bie¿¹ce
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozosta³e zadania w zakresie kultury, w tym:
Dotacja celowa z bud¿etu dla jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
Wydatki bie¿¹ce, w tym
Dotacja celowa z bud¿etu dla instytucji kultury
Biblioteki, w tym:
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
Pozosta³a dzia³alnoæ, w tym:
Wydatki bie¿¹ce
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Wydatki bie¿¹ce
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Instytucje kultury fizycznej, w tym:
- Wydatki bie¿¹ce, w tym:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:
Dotacja celowa z bud¿etu dla jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych

700.000
91.800
91.800
640.000
640.000
572.450
180.200
180.200
140.000
140.000
2.383.823
520.000
520.000
510.000
1.731.577
1.731.577
1.679.389
35.000
35.000
32.693
50.000

-

50.000
17.246
17.246
30.000
30.000
6.794.141
5.507.215
5.507.215
578.573
578.573
122.169
122.169
7.500
68.207
68.207
13.858
417.324
417.324
100.653
100.653
1.291.303
32.196
32.196
619.184
619.184
605.000
570.000
570.000
69.923
69.923
746.672
180.000
150.000
30.000
450.000
450.000
400.000
60.000
60.000
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Pozosta³a dzia³alnoæ, w tym:
Wydatki bie¿¹ce
Razem wydatki

56.672
56.672
42.656.780

Za³¹cznik nr 2a
do Uchwa³y Nr VIII/49/2003
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 27.03.2003 r.
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ
Dzia³
750

Rozdzia³
75011

§
201

751

75011

201

754

75414

201

853

85313

201

853

85314

201

853
853
853

85316
85319
85328

201
201
201

Wyszczególnienie
Urzêdy wojewódzkie
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa
Obrona cywilna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby
pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
Orodki pomocy spo³ecznej
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
Razem

Plan na 2003 r.
141.800
4.510
200
55.900
1.685.500
91.800
301.000
10.200
2.290.910

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr VIII/49/2003
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 27.03.2003 r.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWI¥ZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM
Przychody ogó³em
952
przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
Rozchody ogó³em
992
sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów

6.321.410
6.321.410
4.114.448
4.114.448

Za³¹cznik nr 4
do Uchwa³y Nr VIII/49/2003
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 27.03.2003 r.
WYKAZ ZADAÑ INWESTYCYJNYCH
Dzia³
010 Rolnictwo i ³owiectwo

Wyszczególnienie
Budowa wodoci¹gów wiejskich, w tym:
D¹brówka Lena-B¹blin
Popówko
Osowo-Sycyn
D¹brówka Lena-B¹blin
Kolektor Wargowo-Kowalewko-Objezierze

Plan na 2003 r.
1.644.795
45.000
180.000
30.000
234.795
1.155.000
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600 Transport

1.284.586
Budowa dróg w tym:
budowa cie¿ki rowerowej
skrzy¿owanie ulic Lipowa - 11-tego Listopada - 200.000
chodnik ul. Obrzycka
chodnik ul. Mostowa
drogi Pacholewo
drogi £ukowo-Ro¿nowo
droga w Ucikowie
Budowa drogi w Ucikowiec
malowanie mostu

801 Owiata i wychowanie

Wykonanie elewacji Sz.P. nr 2

851 Ochrona zdrowia
zakup karetki pogotowie ratunkowego
Ochrona rodowiska

Budowa oczyszczalni cieków
Budowa kanalizacji sanitarnej rz. We³na
Zieleñ na oczyszczalni cieków

926 Kultura fizyczna i sport
Sala sportowa Objezierze
Razem

120.000
200.000
23.032
54.000
163.056
407.500
88.669
197.500
30.829
326.865
326.865
12.780
12.780
5.507.215
5.033.320
473.895
30.000
30.000
8.806.241

Za³¹cznik nr 5
do Uchwa³y Nr VIII/49/2003
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 27.03.2003 r.
WYKAZ WIELOLETNICH PLANÓW INWESTYCYJNYCH
Dzia³
010

Rozdzia³
1010

801
80101

851
85111

900
90001

926

92601

Tytu³
Rolnictwo i ³owiectwo
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi - realizator
programu: Gmina Oborniki - ogó³em
kolektor sanitarny Wargowo - Kowalewko - Objezierze
Okres realizacji - 2 lata (2002 - 2003)
Rok 2003
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe - realizator programu: Gmina Oborniki
Wykonanie elewacji Szko³y Podstawowej nr 2 - ogó³em
Okres realizacji - 2 lata (2002 - 2003)
Rok 2003
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne - realizator programu: SP ZOZ Oborniki
Zakup karetki reanimacyjnej marki Ford Transit - ogó³em
Wspó³finansowany z bud¿etu gminy
Okres realizacji - 5 lat (2001-2005)
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
Gospodarka komunalna
Pozosta³a dzia³alnoæ  realizator programu: Gmina Oborniki
Budowa kanalizacji sanitarnej w obrêbie rzeki We³ny na
terenie miasta i gminy Oborniki  ogó³em
Okres realizacji - 3 lata (2002-2004)
Rok 2003
Rok 2004
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe - realizator programu: Gmina Oborniki
1. Sala sportowa w Objezierzu - ogó³em
Okres realizacji - 3 lata (2002-2005)
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005

Kwota
2.255.000
2.255.000

1.155000
652.865
652.865

326.865
63.882
63.882

12.780
12.780
12.780
9.251.140
9.251.140

5.033.320
311.250
3.000.000
3.000.000
3.000.000
30.000
1.000.000
1.970.000
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Za³¹cznik nr 6
do Uchwa³y Nr VIII/49/2003
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 27.03.2003 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA
Przychody
Dzia³ 900 rozdz. 90011 §069
Dzia³ 900 rozdz. 90011 §069
Rozchody
Dzia³ 900 rozdz. 90095 §6110

50.000
35.000
15.000
50.000
50.000

Op³aty za gospodarcze korzystanie ze rodowiska
Op³aty za usuniêcie drzew i krzewów
Rekultywacja wysypiska mieci

Za³¹cznik nr 7
do Uchwa³y Nr VIII/49/2003
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 27.03.2003 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAK£ADÓW BUD¯ETOWYCH:
Dzia³

Rozdz.

010

01095

710

71014

Nazwa jednostki
Gminny Zak³ad Weterynarii
Biuro Us³ug GeodezyjneKartograficznych

Stan rodków
obrot. na
Przychody
pocz¹tku roku
23.600
268.900
1.000

-

267.700

W tym
wp³aty do
bud¿etu
-

-

204.000

-

W tym dotacje z
bud¿etu gminy

204.000

Rozchody

Stan rodków
obrot. na koniec
roku
24.800
1.000

Za³¹cznik nr 8
do Uchwa³y Nr VIII/49/2003
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 27.03.2003 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW RODKÓW SPECJALNYCH
Dzia³

Rozdzia³

Nazwa jednostki

Stan rodków
obrotowych na
pocz¹tek roku

Przychody

Rozchody

Stan rodków
obrotowych na
koniec roku

600
60016

Drogi publiczne gminne

35.000

50.000

70.000

87.940
31.400
3.540
40.000

87.940
31.400
5.000
40.000

15.000

801
80101
Szko³a Podstawowa nr 2, Oborniki
Szko³a Podstawowa nr 3, Oborniki
Szko³a Podstawowa nr 4, Oborniki
Szko³a Podstawowa Ro¿nowo

2.200
-

740
-

80110
Gimnazjum nr 1, Oborniki
Gimnazjum nr 2, Oborniki
Gimnazjum nr 3, Oborniki

560
100
4.000

39.200
3.900
30.800

38.330
3.900
34.800

¯³obek, Oborniki

2.000

46.000

46.000

-

62.000

62.000

-

30.000

30.000

5.000

5.000

1.430
100
-

853
85305
854
85401
wietlica szkolna - przy szkole
podstawowa nr 3, Oborniki
801
80104
Przedszkole przy Szkole
Podstawowej, Ro¿nowo
Przedszkole przy Szkole
Podstawowej, Maniewo

2.000
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Przedszkole przy Szkole
Podstawowej, Sycyn
Przedszkole przy Szkole
Podstawowej, Objezierze
Przedszkole nr 1, Oborniki
Przedszkole nr 4, Oborniki
Przedszkole nr 5, Oborniki
Przedszkole Nieczajna
926
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500

3.500

3.500

5.200

5.200

170.000
170.000
76.000
6.000

170.000
170.000
76.000
6.000

210.000

210.000

500

92604
Obornickie Centrum Sportu,
Oborniki

Za³¹cznik nr 9
do Uchwa³y Nr VIII/49/2003
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 27.03.2003 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
Dzia³ 926 rozdzia³ 92604
Stan rodków obrotowych na pocz¹tek roku
Przychody, w tym:
§083 Wp³ywy z us³ug
Rozchody, w tym:
wydatki bie¿¹ce, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ

350.000
350.000
350.000
350.000
109.797

Za³¹cznik nr 10
do Uchwa³y Nr VIII/49/2003
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 27.03.2003 r.
PLAN DOCHODÓW ZWI¥ZANYCH Z REALIZACJ¥ ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ
Dzia³
750

Rozdzia³ Paragraf
75011
235

Treæ
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
dochody bud¿etu pañstwa zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
zleconych jednostkom samorz¹du terytorialnego
Razem

Kwota

50.000,00
50.000,00
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2416
UCHWA£A Nr VIII/78/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 4 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie gminy Nekla
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747, Nr 113 poz. 984) Rada
Miejska Gminy Nekla uchwala, co nastêpuje:
§1. Wprowadza siê Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków na obszarze gminy Nekla w brzmieniu
okrelonym w za³¹czniku do nin. uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Nekla.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
() Adam Stefaniak

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VIII/78/2003
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 04.06.2003 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA CIEKÓW OBOWI¥ZUJ¥CY NA TERENIE GMINY NEKLA
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Niniejszy regulamin zosta³ opracowany na podstawie
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w szczególnoci ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¹
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747),
zwanej dalej Ustawa oraz rozporz¹dzeñ wykonawczych do
Ustawy.
§2. U¿yte w regulaminie okrelenia posiadaj¹ nastêpuj¹ce znaczenie:
1) odbiorca us³ug - ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowokanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wod¹
i zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie umowy zawartej z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym,
2) przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne - przedsiêbiorcê w rozumieniu przepisów o dzia³alnoci gospodarczej, je¿eli prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodê lub zbiorowego odprowadzania cieków, oraz gminne jednostki organizacyjne
nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej, prowadz¹ce tego
rodzaju dzia³alnoæ,
3) przy³¹cze kanalizacyjne - odcinek przewodu ³¹cz¹cego
wewnêtrzn¹ instalacjê kanalizacyjn¹ z nieruchomoci odbiorcy us³ug z sieci¹ kanalizacyjn¹, za pierwsz¹ studzienk¹,
licz¹c od strony budynku, a w przypadku jej braku od
granicy nieruchomoci,

4) przy³¹cze wodoci¹gowe - odcinek przewodu ³¹cz¹cego
sieæ wodoci¹gow¹ z wewnêtrzn¹ instalacja wodoci¹gow¹
w nieruchomoci Odbiorcy us³ug wraz z zaworem za
wodomierzem g³ównym,
5) sieæ - przewody wodoci¹gowe lub kanalizacyjne wraz
z uzbrojeniem i urz¹dzeniami, którymi dostarczana jest
woda lub którymi odprowadzane s¹ cieki, bêd¹ce
w posiadaniu przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego,
6) cieki bytowe - cieki z budynków przeznaczonych na
pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenów us³ugowych, powstaj¹ce w szczególnoci w wyniku ludzkiego
metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych,
7) cieki komunalne - cieki bytowe lub mieszanina cieków
bytowych ze ciekami przemys³owymi, lub mieszanina
cieków bytowych z wodami opadowymi, lub mieszanina
cieków bytowych ze ciekami przemys³owymi i wodami
opadowymi,
8) cieki przemys³owe - cieki odprowadzane z nieruchomoci, na których prowadzi siê dzia³alnoæ gospodarcz¹, nie
bêd¹ce ciekami bytowymi lub wodami opadowymi,
9) taryfa - zestawienie og³oszonych publicznie cen i stawek
op³at za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków, oraz warunki ich stosowania,
10) umowa - umowa o zaopatrzenie w wod¹ lub odprowadzanie cieków zawarta miêdzy przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym a Odbiorc¹ us³ug,
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11) urz¹dzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urz¹dzeñ kanalizacyjnych s³u¿¹cych do wprowadzania cieków
do wód lub do ziemi oraz urz¹dzenia podczyszczaj¹ce
i oczyszczaj¹ce cieki oraz przepompownie cieków,
12) urz¹dzenia pomiarowe - przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy
iloæ odprowadzanych cieków, znajduj¹cy siê na przy³¹czu kanalizacyjnym,
13) urz¹dzenia wodoci¹gowe - ujêcia wód powierzchniowych
i podziemnych, studnie publiczne, urz¹dzenia s³u¿¹ce do
magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodoci¹gowe,
urz¹dzenia reguluj¹ce cinienie wody,
14) us³ugi - us³ugi wodoci¹gowo-kanalizacyjne z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków wiadczone przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne,
15) ustawa - ustawa z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747),
16) w³aciciel wieczysty tak¿e posiadacz samoistny i u¿ytkownik,
17) wnioskodawca - podmiot zainteresowany zawarciem
umowy o wiadczenie us³ug przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne,
18) wodomierz g³ówny - przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy iloæ
pobranej wody, znajduj¹cy siê na ka¿dym przy³¹czu wodoci¹gowym,
19) zbiorowe odprowadzanie cieków - dzia³alnoæ polegaj¹ca
na odprowadzaniu i oczyszczaniu cieków, prowadzona
przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne,

6. sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej
wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków,
7. standardy obs³ugi Odbiorcy us³ug, a w szczególnoci
sposoby za³atwiania reklamacji oraz wymiany informacji
dotycz¹cych zak³óceñ w dostawie wody i odprowadzaniu
cieków.
ROZDZIA£ II
Dostarczanie wody
§5. Miejscem dostarczania wody przez przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowo-kanalizacyjne (miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego) jest zawór g³ówny na przy³¹czu
wodoci¹gowym.
§6. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne ma obowi¹zek:
1. Dostarczaæ z sieci wodoci¹gowej wodê Odbiorcy us³ug na
podstawie zawartej z nim umowy, ustalonej wed³ug zasad
okrelonych niniejszym Regulaminem, a w szczególnoci
zapewniæ nieprzerwan¹ dostaw¹ wody, z zastrze¿eniem
postanowieñ §9 i §10 Regulaminu.
2. Zapewniæ dostawê wody o wymaganym cinieniu, oraz
odpowiedniej jakoci, które okrelaj¹ obowi¹zuj¹ce przepisy. Cinienie, oraz jakoæ wody dostarczanej przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne stwierdza siê na
zaworze g³ównym przy³¹cza wodoci¹gowego.
3. Zapewniæ sprawnoæ techniczn¹ oraz prawid³ow¹ eksploatacjê urz¹dzeñ wodoci¹gowych oraz zdrojów ulicznych.

20) zbiorowe zaopatrzenie w wod¹ - dzia³alnoæ polegaj¹ca na
ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, prowadzona
przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne.

4. Dokonywaæ niezbêdnych napraw na swój koszt urz¹dzeñ
wodoci¹gowych oraz zdrojów ulicznych, z wyj¹tkiem usuwania uszkodzeñ powsta³ych z winy Odbiorcy us³ug.

§3. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne wiadczy us³ugi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania
cieków w oparciu o maj¹tek w³asny jak i posiadany
w dyspozycji maj¹tek gminy lub innych w³acicieli, przekazany na podstawie umów cywilnoprawnych.

5. Wydaæ opiniê wzglêdnie warunki techniczne niezbêdne do
pod³¹czenia nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej bêd¹cej w eksploatacji przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego.

§4. Regulamin okrela zasady i warunki zaopatrzenia
w wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia przez ludzi oraz odprowadzania cieków, a tak¿e wzajemne relacje pomiêdzy przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo - kanalizacyjnym a odbiorc¹ us³ug,
w tym:
1. poziom us³ug wiadczonych przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody
i odprowadzania cieków,
2. szczegó³owo warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami us³ug,
3. sposób rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at ustalone
w taryfach,
4. warunki przy³¹czenia do sieci,
5. techniczne warunki okrelaj¹ce mo¿liwoci dostêpu do
us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych,

6. Uzgodniæ przed³o¿on¹ dokumentacjê techniczn¹ wzglêdnie wydaæ do niej opiniê.
7. Zamontowaæ wodomierz po odbiorze przy³¹cza i podejcia
wodomierzowego. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza ponosi przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne.
8. Dokonywaæ kontroli funkcjonowania wodomierzy:
1) z w³asnej inicjatywy, bez pobierania op³at oraz
2) na ¿¹danie Odbiorcy us³ug, jednak¿e w przypadku
stwierdzenia prawid³owego funkcjonowania wodomierza przez legalizatora - na koszt Odbiorcy us³ug.
9. Informowaæ Odbiorców us³ug o jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi w prasie lokalnej raz na pó³roku
oraz na stronie internetowej Urzêdu Miasta i Gminy Nekla.
§7. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo ma prawo:
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1. Kontrolowaæ prawid³owoæ realizacji robót zgodnie z uzgodnion¹ dokumentacj¹ techniczn¹.
2. Wstêpu za okazaniem upowa¿nienia na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ Odbiorcy us³ug w celu zapewnienia prawid³owej realizacji dostaw wody, a w szczególnoci:
1) kontroli stanu technicznego urz¹dzeñ wodoci¹gowych
w czasie eksploatacji,
2) dokonania przegl¹dów, napraw, badañ i pomiarów
urz¹dzeñ wodoci¹gowych,
3) kontroli wodomierza i dokonania odczytu jego wskazañ.
3. Zajêcia terenu posesji w pasie o szerokoci niezbêdnej do
usuniêcia awarii lub dokonania konserwacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych. Po usuniêciu awarii lub dokonaniu konserwacji, teren posesji przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne przywraca na swój koszt do stanu przed awari¹
lub konserwacj¹, wzglêdnie pokrywa nale¿ycie udokumentowane koszty poniesione w tym zakresie przez
Odbiorcê us³ug.
§8. 1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne mo¿e
odci¹æ dostawê wody, informuj¹c Odbiorcê us³ug co najmniej
na 20 dni przed planowanym terminem odciêcia, je¿eli:
a) przy³¹cze wodoci¹gowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
b) Odbiorca us³ug nie uici³ op³at za pe³ne dwa okresy
obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej op³aty,
c) stwierdzono celowe uszkodzenie wodomierza,
d) zosta³ stwierdzony nielegalny pobór wody.
2. W przypadku odciêcia dostawy wody, o którym mowa
w ust, 1 pkt a-b, przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne jest zobowi¹zane do równoczesnego udostêpnienia zastêpczego punktu poboru wody i poinformowania Odbiorców
us³ug o mo¿liwoci korzystania z tego punktu i jego lokalizacji.
3. Z dniem zamkniêcia przy³¹cza wodoci¹gowego,
w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt a-c Regulaminu,
umowa o zaopatrzenie w wodê ulega rozwi¹zaniu bez wypowiedzenia.
4. Wznowienie przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowokanalizacyjne dostarczania wody poprzez otwarcie przy³¹cza
wodoci¹gowego, nastêpuje po spe³nieniu przez Odbiorcê
us³ug nastêpuj¹cych warunków:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a:
-

przebudowie przy³¹cza zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne,

-

uiszczeniu nale¿nych op³at,

-

zawarciu umowy z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo
kanalizacyjnym.

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b:
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-

uiszczeniu nale¿nych op³at,

-

zawarciu umowy z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowokanalizacyjnym,

3) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt c:
-

uiszczeniu nale¿nych op³at,

-

zawarciu umowy z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo
kanalizacyjnym.

W tym przypadku stosuje siê ponadto art. 28 ust. 2 ustawy.
4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt d:
-

uzyskaniu warunków technicznych pod³¹czenia,

-

uiszczenia nale¿nych op³at,

-

zawarciu umowy z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo
kanalizacyjnym.

W tym przypadku stosuje siê ponadto art. 28 ust. 1 ustawy.
§9. 1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne mo¿e
przerwaæ dostawê wody w nastêpuj¹cych przypadkach:
1) w zwi¹zku z wykonaniem planowanych prac konserwacyjnych i remontowych,
2) w zwi¹zku z koniecznoci¹ usuniêcia awarii,
3) w przypadku wyst¹pienia si³y wy¿szej.
2. O planowanych przerwach w dostawie wody przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne powiadamia Odbiorców us³ug najpóniej na 2 dni przed planowanym terminem.
3. W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 12
godzin, przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne udostêpnia zastêpczy punkt poboru wody, informuj¹c Odbiorców
us³ug o mo¿liwoci korzystania z tego punktu i jego lokalizacji.
4. W przypadku wyst¹pienia si³y wy¿szej wstrzymanie
lub ograniczenie dop³ywu wody mo¿e nast¹piæ tak¿e decyzj¹
w³aciwego organu gminy.
§10. 1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne
mo¿e przerwaæ lub ograniczyæ dostawê wody równie¿:
1) w przypadku braku wody na ujêciu,
2) w celu zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów przeciwpo¿arowych,
3) na podstawie decyzji wydanej przez Pañstwow¹ Inspekcjê
Sanitarn¹.
2. W przypadkach wymienionych w ust. 1, przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne wprowadza ograniczenia
w konsumpcji wody, w granicach mo¿liwoci dysponowania
oraz zawiadomieniu Odbiorców us³ug o tych ograniczeniach.
ROZDZIA£ III
Prawa i obowi¹zki odbiorcy us³ug w zakresie
dostarczania wody
§11. Odbiorca us³ug w zakresie dostarczania wody ma
prawo:
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1. Do dostawy wody o odpowiednim cinieniu i jakoci.
2. Zg³aszaæ przedsiêbiorstwu wodoci¹gowo-kanalizacyjnemu
aktualny stan wodomierza.
3. Zg³aszaæ przedsiêbiorstwu wodoci¹gowo-kanalizacyjnemu
reklamacje dotycz¹ce wysokoci naliczonych dostarczon¹
wodê.
4. ¯¹daæ od przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza.
5. ¯¹daæ odszkodowania za szkody powsta³e z winy przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego w zwi¹zku
z eksploatacj¹ urz¹dzeñ i przy³¹czy wodoci¹gowych.
6. Uzyskaæ rekompensatê w przypadku dostawy wody
o obni¿onej jakoci.
7. Korzystaæ nieodp³atnie z zastêpczych punktów poboru
wody w przypadku przerw w dostawie wody.
§12. Odbiorca us³ug w zakresie dostarczania wody zwi¹zany jest do:
1. U¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w taki sposób aby
wykluczyæ mo¿liwoæ wystêpowania zak³óceñ w funkcjonowaniu sieci wodoci¹gowej, a w szczególnoci wyeliminowania mo¿liwoci wyst¹pienia ska¿enia bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê
wody z instalacji wodoci¹gowej.
2. Umo¿liwienia wstêpu pracownikom przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowo-kanalizacyjnego na teren nieruchomoci lub
do pomieszczeñ w celu realizacji uprawnieñ przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego, o których mowa
w §7 Regulaminu.
3. Prawid³owego utrzymania i zabezpieczenia miejsca,
w którym znajduje siê wodomierz (³¹cznie ze studzienk¹)
w celu zapewnienia ³atwego dostêpu do wodomierz.
4. Terminowego uiszczania op³at za dostarczon¹ wodê zgodnie z wystawion¹ przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo
kanalizacyjne faktur¹ VAT.
5. Poniesienia kosztów likwidacji istniej¹cego przy³¹cza wodoci¹gowego, w zwi¹zku z realizacj¹ nowego przy³¹cza tej
samej nieruchomoci.
6. Niezw³ocznego powiadomienia przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego o zmianie danych objêtych
umow¹, a w szczególnoci o zbyciu nieruchomoci lub
innego sposobu zaprzestania jej w³adaniem, wskazuj¹c
nowego w³aciciela lub w³adaj¹cego i przedstawiaj¹c protokó³ zdawczo-odbiorczy ze stanem wodomierza z dnia
przekazania obowi¹zków, podpisany przez obie strony.
Niespe³nienie tego obowi¹zku powoduje solidarna odpowiedzialnoæ dotychczasowego i nowego Odbiorcy us³ug.
§13. Odbiorcy us³ug w zakresie dostarczania wody zabrania siê:
1. Poboru wody z sieci z pominiêciem wodomierza.
2. Przemieszczania wodomierza, zak³ócania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub os³on.

3. Wykorzystywania sieci wodoci¹gowej b¹d instalacji wodoci¹gowej do uziemiania urz¹dzeñ elektrycznych.
ROZDZIA£ IV
Warunki techniczne dostarczania wody
§14. 1. Realizacja nowego przy³¹cza wodoci¹gowego odbywa siê na koszt Odbiorcy us³ug.
2. Na pisemny wniosek Odbiorcy us³ug, przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹zane jest:
1) wydaæ opiniê wzglêdnie warunki techniczne niezbêdne do
pod³¹czenia nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej bêd¹cej w eksploatacji przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego oraz
2) w ci¹gu 21 dni uzgodniæ przed³o¿on¹ dokumentacje techniczn¹ wzglêdnie wydaæ do niej opiniê. W szczególnych
przypadkach wymieniony termin mo¿e byæ przed³u¿ony
o kolejne 14 dni.
3. Realizacja przy³¹cza wodoci¹gowego wymaga uzyskania przez Odbiorcê us³ug pozwoleñ wydanych przez w³aciwe organy.
4. O terminie przyst¹pienia do robót budowlanych.
Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest powiadomiæ przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, co najmniej na 3 dni przed
ich rozpoczêciem.
5. Po zakoñczeniu prac i dokonaniu ich odbioru przez
przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, dostarczanie
wody nastêpuje bezzw³ocznie po podpisaniu umowy przez
Odbiorcê us³ug i zamontowaniu wodomierza przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne.
6. Szczegó³owo warunki techniczne dostarczania wody
reguluje instrukcja wewnêtrzna przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo kanalizacyjnego.
§15. W przypadku istniej¹cych przy³¹czy wodoci¹gowych,
dostarczanie wody, nastêpuje bezzw³ocznie po podpisaniu
umowy przez Odbiorcê us³ug i zamontowaniu wodomierza
przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne.
ROZDZIA£ V
Zasady zawierania i rozwi¹zywania umów
o zaopatrzenie w wodê
§16. 1. Umowê w imieniu przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo kanalizacyjnego zawieraj¹ osoby upowa¿nione do reprezentowania przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego
lub osoby upowa¿nione na podstawie pisemnego pe³nomocnictwa.
2. Odbiorca us³ug mo¿e zawrzeæ umowê osobicie b¹d
przez nale¿ycie umocowanego przedstawiciela.
3. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nie posiadaj¹cej osobowoci prawnej, umowê mog¹ zawrzeæ
osoby upowa¿nione do reprezentowania wed³ug w³aciwych
rejestrów lub ewidencji oraz pe³nomocnicy tych osób.
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§17. Umowy mog¹ byæ zawierane z:
1) w³acicielem lub osob¹ posiadaj¹c¹ inny tytu³ prawny do
w³adania nieruchomoci¹ lub obiektem budowlanym, do
którego ma byæ dostarczana woda,
2) zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej,
3) osob¹, która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
§18. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli:
1. wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane wodomierze, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami technicznymi,
2. mo¿liwy jest odczyt wodomierzy,
3. wnioskodawca ustali sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ
miêdzy wodomierzem g³ównym, a wodomierzami mierz¹cymi iloæ pobranej wody w poszczególnych lokalach oraz
zasady ich utrzymania,
4. uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zak³ócania dostaw wody
w pozosta³ych lokalach.
§19. 1. Umowa zawierana jest na czas nieokrelony lub
na czas okrelony.
2. Umowa mo¿e ulec zmianie po dokonaniu uzgodnieñ
przez strony. Zmiana umowy nastêpuje na pimie, w formie
aneksu pod rygorem niewa¿noci.
3. Z zastrze¿eniem postanowieñ §8 ust. 3 Regulaminu,
strony maj¹ prawo rozwi¹zania umowy z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia.
4. Umowa wygasa, wskutek:
1) up³ywu czasu, na który zosta³a zawarta,
2) mierci Odbiorcy us³ug,
3) zawarcia umowy z nowym Odbiorc¹ us³ug, w zwi¹zku ze
zmian¹ w³aciciela lub w³adaj¹cego nieruchomoci¹,
4) innej zmiany Odbiorcy us³ug.
§20. Z dniem rozwi¹zania lub wyganiêcia umowy, przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne mo¿e zaniechaæ dostarczania wody i zastosowaæ rodki techniczne uniemo¿liwiaj¹ce jej pobór.
ROZDZIA£ VI
Odprowadzanie cieków
§21. Miejscem odbioru cieków przez przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowo-kanalizacyjne (miejscem wydania rzeczy
w rozumieniu kodeksu cywilnego) jest pierwsza studzienka na
przy³¹czu kanalizacyjnym.
§22. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne ma
obowi¹zek:

Poz. 2416

1. Przyj¹æ do systemu kanalizacyjnego cieki bytowe, komunalne oraz przemys³owe od Odbiorców us³ug na podstawie zawartej z nimi umowy, ustalonej wed³ug zasad
okrelonych niniejszym Regulaminem, a w szczególnoci
zapewniæ nieprzerwany odbiór cieków, z zastrze¿eniem
postanowieñ §25 Regulaminu.
2. Okreliæ jakoæ cieków przyjmowanych do kanalizacji od
Odbiorców us³ug, w pierwszej studzience na przy³¹czu
kanalizacyjnym.
3. Zapewniæ nale¿yta jakoæ cieków odprowadzanych do
wód lub do ziemi.
4. Zapewniæ sprawnoæ techniczn¹ oraz prawid³ow¹ eksploatacjê urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
5. Dokonywaæ niezbêdnych napraw na swój koszt urz¹dzeñ
kanalizacyjnych, a tak¿e usuwaæ zatory, z wyj¹tkiem usuwania uszkodzeñ i zatorów powsta³ych z winy Odbiorcy
us³ug.
6. Wydaæ opiniê wzglêdnie warunki techniczne niezbêdne do
pod³¹czenia nieruchomoci do sieci kanalizacyjnej bêd¹cej w eksploatacji przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego.
7. Uzgodniæ przed³u¿on¹ dokumentacjê techniczn¹ wzglêdnie wydaæ do niej opini¹.
8. Okreliæ dopuszczalne wskaniki zanieczyszczeñ w ciekach, je¿eli Odbiorca us³ug wyst¹pi³ z wnioskiem o wydanie warunków technicznych odbioru cieków innych ni¿
bytowe.
9. Kontrolowaæ przyjmowane do kanalizacji cieki pod wzglêdem ich zgodnoci z obowi¹zuj¹cymi normami oraz sygnalizowaæ w³aciwym organom o zagro¿eniach spowodowanych przez Odbiorcê us³ug na skutek przekroczenia
norm.
§23. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne ma
prawo:
1. Kontrolowaæ prawid³owoæ realizacji robót zgodnie z uzgodnion¹ dokumentacj¹ techniczn¹.
2. Wstêpu za okazaniem upowa¿nienia na teren nieruchomoci luli do pomieszczeñ Odbiorcy us³ug w celu zapewnienia prawid³owego odprowadzania cieków, a w szczególnoci:
1) kontroli stanu technicznego urz¹dzeñ kanalizacyjnych
w czasie eksploatacji,
2) dokonania napraw urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
3) kontroli urz¹dzenia pomiarowego i dokonania odczytu
jego wskazañ,
4) sprawdzenia iloci i jakoci cieków wprowadzanych
do sieci,
5) kontroli urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych.
3. Zajêcia terenu posesji w pasie o szerokoci niezbêdnej do
usuniêcia awarii lub dokonania konserwacji urz¹dzeñ kanalizacyjnych. Po usuniêciu awarii lub konserwacji teren
posesji przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne przy-
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wraca na swój koszt do stanu przed awari¹ lub konserwacj¹, wzglêdnie pokrywa nale¿ycie udokumentowane
koszty poniesione w tym zakresie przez Odbiorcê us³ug.
§24. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne mo¿e:
*1. Dokonaæ natychmiastowego zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego, je¿eli istnieje zagro¿enie prawid³owego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu cieków przekraczaj¹cych dopuszczalne warunki.
2. Zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne, informuj¹c Odbiorcê
us³ug co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem
zamkniêcia, je¿eli jakoæ cieków wprowadzanych do kanalizacji przez Odbiorcê us³ug nie spe³nia wymogów okrelonych w przepisach prawa.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2:

-

uiszczeniu nale¿nych op³at,

-

zawarciu umowy z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym,

3) w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt b:
-

uiszczeniu nale¿nych op³at,

-

zawarciu umowy z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo kanalizacyjnym,

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt c:
-

uiszczeniu nale¿nych op³at,

-

zawarciu umowy z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo kanalizacyjnym.

W tym przypadku stosuje siê ponadto art. 28 ust. 2 i 4 ustawy,
5) w przypadku, po którym mowa w ust. 4 pkt d:

a) nakazaæ zastosowanie niezbêdnych urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych albo

-

uzyskaniu warunków technicznych pod³¹czenia,
uiszczeniu nale¿ytych op³at,

b) okreliæ odrêbne warunki odbioru cieków,

-

zawarciu umowy z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym.

c) naliczyæ op³aty dodatkowe za przekroczenie ³adunku,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie uregulowaniami,
d) obci¹¿yæ Odbiorc¹ us³ug kosztami wykonanych przez
siebie kontroli i analiz.
4. Zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne, informuj¹c Odbiorcê
us³ug co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem
zamkniêcia, tak¿e w przypadkach, je¿eli:
a) przy³¹cze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
b) Odbiorca us³ug nie uici³ op³at za pe³ne dwa okresy
obrachunkowe, nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej op³aty,

W tym przypadku stosuje siê ponadto art. 28 ust. 4 ustawy.
§25. 1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne
mo¿e przerwaæ odbiór cieków w nastêpuj¹cych przypadkach:
1) w zwi¹zku z wykonaniem planowanych prac konserwacyjnych i remontowych,
2) w zwi¹zku z koniecznoci¹ usuniêcia awarii,
3) w przypadku wyst¹pienia si³y wy¿szej.
2. O planowanych przerwach w odbiorze cieków przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne powiadamia Odbiorcê
us³ug najpóniej na 2 dni przed planowanym terminem.

c) stwierdzono celowe uszkodzenie urz¹dzenia pomiarowego,

3. W przypadku wyst¹pienia si³y wy¿szej wstrzymanie
lub ograniczenie odbioru cieków mo¿e nast¹piæ tak¿e decyzj¹ w³aciwego organu gminy.

d) zosta³o stwierdzone nielegalne odprowadzanie cieków.

ROZDZIA£ VII

5. Z dniem zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego, w przypadkach o których mowa w ust. 1, 2 i 4 pkt a-c Regulaminu, umowa ulega rozwi¹zaniu bez wypowiedzenia.
6. Wznowienie przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne odbioru cieków poprzez otwarcie przy³¹cza kanalizacyjnego, nastêpuje po spe³nieniu przez Odbiorcê us³ug
nastêpuj¹cych warunków:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2:
-

udokumentowaniu wykonania zaleceñ i pokrycia
kosztów, o których mowa w ust, 3 pkt a-d, uiszczeniu nale¿nych op³at, zawarciu umowy z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym,

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt a:
-

przebudowie przy³¹cza zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne,

Prawa i obowi¹zki odbiorcy us³ug w zakresie
odprowadzania cieków
§26. Odbiorca us³ug w zakresie odprowadzania cieków
ma prawo:
1. Do nieprzerwanego odbioru cieków.
2. Zg³aszaæ przedsiêbiorstwu wodoci¹gowo-kanalizacyjnemu
aktualny stan urz¹dzenia pomiarowego.
3. Zg³aszaæ przedsiêbiorstwu wodoci¹gowo-kanalizacyjnemu
reklamacje dotycz¹ce wysokoci naliczonych op³at za odprowadzone cieki.
4. ¯¹daæ odszkodowania za szkody powsta³e z winy przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego w zwi¹zku
z i eksploatacj¹ urz¹dzeñ i przy³¹czy kanalizacyjnych.
§27. Odbiorca us³ug w zakresie odprowadzania cieków
zobowi¹zany jest do:
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1. U¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w taki sposób, aby
wykluczyæ mo¿liwoæ wystêpowania zak³óceñ w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej, a w szczególnoci:
1) nie wrzucania do urz¹dzeñ kanalizacyjnych odpadów
sta³ych, nawet rozdrobnionych,
2) nie wylewania substancji o sk³adzie i stê¿eniach przekraczaj¹cych normy okrelone w obowi¹zuj¹cych przepisach.
2. Umo¿liwienia wstêpu pracownikom przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowo-kanalizacyjnego na teren nieruchomoci lub
do pomieszczeñ w celu realizacji uprawnieñ przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego, o których mowa
w §23 i Regulaminu.
3. Ponoszenia kosztów zwi¹zanych z zainstalowaniem i utrzymaniem urz¹dzenia pomiarowego.
4. Terminowego uiszczania op³at za odprowadzone cieki
zgodnie z wystawion¹ przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne faktur¹ VAT.
5. Powiadamiania przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego o posiadanych w³asnych ujêciach wody w celu
umo¿liwienia prawid³owego obliczania nale¿noci za odprowadzone cieki.
6. Wykonywania uszczelnieñ oraz zamontowania na swój
koszt niezbêdnych urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed cofniêciem siê cieków do instalacji kanalizacyjnej nieruchomoci.
7. Wykorzystywania swojego przy³¹cza wy³¹cznie na u¿ytek
w³asny i tylko do cieków sanitarnych, chyba ¿e zawarta
umowa stanowi inaczej.
8. Poniesienia kosztów likwidacji istniej¹cego przy³¹cza kanalizacyjnego, w zwi¹zku z realizacj¹ nowego przy³¹cza do
tej samej nieruchomoci.
9. Niezw³ocznego powiadomienia przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego o zmianie danych objêtych
umow¹, a w szczególnoci o zbyciu nieruchomoci lub
innego sposobu zaprzestania jej w³adaniem, wskazuj¹c
nowego w³aciciela lub w³adaj¹cego i przedstawiaj¹c protokó³ zdawczo-odbiorczy ze stanem urz¹dzenia pomiarowego z dnia przekazania obowi¹zków, podpisany przez
obie strony. Niespe³nienie tego obowi¹zku powoduje
solidarn¹ odpowiedzialnoæ dotychczasowego i nowego
Odbiorcy us³ug.
§28. Odbiorcy us³ug w zakresie odprowadzania cieków
zabrania siê:
1. Odprowadzania cieków z pominiêciem urz¹dzenia pomiarowego w przypadku jego zainstalowania,
2. Zrywania lub uszkadzania plomb umieszczonych na urz¹dzeniach pomiarowych luli zaworze odcinaj¹cym.

ROZDZIA£ VIII
Warunki techniczne odprowadzania cieków
§29. 1. Realizacja nowego przytacza kanalizacyjnego odbywa siê na koszt Odbiorcy us³ug.
2. Na pisemny wniosek Odbiorcy us³ug, przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹zane jest:
1) wydaæ opiniê wzglêdnie warunki techniczne niezbêdne do
pod³¹czenia nieruchomoci do sieci kanalizacyjnej bêd¹cej w eksploatacji przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego oraz
2) w ci¹gu 21 dni uzgodniæ przed³o¿ona dokumentacjê techniczn¹ wzglêdnie wydaæ do niej opiniê. W szczególnych
przypadkach wymieniony termin mo¿e byæ przed³u¿ony
o kolejne 14 dni.
3. Realizacja przy³¹cza kanalizacyjnego wymaga uzyskania przez Odbiorcê us³ug pozwoleñ wydanych przez w³aciwe
organy.
4. O terminie przyst¹pienia do robót budowlanych. Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest powiadomiæ przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowo-kanalizacyjne, co najmniej na 3 dni przed ich
rozpoczêciem.
5. Po zakoñczeniu prac i dokonaniu ich odbioru przez
przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, odprowadzanie cieków, nastêpuje bezzw³ocznie po podpisaniu umowy
przez Odbiorcê us³ug.
6. Szczegó³owo warunki techniczne odprowadzania cieków reguluje instrukcja wewnêtrzna przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo kanalizacyjnego.
§30. 1. W przypadku istniej¹cych przy³¹czy kanalizacyjnych, odprowadzanie cieków przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, nastêpuje bezzw³ocznie po podpisaniu umowy przez Odbiorcê us³ug.
2. W przypadku, gdy cieki przekraczaj¹ dopuszczalne
warunki okrelone w przepisach prawa, przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowo-kanalizacyjne ma prawo uzale¿niæ podpisanie
umowy od ich podczyszczania przez Odbiorcê us³ug.
ROZDZIA£ IX
Zasady zawierania i rozwi¹zywania umów
na odprowadzanie cieków
§31. 1. Umowê w imieniu przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo kanalizacyjnego zawieraj¹ osoby upowa¿nione do reprezentowania przedsiêbiorstwa lub osoby upowa¿nione na podstawie pisemnego pe³nomocnictwa.
2. Odbiorca us³ug mo¿e zawrzeæ umowê osobicie b¹d
przez nale¿ycie umocowanego przedstawiciela.
3. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nie posiadaj¹cej osobowoci prawnej, umowê mog¹ zawrzeæ
osoby upowa¿nione do reprezentowania wed³ug w³aciwych
rejestrów lub ewidencji oraz pe³nomocnicy tych osób.
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§32. Umowy mog¹ byæ zawierane z:
1) w³acicielem lub osob¹ posiadaj¹c¹ inny tytu³ prawny do
w³adania nieruchomoci¹ lub obiektem budowlanym,
z którego maj¹ byæ odprowadzane cieki,

Poz. 2416

5. W przypadku braku mo¿liwoci wymiany niesprawnego wodomierza w ci¹gu 3 miesiêcy, po tym okresie iloæ
dostarczonej wody ustala siê na podstawie redniorocznego
zu¿ycia sprzed okresu niesprawnoci.

3) osob¹, która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.

6. W razie braku mo¿liwoci odczytania wskazañ wodomierza (np. brak dostêpu do wodomierza), przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowo-kanalizacyjne wystawia fakturê zaliczkow¹, która
zostanie rozliczona po odczytaniu wskazañ wodomierza.

§33. 1. Umowa zawierana jest na czas nieokrelony lub
na czas okrelony.

§37. 1. Iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie urz¹dzeñ pomiarowych.

2. Umowa mo¿e ulec zmianie po dokonaniu uzgodnieñ
przez strony. Zmiana umowy nastêpuje na pimie, w formie
aneksu pod rygorem niewa¿noci.

2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych, iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie umowy, jako równ¹
iloci wody pobranej lub okrelonej w umowie.

3. Z zastrze¿eniem postanowieñ §24 ust. 5 Regulaminu
strony maj¹ prawo rozwi¹zania umowy z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia.

3. W rozliczeniach iloci odprowadzanych cieków, iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona jest na
podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na
koszt Odbiorcy us³ug.

2) zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej,

4. Umowa wygasa wskutek:
1) up³ywu czasu, na który zosta³a zawarta,
2) mierci Odbiorcy us³ug,
3) zawarcia umowy z nowym Odbiorc¹ us³ug w zwi¹zku ze
zmian¹ w³aciciela lub w³adaj¹cego nieruchomoci¹,
4) innej zmiany Odbiorcy us³ug.
§34. Integraln¹ czêci¹ umowy na odprowadzanie cieków z Odbiorc¹ us³ug wprowadzaj¹cym cieki przemys³owe,
jest za³¹cznik okrelaj¹cy dopuszczalne warunki jakim powinny odpowiadaæ cieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej.

4. W przypadku, gdy Odbiorca us³ug nie posiada dodatkowego wodomierza, a zu¿ywa wodê jednoczenie dla potrzeb gospodarstwa domowego i do podlewania ogrodu
mierzon¹ jednym wodomierzem, iloæ cieków umniejsza siê
o 10% w okresie od 15 maja do 15 wrzenia, pod warunkiem
uprzedniego pisemnego zg³oszenia przez Odbiorcê us³ug
faktu zu¿ywania wody do podlewania ogrodu.
§38. Rozliczanie nale¿noci odbywa siê na podstawie:
1) art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 8 ustawy oraz
2) iloci dostarczonej wody i odprowadzonych cieków.

§35. Z dniem rozwi¹zania lub wyganiêcia umowy, przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne mo¿e zaniechaæ odbioru cieków i zastosowaæ rodki techniczne uniemo¿liwiaj¹ce ich odbiór.

§39. 1. Dla Odbiorców us³ug stosuje siê jednomiesiêczne, dwumiesiêczne lub trzymiesiêczne okresy obrachunkowe,
chyba ¿e urnowa stanowi inaczej.

ROZDZIA£ X

2. Za dostarczon¹ wodê i odprowadzone cieki przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne wystawia faktury VAT.

Zasady rozliczania nale¿noci za dostarczon¹ wodê
i odprowadzone cieki
§36. 1. Iloæ dostarczanej wody ustala siê na podstawie
wskazania wodomierza g³ównego na przy³¹czu.
2. W przypadku, o którym mowa w §18 Regulaminu, iloæ
dostarczanej wody ustala siê na podstawie wskazañ wodomierzy zainstalowanych w poszczególnych lokalach, z uwzglêdnieniem wskazañ wodomierza g³ównego.
3. W przypadku braku technicznych mo¿liwoci zainstalowania wodomierza, iloæ dostarczonej wody ustala siê
w oparciu o przeciêtne normy zu¿ycia wody dla poszczególnych grup odbiorców, okrelone w aktualnie obowi¹zuj¹cych
przepisach prawa,
4. W przypadku przejciowej niesprawnoci wodomierza
nie przekraczaj¹cej 3 miesiêcy od chwili ujawnienia niesprawnoci, iloæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie redniego zu¿ycia w ci¹gu ostatnich 6 miesiêcy sprawnoci wodomierza.

3. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne mo¿e
wystawiaæ faktury zaliczkowe, które bêd¹ rozliczane po odczycie wodomierza lub urz¹dzenia pomiarowego.
§40. 1. Odbiorca us³ug dokonuje zap³aty w formie przelewu lub wp³aty na Konto przedsiêbiorstwa wodoci¹gowokanalizacyjnego, albo gotówk¹ w kasie przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowo-kanalizacyjnego, w terminie 21 dni od daty
wystawienia faktury VAT.
2. Je¿eli op³aty nie zosta³y wniesione przez Odbiorc¹
us³ug w oznaczonym terminie, przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo kanalizacyjne nalicza odsetki ustawowe oraz wysy³a upomnienie, wyznaczaj¹c Odbiorcy us³ug dodatkowy 14-dniowy
termin zap³aty, a tak¿e informuj¹c o gro¿¹cej mo¿liwoci
zamkniêcia przy³¹cza wodoci¹gowego i kanalizacyjnego.
* 3. Przez skuteczne dorêczenie upomnienia, rozumie siê
równie¿ dorêczone przedsiêbiorstwu wodoci¹gowo-kanalizacyjnemu potwierdzenie, i¿ list polecony nie zosta³ przez
Odbiorc¹ us³ug podjêty w terminie. Za termin dorêczenia
uznaje siê ósmy dzieñ, liczony od dnia otrzymania przez
Odbiorcê us³ug awiza.
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* 4. Je¿eli mimo otrzymanego upomnienia, Odbiorca
us³ug nie uici³ zaleg³ych op³at, przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne mo¿e zaprzestaæ wiadczenia us³ug.
§41. W przypadkach powtarzaj¹cego siê przez Odbiorc¹
us³ug przekraczania terminów p³atnoci wystawionych przez
przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne faktur VAT za
dostarczon¹ wodê i odprowadzone cieki, kolejnoæ pokrywania nale¿noci z dokonanych przez Odbiorcê us³ug wp³at, jest
nastêpuj¹ca:
1) odsetki za zwlokê,
2) faktury zaleg³e,
3) faktury bie¿¹ce.
ROZDZIA£ XI

ROZDZIA£ XII
Zasady korzystania z punktu zlewni cieków
§44. 1. Na sieci kanalizacji sanitarnej funkcjonuje punkt
zlewczy dla cieków dowo¿onych z osadników bezodp³ywowych pojazdami asenizacyjnymi.
2. Warunkiem korzystania z punktu zlewni przez przewoników jest posiadanie decyzji w³aciwego organu gminy
zezwalaj¹cej na wywóz nieczystoci p³ynnych oraz zawarcie
umowy z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym,
która okrela szczegó³owe zasady eksploatacji tego punktu
i sposób rozliczeñ.
3. Obci¹¿enie za dowo¿one do punktu zlewczego cieków
odbywa siê na ogólnie przyjêtych zasadach.

Reklamacje

ROZDZIA£ XIII

§42. 1. Odbiorcy us³ug mog¹ sk³adaæ reklamacje z tytu³u
niewykonania lub nienale¿ytego wykonania us³ug oraz wysokoci naliczonej op³aty.

Postanowienia koñcowe

2. Wszystkie reklamacje dotycz¹ce us³ug mo¿na zg³aszaæ
osobicie w siedzibie przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego, na pimie na adres przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo kanalizacyjnego, b¹d pod numerem telefonu uwidocznionym na fakturach.
3. Odbiorca us³ug wnosz¹cy reklamacjê winien wskazaæ
lub do³¹czyæ dokumenty i inne dowody uzasadniaj¹ce reklamacj¹.
4. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne udziela
odpowiedzi na reklamacj¹ pisemn¹ w ci¹gu 14 dni od daty jej
wniesienia. Je¿eli za³atwienie reklamacji wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej, termin udzielenia odpowiedzi mo¿e ulec
przed³u¿eniu, jednak¿e nie powinien przekroczyæ 1 miesi¹ca.
5. Za dat¹ wniesienia reklamacji w formie pisemnej przyjmuje siê datê jej wp³ywu do siedziby przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego.
§43. 1. Reklamacjê wysokoci naliczonej op³aty mo¿na
sk³adaæ w ci¹gu 21 dni od daty wystawienia faktury VAT przez
przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne.
2. Zg³oszenie reklamacji wysokoci naliczonej op³aty nie
wstrzymuje obowi¹zku terminowego uregulowania nale¿noci. W razie uwzglêdnienia reklamacji ewentualna nadp³ata
podlega zwrotowi wci¹gu 14 dni.

§45. 1. Zmiana cen i op³at ustalonych w taryfach nie
poci¹ga za sob¹ koniecznoci zmiany umów.
2. Do czasu zatwierdzenia taryf wed³ug zasad okrelonych w ustawie obowi¹zuj¹ obecne stawki op³at.
§46. 1. Naruszenie przez Odbiorcê us³ug postanowieñ
niniejszego Regulaminu, stanowi podstawê do wypowiedzenia przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne umowy.
2. Wypowiedzenie winno byæ poprzedzone pouczeniem
Odbiorcy us³ug o naruszeniu postanowieñ Regulaminu
i wynikaj¹cych z tego konsekwencjach.
§47. W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem obowi¹zuj¹ przepisy prawa.
§48. Niniejszy Regulamin podlega publikacji w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie
w ci¹gu 14 dni od chwili opublikowania.

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego
nr PN.II-8.0911-219/2003 z dnia 14.07.2003 r. orzekaj¹ce niewa¿noæ Uchwa³y Nr VIII/78/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 4 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie gminy Nekla w czêci obejmuj¹cej przepisy §24 ust. 1 i §40 ust.
3 i 4 Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania cieków obowi¹zuj¹cy na terenie Gminy Nekla stanowi¹cego
za³¹cznik do ww. Uchwa³y - ze wzglêdu na istotne naruszenie
prawa.
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2417
UCHWA£A Nr VII/49/03 RADY GMINY WAPNO
z dnia 09 czerwca 2003 r.
w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazw¹ Biblioteka Publiczna Gminy Wapno i nadania statutu tej instytucji
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 litera
h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. Nr 23,
poz. 220 z 2002 r., Dz.U. Nr 62, poz. 558 z 2002 r., Dz.U. Nr
113, poz. 984 z 2002 r., Dz.U. Nr 214, poz. 1806 z 2002 r.), art.
2, 9, 11, 13 ust. 1, 2 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz.U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123, Dz.U. Nr 41, poz. 364 z 2002 r.), art.
8 ust. 2, art. 11, ust. 1, 2, 3 ustawy o bibliotekach (Dz.U. Nr
85, poz. 539, Dz.U. Nr 106, poz. 668 z 1998 r. Dz.U. Nr 129, poz.
1440 z 2001 r., Dz.U. Nr 113, poz. 984 z 2002 r.) Rada Gminy
Wapno uchwala, co nastêpuje:

§3. Zakres dzia³ania obejmuje zaspakajanie potrzeb owiatowych, kulturalnych informacyjnych mieszkañców gminy.

§1. Z dniem 1 lipca 2003 roku tworzy siê instytucjê kultury
- Bibliotekê Publiczn¹ Gminy Wapno z siedzib¹ w Wapnie.

§7. Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od jej og³oszenia.

§2. Terenem dzia³ania Biblioteki, o której mowa w §1 jest
gmina Wapno.

§4. Biblioteka prowadzi samodzieln¹ gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych dla instytucji kultury.
§5. Cele i zadania biblioteki, organy i jej organizacjê,
nazwê jednostki sprawuj¹cej nadzór nad jej dzia³alnoci¹ oraz
sposób gospodarowania rodkami finansowymi okrela statut Biblioteki Publicznej Gminy Wapno, stanowi¹cy za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Wapno.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr Zygmunt Kubasik

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/49/03
Rady Gminy Wapno
z dnia 09.06.2003 r.
STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY WAPNO
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Biblioteka Publiczna Gminy Wapno, zwana dalej Bibliotek¹ dzia³a na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U.
Nr 85, poz. 539, Dz.U. Nr 106 poz. 668 z 1998 r., Dz.U. Nr
129 poz. 1440 z 2001 r., Dz.U. Nr 113 poz. 984 z 2002 r.).
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, Dz.U. Nr 23 poz. 220
z 2002, Dz.U. Nr 62 poz. 558 z 2002, Dz.U. Nr 113 poz. 984
z 2002, Dz.U. Nr 214 poz. 1806 z 2002 r.).
3. Ustawy z dnia 25 padziernika 1991 roku o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr
13 poz. 123, Dz.U. Nr 41 poz. 364 z 2002 r.).
4. Niniejszego statutu.

§2. Biblioteka jest samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury dzia³aj¹c¹ w obrêbie krajowej sieci bibliotecznej.
§3. 1. Siedzib¹ biblioteki jest wie Wapno ul. wierczewskiego 12.
2.

Terenem dzia³ania Biblioteki jest gmina Wapno.

§4. 1. Biblioteka posiada osobowoæ prawn¹ i podlega
wpisowi do rejestru prowadzonego przez organizatora.
2. Bezporedni nadzór nad bibliotek¹ sprawuje organizator.
3. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu.
§5. Biblioteka u¿ywa pieczêci pod³u¿nej z napisem: Biblioteka Publiczna Gminy Wapno ul. wierczewskiego 12, 62-120
Wapno oraz pieczêci okr¹g³ej z nazw¹ w otoku i miejscowoci¹ porodku.
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ROZDZIA£ II
Cele i zadania biblioteki
§6. Biblioteka s³u¿y do zaspokajania potrzeb owiatowych, kulturalnych, informacyjnych mieszkañców gminy oraz
uczestniczeniu w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
§7. Do podstawowych zadañ Biblioteki nale¿y:
1. Gromadzenie, opracowywanie, ochrona i udostêpnianie
materia³ów bibliotecznych z uwzglêdnieniem materia³ów
dotycz¹cych w³asnego regionu.
2. Udostêpnianie w³asnych zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypo¿yczanie na zewn¹trz oraz prowadzenie wymiany miêdzybibliotecznej.
3. Pe³nienie funkcji orodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej.
4. Wspó³dzia³anie z bibliotekami, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa oraz zaspokajania
potrzeb owiatowych i kulturalnych spo³ecznoci gminy.

*§14. Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ Biblioteki oraz
zakres jej dzia³ania ustala dyrektor Biblioteki.
ROZDZIA£ IV
Gospodarka finansowa Biblioteki
§15. Biblioteka jest finansowana z bud¿etu gminy w formie dotacji, z dochodów w³asnych i innych róde³.
§16. Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych dla instytucji kultury.
§17. 1. Biblioteka mo¿e w granicach obowi¹zuj¹cych przepisów pobieraæ op³aty za us³ugi, a wp³ywy przeznaczyæ na
cele statutowe.
2. Op³aty mog¹ byæ pobierane:
- za us³ugi informacyjne, reprograficzne oraz wypo¿yczenia
miêdzybiblioteczne,
- za nie zwrócenie w terminie wypo¿yczonych materia³ów
bibliotecznych,

5. Organizacja form pracy z czytelnikiem s³u¿¹cych popularyzowaniu czytelnictwa, sztuki i nauki.

- za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materia³ów
bibliotecznych.

§8. Biblioteka mo¿e podejmowaæ inne dzia³ania wynikaj¹ce z potrzeb rodowiska.

3. Wysokoæ op³at nie mo¿e przekroczyæ kosztów wykonania us³ugi.

ROZDZIA£ III

ROZDZIA£ V

Organy biblioteki i jej organizacja

Postanowienia koñcowe

§9. 1. Bibliotek¹ kieruje i reprezentuje j¹ na zewn¹trz
dyrektor.
2.

Dyrektora powo³uje i odwo³uje Wójt Gminy.

§18. 1. Statut nadaje organizator
2. Zmiany statutu mog¹ byæ dokonane w trybie w³aciwym dla jego ustalenia.

§10. Zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników Biblioteki
jest dyrektor.
§11. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadaæ
kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pe³nionych funkcji, okrelonych w odrêbnych przepisach.
§12. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki okrelone
s¹ na podstawie w³aciwych przepisów prawa obowi¹zuj¹cego dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.
§13. Biblioteka prowadzi wypo¿yczalnie i czytelniê - s³u¿¹ce zaspakajaniu potrzeb czytelniczych.

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr
PN-II-0911/220/2003 z 15.07.03 r. orzekaj¹ce niewa¿noæ Uchwa³y Nr VII/49/03 Rady Gminy Wapno z dnia 9 czerwca 2003 roku
w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazw¹ Biblioteka
Publiczna Gminy Wapno i nadania statutu tej instytucji
w czêci obejmuj¹cej przepis §14 Statutu Biblioteki Publicznej
Gminy Wapno, stanowi¹cego za³¹cznik do ww. uchwa³y  ze
wzglêdu na istotne naruszenie prawa.
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UCHWA£A Nr VIII/46/2003 RADY GMINY W ORCHOWIE
z dnia 10 czerwca 2003 r.
w sprawie przyjêcia Statutu Gminy Orchowo
Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z pón.zm.)
Rada Gminy uchwala:
§1. Przyj¹æ Statut Gminy Orchowo w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie Gminy.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy w Orchowie Nr XXI/
90/96 z dnia 16 lutego 1996 roku w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Orchowo z póniejszymi zmianami opublikowanego w Dzienniku Urzêdowym Województwa Koniñskiego
z 1996 roku nr 44 poz. 162 z pón.zm.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Krzysztof Wróblewski

Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr VIII/46/2003
Rady Gminy Orchowo
z dnia 10 czerwca 2003 r.

STATUT GMINY ORCHOWO
I. Postanowienia ogólne
§1. Statut okrela:
1. Ustrój Gminy Orchowo.
2. Organy Gminy.

II. Gmina
§3. 1. Gmina Orchowo jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji
¿ycia publicznego na swoim terytorium.

5. Zasady i tryb przeprowadzania referendum.

2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹
gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c swoje zbiorowe
cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe
organy.

6. Zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, Komisji
i Wójta Gminy.

§4. 1. Gmina po³o¿ona jest w powiecie s³upeckim, w województwie wielkopolskim i obejmuje obszar 98,1 km kw.

7. Zwi¹zki, stowarzyszenia i porozumienia miêdzygminne.

2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali
1:25000 stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.

3. Gospodarka finansowa Gminy.
4. Komisja Rewizyjna.

§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ gminê Orchowo.

§5. 1. Siedzib¹ w³adz gminy jest miejscowoæ Orchowo.

3) komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy
Orchowo.

2. Herbem Gminy jest - HERB ROGALA, przedstawiaj¹cy
dwa rogi. W pierwszym czerwonym polu - róg jeleni srebrny,
w polu drugim srebrnym - róg bawoli czerwony. Wzór herbu
okrela za³¹cznik nr 2 do niniejszego statutu.

4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Orchowo.

3. Zasady u¿ywania herbu Gminy oraz insygniów w³adz
okrela Rada w odrêbnej uchwale.

5) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Orchowo.

4. Pieczêci¹ urzêdow¹ Gminy jest pieczêæ okr¹g³a z wizerunkiem herbu Gminy w rodku i z napisem: Gmina Orchowo w otoku.

2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Orchowo.

6) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Orchowo.
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§6. Gmina posiada osobowoæ prawn¹.
§7. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkañców. Gmina spe³nia ten obowi¹zek przez swoje organy realizuj¹c zadania w³asne oraz zadania
zlecone z zakresu administracji rz¹dowej.
§8. Gmina mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu w³aciwoci powiatu oraz zadania z zakresu w³aciwoci województwa
na podstawie porozumienia z tymi jednostkami.
§9. 1. W celu wykonywania swoich zadañ Gmina tworzy
jednostki organizacyjne i pomocnicze.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych.
§10. 1. Jednostkami pomocniczymi gminy s¹ so³ectwa.
Granice so³ectw, organizacjê i zasady ich dzia³ania okrelaj¹
odrêbne statuty nadane uchwa³¹ rady gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.
2. Wykaz utworzonych w gminie jednostek pomocniczych i organizacyjnych zawiera za³¹cznik nr 3 do Statutu
Gminy. Wykaz jest aktualizowany w miarê podejmowania
przez Radê Gminy uchwa³ dotycz¹cych jednostek pomocniczych.
3. Przewodnicz¹cy Rady Gminy jest ka¿dorazowo zobowi¹zany do zawiadamiania na takich zasadach jak radnych
przewodnicz¹cego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji Rady Gminy.
§11. Utworzenie so³ectwa poprzedzone jest konsultacj¹
z mieszkañcami gminy w formie zebrañ wiejskich lub w inny
sposób okrelony uchwa³¹ Rady Gminy.
§12. 1. Gospodarka finansowa so³ectw prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy.
2. Rada Gminy w drodze uchwa³y mo¿e przekazaæ so³ectwu czêæ mienia nale¿¹cego do gminy oraz rodki bud¿etowe
na realizacjê zadañ przez dane so³ectwo.
§13. Wszystkie przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom
so³ectwa prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe pozostaj¹ nienaruszone, je¿eli by³y nabyte
zgodnie z prawem.
§14. 1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ organów so³ectwa sprawuje Rada Gminy.
2. Rada nadzoruje dzia³alnoæ so³ectwa za pomoc¹ w³asnych komisji lub Wójta Gminy.
III. Organy Gminy
§15. 1. Organami Gminy s¹: Rada i Wójt Gminy.
2. Organy Gminy dzia³aj¹ na zasadzie jawnoci.
1. Rada Gminy
§16. 1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym
w Gminie z wy³¹czeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkañców w drodze referendum.

Poz. 2418

2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
§17. 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.
§18. Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1. Przewodnicz¹cy.
2. Wiceprzewodnicz¹cy.
3. Komisja Rewizyjna.
4. Trzy komisje sta³e:
a) Komisja Owiaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Spo³ecznej,
b) Komisja Rolnictwa, Ochrony rodowiska i Dzia³alnoci
Gospodarczej,
c) Komisja Bud¿etowa.
5. Dorane Komisje do okrelonych zadañ.
§19. 1. Rada okrela ilociowy sk³ad osobowy komisji
sta³ych.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem w komisjach sta³ych
w iloci ustalonej przez Radê.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane
komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich
sk³ad osobowy i zakres dzia³ania.
§20. Kadencja Rady trwa 4 lata licz¹c od dnia wyborów.
§21. 1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady
i prowadzi jej obrady. Do wykonywania swoich zadañ Przewodnicz¹cy mo¿e upowa¿niæ Wiceprzewodnicz¹cego.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady w g³osowaniu tajnym.
3. Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu
Rady Gminy, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów, w g³osowaniu tajnym, przy obecnoci co najmniej po³owy ustawowego
sk³adu Rady.
§22. W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady
przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§23. Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla
Przewodnicz¹cego w razie wakatu na tym stanowisku lub
niemo¿noci wykonywanych przez niego zadañ.
§24. Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik
Urzêdu Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. obs³ugi Rady.
2. Sesje Rady
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§25. 1. Rada obraduje na sesjach jawnych 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.
2. Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie
w przypadkach przewidzianych w ustawach.
3. Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu
sesji.
4. Wójt uczestniczy w sesjach Rady.
5. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
a) postanowienia proceduralne,
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§28. 1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach uczestnicz¹ Wójt oraz Sekretarz i Skarbnik
Gminy oraz so³tysi.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
§29. 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.

c) owiadczenia - zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,

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.

d) apele - zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.

e) opinie - zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.

§30. 1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach
ustalanych w planie pracy Rady w terminach okrelonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.

b) deklaracje - zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do okrelonego postêpowania,

Do postanowieñ deklaracji, owiadczeñ apeli i opinii ma
zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zg³aszania
inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§26. 1. Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez
Przewodnicz¹cego Rady w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu Rady Przewodnicz¹cy obowi¹zany jest zwo³aæ sesjê
w ci¹gu 7 dni od daty z³o¿enia wniosku.
3. Podmioty wnioskuj¹ce zwo³anie sesji do swego wniosku do³¹czaj¹ proponowany porz¹dek obrad oraz projekty
uchwa³.
§27. 1. Przewodnicz¹cy zawiadamia pisemnie cz³onków
Rady i Wójta co najmniej 7 dni przed terminem sesji
o miejscu, dniu i godzinie rozpoczêcia, podaj¹c jednoczenie
proponowany porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.
2. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwalenia bud¿etu i sprawozdania z wykonania
bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 14 dni przed sesj¹.
3. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa
w ust. 1 i 2 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.
4. Informacjê o terminie, miejscu i przedmiocie obrad
Rady podaje siê do publicznej wiadomoci przez wywieszenie
na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy i w so³ectwach.
5. Terminy o jakich mowa w ust. 1 i 2 nie dotycz¹ sesji
zwo³ywanych w trybie nadzwyczajnym.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych.
§31. 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.
§32. 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.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
Przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni Wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§33. 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.
3. Uchwa³y
§34. 1. Uchwa³y, o jakich mowa w §25 ust. 1, a tak¿e
deklaracje, owiadczenia, apele i opinie, o jakich mowa w §25
ust. 5 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
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2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
3. Uchwa³y Rady Gminy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
Rady w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
4. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os
Przewodnicz¹cego.
§35. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada Wójt oraz ka¿dy
Radny, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
4. Komisje Rady
§36. 1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych oraz zasady wyboru przewodnicz¹cych komisji i zakres
zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
§37. 1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie
pracy stosownych zmian.
§38. 1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
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 Rady posiadaj¹ inicjatywê uchwa³odawcz¹.
4. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
5. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady
mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie
sprawozdania.
§39. 1. Pracami komisji kieruje Przewodnicz¹cy komisji
lub zastêpca Przewodnicz¹cego komisji.
2. Radny mo¿e byæ Przewodnicz¹cym lub Zastêpc¹ tylko
jednej komisji sta³ej.
§40. 1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
3. Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Wójta na ich
posiedzenie.
§41. 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.
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§42. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu komisji.

5. Radni

§43. 1. Radni przed przyst¹pieniem do wykonywanego
mandatu sk³adaj¹ lubowanie.
2. Radni obowi¹zani s¹ do przestrzegania obowi¹zków
wynikaj¹cych z ustawy o samorz¹dzie gminnym.
3. Radnym przys³uguj¹ prawa wynikaj¹ce z ustawy
o samorz¹dzie gminnym.
§44. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów przez siebie przyjêtych.
§45. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udzia³u przez co najmniej 3 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania
przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§46. 1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§47. 1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw
kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
§48. Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów,
wybierani przez cz³onków klubu.
§49. 1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ zobowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu
Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§50. 1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania
Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
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§51. Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie
niezbêdnym do ich funkcjonowania.
§52. Szczegó³owy tryb dzia³ania Rady i jej organów oraz
radnych okrela Regulamin Rady stanowi¹cy za³¹cznik nr 4
niniejszego statutu.
6. Wójt Gminy
§53. 1. Organem wykonawczym gminy jest Wójt Gminy.
2. Wójt w drodze zarz¹dzenia, powo³uje oraz odwo³uje
swojego zastêpcê.
§54. 1. Objêcie obowi¹zków przez Wójta nastêpuje
z chwil¹ z³o¿enia wobec Rady Gminy lubowania: Obejmuj¹c urz¹d Wójta Gminy, uroczycie lubujê, ¿e dochowam
wiernoci prawu, a powierzony mi urz¹d sprawowaæ bêdê
tylko dla dobra publicznego i pomylnoci mieszkañców
Gminy. lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania:
Tak mi dopomó¿ Bóg.
2. Wójt uczestniczy w sesjach Rady.
§55. 1. Wójt wykonuje uchwa³y Rady Gminy i zadania
gminy okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ Wójta nale¿y w szczególnoci:
a) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady Gminy,
b) okrelenie sposobu wykonywania uchwa³,
c) gospodarowanie mieniem gminnym,
d) wykonywanie bud¿etu,
e) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. W realizacji zadañ w³asnych Gminy Wójt podlega
wy³¹cznie Radzie Gminy.
§56. Wójt kieruje bie¿¹cymi sprawami Gminy oraz reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
§57. Owiadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie
zarz¹dzania mieniem sk³ada jednoosobowo Wójt, albo dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia zastêpca Wójta albo
wraz z inn¹ osob¹ upowa¿nion¹ przez Wójta.
§58. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej dzia³aj¹ jednoosobowo
na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez Wójta.
§59. 1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ Gminy
odpowiada Wójt.
2. Wójtowi Gminy przys³uguje wy³¹cznie prawo:
a) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych
w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez Radê Gminy,
b) emitowania papierów wartociowych w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Radê Gminy,
c) dokonywania wydatków bud¿etowych,
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d) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie Gminy,
e) dysponowania rezerwami bud¿etu Gminy,
f) blokowania rodków bud¿etowych, w przypadkach okrelonych ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym.
§60. 1. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.
2. Wójt niezw³ocznie og³asza uchwa³ê bud¿etow¹ i sprawozdanie z jej wykonania.
3. Wójt informuje mieszkañców Gminy o za³o¿eniach
projektu bud¿etu, kierunkach polityki spo³ecznej i gospodarczej oraz wykorzystania rodków bud¿etowych.
§61. Wójt obowi¹zany jest do przed³o¿enia uchwa³ Rady
Gminy, wojewodzie zgodnie z przepisami ustawy.
§62. 1. Uchwa³y w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Rada Gminy podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
2. Rada Gminy przed podjêciem uchwa³y w sprawie
udzielenia Wójtowi absolutorium zapoznaje siê z wnioskiem
i opini¹ Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwa³a Rady Gminy w sprawie nie udzielenia Wójtowi absolutorium jest równoznaczne z podjêciem inicjatywy
przeprowadzenia referendum w sprawie odwo³ania Wójta.
4. Rada Gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu
referendum w sprawie odwo³ania Wójta z przyczyny okrelonej w ust. 1 na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14
dni od dnia podjêcia uchwa³y w sprawie nie udzielenia
Wójtowi absolutorium.
§63. Po up³ywie kadencji Wójta pe³ni on swoj¹ funkcjê do
czasu objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego Wójta.
§64. 1. Wójt jest w³aciwym do nawi¹zania stosunku
pracy z:
a) kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych,
b) pracownikami Urzêdu Gminy.
2. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych w³aciwi s¹ do nawi¹zywania stosunku pracy z pracownikami
tych jednostek.
IV.Gospodarka finansowa gminy
§65. 1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹ na podstawie rocznego bud¿etu gminy.
2. Projekt bud¿etu wraz z informacj¹ o stanie mienia
komunalnego i objanieniami, Wójt przedk³ada radzie najpóniej do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy
i przesy³a projekt do wiadomoci Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
3. Uchwa³ê bud¿etow¹ Rada Gminy uchwala przed rozpoczêciem roku bud¿etowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie póniej ni¿ do dnia 31 marca roku
bud¿etowego. Do czasu uchwalenia uchwa³y bud¿etowej,
jednak nie póniej ni¿ do dnia 31 marca roku bud¿etowego,
podstaw¹ gospodarki finansowej jest projekt uchwa³y bud¿etowej przedstawiony Radzie Gminy przez Wójta.
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4. W przypadku nie uchwalenia bud¿etu w terminie,
o którym mowa w ust. 2 Regionalna Izba Obrachunkowa
ustala bud¿et gminy w zakresie obowi¹zkowych zadañ w³asnych oraz zadañ zleconych w terminie do koñca kwietnia
roku bud¿etowego. Do dnia ustalania bud¿etu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ podstaw¹ gospodarki bud¿etowej
jest projekt bud¿etu, o którym mowa w ust. 2.
5. Bez zgody Wójta Gminy Rada Gminy nie mo¿e wprowadziæ w projekcie bud¿etu gminy zmian powoduj¹cych
zwiêkszenie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêkszenia planowanych dochodów bez
jednoczesnego ustanowienia róde³ tych dochodów.
6. Gospodarka finansowa jest jawna. Wójt niezw³ocznie
og³asza uchwa³ê bud¿etow¹ i sprawozdanie z jej wykonania
w sposób przyjêty w gminie.
7. Bankow¹ obs³ugê bud¿etu gminy wykonuje bank
wybrany przez Radê Gminy w trybie okrelonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
§66. Procedurê uchwalania bud¿etu oraz rodzaj i szczegó³owoæ materia³ów informacyjnych, które Wójt obowi¹zany
jest przedstawiæ Radzie wraz z projektem bud¿etu okrela
Rada w formie uchwa³y.
§67. W uchwale bud¿etowej okrela siê ród³a pokrycia
niedoboru bud¿etu, je¿eli planowane wydatki bud¿etu przewy¿szaj¹ planowane dochody.
§68. 1. Uchwa³y i zarz¹dzenia organów gminy dotycz¹ce
zobowi¹zañ finansowych wskazuj¹ ród³a dochodów, z których zobowi¹zania te zostan¹ pokryte.
2. Uchwa³y Rady Gminy, o których mowa w ust. 1,
zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co
najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
V. Komisja Rewizyjna
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§69. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków
w liczbie do 3.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej.
§70. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego
zadania wykonuje wyznaczony przez niego Zastêpca.
§71. 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.

Poz. 2418

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 otrzymania wiadomoci o treci tej decyzji.
2. Zasady kontroli
§72. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta,
gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
- legalnoci,
- gospodarnoci,
- rzetelnoci,
- celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie
bud¿etu Gminy.
3. Komisja opiniuje wykonanie bud¿etu Gminy i wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi.
4. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada opiniê i wniosek,
o których mowa w pkt 3 na rêce Przewodnicz¹cego Rady
w terminie do 31 marca nastêpnego roku.
5. Wniosek, o którym mowa w pkt 3, Przewodnicz¹cy
Komisji przesy³a do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie 7 dni od daty jego podjêcia.
§73. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych
w uchwa³ach Rady.
§74. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce
rodzaje kontroli:
1. kompleksowe - obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego podmiotu,
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.
§75. 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.
§76. Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
60 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca d³u¿ej ni¿ 14 dni roboczych.
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§77. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych 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.
§78. 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 §87 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
§79. 1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ 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 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.
§80. 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.
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§81. 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, a tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust.
3.
§82. Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
§83. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli - w terminie 14 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 mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski
oraz propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci
stwierdzonych w wyniku kontroli.
§84. 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.
§85. 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.
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§86. 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.
4. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§87. 1. Komisja Rewizyjna przek³ada Radzie do zatwierdzania plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia ka¿dego
roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane 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.
§88. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie do
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.
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1 Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu
stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot i termin
z³o¿enia sprawozdania.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§89. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
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¿ 4 radnych,
3) 3 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
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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.
§90. Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§91. Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§92. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii
i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie
zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania
wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby
zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej
umowy w imieniu Gminy.
§93. 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, zapewnia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.
§94. 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.
VI.Zasady i tryb przeprowadzenia referendum gminnego
§95. 1. Referendum lokalne mo¿na przeprowadziæ w sprawie wa¿nej dla Gminy.
2. Wy³¹cznie w drodze referendum rozstrzyga siê sprawy:
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a) samo opodatkowania siê mieszkañców na cele publiczne
mieszcz¹ce siê w zakresie zadañ i kompetencji Organów
Gminy,
b) odwo³ania Rady Gminy przed up³ywem kadencji,
c) odwo³ania Wójta Gminy przed up³ywem kadencji.
§96. W referendum mog¹ braæ udzia³ osoby stale zamieszkuj¹ce na obszarze gminy oraz posiadaj¹ce czynne
prawo wyborcze.
§97. 1. Referendum przeprowadza siê z inicjatywy Rady
lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnionych
do g³osowania.
2. Referendum w sprawie odwo³ania Rady Gminy przed
up³ywem kadencji przeprowadza siê wy³¹cznie na wniosek
mieszkañców na zasadach okrelonych w ust. 1 nie wczeniej
jednak ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy od dnia wyborów lub od
dnia ostatniego referendum w sprawie odwo³ania Rady Gminy
przed up³ywem kadencji.
3. Z inicjatyw¹ przeprowadzenia referendum na wniosek
mieszkañców wyst¹piæ mo¿e grupa 15 obywateli, którym
przys³uguje prawo wyboru do Rady Gminy a tak¿e struktura
terenowa partii politycznych i organizacji spo³ecznych posiadaj¹cych osobowoæ prawn¹ dzia³aj¹cych na terenie Gminy.
§98. 1. Uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawach innych ni¿ odwo³anie Rady, Rada podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów swego ustawowego sk³adu
2. Uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum Rada podaje
niezw³ocznie do wiadomoci mieszkañców gminy oraz og³asza w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym.
3. W uchwale o przeprowadzeniu referendum z inicjatywy Rady, Rada Gminy powinna zapisaæ:
a) pytanie lub pytania referendum zaproponowane mieszkañcom gminy do wyboru,
b) termin przeprowadzenia referendum,
c) wzór karty do g³osowania,
d) kalendarz czynnoci zwi¹zanych z przeprowadzeniem referendum.
4. W przypadku, gdy przedmiotem referendum gminnego jest samo opodatkowanie mieszkañców na cele publiczne
uchwa³a Rady Gminy powinna wskazaæ równie¿ cel lub cele
oraz zasady samo opodatkowania.
§99. Referendum polega na udzieleniu pozytywnej lub
negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie na urzêdowej
karcie do g³osowania.
§100. Dla przeprowadzenia referendum w sprawach innych ni¿ odwo³anie Rady Gminy i ustalenia jego wniosków
Rada powo³uje Gminn¹ Komisjê do spraw Referendum.
§101. 1. Do wa¿noci Referendum wymagany jest udzia³
co najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.
2. Wynik Referendum jest rozstrzygaj¹cy, je¿eli za jednym z rozwa¿añ w sprawie poddanej pod g³osowanie opowiedzia³o siê wiêcej ni¿ po³owa bior¹cych udzia³ w Referendum.

3. Wynik Referendum w sprawie samo opodatkowania
mieszkañców na cele publiczne jest rozstrzygaj¹cy je¿eli za
samo opodatkowaniem oddano co najmniej 3/5 wa¿nych
g³osów.
§102. Koszty zwi¹zane z przeprowadzeniem Referendum
pokrywa siê z bud¿etu gminy lub z innych róde³.
§103. Szczegó³owy tryb i zasady przeprowadzenia referendum okrela ustawa o referendum lokalnym.
VII.

Zasady dostêpu obywateli do dokumentów

§104. 1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
a) protokó³y z sesji,
b) protokó³y z posiedzeñ Komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej,
c) protokó³y z posiedzeñ Komisji Przetargowej zgodnie
z ustaw¹ o zamówieniach publicznych,
d) listy pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej,
e) rejestr uchwa³ rady i zarz¹dzeñ Wójta,
f) rejestr wniosków i opinii komisji rady,
g) rejestr interpelacji i wniosków radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich przyjêciu.
§105. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady, komisji oraz
Wójta udostêpnia siê w biurze Urzêdu Gminy w dniach pracy
w godzinach pracy Urzêdu Gminy.
§106. 1. Z dokumentów wymienionych w §104 ust. 1
obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi, fotografowaæ je i kopiowaæ.
2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e
odbywaæ siê wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie wyznaczonego przez Wójta pracownika Urzêdu Gminy.
§107. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek z dokumentów okrelonych
w §104 ust. 1 oraz odbitek kserograficznych.
§108. Uprawnienia okrelone w §113-114 nie znajduj¹
zastosowania w przypadku wy³¹czenia jawnoci przez ustawy.
VIII. Zwi¹zki, stowarzyszenia i porozumienia miêdzygminne
§109. 1. W celu wspólnego wykonania zadañ publicznych gmina mo¿e tworzyæ zwi¹zki miêdzygminne.
2. Gmina informuje wojewodê o zamiarze przyst¹pienia
do zwi¹zku.
3. Utworzenie zwi¹zku wymaga przyjêcia jego statutu
przez rady zainteresowanych gmin bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
g³osów ustawowego sk³adu Rady Gminy.
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4. Zasady nieujête w niniejszym statucie reguluj¹ odrêbne przepisy ustawy.
§110. Zasady przystêpowania gminy do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§111. 1. Gminy mog¹ zawieraæ porozumienia miêdzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich okrelonych przez
nie zadañ publicznych.
2. Gmina wykonuj¹ca zadania publiczne objête porozumieniem przejmuje prawa i obowi¹zki pozosta³ych gmin,
zwi¹zane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te maj¹
obowi¹zek udzia³u w kosztach realizacji powierzonego zadania.

IX.Postanowienia koñcowe
§112. W przypadku zamiaru dokonania zmian w Statucie
lub opracowanie jego nowej treci, Rada Gminy podejmujê
uchwa³ê o powo³aniu Komisji Statutowo - Regulaminowej
w celu przygotowania projektu zmian lub treci nowego
Statutu.
Mapa Gminy - za³¹cznik nr 1
Herb Gminy - za³¹cznik nr 2
Wykaz utworzonych w gminie jednostek pomocniczych oraz
wykaz gminnych jednostek organizacyjnych - za³¹cznik nr 3
Regulamin Gminy  za³¹cznik nr 4

Za³¹cznik Nr 2
do Statutu Gminy Orchowo
WZÓR HERBU I REGULAMIN STOSOWANIA HERBU I PIECZÊCI Z HERBEM
Istnienie herbu datuje siê od XIV wieku. Dostêpne ród³a
historyczne mówi¹ce o dziejach Orchowa i okolicy stanowi¹
i¿ w XIV wieku dziedzic Miko³aj z rodu Rogalów kaza³ spisaæ
akt fundacyjny na budowê i uposa¿enie kocio³ów na terenach swych wsi - w Orchowie i na Wólce.
Równie¿ w XV wieku Orchowo by³o w³asnoci¹ kilku pokoleñ
rodu Rogala. Jan Kosisko - Chor¹¿y Dobrzyñski w³adaj¹cy
Orchowem w latach 1405-1427 uposa¿y³ o³tarz w Kociele
Orchowskim.
Rada Gminy maj¹c na uwadze potwierdzenie w ród³ach
historycznych i na wniosek Komisji Owiaty, zdrowia, kultury

i opieki spo³ecznej Rady Gminy w Orchowie Uchwa³¹ Nr XIII/
86/91 z dnia 29 maja 1991 roku nada³a gminie Orchowo Herb
Rogala jako symbol samorz¹du terytorialnego mieszkañców
tutejszej gminy.
Wizerunek herbu przedstawia na tarczy dwudzielnej w s³up:
w polu pierwszym, czerwonym - róg jeleni srebrny o czterech
porostach, w polu drugim, srebrnym - róg bawoli, czerwony.
Wzorem jest herb umieszczony na budynku Urzêdu Gminy
w Orchowie. Wizerunek jak ni¿ej:
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REGULAMIN STOSOWANIA HERBU I PIECZÊCI Z HERBEM
Stosowanie herbu:
1. Herbem Gminy Orchowo jest - Herb Rogala.
2. Herb Gminy Orchowo umieszczony jest na sta³e:
-

na budynku stanowi¹cym siedzibê Urzêdu Gminy
w Orchowie,

-

na sali obrad Rady Gminy,

-

w gabinecie Wójta Gminy.

3. Herb Gminy Orchowo mo¿e byæ umieszczony za zgod¹
Rady na:

-

granicach gminy w ci¹gach komunikacyjnych

-

w innych miejscach.

4. Herb Gminy Orchowo mo¿e byæ u¿ywany w innych przypadkach za zgod¹ Rady równie¿ na zasadach komercyjnych.
Stosowanie pieczêci z herbem:
Herb Gminy Orchowo w postaci pieczêci, wg wzoru jak ni¿ej,
u¿ywa siê na drukach i pismach okazjonalnych, dyplomach
honorowych podpisywanych przez Przewodnicz¹cego Rady
Gminy, Wójta Gminy i Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego.

Za³¹cznik nr 3
do Statutu Gminy Orchowo
WYKAZ UTWORZONYCH W GMINIE JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH §12 UST. 2
1. So³ectwo Bielsko.

1. Biblioteka Publiczna Gminy w Orchowie z fili¹ w Bielsku.

2. So³ectwo Linówiec.

2. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Orchowie.

3. So³ectwo Myl¹tkowo.

3. Gimnazjum w Orchowie.

4. So³ectwo Orchowo.

4. Przedszkole w Orchowie.

5. So³ectwo Orchówek.

5. Szko³a Podstawowa w Bielsku.

6. So³ectwo Osówiec.

6. Szko³a Podstawowa w Orchowie.

7. So³ectwo Ró¿anna.

7. Szko³a Podstawowa w Ró¿annie.

8. So³ectwo Skubarczewo.

8. Szko³a Podstawowa w S³owikowie.

9. So³ectwo S³owikowo.

9. Szko³a Podstawowa w Szyd³ówcu.

10. So³ectwo Szyd³ówiec.

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

10. Gminna Jednostka Owiaty.

11. So³ectwo Wólka Orchowska.
Za³¹cznik nr 4
do Statutu Gminy Orchowo
REGULAMIN RADY GMINY W ORCHOWIE
I

Postanowienia ogólne

§1. Niniejszy regulamin okrela szczegó³owy tryb dzia³ania Rady i jej organów - z wy³¹czeniem Komisji Rewizyjnej oraz radnych.
§2. 1. Rada dzia³a zgodnie z rocznym planem pracy uchwalonym:
1) W pierwszym roku kadencji - w ci¹gu trzech miesiêcy od
jej rozpoczêcia
2) W latach nastêpnych - na ostatniej sesji w roku poprzedzaj¹cym rok objêty planem lub na pierwszej sesji roku
objêtego planem.
2. Rada mo¿e na bie¿¹co dokonywaæ zmian i uzupe³nieñ
w planie pracy.

§3. 1. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie pracy Rady. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie
przewidziane w planie, ale zwo³ane w trybie zwyk³ym.
2. Rada mo¿e odbywaæ sesje nadzwyczajne na wniosek
Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady.
II Sesje Rady
1. Przygotowanie sesji
§4. 1. Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji zwo³uje
I sesjê nowo wybranej Rady Gminy, okrela datê, godzinê
i miejsce spotkania. Przygotowuje porz¹dek obrad, dokonuje
otwarcia sesji i powierza przewodnictwo obrad najstarszemu
wiekiem sporód radnych obecnych na sesji.
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2. Senior przeprowadza lubowanie radnych oraz wybór
Przewodnicz¹cego Rady nowej kadencji.
3. lubowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e po odczytaniu treci roty: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, lubujê uroczycie obowi¹zki radnego sprawowaæ godnie, rzetelnie i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro
mojej gminy i jej mieszkañców, wywo³ani kolejno radni
powstaj¹ i wypowiadaj¹ s³owo: lubujê. lubowanie mo¿e
byæ z³o¿one z dodaniem zdania: Tak mi dopomó¿ Bóg.
4. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady Gminy oraz
radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji
sk³adaj¹ lubowanie na pierwszej sesji, na której s¹ obecni.

Poz. 2418

prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków, obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie
quorum oraz wykonywanie innych czynnoci o podobnym
charakterze.
§8. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram ................ sesjê
Rady Gminy Orchowo.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad (quorum).
§9. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§10. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:

5. Odmowa z³o¿enia lubowania oznacza zrzeczenie siê
mandatu.

1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,

6. Projekt porz¹dku obrad powinien obejmowaæ sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,

7. Radny senior prowadzi obrady sesji do czasu wyboru
Przewodnicz¹cego Rady nowej kadencji.

3) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,

3. Przebieg sesji
§5. Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia Wiceprzewodnicz¹cy:
1. zwo³uje sesje Rady,
2. przewodniczy obradom,
3. sprawuje policjê sesyjn¹,

4) rozpatrzenie projektów uchwa³, podjecie uchwa³, lub zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
7) wolne wnioski i informacje dla obecnych na sesji,
8) zakoñczenie sesji.

4. kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,

§11. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w §10 pkt 3 sk³ada
Wójt lub wyznaczony przez niego zastêpca.

5. zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami
uchwa³,

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

6. podpisuje uchwa³y Rady,

§12. 1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.

7. czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do
wykonywania przez radnych ich mandatu.

2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

§6. 1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy Rady wspólnie z Wiceprzewodnicz¹cym.

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

2.

Przygotowanie sesji obejmuje:

2) ustalenie czasu i miejsca obrad,

4. Interpelacje sk³ada siê w formie ustnej lub pisemnej na
rêce Przewodnicz¹cego Rady, Przewodnicz¹cy niezw³ocznie
przekazuje interpelacjê adresatowi.

3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym
projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów
porz¹dku obrad.

5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie
ustnej lub pisemnej, w terminie 21 dni - na rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.

§7. 1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady, a w razie jego nieobecnoci lub gdy zachodzi potrzeba
zast¹pienia go w obradach prowadzi Wiceprzewodnicz¹cy,
w przypadku, gdy okolicznoci wskazane wy¿ej dotycz¹ Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego, Rada mo¿e postanowiæ, i¿ obradom sesji bêdzie przewodniczyæ - do czasu przybycia na sesjê Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego
- radny wybrany w g³osowaniu.

6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub w³aciwe
rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Wójta.

1) ustalenie porz¹dku obrad,

2. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego obrad mo¿e powo³aæ sporód radnych Sekretarza obrad i powierzyæ mu

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.
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§13. 1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o faktycznym stanie zaistnia³ej sytuacji.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14
dni.
§14. 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.

- 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.
§18. 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.

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

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

§15. 1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ Radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.

§19. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam sesjê
Rady Gminy Orchowo.

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.

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

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 odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego
faktu w protokóle.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§20. 1. Sesje Rady s¹ jawne.
2. Jawnoæ sesji oznacza, ¿e podczas obrad na sali mo¿e
byæ obecna publicznoæ, która zajmuje wyznaczone w tym
celu miejsca.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.

3. Utrwalenie przez publicznoæ przebiegu obrad przy
pomocy urz¹dzeñ audiowizualnych mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie za zgod¹ Rady.

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.

§21. 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.

§16. Na wniosek Radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje do protokó³u sesji wyst¹pienie Radnego zg³oszone na
pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym
Radê.

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

§17. 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,

2. Po sporz¹dzeniu protokó³ udostêpnia siê uczestnikom
obrad celem zweryfikowania jego treci w biurze Rady.
3. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê przez 2 okresy miêdzysesyjne.
§23. 1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg.
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,
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2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u 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) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do
treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.
§24. 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 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 podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protoko³u
z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa
w ust. 2.
§25. 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 4 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.
§26. 1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ,
wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega
w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Uchwa³y

Poz. 2418

§28. 1. 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 i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie
uchwa³y.
2. 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.
3. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci
z prawem przez radcê prawnego lub adwokata.
§29. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiadaj¹:
a) Wójt Gminy,
b) Przewodnicz¹cy Rady,
c) Komisje Rady,
d) Ka¿dy Radny.
§30. Radni mog¹ wystêpowaæ z wnioskiem do Wójta
o przygotowanie projektu uchwa³y. Wniosek o podjecie uchwa³y powinien zawieraæ co najmniej za³o¿enia do projektu uchwa³y
oraz uzasadnienie.
§31. 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.
§32. 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.
§33. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci
zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.

§27. 1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.

§34. 1. Uchwa³y Rady w sprawie odwo³ania Sekretarza
i Skarbnika Gminy nie mog¹ byæ podjête na sesji, na której
zosta³ zg³oszony wniosek o odwo³anie.

2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej, ni¿
na nastêpnej sesji.

2. Przed podjêciem uchwa³y o odwo³aniu Rada jest zobowi¹zana wys³uchaæ wyjanieñ osoby, której dotyczy wniosek
o odwo³anie.

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
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3. Postanowieñ ust. 1 i 2 nie stosuje siê w razie odwo³ania
równoznacznego z rozwi¹zaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia.

3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.

§35. 1. Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji
(cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i datê podjêcia uchwa³y.

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.

2. Uchwa³y Rady Podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
3. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§36. 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.
3. Wójt przedk³ada Wojewodzie uchwa³y Rady w ci¹gu 7
dni od daty podjêcia.
4. Procedura g³osowania
§37. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie Radni.
§38. 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 radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§39. 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.
§40. 1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oraz
g³osowanie wiêkszoci¹ 3/5 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.

5. W g³osowaniu tajnym radni glosuj¹ na kartkach opatrzonych pieczêci¹ Rady, które s¹ wrzucane do przygotowanej
w tym celu, odpowiednio zabezpieczonej urny.
6. G³osowanie imienne odbywa siê przez kolejne wywo³ywanie nazwiska Radnych i odnotowywanie w protokole, czy
radny odda³ g³os za, przeciw czy wstrzymuje siê.
§41. 1. Przewodnicz¹cy obrad przed podaniem wniosku
pod g³osowanie precyzuje i og³asza zebranym proponowan¹
treæ w taki sposób, aby jej redakcja by³a przejrzysta,
a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy poddaje pod
g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, który mo¿e wykluczyæ
potrzebê glosowania nad pozosta³ymi wnioskami.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i dopiero po
otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie
zamkniêcie listy kandydatów i zarz¹dza wybory.
III. Radni

§42. 1. Radni winni uczestniczyæ czynnie w sesjach Rady,
w pracach organów i Komisji, do których zostali wybrani.
2. Radni maj¹ obowi¹zek utrzymywania sta³ej wiêzi
z wyborcami przez:
- informowanie wyborców o stanie Gminy,
- konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
- informowanie mieszkañców o swojej dzia³alnoci w Radzie,
- przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkañców Gminy.
§43. 1. Radni maj¹ prawo domagaæ siê wniesienia pod
obrady sesji Rady lub posiedzeñ innych prac Komisji spraw,
które uwa¿aj¹ za spo³ecznie pilne i uzasadnione.
2. Radni maj¹ prawo podejmowaæ interwencje i sk³adaæ
wnioski w instytucjach, których wnioski te dotycz¹.
§44. 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.
§45. 1. Spotkania ze swoimi wyborcami Radni powinni
odbywaæ nie rzadziej ni¿ 1 raz w roku.
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2. Nie rzadziej ni¿ raz w kwartale radni winni przyjmowaæ
w swoich okrêgach wyborczych - w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomoci wyborców - osoby, które
chcia³yby z³o¿yæ skargi i wnioski czy postulaty.
3. Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ Obywateli Gminy w siedzibie Urzêdu Gminy w sprawach dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
§46. Radni ponosz¹ przed Rad¹ i wyborcami odpowiedzialnoæ za udzia³ i wyniki pracy w Radzie.
§47. 1. W zwi¹zku z wykonaniem mandatu radnemu
przys³uguje dieta oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych.
Dieta jest to rekompensata za czas pracy lub czas wolny
powiecony pracy w organach Rady Gminy oraz za inne
poniesione koszty z tym zwi¹zane.
2. Wysokoæ diety okrela Rada Gminy, na podstawie
Ustawy o.s.g. Rada Gminy decyduj¹c o wysokoci diet powinna braæ pod uwagê funkcje pe³nione przez Radnego.
§48. 1. Radni s¹ obowi¹zani z³o¿yæ owiadczenie o swoim stanie maj¹tkowym, które powinno zawieraæ informacje
dotycz¹ce maj¹tku objêtego wspólnot¹ maj¹tkow¹ ma³¿eñsk¹.
Owiadczenie sk³ada siê Przewodnicz¹cemu Rady Gminy
w terminie 30 dni od dnia objêcia mandatu. Kolejne owiadczenia radni sk³adaj¹ co roku do dnia 30 kwietnia, wg stanu

Poz. 2418, 2419

na 31 grudnia roku poprzedniego oraz na dwa miesi¹ce przed
dat¹ wyborów do rad gminy.
2. Przewodnicz¹cy Rady sk³ada swoje owiadczenie Wojewodzie.
§49. 1. Wójt wystawia Radnym dokument podpisany
przez Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie funkcji Radnego.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich
funkcji Radnego.
§50. Podstaw¹ do udzielenia Radnemu przez pracodawcê
czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25
ust. 3 Ustawy o.s.g. jest zawiadomienie, zaproszenie lub
upowa¿nienie do wykonywania danych prac, zawieraj¹ce
okrelenie terminu i charakteru zajêæ, podpisane przez Przewodnicz¹cego Rady lub Przewodnicz¹cego Komisji.
IV.Postanowienia koñcowe
§51. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia przestrzeganie postanowieñ Regulaminu i udziela pomocy we w³aciwej jego
interpretacji.

2419
UCHWA£A Nr IX/49/03 RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 17 czerwca 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia zarz¹dzenia porz¹dkowego ograniczaj¹cego pobór wody na terenie gminy Duszniki
Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pón.zm.) Rada Gminy Duszniki uchwala, co nastêpuje:
§1. Zatwierdza siê zarz¹dzenie nr 20/2003 Wójta Gminy
Duszniki z dnia 4 czerwca 2003 r. wprowadzaj¹cego ograniczenia poboru wody na terenie gminy Duszniki.
§2. Treæ zarz¹dzenia zawiera za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Duszniki.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Woj. Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
() Gracjan Skórnicki
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y nr IX/49/03
Rady Gminy Duszniki
z dnia 17.06.03 r.
w sprawie ograniczenia poboru wody
na terenie gminy Duszniki
ZARZ¥DZENIE NR 20/2003 WÓJTA GMINY DUSZNIKI
Z DNIA 4 CZERWCA 2003 R.
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z pón. zm.) Wójt Gminy Duszniki zarz¹dza, co nastêpuje:
§1. Wprowadza siê ograniczenia w korzystaniu z wody
pobieranej z komunalnych urz¹dzeñ wodoci¹gowych w okresie od 05 czerwca do 30 wrzenia br.
W szczególnoci zabrania siê:
1. podlewania ogrodów, terenów rekreacyjnych, zraszania
posesji,
2. stosowania deszczowni,
3. pobierania wody do oprysków,

4. uzupe³niania wody w stawach i basenach,
5. innego wykorzystywania wody poza zu¿yciem na cele
bytowe lub inwentarskie.
§2. Wykonanie zarz¹dzenia powierza siê Komunalnemu
Zak³adowi Bud¿etowemu w Dusznikach.
§3. Nieprzestrzeganie zakazów podlega karze grzywny
wymierzanej w trybie i na zasadach okrelonych w prawie
o wykroczeniach.
§4. Zarz¹dzenie podlega podaniu do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia, wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.

2420
UCHWA£A Nr VII/49/2003 RADY GMINY KOTLIN
z dnia 18 czerwca 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom
zatrudnionym w szko³ach i placówkach owiatowych prowadzonych przez Gminê Kotlin
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 3 i 7 i art. 91d
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zmianami) oraz rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie
wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, sposobu obliczania wysokoci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazu
stanowisk oraz dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do
dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania
dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci¹¿liwych
warunków pracy stanowi¹cych podstawê do przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat (Dz.U. Nr 39, poz. 455 ze
zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. W regulaminie wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szko³ach
i placówkach owiatowych prowadzonych przez Gminê Kotlin
stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XXIV/127/2000
Rady Gminy Kotlin z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie
regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szko³ach i placówkach owiatowych prowadzonych przez Gminê Kotlin, zmienionej uchwa³¹ Nr XXX/156/2001 Rady Gminy Kotlin z dnia 23
lutego 2001 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w §5:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Wysokoæ miesiêcznych rodków finansowych przeznaczonych na dodatki
motywacyjne nauczycieli dla poszczególnych szkó³
wylicza siê mno¿¹c liczbê nauczycieli zatrudnionych
w wymiarze co najmniej 1/2 etatu przez 6% ich wynagrodzenia zasadniczego,
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Wysokoæ miesiêcznego dodatku motywacyjnego dla nauczycieli nie mo¿e
przekroczyæ 10% jego wynagrodzenia zasadniczego,
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.
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2) tabela dodatków funkcyjnych o której mowa w §6 otrzymuje brzmienie:

Stawka dodatku funkcyjnego
(miesiêcznie w z³)

Stanowisko
Szko³y (przedszkola)
- dyrektor szko³y licz¹cej do 7 oddzia³ów
- dyrektor szko³y licz¹cej od 8 do 14 oddzia³ów
- dyrektor szko³y licz¹cej 15 i wiêcej oddzia³ów
- wicedyrektor
wietlice szkolne
- kierownik wietlicy szkolnej
Wychowawca klasy i oddzia³u przedszkolnego
Opiekun sta¿u
Doradca metodyczny

650-850
750-950
850-1050
400-600
100-200
75
75
300-500

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ od dnia 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
() Czes³aw Moch

2421
UCHWA£A Nr VII/60/2003 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 20 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XX/131/2000 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 31 sierpnia 2000 r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom
zatrudnionym w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez gminê i miasto Tuliszków
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56,
poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162 poz. 1118 oraz
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239 i Nr 22, poz. 291)
zwanej dalej Kart¹ Nauczyciela w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt
15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami
oraz przepisami rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokoci minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu
obliczania wysokoci stawki wynagrodzenia zasadniczego za
jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹cych podstawê do przyznania dodatku za warunki pracy
oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê
lat (Dz.U. Nr 39, poz. 455) Rada Miejska w Tuliszkowie
uchwala:

§1. W za³¹czniku do Uchwa³y Nr XX/131/2000 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 31 sierpnia 2000 r. dokonuje siê
nastêpuj¹cych zmian:
1. W §12 ust. 2 skrela siê pkt 2.
2. Dotychczasowy pkt 3 w §12 o trzymuje oznaczenie pkt 2.
§2. W pozosta³ym zakresie Uchwa³a nie ulega zmianie.
§3. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta w Tuliszkowie.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
() Zbigniew Gradecki
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2422
UCHWA£A Nr VIII/61/2003 RADY GMINY CZARNKÓW
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie uznania gruntów za u¿ytek ekologiczny
Dzia³aj¹c 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), oraz art. 34 w zwi¹zku z art. 32
i 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, Nr 100, poz. 1085,
Nr 110, poz. 1189, Nr 145 poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz.
1112) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Uznaje siê za u¿ytek ekologiczny grunty:
1. po³o¿one na terenie wsi Góra:
1) dzia³ka oznaczona numerem ewidencyjnym 13/3L czêæ o pow. 0,96 ha zakwalifikowana ewidencyjnie
jako ³¹ka kl. V,
2) dzia³ka oznaczona numerem ewidencyjnym 16/2L czêæ o pow. 1,10 ha zakwalifikowana ewidencyjnie
jako pastwisko kl. VIz,

3) niszczenia lub uszkadzania drzew i krzewów,
4) pozyskiwania drzew z wyj¹tkiem zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu ludzi lub mienia, b¹d wynikaj¹cych z utrzymania i u¿ytkowania urz¹dzeñ znajduj¹cych siê na przedmiotowych terenach,
5) pozyskiwania piasku,
6) p³oszenia zwierzyny,
7) niszczenia, uszkadzania lub przekszta³cania obiektu,
8) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rzebê terenu, z wyj¹tkiem obiektów zwi¹zanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym.
§3. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Czarnków.
§4. Traci moc:

3) dzia³ka oznaczona numerem ewidencyjnym 21/2L czêæ o pow. 0,60 ha zakwalifikowana ewidencyjnie
jako zadrzewienie kl. VI,

1) Uchwa³a Nr XXV/221/97 Rady Gminy Czarnków z dnia 3
kwietnia 1997 r. w sprawie uznania za u¿ytek ekologiczny
gruntów we wsi Góra,

4) dzia³ka oznaczona numerem ewidencyjnym 21/2L czêæ o pow. 0,24 ha zakwalifikowana ewidencyjnie
jako pastwisko kl. VIz.

2) Uchwa³a Nr XXVII/243/97 Rady Gminy Czarnków z dnia 5
sierpnia 1997 r. w sprawie uznania za u¿ytek ekologiczny
gruntów we wsi Kunica Czarnkowska,

2. Po³o¿one na terenie wsi rednica:
1) dzia³ka oznaczona numerem ewidencyjnym 224/1L czêæ o pow. 2,25 ha zakwalifikowanej ewidencyjnie
jako ³¹ka kl. V,
2) dzia³ka oznaczona numerem ewidencyjnym 222/7L czêæ o pow. 3,03 ha zakwalifikowanej ewidencyjnie
jako ³¹ka kl. V.
3. Po³o¿one na terenie wsi Kunica Czarnkowska:
1) dzia³ka oznaczona numerem ewidencyjnym 730 o pow. 4,26 ha zakwalifikowanej ewidencyjnie jako
nieu¿ytek,
2) dzia³ka oznaczona numerem ewidencyjnym 1006 o pow. 3,71 ha zakwalifikowanej ewidencyjnie jako
nieu¿ytek.
§2. Na obszarze, o którym mowa w §1 zabrania siê:
1) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub
innych nieczystoci oraz zatruwania wody,
2) zamiecania obiektu i terenu wokó³ niego,

3) Uchwa³a Nr XXX/287/97 Rady Gminy Czarnków z dnia 30
grudnia 1997 r. w sprawie uznania za u¿ytek ekologiczny
gruntów we wsi rednica - dzia³ki o numerze geodezyjnym 188 i 194,
4) Uchwa³a Nr XXII/222/2000 Rady Gminy Czarnków z dnia
13 grudnia 2000 r. w sprawie uznania za u¿ytek ekologiczny gruntów po³o¿onych w obrêbie wsi Jêdrzejewo - oddzia³y lene o numerach 252a, 252b, 252d,
5) Uchwa³a Nr XXIII/233/2000 Rady Gminy Czarnków z dnia
28 grudnia 2000 r. w sprawie uznania za u¿ytek ekologiczny gruntów po³o¿onych w obrêbie wsi Góra - dzia³ka
o numerze geodezyjnym 21 Al - oddzia³ leny o numerze
21 Aa.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Czarnków
() Henryk Mietlicki
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2423
UCHWA£A Nr IX/42/2003 RADY GMINY KRAMSK
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kramsk dla terenów powierzchniowej
eksploatacji wêgla brunatnego w so³ectwie P¹chów dotycz¹cym lokalizacji zbiornika retencyjnego - osadnika
wraz z drog¹ dojazdow¹ dla potrzeb odkrywki wêgla brunatnego Drzewce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z póniejszymi zmianami) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr
115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz.
253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112), Rada Gminy
w Kramsku uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Kramsk dla terenu po³o¿onego w so³ectwie P¹chów okrelonego w za³¹czniku nr 1 do niniejszej
uchwa³y przeznaczony pod lokalizacjê zbiornika retencyjnego
- osadnika wraz z drog¹ dojazdow¹ dla potrzeb odkrywki
wêgla brunatnego Drzewce.
2. Przedmiotem planu s¹ ustalenia w zakresie przeznaczenia, sposobu u¿ytkowania i zasad zagospodarowania terenu objêtego planem.
3. Granice obszaru objêtego planem przedstawiono na
rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
4. Rysunek planu stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y
jest integraln¹ czêci¹ planu.
§2. Nastêpuj¹ce oznaczenia liniowe w rysunku planu przedstawione w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
1) granice obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania.
§3. Zakres ustaleñ planu dotyczy przeznaczenia, sposobu
u¿ytkowania i zasad zagospodarowania terenu objêtego planem.
§4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y,
2) przeznaczeniu terenu - nale¿y przez to rozumieæ przeznaczenie podstawowe, dominuj¹ce na danym terenie, któremu mo¿e towarzyszyæ inna funkcja uzupe³niaj¹ca, pod
warunkiem, ¿e nie koliduje z przeznaczeniem podstawowym.
§5. Uchwala siê nastêpuj¹ce ustalenia obowi¹zuj¹ce na
terenie objêtym planem.

1. Na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y
symbolem 1 PE/WU
Ustala siê przeznaczenie terenu na cele zwi¹zane z powierzchniow¹ eksploatacj¹ wêgla brunatnego z przeznaczeniem pod lokalizacjê zbiornika retencyjnego - osadnika
dla potrzeb odkrywki wêgla brunatnego Drzewce
z mo¿liwoci¹ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych
z tym przeznaczeniem. Na terenie przewiduje siê lokalizacjê osadnika i zbiornika retencyjnego oraz pompowni
wchodz¹cych w sk³ad systemu odwodnienia Odkrywki
Drzewce. Przeznaczenie zbiornika to retencja i oczyszczanie podziemnych i powierzchniowych wód kopalnianych. Na terenie przewiduje siê ponadto lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i drogowej zwi¹zanych
z inwestycj¹. Docelowe zasilanie w energiê elektryczn¹
z kopalnianych linii napowietrznych 30kV do stacji transformatorowych zlokalizowanych na przedmiotowym terenie. Obs³uga komunikacyjna terenu projektowan¹ drog¹
technologiczn¹, zlokalizowana na terenie oznaczonym
w planie 2 PE/KW, ³¹cz¹c¹ siê z drogami technologicznymi
kopalni oraz z drogami istniej¹cymi. Odprowadzenie oczyszczonych wód ze zbiornika poprzez ruroci¹gi wchodz¹ce
w sk³ad systemu odwodnienia Odkrywki Drzewce, do Jeziora Lubstowskiego. Przewidywana rzêdna lustra wody
w zbiorniku 85,00 m npm, rzêdna maksymalna 85,30 m npm.
2. Na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y
symbolem 2 PE/KW
Ustala siê przeznaczenie terenu pod budowê drogi technologicznej dojazdowej do osadnika - zbiornika wraz
z równoleg³ym przebiegiem rowów i ruroci¹gu systemu
odwodnienia Odkrywki Drzewce. Droga ³¹czy siê z drogami technologicznymi Odkrywki Drzewce oraz krzy¿uje
siê z drog¹ gminn¹. Zachowuje siê przebieg istniej¹cej
drogi gminnej.
3. Na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y
symbolem 3 RP/PE
Ustala siê teren upraw polowych z mo¿liwoci¹ budowy
liniowego uzbrojenia terenu dla potrzeb systemu odwodnienia odkrywki Drzewce. Zachowuje siê przebieg istniej¹cej drogi gminnej.
§6. Uchyla siê ustalenia wczeniej uchwalonych planów
zagospodarowania przestrzennego gminy Kramsk w zakresie
dotycz¹cym terenów objêtych planem:
tj. miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kramsk zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXI/
93/92 Rady Gminy w Kramsku z dnia 29.06.1992 r. og³oszon¹
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Rady Gminy w Kramsku
z dnia 30.06.2003 r.
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w dzienniku Urzêdowym Województwa Koniñskiego nr 17,
poz. 179 z dn. 20.09.1992 r.
§7. Ustala siê wartoæ stawki procentowej z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku uchwaleniem planu
w wysokoci 30% (trzydzieci procent).

§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kramsk.
§10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§8. Przeznacza siê na cele nierolnicze grunty rolne znajduj¹ce siê w granicach obszaru objêtego planem, dla których
w planie ustalono przeznaczenie inne ni¿ rolnicze.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr Ma³gorzata Balcerczak

2424
UCHWA£A Nr VIII/54/2003 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE
z dnia 1 lipca 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Sieraków
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142,
poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz.
558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 214, poz. 1806) Rada
Miejska w Sierakowie uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

3) komisji - nale¿y przez to rozumieæ Komisje Rady Miejskiej
w Sierakowie,
4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Sierakowie,
5) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Gminy
Sieraków,
6) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Sieraków.

§1. Uchwa³a okrela:
1) ustrój Gminy Sieraków,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek
pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych
jednostek w pracach Rady Miejskiej w Sierakowie,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej
w Sierakowie, komisji Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy
Sieraków,
4) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w Sierakowie,
5) zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza Gminy oraz korzystania z nich.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Sieraków,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w Sierakowie,

ROZDZIA£ II
Gmina
§3. 1. Gmina Sieraków jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji
¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby zamieszkuj¹ce na obszarze Gminy,
z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹ gminn¹
wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele
lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swoje
organy.
§4. 1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Miêdzychodzkim
i obejmuje obszar 203,31 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali
1:100.000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.
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3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa, dzielnice i osiedla oraz - stosownie do potrzeb lub
tradycji - inne jednostki pomocnicze.
4. Wykaz jednostek pomocniczych Gminy stanowi za³¹cznik nr 2 do Statutu.
§5. 1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy
jednostki organizacyjne.
2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi
za³¹cznik nr 3 do Statutu.
§6. 1. Herb i barwy Gminy stanowi za³¹cznik nr 4 do
Statutu.
2.
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Zasady ich u¿ywania okrelaj¹ odrêbne uchwa³y Rady.

§7. Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Sieraków.
ROZDZIA£ III

przestrzegania podzia³u wynikaj¹cego z za³¹cznika do bud¿etu
Gminy.
5. Jednostki pomocnicze mog¹ podejmowaæ decyzje
o wydatkowaniu rodków bud¿etowych do wysokoci wynikaj¹cej z planu finansowego.
6. Decyzje, o jakich mowa w ust. 2-5, s¹ wi¹¿¹ce dla osób
sk³adaj¹cych owiadczenia woli w zakresie zarz¹du mieniem
Gminy.
§11. 1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie Burmistrzowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§12. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej mo¿e zabieraæ g³os na Sesjach i Komisjach za
zgod¹ Przewodnicz¹cego Rady lub Komisji.

Jednostki pomocnicze Gminy
§8. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub 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 zostanie okrelony przez Radê odrêbn¹ uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Burmistrz
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.
§9. Uchwa³y, o jakich mowa w §8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
- obszar, granice,
- siedzibê w³adz,
- nazwê jednostki pomocniczej.
§10. 1. Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodaruj¹ samodzielnie rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c
te rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych na tych jednostkach.
3. Rada uchwala corocznie za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej, okrelaj¹cy wydatki jednostek pomocniczych w uk³adzie dzia³ów i rozdzia³ów klasyfikacji i bud¿etowej.
4. Jednostki pomocnicze, decyduj¹c o wydatkowaniu
rodków, o których mowa w ust. 2, obowi¹zane s¹ do

ROZDZIA£ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady
§13. 1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym
w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
§14. 1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje
oraz przez Burmistrza wykonuj¹cego jej uchwa³y.
2. Burmistrz i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady,
której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§15. Rada ze swojego sk³adu powo³uje:
1) Przewodnicz¹cego,
2) Wiceprzewodnicz¹cego,
3) Komisjê Rewizyjn¹,
4) komisje sta³e,
5) dorane komisje do okrelonych zadañ.
§16. 1. Liczbê, nazwy i zakres dzia³ania komisji okrela
odrêbna uchwa³a.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej dwóch komisji
sta³ych.
§17. 1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady
i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
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.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 129

 12923 

4. Projekt porz¹dku obrad o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie dotychczasowego Burmistrza o stanie Gminy:
§18. Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
- zwo³uje sesje Rady,
- przewodniczy obradom,
- zamyka obrady,
- sprawuje policjê sesyjn¹,
- kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
- zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami
uchwa³,
- podpisuje uchwa³y Rady,
- czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do
wykonywania przez radnych ich mandatu.
§19. W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady
przed up³ywem kadencji, Rada na tej samej sesji, na której
podejmuje uchwa³ê o wyganiêciu mandatu lub odwo³aniu,
dokonuje wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§20. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonywanie zadañ
zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla Przewodnicz¹cego.
§21. 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.
§22. Obs³ugê Rady zapewnia Biuro Rady Miejskiej, wchodz¹ce w sk³ad Urzêdu Gminy.
ROZDZIA£ V
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§23. 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.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje - zawieraj¹ce samo zobowi¹zanie siê do okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia - zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele - zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
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5) opinie - zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowanie przewidziany w §54 ust. 1, §55, §57 - Statutu
tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.
§24. 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.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
2. Przygotowanie sesji
§25. 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. 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.
4. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 14 dni przed
sesj¹.
5. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa
w ust. 3 i 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.
§26. 1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Burmistrza, ustala listê osób zaproszonych na
sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹ - z g³osem doradczym - nie
bêd¹cy radnymi Burmistrz Gminy oraz Sekretarz i Skarbnik
Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
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§27. Burmistrz Gminy obowi¹zany jest udzieliæ Radzie
wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§28. Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§29. Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie
w przypadkach przewidzianych w ustawach.
§30. 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. 1
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 protokóle.
§31. 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.
§32. 1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci okrelone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy Rady, upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego.
§33. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram (tu podaje kolejny nr sesji w kadencji) sesjê Rady Miejskiej w Sierakowie.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§34. Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy obradom stawia
pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku
obrad z zastrze¿eniem §42 ust. 1 lit. b.
§35. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
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§36. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w §35 pkt 3 sk³ada
Burmistrz lub osoba przez mego wyznaczona.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§37. 1. Interpelacje s¹ kierowane do Burmistrza.
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 dwadziecia jeden dni - na rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
Odpowiedzi udzielaj¹ w³aciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Burmistrza.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny
interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
7. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach odpowiedziach na nie, na najbli¿szej sesji
Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§38. 1. Zapytania i wnioski sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji
o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania i wnioski formu³owane s¹ pisemnie na rêce
Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest mo¿liwa,
pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie czternastu
dni. Paragraf 37 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§39. 1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug
ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê 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.

1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,

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

2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,

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

3) sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,

§40. 1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym
przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ
radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.

4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
interpelacje i zapytania radnych,
5) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
6) wolne wnioski i informacje.

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.
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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 odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego
faktu w protokóle.

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

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.

2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej ni¿
na nastêpnej sesji.

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.
§41. Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na
pimie, lecz nie wyg³oszone przez niego w toku obrad,
informuj¹c o tym Radê.
§42. 1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci
dotycz¹cych:
a) stwierdzenia quorum,

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§46. 1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§47. 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.
§48. Z ka¿dej sesji sporz¹dza siê protokó³.
§49. 1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:

c) ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,

a) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê
i nazwisko Przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,

d) zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,

b) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,

e) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,

c) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,

b) zmiany porz¹dku obrad,

f) zarz¹dzenia przerwy,
g) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
h) przeliczenia g³osów,

d) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
e) ustalony porz¹dek obrad,

2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê, po czym poddaje sprawê pod g³osowanie.

f) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ albo
ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia
pisemnych wyst¹pieñ,

§43. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci
zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej,
informuj¹c o tym zainteresowanego przed podjêciem decyzji.

g) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów:
za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.

h) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do
treci uchwa³y,

§44. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy
Rady zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Burmistrzowi
ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ - przygotowania
poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

i) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.

i) przestrzegania regulaminu obrad.

2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ
radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§45. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam (tu
podaje kolejny nr sesji) sesjê Rady Miejskiej w Sierakowie.

§50. 1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej
sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do
protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u
z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa
w ust. 2.
§51. 1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych
oraz odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych przez
Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiad-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 129

 12926 

Poz. 2424

czenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego
Rady.

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

2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Burmistrzowi
najpóniej w ci¹gu czterech dni od dnia zakoñczenia sesji.

2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.

3. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które
s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych
wynikaj¹cych.
§52. 1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ,
wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje Biuro Rady Miejskiej
w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
3. Uchwa³y
§53. 1. Uchwa³y, o jakich mowa w §23 ust. 1, a tak¿e
deklaracje, owiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w §23
ust. 2 s¹ sporz¹dzane w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§54. 1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych oraz Burmistrz, 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 i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie
uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien byæ przed³o¿ony Radzie wraz
z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia
uchwa³y.
4. Projekty uchwa³ winny posiadaæ opiniê sporz¹dzon¹
przez radcê prawnego lub adwokata.
§55. 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.
§56. 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 Burmistrza Gminy.

4. Procedura glosowania
§58. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§59. 1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie mandatu.
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 radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§60. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady i parafowanych przez
Przewodnicz¹cego obrad, przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza
wybrana z grona Rady 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.
§61. 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.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów
zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po
otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie
zamkniêcie listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
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§62. 1. Je¿eli oprócz wniosku o podjêcie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie
tego wniosku, w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku 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 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.
§63. Prowadz¹cy obrady przed zarz¹dzeniem g³osowania
informuje radnych o trybie g³osowania.
5. Komisje Rady
§64. 1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
§65. 1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym/pó³rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie
pracy stosownych zmian.
§66. 1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.

§68. 1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§69. 1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz
do roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
2. Przewodnicz¹cy doranych komisji powo³anych przez
Radê przedstawiaj¹ sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1,
po zakoñczeniu ich dzia³ania.
§70. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu komisji.
6. Radni
§71. 1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach
i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu siedmiu dni od daty odbycia siê sesji
lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne wyjanienia na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego komisji.
§72. Burmistrz Gminy wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê
pe³nienie funkcji radnego.
7. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹du
terytorialnego
§73. 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.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
Przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni Wiceprzewodnicz¹cy Rad
zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§74. 1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.

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.

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

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

ROZDZIA£ VI

4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady
mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie
sprawozdania.
§67. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków
danej komisji.

Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§75. 1. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera
Rada.
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2. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej.

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

§76. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego
zadania wykonuje jego Zastêpca.

§82. Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
piêæ dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca d³u¿ej ni¿ trzy dni robocze.

§77. 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
trzech dni od daty powziêcia wiadomoci o treci tej decyzji.
2. Zasady kontroli
§78. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Burmistrza Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek
pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
a) legalnoci,
b) gospodarnoci,
c) rzetelnoci,
d) celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie
bud¿etu Gminy.
§79. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym
w uchwa³ach Rady.

§83. 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.
§84. 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 §78 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

§80. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:

§85. 1. Kontroli kompleksowych, problemowych i sprawdzaj¹cych dokonuj¹ w imieniu Komisji Rewizyjnej zespo³y
kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej z dwóch cz³onków Komisji.

1) kompleksowe - obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego podmiotu,

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pimie kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.

2) problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego dzia³alnoci,

3. Kontrole (z zastrze¿eniem ust. 5) przeprowadzane s¹
na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.

3) sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki
poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku postêpowania danego podmiotu.
§81. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.

4. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 3 oraz
dowody osobiste.
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5. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, zespó³ kontrolny mo¿e przyst¹piæ do kontroli problemowej po uprzednim
powiadomieniu przewodnicz¹cego Komisji.
6. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust. 5, zespó³ kontroluj¹cy jest obowi¹zany uzyskaæ
zgodê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej na kontynuowanie kontroli.
7. W przypadku odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa
w ust. 6, zespó³ kontroluj¹cy niezw³ocznie przerywa kontrolê,
sporz¹dzaj¹c notatkê z podjêtych dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt Komisji Rewizyjnej.
§86. 1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki
i Burmistrza, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby kierownika jednostki
kontrolowanej kontroluj¹cy zawiadamia o tym Burmistrza.
3. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza kontroluj¹cy zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§87. 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.
§88. 1. Kontroluj¹cy zawiadamia kierownika jednostki
kontrolowanej o zamiarze przeprowadzenia kontroli na siedmiu dni przed planowanym terminem kontroli, z wyj¹tkiem
kontroli okrelonej w §85 ust. 5.
2. Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
4. Protoko³y kontroli
§89. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli - w terminie czternastu dni od daty jej zakoñczenia protokó³ pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cych,
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
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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 mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski
oraz propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci
stwierdzonych w wyniku kontroli.
§90. 1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do
z³o¿enia - w terminie trzech dni od daty odmowy - pisemnego
wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§91. 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
siedmiu dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§92. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w czterech egzemplarzach, które w terminie trzech dni od daty podpisania
protoko³u - otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy
Komisji Rewizyjnej, Burmistrz Gminy i kierownik kontrolowanego podmiotu.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§93. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 15 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) zakres oraz rodzaj kontroli, nie dotyczy to kontroli,
o których mowa w §85 pkt 5.
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.
§94. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie do
sesji absolutoryjnej - roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 129

Poz. 2424

 12930 

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,
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu
stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot i termin
z³o¿enia sprawozdania.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§95. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
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 Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
1) nie mniej ni¿ czterech radnych,
2) nie mniej ni¿ dwóch 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. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§96. Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu Komisji.
§97. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii
i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie
zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania
wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby
zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej
umowy w imieniu Gminy.
§98. 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.
§99. Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
inne organy kontroli.
ROZDZIA£ VII
Zasady dzia³ania klubów radnych
§100. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów przez siebie przyjêtych.
§101. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udzia³u przez co najmniej trzech radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3.

W zg³oszeniu podaje siê:

1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania
przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§102. 1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2.

Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.

§103. 1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw
kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
§104. Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów,
wybierani przez cz³onków klubu.
§105. 1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
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3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu
Rady.
4.
nów.

Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulami-

§106. 1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania
Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§107. Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Burmistrz
obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki
w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
ROZDZIA£ VIII
Burmistrz Gminy
§108. Organem wykonawczym w Gminie Sieraków jest
Burmistrz Gminy.
§109. Do zadañ Burmistrza Gminy oprócz wymienionych
w art. 30 ustawy o samorz¹dzie gminnym i innych przepisach
prawa nale¿y:
- sk³adanie sprawozdañ ze swej dzia³alnoci,
- reprezentowanie Gminy w postêpowaniach s¹dowych
i administracyjnych, o ile z przepisów prawa lub uchwa³
Rady nie wynika nic innego.
§110. Do obowi¹zków Zastêpcy Burmistrza nale¿y podejmowanie czynnoci okrelonych w §109 na podstawie pisemnego upowa¿nienia udzielonego przez Burmistrza albo
w przypadku koniecznoci podjêcia niezw³ocznych dzia³añ
pod nieobecnoæ Burmistrza lub wynikaj¹cy z innych przyczyn brak mo¿liwoci dzia³ania Burmistrza.
ROZDZIA£ IX
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady i Komisji
§111. 1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje dokumentów:
1) protoko³y z sesji,
2) protoko³y z posiedzeñ komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej,
3) rejestr uchwa³ Rady,
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4) rejestr wniosków i opinii komisji Rady,
5) rejestr interpelacji i wniosków radnych,
6) rejestr zarz¹dzeñ Burmistrza Gminy z zakresu zadañ publicznych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§112. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w Biurze Rady Miejskiej w dniach pracy Urzêdu
Gminy.
§113. 1. Z dokumentów wymienionych §111 ust. 1 obywatele mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi, fotografowaæ je lub kopiowaæ.
2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika
Urzêdu Gminy.
§114. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek z dokumentów okrelonych
w §111 ust. 1, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.
§115. Uprawnienia okrelone w §111-114 nie znajduj¹
zastosowania do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej ni¿ art. 73
Kodeksu postêpowania administracyjnego.
ROZDZIA£ XI
Postanowienia koñcowe
§116. Trac¹ moc:
- uchwa³a Nr XIX/148/96 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia
8 padziernika 1996 r. w sprawie: Statutu Gminy Sieraków
z wy³¹czeniem §22 ust. 2, które trac¹ moc z up³ywem
obecnej kadencji organów Gminy,
- uchwa³a Nr VI/50/99 z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie:
zmiany Uchwa³y Nr XIX/148/96 w sprawie: Statutu Gminy
Sieraków,
- uchwa³a Nr XI/88/2000 z dnia 11 lutego 2000 r. w sprawie:
zmiany Statutu Gminy Sieraków.
§117. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Grzegorz Adamczak
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Za³¹cznik nr 1
d uchwa³y Nr VIII/54/2003
Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 1 lipca 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Sieraków
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr VIII/54/2003
Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 1 lipca 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Sieraków
WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY SIERAKÓW
Nazwa so³ectwa
Bucharzewo
Chalin
Chorzêpowo
Góra
Grobia
Izdebno
Jab³onowo
Kaczlin
K³osowice
Lutom
Lutomek

Miejscowoci wchodz¹ce w sk³ad so³ectwa
Bucharzewo
Bukowiec
Chalin
Chorzêpowo
Kobylarnia
Góra
Góra
Grobia
Izdebno
Izdebno
Jab³onowo
Kaczlin
Lesionki
K³osowice
Lutom
Lutomek
B³ota
Borowy M³yn
Czapliniec
Dêbowiec
Gospódka
Jeleniec
Jeziorno
Kuku³ka
Lichwin
Marianowo
P³awiska
£awica
£awica
Przemyl
rem
Tuchola
Tuchola

Marianowo

£awica
Przemyl
Tuchola

Rodzaj miejscowoci
Wie so³ecka
Przysió³ek
Wie so³ecka
Wie so³ecka
Wie
Wie so³ecka
Osada lena
Wie so³ecka
Wie so³ecka
Osada lena
Wie so³ecka
Wie so³ecka
Przysió³ek
Wie so³ecka
Wie so³ecka
Wie so³ecka
Podlenictwo
Leniczówka
Leniczówka, Podlenictwo i
Osada lena
Przysió³ek
Leniczówka
Osada lena
Osada lena
Leniczówka
Leniczówka i Osada lena
Wie so³ecka
Podlenictwo
Wie so³ecka
Leniczówka
Wie so³ecka
Przysió³ek
Wie so³ecka
Leniczówka

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr VIII/54/2003
Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 1 lipca 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Sieraków
WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
I. BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY SIERAKÓW
-

Sieraków, ul. Poznañska 16/17.

II. SZKO£A PODSTAWOWA im. mjr. HENRYKA SUCHARSKIEGO
-

Sieraków, ul. Poznañska 25.

III. SZKO£A PODSTAWOWA im. KORNELA MAKUSZYÑSKIEGO
-

Lutom.

IV.GIMNAZJUM
-

Sieraków, ul. Wroniecka 24.

V. SAMORZ¥DOWE PRZEDSZKOLE im. PRZYJACIÓ£ KSI¥¯KI
- Sieraków, ul. Przedszkolna 3.
VI.SIERAKOWSKI ORODEK KULTURY I SPORTU
-

Sieraków, ul. Poznañska 25.

VII. BIURO OBS£UGI PRZEDSZKOLA I SZKÓ£ SAMORZ¥DOWYCH
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Sieraków, ul. Poznañska 25.
ORODEK WYPOCZYNKU I REKREACJI
Sieraków, ul. Poznañska 28.

IX.ORODEK POMOCY SPO£ECZNEJ
-

Sieraków, ul. 8 Stycznia 38.
Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr VIII/54/2003
Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 1 lipca 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Sieraków
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2425
SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOCI KOMISJI BEZPIECZEÑSTWA I PORZ¥DKU W KROTOSZYNIE ZA ROK 2002
Jednym z zadañ wynikaj¹cych z ustawy o samorz¹dzie
powiatowym jest ochrona porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli. Jest to zadanie o charakterze ponadgminnym, a wiec takie które z ró¿nych powodów (finansowych, organizacyjnych. terytorialnych) nie mo¿e byæ realizowane przez gminê i wymaga podejmowania dzia³añ na poziomie przekraczaj¹cym obszar jednej gminy. Bezpieczeñstwo
mieszkañców powiatu wymaga prowadzenie wspólnej polityki przeciwdzia³ania zagro¿eniom, do czego niezbêdne jest
zmobilizowanie ca³ego potencja³u spo³ecznoci lokalnej i wielu
dotychczas chaotycznych dzia³añ w jeden, zorganizowany
nurt. A wiec nie tylko policja ma dbaæ o porz¹dek i bezpieczeñstwo ale musz¹ dbaæ o to tak¿e spo³ecznoci lokalne
i samorz¹dy. Te dzia³ania policji, dzia³ania samorz¹dów
i dzia³ania spo³ecznoci lokalnych musz¹ byæ ze sob¹ skoordynowane.
Maj¹c powy¿sze na uwadze w dniu 11 stycznia 2002 r.
zarz¹dzeniem Starosty Krotoszyñskiego z dnia 11 stycznia
2002 powo³ano Komisje Bezpieczeñstwa i Porz¹dku. W jej
sk³ad weszli:
1. Stanis³aw Ratajski Starosta Krotoszyñski - Przewodnicz¹cy
Komisji,
2. Jan Krysztofiak - radny powiatowy,
3. Józef Januszkiewicz - radny powiatowy,
4. Jacek Wybiega³a - Komendant Powiatowy PSP,
5. Antoni Jakubek - Prezes Agencji Ochrony Osób i Mienia,
6. Jan Waleñski - Burmistrz Miasta i Gminy Kobylin,
7. Andrzej Wajdlejt - zastêpca Komendanta Powiatowego
Policji,
8. Karol Budziñski - Naczelnik Sekcji Prewencji i Ruchu
Drogowego KP Policji,
9. Micha³ Oprysiak - Prokurator Rejonowy.
Obs³ugê administracyjno-biurow¹ Komisji prowadzi Wydzia³
Spraw Obywatelskich.
Komisja zosta³a powo³ana w celu realizacji zadañ starosty
w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi s³u¿bami, inspekcjami i stra¿ami oraz zadañ okrelonych w ustawach
w zakresie porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli.
W roku 2002 Komisja odby³a 4 posiedzenia, w trakcie których:
- skierowano wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwoci
w sprawie w³¹czenia gminy Kobylin do obszaru S¹du
Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Krotoszynie. Wniosek ten zosta³ rozpatrzony pozytywnie z dniem 1 stycznia
2003 r.
- dokonano oceny zagro¿eñ porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli na terenie powiatu krotoszyñskiego.
Ocenê przedstawili: Prokuratura Rejonowa, S¹d Rejonowy
i Komenda Powiatowa Policji. Z oceny tej wynika wniosek
i¿ od kilku lat nastêpuje sta³y wzrost przestêpczoci, szczególnie zwi¹zanej z przestêpstwami przeciwko mieniu.

Najbardziej dokuczliwe dla mieszkañców powiatu s¹ przestêpstwa drobne - kradzie¿e oraz przestêpczoæ nieletnich,
- wspólnie z Komend¹ Powiatow¹ Policji przeprowadzono
badania ankietowe dot. spo³ecznej oceny stanu bezpieczeñstwa i pracy policji. Jak wynika z ankiety wiêkszoæ
respondentów miejsce, w którym mieszka uwa¿a za raczej
bezpieczne i spokojne. Za zjawiska negatywne sprawiaj¹ce najwiêcej k³opotów ankietowani uznali: brawurow¹
jazdê samochodami i rowerami, chuligañstwo i wandalizm, a nastêpnie alkoholizm i zak³ócanie ciszy nocnej.
Jako przedsiêwziêcia wp³ywaj¹ce na poziom bezpieczeñstwa ankietowani wskazywali: instalacjê lepszego owietlenia ulic i parkingów oraz klatek schodowych a tak¿e
pe³niejsz¹ wspó³prace policji i spo³eczeñstwa w zakresie
zapobiegania przestêpczoci. Na temat oceny pracy policji
w wiêkszoci przypadków respondenci twierdz¹, ¿e nie
maj¹ na ten temat zdania lub oceniaj¹ j¹ jako dostateczn¹,
63% raczej ufa policji, ponad polowa ankietowanych (64%)
nie wie kto jest ich dzielnicowym, gdzie i kiedy urzêduje.
Ma³y odsetek zna programy profilaktyczne i inicjatywy,
które podejmowane s¹ przez Policjê w celu podnoszenia
bezpieczeñstwa obywateli,
- zwrócono siê do Burmistrzów Miast i Gmin z terenu
powiatu oraz do dyrektorów szkól ponadpodstawowych
z prob¹ o przedstawienie w³asnej oceny stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na podleg³ym terenie,
podejmowanych dzia³añ na rzecz poprawy bezpieczeñstwa oraz wyra¿enia chêci i okrelenia mo¿liwoci co do
przyst¹pienia do realizacji programu przeciwdzia³ania przestêpczoci i patologiom spo³ecznym. Burmistrzowie zaopiniowali pozytywnie mo¿liwoæ przyst¹pienia do realizacji programu. W szko³ach problematyka bezpieczeñstwa
postrzegana jest ró¿nie: czeæ szkó³ nie ustosunkowa³a siê
do tego problemu lub uwa¿a, ¿e na ich terenie nie ma
k³opotów zwi¹zanych z bezpieczeñstwem i patologiami.
W sposób kompleksowy problem ten realizuje dyrekcja
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Krotoszynie,
- na podstawie zebranych wy¿ej informacji postanowiono
opracowaæ za³o¿enia powiatowego programu przeciwdzia³ania przestêpczoci, patologii spo³ecznych oraz ochrony bezpieczeñstwa obywateli i porz¹dku publicznego.
Program ten pod nazw¹ Bezpieczny Powiat Krotoszyñski po przeanalizowaniu istniej¹cych programów prewencyjnych realizowanych przez Komendê Powiatow¹
Policji oraz po przyjêciu kierunków pracy i przyst¹pieniu
do programu prewencyjnego przez samorz¹dy gminne
i organizacje pozarz¹dowe zostanie wdro¿ony w roku
2003,
- komisja pozytywnie zaopiniowa³a projekt bud¿etu powiatu na 2003 r. w zakresie bezpieczeñstwa o porz¹dku
publicznego,
- komisja wysz³a z inicjatyw¹ uregulowania na terenie
powiatu problemu obrotu oraz u¿ywania materia³ów piro-
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technicznych poprzez uchwalenie przez Radê Powiatu
przepisów porz¹dkowych,
- komisja by³a wspó³organizatorem Dnia Otwartych Drzwi
Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. Imprezê przeprowadzono w dniu 22 czerwca 2002 roku, jej celem by³o
zapoznanie mieszkañców powiatu z warunkami i mo¿liwociami pracy policji, realizowanymi programami prewencyjnymi, prezentacja zabezpieczeñ mechanicznych i elektronicznych osób i mienia oraz umo¿liwienie zapoznania
siê z informacj¹ nt. zagro¿eñ i problemów zwi¹zanych
z uzale¿nieniami i patologiami spo³ecznymi. Z oferty skorzysta³o ok. 1000 mieszkañców powiatu,
- w celu propagowania szeroko rozumianego bezpieczeñstwa i przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym komisja
rozprowadzi³a:
=

broszury Jak uchroniæ dziecko od rodowiska narkotycznego
 1.000 szt.

=

wiate³ka odblaskowe na tornistry

=

dyskietki komputerowe z programem Bezpieczna Szko³a
- 60 szt.

=

ulotki propaguj¹ce zasady bezpieczeñstwa - 500 szt.

- 500 szt.

W 2002 r. na przedsiêwziêcia realizowane z inicjatywy
Komisji wydano 3.409.53 z³. rodki te zosta³y wydane na
nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia.
1. Druk ulotek propaguj¹cych zasady bezpieczeñstwa
639,35 z³
2. Udzia³ w organizacji Dnia otwartych drzwi

622,20 z³

3. Zakup broszury Jak uchroniæ dziecko od rodowiska
narkotycznego
995,10 z³
4. Wykonanie wiate³ek odblaskowych na tornistry1.030,90 z³
5. Materia³y biurowe

Przedstawione powy¿ej problemy jakimi zajmowa³a siê
w 2002 r. Komisja sta³y siê zaczynem wielu przedsiêwziêæ.
Wnioski z przeprowadzonej wspólnie z policj¹ ankiety na
temat bezpieczeñstwa i porz¹dku oraz oceny pracy policji
zosta³y wykorzystane w planowaniu pracy policji. Wraz
z rozpoczêciem roku szkolnego zwiêkszono iloæ patroli policyjnych wokó³ szkó³, nasilono kontrole miejsc gromadzenia
siê m³odzie¿y szkolnej w godzinach dopo³udniowych i wieczorowo-nocnych. Po³o¿ono równie¿ wiêkszy nacisk na prace
dzielnicowych w podleg³ych dzielnicach. Elementem przybli¿enia dzielnicowych s¹ cykliczne publikacje w prasie regionalnej sylwetek poszczególnych dzielnicowych.
Akceptacja za³o¿eñ programu Bezpieczny Powiat Krotoszyñski przez w³adze gminne naszego powiatu daje Komisji
mo¿liwoæ zaproszenia przedstawicieli samorz¹dów do prac
nad uszczegó³owieniem, z uwzglêdnieniem ju¿ realizowanych
inicjatyw, spójnego programu poprawy stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.
Sposób spostrzegania zagro¿eñ w rodowisku szkolnym sta³
siê impulsem do wyjcia Komendy Powiatowej Policji
z inicjatyw¹ wspó³pracy ze szko³ami podstawowymi i gimnazjami. Na dzieñ dzisiejszy podpisano 34 porozumienia
o wspó³pracy pomiêdzy szko³¹ a Komend¹ Powiatow¹ Policji.
Równie¿ za porednictwem policji przekazano do wszystkich
szkó³ dyskietkê z programem Bezpieczna Szko³a celem
wykorzystania w bie¿¹cej pracy wychowawczej.
Zdaj¹c sobie sprawê z problemu jakim jest w rodowisku
m³odzie¿y zagro¿enie narkomani¹, w celu uwiadomienia
skali zagro¿eñ i mo¿liwoci pomocy za porednictwem dyrekcji szkó³ przekazano rodzicom broszur Jak uchroniæ dziecko
od rodowiska narkotycznego.
G³ównym celem Komisji jest podjêcie szerokiego spektrum
dzia³añ zapobiegawczych. Potrzebne s¹ dzia³ania prewencyjne w myl zasady, i¿ lepiej zapobiegaæ przestêpstwom ni¿
karaæ za nie.

40,00 z³

6. Zakup dyskietek na program Bezpieczne Szko³a81,98 z³
Razem

Poz. 2425

3.409,53 z³

Starosta
() mgr Leszek Kulka
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2426
SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOCI KOMISJI BEZPIECZEÑSTWA I PORZ¥DKU MIASTA POZNANIA
ZA ROK 2002
Na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592) Prezydent Miasta Poznania, zarz¹dzeniem Nr 4/02
z dnia 31 stycznia 2002 r. powo³a³ Komisjê Bezpieczeñstwa
i Porz¹dku Publicznego dla Miasta Poznania, w nastêpuj¹cym
sk³adzie:
1. Przewodnicz¹cy:
-

Ryszard Grobelny - Prezydent Miasta Poznania

2. Cz³onkowie:
-

Pawe³ Wierzbiñski - radny Rady Miasta Poznania,

-

S³awomir Jezierski - radny Rady Miasta Poznania,

-

Piotr Zubielik - przewodnicz¹cy Porozumienia Osiedli
Samorz¹dowych Miasta Poznania,

-

Ryszard Urbañski - dyrektor Miejskiego Inspektoratu
Ochrony Cywilnej,

-

W³odzimierz Ka³ek - dyrektor Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie,

-

podinsp. Piotr Antoszewski - naczelnik Sekcji Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu,

-

podinsp. Marek Szwarc - zastêpca naczelnika Sekcji
Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

3. Osoby powo³ane z g³osem doradczym:
-

Zbigniew Hoffmann - pe³nomocnik Prezydenta Miasta
ds. programu Bezpieczne Miasto,

-

st. kpt. Witold Rewers - zastêpca Komendanta Miejskiego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu,

-

Alojzy £owicki - Komendant Stra¿y Miejskiej w Poznaniu.

4. Prokurator uczestnicz¹cy w pracach Komisji:
-

Hanna Chwilewska - zastêpca Prokuratora Okrêgowego w Poznaniu.

W planie pracy Komisji zaplanowano 6 posiedzeñ, z czego 2
ostatnie, zaplanowane na padziernik oraz listopad, nie odby³y siê. Sta³o siê tak w zwi¹zku z wyborami samorz¹dowymi
i id¹cymi w lad za tym zmianami personalnymi w sk³adzie
Komisji.

Na pierwszym, inauguracyjnym posiedzeniu Komisji w dniu
01.03.2002 r. wrêczono akty powo³ania dla cz³onków Komisji
oraz omówiono nastêpuj¹ce kwestie:
- przedstawiono zadania Komisji,
- przedstawiono obowi¹zuj¹ce ustawodawstwo, okrelaj¹ce warunki anga¿owania siê samorz¹du w dzia³alnoæ na
rzecz poprawy bezpieczeñstwa,
- dyskutowano nad problematyk¹ zwi¹zana z zapewnieniem bezpieczeñstwa mieszkañcom miasta Poznania.
Przedmiotem kolejnego posiedzenia Komisji, które odby³o siê
w dniu 13.05.2002 r. by³o:
- przedstawienie planu pracy Komisji na 2002 rok,
- analiza podstawowych zagro¿eñ w sferze bezpieczeñstwa
oraz porz¹dku publicznego dla miasta Poznania za rok
2001, zaprezentowana przez Komendanta Miejskiego
Policji, z-cê Komendanta Stra¿y Miejskiej, Komendanta
Miejskiego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
Na posiedzeniu Komisji w dn. 02.07.2002 r., które powiêcone
by³o kwestii bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y w okresie
wakacyjnym omówiono:
- zorganizowane formy wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y
na terenie miasta Poznania oraz warunki formalno-prawne, jakie powinny spe³niæ instytucje chc¹ce organizowaæ
wypoczynek,
- formy dzia³alnoci samorz¹du oraz s³u¿b i stra¿y zmierzaj¹ce do poprawy bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y podczas trwania wakacji.
Ostatnie posiedzenie Komisji odby³o siê w dniu 19.09.2002 r.
W pierwszej czêci przedstawiciele Policji, Stra¿y Miejskiej
i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej przedstawili analizê podstawowych zagro¿eñ bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego oraz
zagro¿eñ po¿arowych miasta Poznania za I pó³rocze 2002
roku.
W nastêpnej czêci posiedzenia Dyrektor Miejskiego Inspektoratu Ochrony Cywilnej przedstawi³ informacjê o stopniu
zaawansowania prac nad systemem ³¹cznoci wiat³owodowej dla s³u¿b ratowniczych i bezpieczeñstwa publicznego
Poznania oraz przedstawi³ sprawozdanie z prac nad systemem monitoringu wizyjnego miasta Poznania.
Uwagi i wnioski wypracowywane w trakcie posiedzeñ Komisji
by³y przyjmowane do bie¿¹cej realizacji, przez przedstawicieli
s³u¿b uczestnicz¹cych w pracach Komisji.
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2427
SPRAWOZDANIE STAROSTY TURECKIEGO Z DZIA£ALNOCI KOMISJI BEZPIECZEÑSTWA I PORZ¥DKU
W 2002 ROKU
Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku zosta³a powo³ana
Zarz¹dzeniem Starosty Tureckiego Nr 3/02 z dnia 24 stycznia
2002 r.
Na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 28 marca 2002 r.
cz³onkowie komisji zostali poinformowani o jej zadaniach
wynikaj¹cych z art. 38a ustawy o samorz¹dzie powiatowym
z dnia 5 czerwca 1998 r.
Komisja na bie¿¹co ocenia³a zagro¿enia porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa mieszkañców na terenie powiatu tureckiego wys³uchuj¹c sprawozdañ Komendanta Powiatowego
Policji oraz Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w tym zakresie. Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ nast¹pi³
wzrost wykrywalnoci pope³nionych przestêpstw w miejscach monitorowanych. Wobec powy¿szego cz³onkowie komisji podjêli dzia³ania w celu rozszerzenia monitoringu na
okolice dworca PKS oraz Zespo³u Szkó³ Zawodowych.
Maj¹c na uwadze zagro¿enia wynikaj¹ce ze sprawozdañ
Komendanta KPP, cz³onkowie komisji zaakceptowali przygotowan¹ przez niego strategie dzia³ania Policji w Turku na
2002 rok.

Na wniosek Pani Prokurator komisja zainteresowa³a siê prac¹
Pañstwowej Stra¿y Rybackiej, Pañstwowej Stra¿y £owieckiej,
Pañstwowej Stra¿y Lenej, Pañstwowej Inspekcji Pracy oraz
Pañstwowej Inspekcji Handlowej, jako administracji niezespolonej, prosz¹c o przekazanie informacji o ich dzia³alnoci
w roku 2001 i planach pracy na rok 2002 dotycz¹cych terenu
naszego powiatu.
Ponadto komisja wspiera³a policjê w realizacji programów:
Bezpieczne miasto, Bezpieczna wie, Bezpieczna szko³a, Bezpieczny ogród  dzia³ka, Wielkopolski s¹siedzki
program przeciwdzia³aniu przestêpczoci.
W celu poprawy bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego
w bud¿ecie powiatu na 2002 rok wydatki na Pañstwow¹ Stra¿
Po¿arn¹ i Komendê Powiatow¹ Policji zwiêkszono o 5%. Ze
rodków w³asnych dla KP PSP przeznaczono 9 tys. z³., a dla
KPP  49.200 z³, ponadto poza tymi kwotami na bezpieczeñstwo wydano 6 tys. z³.

Wicestarosta
() Piotr Schulz

2428
OG£OSZENIE STAROSTY POWIATU JAROCIÑSKIEGO
z dnia 15 lipca 2003 r.
w sprawie mo¿liwoci zg³oszenia kandydatów do Powiatowej Spo³ecznej Rady do Spraw Osób Niepe³nosprawnych
Na podstawie art. 44 c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, Nr 156,
poz. 1019, Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49 poz. 486,
Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48,
poz. 550, Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 125,
poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 100, poz. 1080, Nr 154, poz.
1792 i 1800 z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679
i 1683, Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79) oraz §9 ust.

1 Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz
trybu dzia³ania wojewódzkich i powiatowych spo³ecznych rad
do spraw osób niepe³nosprawnych (Dz.U. nr 62, poz. 560),
informujê o mo¿liwoci zg³aszania kandydatów do Powiatowej Spo³ecznej Rady do Spraw Osób Niepe³nosprawnych
w terminie 30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Starosta
() S³awomir W¹siewski
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