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833
UCHWA£A Nr II/7/2002 RADY GMINY CZARNKÓW
z dnia 28 listopada 2002 r.
w sprawie Statutu Gminy Czarnków
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78,
poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) Rada Gminy Czarnków uchwala Statut Gminy
Czarnków
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Uchwa³a okrela:
1) ustrój Gminy Czarnków,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek
pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych
jednostek w pracach rady gminy.
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
Czarnków, komisji Rady Gminy Czarnków,
4) tryb pracy Wójta Gminy Czarnków,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Czarnków,
6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta Gminy oraz korzystania z nich.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ gminê Czarnków,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Czarnków,
3) komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy
Czarnków,
4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Czarnków,
5) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Czarnków,
6) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Czarnków.

ROZDZIA£ II
Gmina
§3. 1. Gmina Czarnków jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji
¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹
gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe
cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe
organy.
§4. 1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie CzarnkowskoTrzcianeckim, w Województwie Wielkopolskim i obejmuje
obszar 347,78 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali
1:100.000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.
3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa, dzielnice i osiedla oraz - stosownie do potrzeb lub
tradycji - inne jednostki pomocnicze.
4. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych
Gminy.
§5. 1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy
jednostki organizacyjne.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§6. 1. Wizerunek herbu Gminy to w dolnej po³owie tarczy
herbowej na czerwonym tle centralnie po³o¿ona zwiniêta,
bia³a chusta u³o¿ona w ko³o, natomiast w górnej czêci na
¿ó³tym polu porodku umieszczony jest d¹b koloru soczystej
zieleni z piêcioma ¿o³êdziami pomiêdzy konarami, po dwa
z prawej i lewej strony oraz jednym na wierzcho³ku drzewa
zgodnie z opisem ujêtym w uchwale Nr XXXIV/310/98 z dnia
10 czerwca 1998 roku. Wzór herbu okrela za³¹cznik nr 2 do
Statutu.
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2. Zasady u¿ywania herbu Gminy oraz insygniów w³adz
okrela Rada w odrêbnej uchwale.
§7. Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Czarnków.
ROZDZIA£ III
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,

§11. 1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek
pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie Wójtowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§12. 1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej ma prawo uczestniczyæ w sesjach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu
wykonawczego jednostki pomocniczej.
3. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma
jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.
ROZDZIA£ IV

2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki
pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami,
których tryb okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien w miarê mo¿liwoci - uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê
odpowiednio ust. 1.
§9. Uchwa³y, o jakich mowa w §8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:

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 Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y
Rady.
2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady,
której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§15. Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:

1) obszar,

1) Przewodnicz¹cy,

2) granice,

2) I i II Wiceprzewodnicz¹cy,

3) siedzibê w³adz,

3) Komisja Rewizyjna,

4) nazwê jednostki pomocniczej.

4) komisje sta³e, wymienione w Statucie,

§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 okrelonych w statucie jednostek
pomocniczych.
3. Rada uchwala corocznie za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej, okrelaj¹cy wydatki jednostek pomocniczych w uk³adzie okrelonym Uchwa³¹ Rady Gminy Czarnków w sprawie
procedury uchwalenia bud¿etu.
4. Jednostki pomocnicze, decyduj¹c o przeznaczeniu rodków, o których mowa w ust. 2, obowi¹zane s¹ do przestrzegania podzia³u wynikaj¹cego z za³¹cznika do bud¿etu Gminy
oraz przepisów ustawy o finansach i zamówieniach publicznych.
5. Jednostki pomocnicze mog¹ podejmowaæ decyzje
o wydatkowaniu rodków bud¿etowych zgodnie z planem
finansowym.
6. Decyzje, o jakich mowa w ust. 2-5, s¹ wi¹¿¹ce dla osób
sk³adaj¹cych owiadczenia woli w zakresie zarz¹du mieniem
Gminy.

5) dorane komisje do okrelonych zadañ.
§16. 1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Bud¿etu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony rodowiska
i Rolnictwa,
3) Spo³eczn¹,
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej dwóch komisji
sta³ych.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane
komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich
sk³ad i zakres dzia³ania.
§17. 1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady
i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
§18. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji
obejmuj¹:
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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.
§19. Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci w³aciwy Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:

1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje - zawieraj¹ce samozobowi¹zanie 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,
5) opinie - zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.

1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) sprawuje policjê sesyjn¹,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami
uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do
wykonywania przez radnych ich mandatu.
§20. W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub jednego z Wiceprzewodnicz¹cych Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko
§21. Do obowi¹zków I Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y
wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut
dla Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku
Przewodnicz¹cego.
§22. Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania
wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy.
§23. W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach
Przewodnicz¹cego oraz I Wiceprzewodnicz¹cego Rady, do
kolejnego Wiceprzewodnicz¹cego §21 stosuje siê odpowiednio.

3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania
inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§27. 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
§28. 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.

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

3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia - jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.

2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1
dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni przed
terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych lub w inny
skuteczny sposób.

§25. Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik
Urzêdu Gminy, zatrudniony na stanowisku ds. obs³ugi Rady.
ROZDZIA£ V
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§26. 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:

5. 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.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa
w ust. 4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji
i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie
sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku
obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem
o zmianê porz¹dku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie
obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci
w sposób zwyczajowo przyjêty.
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8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie obejmuj¹ dnia odbywania sesji.
§29. 1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹ - z g³osem doradczym Wójt, Zastêpca Wójta oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
3. Przebieg sesji
§30. Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu
sesji.
§31. Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje
wyznaczone dla niej miejsca.
§32. Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie
w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§33. 1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu
obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 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.
§34. 1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach
ustalanych w planie pracy rady lub w terminach okrelonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w §27 ust. 4.
§35. 1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci
co najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady
spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada nie mo¿e
wówczas podejmowaæ uchwa³.
§36. 1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci okrelone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodnicz¹cych Rady,
upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego.

3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e powo³aæ sporód radnych Sekretarza obrad i powierzyæ mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków,
obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie
quorum oraz wykonywanie innych czynnoci o podobnym
charakterze.
§37. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram ... sesjê Rady
Gminy Czarnków.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§38. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§39. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.
§40. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w §39 pkt 3 sk³ada
Wójt lub jego zastêpca.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§41.1. 1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce
Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie
pisemnej, w terminie 21 dni - na rêce Przewodnicz¹cego Rady
i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub w³aciwe
rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Wójta.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny
interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
8. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej sesji
Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§42. 1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
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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. Paragraf 41 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§43. 1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug
ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci
zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ
g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§44. 1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a w
szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ mówcê
do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d
uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje
radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o
skutku mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego
faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci,
które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§45. Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na
pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym
Radê.
§46. 1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci
dotycz¹cych:
- stwierdzenia quorum,
- zmiany porz¹dku obrad,
- ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
- zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
- zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
- zarz¹dzenia przerwy,
- odes³ania projektu ustawy do komisji,
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- 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.
§47. 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.
§48. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy
Rady zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a jeli
zaistnieje taka koniecznoæ - przygotowania poprawek
w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ
radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§49. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam ... sesjê
Rady Gminy Czarnków.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§50. 1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej, ni¿
na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§51. 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.
§52. 1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez
Wójta w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza
z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji mo¿na nagrywaæ na tamê magnetofonow¹, któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia uchwa³y
o jakiej mowa w §39 pkt 1.
§53. 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,

§58. 1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych oraz Wójt, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:

4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,

1) tytu³ uchwa³y,

5) ustalony porz¹dek obrad,

2) podstawê prawn¹,

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

3) postanowienia merytoryczne,

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.
§54. 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 i przes³uchaniu tamy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji,
o ile by³o dokonane.
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.
§55. 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 protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które
s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych
wynikaj¹cych.
§56. 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.
4. Uchwa³y
§57. 1. Uchwa³y, o jakich mowa w §26 ust. 1, a tak¿e
deklaracje, owiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w §26
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.

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 zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê
podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach finansowych jej
realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci
z prawem przez radcê prawnego lub adwokata.
§59. 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.
§60. 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.
§61. 1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady,
o ile ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§62. 1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
5. Procedura g³osowania
§63. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§64. 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.
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3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§65. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, 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.
§66. 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.
§67. 1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie
uchwa³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek
o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich
kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy
obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie
lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê
pod g³osowanie.
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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.
§68. 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.
§69. 1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura,
która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za
wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od
liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
6. Komisje Rady
§70. 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.
§71. 1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie
pracy stosownych zmian.
§72. 1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.

4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okrelon¹
w §67 ust. 2.

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.

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

3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
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4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady
mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie
sprawozdania
§73. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków
danej komisji.
§74.
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1. 1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.

2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§75. 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.
§76. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu komisji.
7. Radni
§77. 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 wyjanienie Przewodnicz¹cemu Rady lub
przewodnicz¹cemu komisji.
§78. 1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni
odbywaæ nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
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.
§79. 1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez
radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy
Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada
podejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia
wyjanieñ, chyba, ¿e nie oka¿e siê to mo¿liwe.
§80. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada mo¿e
powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie wyjanieñ.

§81. 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.
8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹du
terytorialnego
§82. 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.
§83. 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.
ROZDZIA£ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§84. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków
w liczbie 3.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej.
§85. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego
zadania wykonuje jego Zastêpca.
§86. 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.
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4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady - w terminie
3 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci tej decyzji.
2. Zasady kontroli
§87. 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.

Poz. 833

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.
§93. 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

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na
zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwa³ach Rady.

§94. 1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu
Komisji Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej z dwóch cz³onków Komisji.

§89. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce
rodzaje kontroli:

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

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.
§90. 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.
§91. Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
45 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca d³u¿ej ni¿ 10 dni roboczych.
§92. 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.

3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ by æ przeprowadzane przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole (z zastrze¿eniem ust. 6) przeprowadzane s¹
na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez
Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 4 oraz
dowody osobiste.
6. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, ka¿dy z cz³onków Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli problemowej bez wczeniejszej uchwa³y Komisji Rewizyjnej oraz
upowa¿nienia, o którym mowa w ust. 5. Za przypadki nie
cierpi¹ce zw³oki uwa¿a siê w szczególnoci sytuacje, w których cz³onek Komisji Rewizyjnej powemie uzasadnione
podejrzenie pope³nienia przestêpstwa lub gdy zachodz¹
przes³anki pozwalaj¹ce przypuszczaæ, i¿ niezw³oczne przeprowadzenie kontroli pozwoli unikn¹æ niebezpieczeñstwa dla
zdrowia lub ¿ycia ludzkiego lub te¿ zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym
7. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust. 6, kontroluj¹cy jest obowi¹zany zwróciæ siê w najkrótszym mo¿liwym terminie  do Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej, o wyra¿enie zgody na ich kontynuowanie.
8. W przypadku niezwrócenia siê o wyra¿enie zgody, lub
te¿ odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa w ust. 7,
kontroluj¹cy niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c
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notatkê z podjêtych dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt
Komisji Rewizyjnej.
§95. 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.
§96. 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.
§97. Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê
mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
4. Protoko³y kontroli
§98. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli - w terminie 3 dni od daty jej zakoñczenia - protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu
objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci
wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte
w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski
oraz propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci
stwierdzonych w wyniku kontroli.

§99. 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.
§100. 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.
§101. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania
protoko³u - otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy
Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§102. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 grudnia 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.
§103. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie
do dnia 30 stycznia ka¿dego roku - roczne sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2.

Sprawozdanie powinno zawieraæ:

1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty
wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych
kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
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.
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6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§104. 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:

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.
§109. 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.

1) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:

ROZDZIA£ VII

2) nie mniej ni¿ 50% radnych,

Zasady dzia³ania klubów radnych

3) nie mniej ni¿ 50% cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej
w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§105. Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§106. Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§107. 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.
§108. 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.

§110. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów przez siebie przyjêtych.
§111. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udzia³u przez co najmniej 5 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3.

W zg³oszeniu podaje siê:

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

Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.

§113. 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.
3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu uchwa³¹ Rady, gdy liczba ich cz³onków spadnie poni¿ej 5.
§114. Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów,
wybierani przez cz³onków klubu.
§115. 1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze
Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu
Rady.
4.

Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.

§116. 1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania
Rady.
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2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§117. Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt
obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki
w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
ROZDZIA£ IX
Tryb pracy Wójta
§118. Wójt wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa - nale¿y do niego,
4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym Statutem.
§119. Wójt uczestniczy w sesjach Rady
§120. Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Wójta na ich
posiedzenie.
§121. Zastêpca Wójta przejmuje wykonywanie zadañ
i kompetencji okrelonych w §118-§120 w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Wójta.

3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹
równie¿ dostêpne w powszechnie dostêpnych zbiorach
danych.
§125. Realizacja uprawnieñ okrelonych w §122 i 123
mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie
pracownika Urzêdu Gminy.
§126. Uprawnienia okrelone w §122 i 123 nie znajduj¹
zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia - na podstawie ustaw - jawnoci.
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione
tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿
art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
ROZDZIA£ XI
Pracownicy samorz¹dowi
§127. W Urzêdzie Gminy mianuje siê pracowników
zatrudnionych na nastêpuj¹cych stanowiskach:
- Kierowników referatów.
ROZDZIA£ XII

ROZDZIA£ X
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Wójta.
§122. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone
w ustawach.
§123. Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa oraz Statutem.
§124. 1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia pracownik Urzêdu Gminy zatrudniony na stanowisku do spraw obs³ugi Rady Gminy, w dniach pracy Urzêdu
Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu
udostêpniane s¹ przez uprawnionych merytorycznych pracowników, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

Postanowienia koñcowe
§128. Traci moc uchwa³a Nr XVII/124/96 Rady Gminy
Czarnków z dnia 15 lutego 1996 roku Statut Gminy Czarnków,
uchwa³a Nr XXVI/234/97 Rady Gminy z dnia 12 czerwca 1997
roku, uchwa³a Nr II/6/98 Rady Gminy z dnia 18 listopada 1998
roku, uchwa³a Nr VI/61/99 Rady Gminy z dnia 24 marca 1999
roku, uchwa³a Nr XXVII/260/01 Rady Gminy z dnia 29 sierpnia
2001 roku, uchwa³a Nr XXVIII/272/01 Rady Gminy z dnia 26
padziernika 2001 roku.
§129. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Czarnków
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() Henryk Mietlicki

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr II/7/2002
Rady Gminy Czarnków
z dnia 28 listopada 2002 roku
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UCHWA£A Nr 17/III/02 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia zasad wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata
Na podstawie art. 18 pkt 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Wieleniu uchwala, co
nastêpuje:
§1. 1. Uchwa³a okrela zasady wydzier¿awiania lub
wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata nieruchomoci
stanowi¹cych gminny zasób nieruchomoci.
2. Uchwa³a nie dotyczy zasad wynajmowania lokali
wchodz¹cych w sk³ad gminnego zasobu mieszkaniowego.
§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (tekst
jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.);
2) nieruchomoci gruntowej - nale¿y przez to rozumieæ grunty wraz z czêciami sk³adowymi, z wy³¹czeniem budynków
i lokali, je¿eli na mocy przepisów szczególnych stanowi¹
odrêbny od gruntu przedmiot w³asnoci.
§3. Gminnym zasobem nieruchomoci gospodaruje
Burmistrz Wielenia w oparciu o ustawê i zasady okrelone
niniejsz¹ Uchwa³¹, o ile ustawy szczegó³owe nie stanowi¹
inaczej.
§4. Burmistrz Wielenia wynajmuje lub wydzier¿awi¹ na
okres d³u¿szy ni¿ 3 lata nieruchomoci gruntowe, niezabudowane lub ich czêci, je¿eli miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i inne nie przewiduj¹ zmiany ich dotychczasowej funkcji lub, gdy cele okrelone w planie nie bêd¹
realizowane w okresie krótszym ni¿ 3 lata.

§5. 1. Ustalenie najemcy (dzier¿awcy) nastêpuje w drodze przetargu.
2. Nieruchomoci gruntowe mog¹ byæ wydzier¿awiane
lub wynajmowane w trybie bezprzetargowym w przypadku:
a) bezskutecznoci dwukrotnie og³oszonego przetargu,
b) wykorzystania terenu na cele rolnicze lub przydomowe
ogródki,
c) dotychczasowym najemcom (dzier¿awcom).
3. Uprawnienie do najmu (dzier¿awy) w trybie negocjacji
nie przys³uguje najemcy (dzier¿awcy), który bezporednio
przed przetargiem wypowiedzia³ najem (dzier¿awê) albo,
z którym najem (dzier¿awê) rozwi¹zano bez wypowiedzenia
z jego winy.
§6. Czynsz za najem i dzier¿awê ustala Burmistrz Wielenia
bior¹c pod uwagê charakter prowadzonej dzia³alnoci.
§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Wielenia.
§8. Traci moc uchwa³a Nr 368/XXXVII/98 z dnia 25 lutego
1998 r. w sprawie okrelenia zasad zbywania, nabywania
i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych, ich wydzier¿awiania
lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, oraz zasad sprzeda¿y
lokali mieszkalnych i u¿ytkowych na terenie Gminy Wieleñ
(tekst jednolity Uchwa³a Nr 77/VIII/99 Rady Miejskiej
w Wieleniu z dnia 30 czerwca 1999 r.)
§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() mgr in¿. Jan Palacz
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UCHWA£A Nr 18/III/02 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie zwolnienia osób bezrobotnych z op³aty od wniosku o wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 88 a ust. 4 ustawy z dnia
19 listopada 1999 roku - Prawo dzia³alnoci gospodarczej
(Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) Rada Miejska w Wieleniu
uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Zwalnia siê z op³aty od wniosku o wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej osoby, które bezporednio przed
z³o¿eniem wniosku, by³y zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Czarnkowie Filia
w Wieleniu.

2. Zwolnienie z op³aty od wniosku o wpis obowi¹zuje do
dnia 31 grudnia 2003 r.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Wielenia.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy Rady
() mgr in¿. Jan Palacz
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UCHWA£A Nr 19/III/02 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelnoci, do których nie stosuje siê przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
oraz udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci przez Gminê Wieleñ i gminne jednostki organizacyjne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. Nr
142 poz. 1591 ze zm.) i art. 34 a ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze
zm.) Rada Miejska w Wieleniu uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwa³a okrela szczegó³owe zasady umarzania, odraczania terminu zap³aty oraz rozk³adania na raty wierzytelnoci przez Gminê i gminne jednostki organizacyjne z tytu³u
nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów
ustawy Ordynacja podatkowa, zwanych dalej wierzytelnociami, wobec osób fizycznych, osób prawnych, a tak¿e
jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci
prawnej, zwanych dalej d³u¿nikami.
§2. 1. Wierzytelnoæ mo¿e zostaæ umorzona w ca³oci lub
w czêci, je¿eli:
1) wierzytelnoci nie ci¹gniêto w toku postêpowania likwidacyjnego lub upad³ociowego, a postêpowanie zosta³o
zakoñczone;
2) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c spadkobierców;

3) ci¹gniêcie wierzytelnoci zagra¿a wa¿nym interesom d³u¿nika, w szczególnoci jego egzystencji;
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu
egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów
egzekucyjnych lub postêpowanie egzekucyjne sta³o siê
nieskuteczne.
2. Przy umarzaniu wierzytelnoci, w przypadku okrelonym w ust. 1 pkt 3 wymagany jest wniosek d³u¿nika,
a w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, umorzenie
mo¿e nast¹piæ tak¿e z urzêdu.
§3. 1. Do umarzania wierzytelnoci uprawniony jest:
1) kierownik gminnej jednostki organizacyjnej wobec jej
wierzytelnoci - je¿eli wartoæ wierzytelnoci nie przekracza kwoty dwukrotnego najni¿szego miesiêcznego wynagrodzenia za pracê pracowników, og³aszanego przez
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, z miesi¹ca grudnia
w roku poprzedzaj¹cym podjêcie decyzji o umorzeniu;
2) Burmistrz Wielenia wobec wierzytelnoci gminnych jednostek organizacyjnych - je¿eli wartoæ wierzytelnoci jest
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wy¿sza ni¿ dwukrotnoæ wynagrodzenia, o którym mowa
w punkcie l i nie przekracza piêciokrotnoci tej kwoty;
3) Burmistrz Wielenia, wobec wierzytelnoci nie stanowi¹cych wierzytelnoci gminnych jednostek organizacyjnych
- je¿eli wierzytelnoæ nie przekracza piêciokrotnoci wynagrodzenia, o których mowa w pkt 1;
4) Rada Miejska w Wieleniu wobec wszystkich wierzytelnoci - je¿eli wartoæ wierzytelnoci jest wy¿sza ni¿ piêciokrotnoæ wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 1, na
wniosek Burmistrza Wielenia.
2. Przez wartoæ wierzytelnoci, o których mowa w ust.
1, rozumie siê nale¿noæ g³ówn¹, odsetki oraz inne nale¿noci
uboczne.
§4. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi Burmistrz Wielenia albo kierownik
gminnej jednostki organizacyjnej na wniosek d³u¿nika, mo¿e
odroczyæ termin zap³aty ca³oci lub czêci wierzytelnoci albo
roz³o¿yæ p³atnoæ na raty, bior¹c pod uwagê mo¿liwoci
p³atnicze d³u¿nika.
§5. Umarzanie wierzytelnoci oraz udzielanie ulg, o których mowa w §4 nastêpuje przez:
1) Burmistrza Wielenia i kierownika gminnej jednostki organizacyjnej - w drodze decyzji, która nie jest decyzj¹
w rozumieniu Kodeksu Postêpowania Administracyjnego;

§6. 1. Burmistrz Wielenia przedstawia sprawozdanie zbiorcze dotycz¹ce zakresu umorzonych wierzytelnoci oraz udzielonych ulg i odroczeñ Radzie Miejskiej w Wieleniu.
2. Sprawozdanie, o których mowa w ust. 1, sk³ada siê
wed³ug stanu na dzieñ 30 czerwca oraz 31 grudnia ka¿dego
roku kalendarzowego - w terminie jednego miesi¹ca od
zakoñczenia okresów sprawozdawczych.
3. Podstaw¹ sporz¹dzenia sprawozdania zbiorczego,
okrelonego w ust. 1, bêd¹ comiesiêczne sprawozdania
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych sk³adane
Burmistrzowi Wielenia do dnia 10 nastêpnego miesi¹ca.
4.

Wzór sprawozdañ okrela za³¹cznik do uchwa³y.

§7. Traci moc uchwa³a Nr 171/XVIII/2000 Rady Miejskiej
w Wieleniu z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie zasad i trybu
umarzania wierzytelnoci, do których nie stosuje siê przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych
ulg w sp³acaniu tych nale¿noci przez gminê i inne jednostki
organizacyjne.
§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Wielenia.
§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

2) Radê Miejsk¹ w Wieleniu - w drodze uchwa³y.

Przewodnicz¹cy Rady
() mgr in¿. Jan Palacz

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 19/III/02
Rady Miejskiej w Wieleniu
z dnia 6 grudnia 2002 r.

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEÑ WIERZYTELNOCI GMINNYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH ORAZ UDZIELONYCH ULG I ODROCZEÑ
Lp.

Wyszczególnienie

1
1.

2
Umorzenie
Odroczenie bez
roz³o¿enia na raty
Odroczenie z roz³o¿eniem
na raty
Roz³o¿enie na raty

2.
3.
4.

Liczba d³u¿ników
3

Kwota
wierzytelnoci
4

Kwota umorzenia

Liczba rat

5

6
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UCHWA£A Nr II/13/2002 RADY MIEJSKIEJ W UJCIU
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie Statutu Gminy i Miasta Ujcie
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78,
poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984) Rada Miejska uchwala co nastêpuje:
STATUT GMINY I MIASTA UJCIE
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne.
§1. Uchwa³a okrela:

gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe
cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe
organy.
§4. 1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Pilskim, w Województwie Wielkopolskim i obejmuje obszar 125,6 km2.
2. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa.
3. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych
Gminy.
§5. 1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy
jednostki organizacyjne.

1) ustrój Gminy i Miasta Ujcie,

2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek
pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych
jednostek w pracach Rady Miejskiej,

§6. 1. Herbem Gminy jest g³owa jelenia w kolorze czerwonym na bia³ym tle. Wzór herbu okrela za³¹cznik nr 1 do
niniejszego Statutu.

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

2. Barwy Gminy okrela jej flaga, koloru b³êkitno - bia³o
- zielonego, z herbem Gminy na bia³ym tle. Wzór flagi okrela
za³¹cznik nr 2 do Statutu.

4) tryb pracy Burmistrza Gminy i Miasta Ujcie,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej
w Ujciu,
6) zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza oraz korzystanie z nich.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê i Miasto Ujcie,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w Ujciu,
3) Komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Miejskiej
w Ujciu,
4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Ujciu,
5) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Ujcia,
6) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy i Miasta
Ujcie.
ROZDZIA£ II
Gmina
§3. 1. Gmina Ujcie jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia
publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹

3. Zasady u¿ywania herbu i barw Gminy oraz insygniów
w³adz okrela Rada w odrêbnej uchwale.
§7. Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Ujcie.
ROZDZIA£ III
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 okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Burmistrz
w uzgodnieniu z inicjatorem 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.
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§9. Uchwa³y, o jakich mowa w §8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) obszar,

2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem
sporód radnych obecnych na sesji.

2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.
§10. Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
§11. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§12. 1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej ma obowi¹zek uczestniczyæ w sesjach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu
wykonawczego jednostki pomocniczej.
3. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³o na sesjach, nie ma
jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.
ROZDZIA£ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady.
§13. 1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym
w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.

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 w³aciwy Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) kieruje obs³ug¹ kancelaryjna posiedzeñ Rady,
4) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami
uchwa³,
5) podpisuje uchwa³y Rady,
6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do
wykonywania przez radnych ich mandatu.
§19. W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub jednego z Wiceprzewodnicz¹cych Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§20. 1. Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania
wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy
2. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego i niewyznaczenia Wiceprzewodnicz¹cego zadania Przewodnicz¹cego
wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.

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

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

2. Burmistrz i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrola Rady,
której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.

2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1
dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.

§15. Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) Dwaj Wiceprzewodnicz¹cy,

§22. Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik
Urzêdu Miejskiego zatrudniony na stanowisku ds. obs³ugi
Rady.

3) Komisja Rewizyjna,

ROZDZIA£ V

4) Komisje sta³e i dorane.

Tryb pracy Rady

§16. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 1 komisji sta³ej.
2. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane
komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich
sk³ad i zakres dzia³ania.
§17. 1. Zadaniem Przewodnicz¹cego Rady jest wy³¹cznie
organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo
wybranej rady,

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,
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3) owiadczenia - zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej
sprawie,

3. Przebieg sesji.

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

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

5) opinie - zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.

§28. Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje
wyznaczone dla niej miejsca.

3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zg³aszania
inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§24. Rada odbywa sesje z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do
wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.
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. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia - jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni przed
terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych lub w inny
skuteczny sposób.
5. 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.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa
w ust. 4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji
i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie
sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku
obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie
obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci
w sposób zwyczajowo w przyjêty.
8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie obejmuj¹ dnia odbywania sesji.
§26. 1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Burmistrza ustala listê osób zaproszonych na
sesjê.
2. W sesjach Rady tak¿e uczestnicz¹ Burmistrz oraz
Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.

§29. Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie
w przypadkach przewidzianych ustawowo.
§30. 1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwanie 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 protokole.
§31. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach okrelonych
przez Przewodnicz¹cego.
§32. 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 polowy sk³adu, jednak¿e Rada nie mo¿e
wówczas podejmowaæ uchwa³.
§33. 1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy Rady lub upowa¿niony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci okrelone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodnicz¹cych Rady,
upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego.
3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e powo³aæ sporód radnych Sekretarza obrad i powierzyæ mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków,
obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie
quorum oraz wykonywanie innych czynnoci o podobnym
charakterze.
§34. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y Otwieram ... sesjê Rady
Miejskiej w Ujciu.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§35. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§36. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
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1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie z dzia³alnoci Burmistrza w okresie miêdzy
sesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) wolne wnioski i informacje.
§37. 1. Sprawozdanie, o jakim mowa w §36 pkt 2 sk³ada
Burmistrz lub wyznaczony przez niego zastêpca.
2. Sprawozdanie komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§38. 1. Interpelacje i zapytania 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 z tego pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce
Przewodnicz¹cego Rady. Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie
pisemnej, w terminie 21 dni na rêce Przewodnicz¹cego Rady
i radnego sk³adaj¹cego interpelacje.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Burmistrz lub
w³aciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez
Burmistrza.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny
interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
§39. 1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 21
dni. Paragraf 38 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§40. 1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug
ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci
zg³oszeñ, w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ
g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie
zaproszonej nie bêd¹cej radnym.
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§41. 1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi
dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d
uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje
radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnosi skutku
mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu
w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym uczestnikom obrad, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek obrad
b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§42. Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje do protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na
pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym
Radê.
§43. 1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci
dotycz¹cych:
1) Stwierdzenia quorum,
2) Zmiany porz¹dku obrad,
3) Ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
4) Zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
5) Zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
6) Zarz¹dzenia przerwy,
7) Odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
8) Przeliczenia g³osów,
9) Przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczenia jednego g³osu za i jednego g³osu
przeciwko wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod g³osowanie.
§44. 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.
§45. 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 - przygotowanie
poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 45

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.
§46. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam ... sesjê
Rady Miejskiej w Ujciu.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
cia.
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§47. 1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjê-

2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w uzasadnionych przypadkach w drodze odrêbnej uchwa³y.
§48. Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w który
sesja siê odbywa.
§49. 1. Pracownik Urzêdu Miejskiego, wyznaczony przez
Burmistrza w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia uchwa³y o jakiej
mowa w §36 pkt 1.
§50. 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,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ albo
ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia
pisemnych wyst¹pieñ,
8) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów
za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê oraz g³osów niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do
treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.
§51. 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 uchwale o przyjêciu protoko³u
z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa
w ust. 2.
§52. 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 Burmistrzowi
najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protoko³u sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które
zobowi¹zane s¹ do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych
wynikaj¹cych.
§53. 1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ,
wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Miejskiego w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Uchwa³y.
§54. 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.
§55. 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 finansowania 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 zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê
podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach finansowych jej
realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane, co do ich zgodnoci
z prawem przez radcê prawnego.
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§56. 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.
§57. 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.
§58. 1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady,
o ile ustawy nie stanow¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§59. 1. Burmistrz ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
5. Procedura g³osowania.
§60. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§61. 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 lista radnych
obecnych na sesji nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ Sekretarza. Obrad.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
62. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart,
ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo
Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania, 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.
§63. 1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
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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.
§64. 1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie
uchwa³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek
o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich
kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci. Przewodnicz¹cy
obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie
lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê
pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okrelon¹
w §64 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.
§65. 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.
*§66.1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oraz
g³osowanie wiêkszoci¹ 2/3 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.
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2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura,
która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za
wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od
liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
6. Komisje Rady
§67. 1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych i zakres ¿¹dañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
§68. 1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie
pracy stosownych zmian.
§69. 1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólnie posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych,
nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê Komisji Rady
mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie
sprawozdania.
§70. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez Radê.
§71. 1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§72. 1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych, co najmniej raz
do roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji zespo³ów powo³anych przez Radê.
§73. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowani
u jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
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7. Radni
§74. 1. Radni potwierdzaj¹ swoja obecnoæ na sesjach
i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoja nieobecnoæ,
sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienia na rêce Przewodnicz¹cego rady lub przewodnicz¹cego komisji.
§75. 1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni
odbywaæ nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
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 Miejskiego w sprawach
dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
*§76.1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez
radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy
Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w ust 1 Rada
podejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia
wyjanieñ, chyba, ¿e nie oka¿e siê to mo¿liwe.
§77. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada mo¿e
powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego zbadania
okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie wyjanieñ.
§78. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich
funkcji radnego.
8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹du
terytorialnego.
§79. 1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§80. 1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba, ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej. 2.
Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany wspólnym
regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.
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ROZDZIA£ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej.
§81. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz cz³onka.
2. Przewodnicz¹cego i Zastêpcê Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
§82. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania. Jego
zadania wykonuje Zastêpca.
§83. 1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje
pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady - w terminie
7 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci tej decyzji.
2. Zasady kontroli
§84. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek
pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
1) Legalnoci,
2) Gospodarnoci,
3) Rzetelnoci,
4) Celowoci.
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie
bud¿etu Gminy.
§85. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych
w uchwa³ach Rady.
§86. 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,
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3) sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki
poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku postêpowania danego podmiotu.
§87. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia
kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim mowa
w ust. 1.
§88. Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
14 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca d³u¿ej ni¿ 7 dni roboczych.
§89. 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 odtopienie 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.
§90. 1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu
faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej
dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych w §84 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów
zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystywane wszystko, co
nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystywane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin,
zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli.
§91. 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 (z zastrze¿eniem ust. 6) przeprowadzane s¹
na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego Przez przewodnicz¹cego Komisji rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowa-
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ny podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 4 oraz
dowody osobiste.
6. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, ka¿dy
z cz³onków Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli
problemowej bez wczeniejszej uchwa³y Rady oraz upowa¿nienia o którym mowa w ust. 5. Za przypadki nie cierpi¹ce
zw³oki uwa¿a siê w szczególnoci sytuacje, w których cz³onek
Komisji Rewizyjnej powemie uzasadnione podejrzenie
pope³nienia przestêpstwa lub gdy zachodz¹ przes³anki pozwalaj¹ce przypuszczaæ, i¿ niezw³oczne przeprowadzenie kontroli
pozwoli unikn¹æ niebezpieczeñstwa dla zdrowia lub ¿ycia
ludzkiego lub tez zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.
7. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust. 6, kontroluj¹cy jest obowi¹zany zwróciæ siê w najkrótszym mo¿liwym terminie - do Przewodnicz¹cego
Rady, o wyra¿enie zgody na ich kontynuowanie.
8. W przypadku niezwrócenia siê o wyra¿enie zgody, lub
tez odmowy wyra¿enia zgody której mowa w ust. 7, kontroluj¹cy niezw³ocznie przerywa kontrole, sporz¹dzaj¹c notatkê
z podjêtych dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt Komisji
Rewizyjnej.
§92. 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 Burmistrza, kontroluj¹cy zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§93. 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.
§94. Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

4. Protoko³y kontroli
§95. 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) datê 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.
§96. 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 j ej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§97. 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.
§98. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u - otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy
Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

§99. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia 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.
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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.
§100.1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie do
dnia 30 stycznia ka¿dego roku - roczne sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2.
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Sprawozdanie powinno zawieraæ:

1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w trakcie kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisje Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty
wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych
kontroli.
5) Ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
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.
§101. 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:

§103. Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia
Burmistrz.
§104. 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.
§105. 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.
§106. Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
Regionalna Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
inne organy kontroli.

1) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ na pisemny wniosek:
ROZDZIA£ VII

2) Nie mniej ni¿ 7 radnych,
3) Nie mniej ni¿ 1 cz³onek Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej
w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dziæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§102. Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj ¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.

Zasady dzia³ania klubów radnych
§107. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów przez siebie przyjêtych.
§108. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udzia³u przez co najmniej 5 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3.

W zg³oszeniu podaje siê:

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

Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.

§110. 1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw
kadencji 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.
3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu, gdy liczba ich cz³onków
spadnie poni¿ej 5.
§111. Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów,
wybierani przez cz³onków klubu.
§112. 1. Kluby mog¹ uchwalaæ regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze
Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu
Rady.
4.
nów.
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Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulami-

§113. 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.
§114. Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Burmistrz
obowi¹zany jest zapewniæ organizacyjne warunki w zakresie
niezbêdnym do funkcjonowania.
ROZDZIA£ IX
Tryb pracy Burmistrza.
§115. Burmistrz wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa - nale¿y do niego,

ROZDZIA£ X
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza.
§119. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone
w ustawach.
§120. Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa oraz Statutem.
§121. 1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê w Biurze Rady, w dniach pracy Urzêdu
Miejskiego, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Burmistrza oraz
Urzêdu udostêpniane s¹ w Biurze Rady w dniach pracy
Urzêdu Miejskiego, w godzinach przyjmowania interesantów.
3. Ponadto dokumenty jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹
równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu
Miejskiego oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
§122. Realizacja uprawnieñ okrelonych w §119 i §120
mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Miejskim i w asycie
pracownika Urzêdu Miejskiego.
§123. Uprawnienia okrelone w §119 i 120 nie znajduj¹
zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia - na podstawie ustaw - jawnoci,
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione
tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿
art. 73 Kodeksu Postêpowania Administracyjnego.
ROZDZIA£ XI
Postanowienia koñcowe
§124. Traci moc uchwa³a Nr XI/119/96 Rady Miejskiej
z dnia 05.02.1996 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Ujcie
(Dz. Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 15, poz. 59
ze zmianami)
§125. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym Statutem.
§116. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.
§117. Komisje Rady mog¹ wnioskowaæ o przybycia
Burmistrza na ich posiedzenie.
§118. Zastêpca Burmistrza przejmuje wykonywanie
zadañ i kompetencji okrelonych w §115-§117 w przypadku
uzyskania upowa¿nienia od Burmistrza..

Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ujciu
() Zenon Koczan
* Rozstrzygniêcie nadzorcze nr Pi-0911/21/03 z 9.01.2003 r.
orzekaj¹ce niewa¿noæ §65 ust. 2, §66 ust. 1 w zakresie
wyrazów oraz g³osowania wiêkszoci¹ 2/3 g³osów, §76
uchwa³y.
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr II/13/2002
Rady Miejskiej w Ujciu
z dnia 9 grudnia 2002 roku

HERB GMINY I MIASTA UJCIE

Przyjmuje siê za herb Gminy i Miasta Ujcie w³aciwy historyczny herb Miasta Ujcie. God³o herbowe umieszczone jest na
bia³ym tle tarczy herbowej. Tarcza obrysowana jest czarna obwódk¹. Przedstawia w prawo zwrócon¹ czerwon¹ g³owê jelenia
z wyranie zaznaczon¹ renic¹ oka. Rogi jelenia wyranie zachodz¹ na siebie. Bia³e t³o oznacza symboliczne srebro.
To ¿e w herbie znajduje siê g³owa jelenia wynika z faktu, ¿e przed setkami lat by³y w okolicach Ujcia nieprzebyte bagna, puszcze
Doliny Noteci. Królem zwierz¹t na tym terenie by³ samiec jelenia.
Czerwony kolor jelenia wynika z tradycyjnych barw stosowanych w XVI wieku w god³ach.

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr II/13/2002
Rady Miejskiej w Ujciu
z dnia 9 grudnia 2002 roku

BARWY GMINY I MIASTA UJCIE

Barwy Gminy i Miasta Ujcie okrela flaga w 3 pasy pionowe: b³êkitny symbolizuj¹cy ujcie rzeki Gwdy do Noteci, rodkowy
pas bia³y z herbem Ujcia wraz z dat¹ nadania praw miejskich (1413 r.), zielony ze z³ot¹ koron¹ królewsk¹ uwieñczon¹ krzy¿em
symbolem chrzecijañskoci Ujcia od momentu utworzenia pañstwa Polskiego.
Ujcie zawsze by³o w³asnoci¹ królewsk¹, co symbolizuje umieszczona na fladze korona królewska.
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UCHWA£A Nr 27/IV/02 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie bud¿etu gminy Wieleñ na 2003 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984), art. 110 ust. 1 i 2, art. 122,
art. 124 ust. 1 pkt 1-10, ust. 2 pkt 1-3 i ust. 4, art. 128 ust. 2
pkt 1 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz.
1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550,
Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315,
z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr
98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125,
poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363
i 365, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
156, poz. 1300 i Nr 200, poz. 1685) i art. 420 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. Nr 62,
poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113,
poz. 984) Rada Miejska w Wieleniu uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê dochody bud¿etu gminy na 2003 rok
w kwocie 16.522.718 z³
w tym:
- dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na finansowanie zadañ
bie¿¹cych zleconych gminie
- 1.645.686 z³
- dotacje z bud¿etu pañstwa na dofinansowanie zadañ
w³asnych bie¿¹cych gminy
- 36.516 z³
w szczegó³owoci dzia³, rozdzia³, paragraf zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2. Uchwala siê wydatki bud¿etu gminy na 2003 rok
w kwocie 15.835.918 z³
w szczegó³owoci dzia³, rozdzia³, paragraf zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do uchwa³y w tym:
- wydatki bie¿¹ce
- 14.368.718 z³
z tego:
=

wydatki na wynagrodzenia i pochodne

=

wydatki na obs³ugê d³ugu

6.649.970 z³
305.700 z³

- wydatki maj¹tkowe (za³. nr 4 do uchwa³y) - 1.467.200 z³
§3. Uchwala siê rezerwy w kwocie 240.099 z³, w tym:
90.099 z³ rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki 150.000
z³ rezerwê celow¹ przeznaczon¹ na dop³atê do cen wody
i cieków.
§4. 1. Uchwala siê nadwy¿kê bud¿etu w kwocie 686.800 z³.
2. Na sp³atê rat kredytu i po¿yczki przeznacza siê 686.800
z³, z tego: 666.800 z³ na sp³atê rat kredytu d³ugoterminowego
zaci¹gniêtego w Banku Inicjatyw Spo³eczno-Ekonomicznych
w Warszawie, 20.000 z³ na sp³atê rat po¿yczki d³ugotermino-

wej zaci¹gniêtej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
3. ród³o sfinansowania sp³at rat kredytu i po¿yczki,
o których mowa w §4 ust. 2 stanowiæ bêd¹ dochody w³asne
gminy.
4. Szczegó³owy podzia³ rozchodów zwi¹zanych z finansowaniem sp³at rat kredytu i po¿yczki, o których mowa w §4
ust. 2 zawiera za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y.
§5. Na realizacjê programu ujêtego w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym Gminy Wieleñ na lata 2002-2004 przeznacza
siê 1.195.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 5 do niniejszej
uchwa³y.
§6. Zatwierdza siê przychody i wydatki zak³adów bud¿etowych gminy na 2003 rok zamykaj¹ce siê kwotami:
PRZYCHODY - 2.943.666 z³
WYDATKI - 2.941.426 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6 do uchwa³y.
§7. Zatwierdza siê przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok
zamykaj¹ce siê kwotami:
PRZYCHODY - 26.000 z³
WYDATKI - 38.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7 do uchwa³y.
§8. Ustala siê dotacjê przedmiotow¹ (stanowi¹c¹ dop³atê
do 1 m2 powierzchni mieszkañ komunalnych) dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu w kwocie 59.165 z³,
wykazan¹ w dz. 700 rozdz. 70001.
§9. Uchwala siê plan dochodów i wydatków zwi¹zanych
z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych
zadañ zleconych gminie ustawami w wysokoci:
dochodów - 19.000 z³
wydatków - 1.645.686 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8 do uchwa³y.
§10. Uchwala siê dotacje otrzymane do bud¿etu w kwocie
1.682.202 z³ i przekazywane z bud¿etu w wysokoci 1.627.117
z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 9 do uchwa³y.
§11. Upowa¿nia siê Burmistrza Gminy Wieleñ do
dokonywania przeniesieñ planowanych wydatków bie¿¹cych
w ramach dzia³u, z wyj¹tkiem dotycz¹cych wynagrodzeñ
i pochodnych oraz wszelkiego rodzaju dotacji.
§12. Okrela siê wysokoæ sumy, do której Burmistrz
mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania do kwoty 20.000 z³.
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§13. Upowa¿nia siê Burmistrza do zaci¹gania d³ugu oraz
do sp³at zobowi¹zañ do wysokoci okrelonej w bud¿ecie
gminy.

Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
w wysokoci 136.638 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 10 do
uchwa³y.

§14. Upowa¿nia siê Burmistrza do zaci¹gania kredytów
i po¿yczek krótkoterminowych w roku bud¿etowym do kwoty
100.000 z³ na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku deficytu
bud¿etowego.

§17. Uchwala siê wydatki jednostek pomocniczych gminy
w kwocie 81.592 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 11 do uchwa³y.

§15. Upowa¿nia siê Burmistrza Gminy Wieleñ do lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach.

§18. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Wieleñ.
§19. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 roku i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§16. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w kwocie 135.000 z³ i wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w Gminnym Programie

Przewodnicz¹cy Rady
() mgr in¿. Jan Palacz

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr 27/IV/02
Rady Miejskiej w Wieleniu
z dnia 23 grudnia 2002 r.

SZCZEGÓ£OWY PLAN DOCHODÓW NA 2003 ROK
Dzia³ / Rozdzia³ / Paragraf
OGÓ£EM
w tym:
- dochody w³asne gminy,
- dotacje z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych zleconych gminie,
- dotacje z bud¿etu pañstwa na dofinansowanie zadañ w³asnych bie¿¹cych
gminy,
- subwencje z bud¿etu pañstwa ogó³em,
w tym:
a) czêæ owiatowa
b) czêæ podstawowa
c) czêæ rekompensuj¹ca
010 ROLNICTWO I £OWIECTWO
01095 Pozosta³a dzia³alnoæ
083 wp³ywy z us³ug
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoci
046 wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej
047 wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie wieczyste
nieruchomoci
075 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
077 wp³ywy z tytu³u odp³atnego nabycia w³asnoci nieruchomoci
092 pozosta³e odsetki
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011 Urzêdy wojewódzkie
201 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami
75023 Urzêdy gmin (miast)
075 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
083 wp³ywy z us³ug
092 pozosta³e odsetki
097 wp³ywy z ró¿nych dochodów
751 URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY PAÑSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ S¥DOWNICTWA

Plan na 2003 rok
16.522.718
6.572.158
1.645.686
36.516
8.268.358
6.007.026
1.808.788
452.544
3.400
3.400
3.400
615.065
615.065
3.500
30.800
77.765
500.000
3.000
122.000
60.400
60.400
61.600
30.000
14.700
15.000
1.900
1.886
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75101 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
201 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami
754 BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA
75414 Obrona cywilna
201 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJ¥CYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ
75601 Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych
035 podatek od dzia³alnoci gospodarczej od osób fizycznych, op³acany w
formie karty podatkowej
091 odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
75615 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci
cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
031 podatek od nieruchomoci
032 podatek rolny
033 podatek leny
034 podatek od rodków transportowych
091 odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
75616 Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatków od spadków i
darowizn, podatków od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at
lokalnych od osób fizycznych
031 podatek od nieruchomoci
032 podatek rolny
033 podatek leny
034 podatek od rodków transportowych
036 podatek od spadków i darowizn
037 podatek od posiadania psów
043 wp³ywy z op³aty targowej
045 wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe
050 podatek od czynnoci cywilnoprawnych
091 odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
75618 Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek samorz¹du
terytorialnego na podstawie ustaw
041 wp³ywy z op³aty skarbowej
048 wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
091 odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
75621 Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa
001 podatek dochodowy od osób fizycznych
002 podatek dochodowy od osób prawnych
758 RÓ¯NE ROZLICZENIA
75801 Czêæ owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du
terytorialnego
292 subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
75802 Czêæ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
292 subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
75805 Czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin
292 subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
801 OWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szko³y podstawowe
075 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
097 wp³ywy z ró¿nych dochodów
80110 Gimnazja
097 wp³ywy z ró¿nych dochodów
80120 Licea ogólnokszta³c¹ce
097 wp³ywy z ró¿nych dochodów
80195 Pozosta³a dzia³alnoæ
203 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ
bie¿¹cych gmin
853 OPIEKA SPO£ECZNA
85313 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce
niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej.

1.886
1.886
200
200
200
5.663.062
35.300
35.000
300
2.489.001
2.118.787
13.092
333.612
8.510
15.000
1.518.138
1.145.903
88.637
12.235
102.563
15.000
10.000
55.000
8.300
66.000
14.500
183.300
48.000
135.000
300
1.437.323
1.407.323
30.000
8.268.358
6.007.026
6.007.026
1.808.788
1.808.788
452.544
452.544
84.837
48.176
47.401
775
135
135
10
10
36.516
36.516
1.615.400
59.200
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201 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami
85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
097 wp³ywy z ró¿nych dochodów
201 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami
85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
201 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami
85319 Orodki pomocy spo³ecznej
201 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami
85328 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
083 wp³ywy z us³ug
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85401 wietlice szkolne
083 wp³ywy z us³ug

59.200
1.229.100
2.200
1.226.900
106.500
106.500
190.600
190.600
30.000
30.000
148.510
148.510
148.510

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr 27/IV/02
Rady Miejskiej w Wieleniu
z dnia 23 grudnia 2002 r.

SZCZEGÓ£OWY PLAN WYDATKÓW NA 2003 ROK
w z³
Dzia³ / Rozdzia³ / Paragraf
Ogó³em wydatki
010 ROLNICTWO I £OWIECTWO
01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi
6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
01030 Izby rolnicze
2850 wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wp³ywów z
podatku rolnego
01095 Pozosta³a dzia³alnoæ
3020 nagrody i wydatki osób. nie zalicz. do wynagrodzeñ
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4300 zakup us³ug pozosta³ych
600 TRANSPORT I £¥CZNOÆ
60004 Lokalny transport zbiorowy
4300 zakup us³ug pozosta³ych
60016 Drogi publiczne gminne
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4270 zakup us³ug remontowych
4300 zakup us³ug pozosta³ych
6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
630 TURYSTYKA
63095 Pozosta³a dzia³alnoæ
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4300 zakup us³ug pozosta³ych
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70001 Zak³ady gospodarki mieszkaniowej
2650 dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla zak³adu bud¿etowego
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami
4300 zakup us³ug pozosta³ych
4430 ró¿ne op³aty i sk³adki
710 DZIA£ALNOÆ US£UGOWA
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
4300 zakup us³ug pozosta³ych
71095 Pozosta³a dzia³alnoæ
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2003
rok
15.835.918
1.208.378
1.195.000
1.195.000
2.168
2.168
11.210
3.500
1.500
6.210
230.800
9.000
9.000
221.800
26.600
56.000
12.000
127.200
1.700
1.700
700
1.000
123.465
59.165
59.165
64.300
60.000
4.300
49.500
48.000
48.000
1.500
1.500
1.788.591
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75011 Urzêdy wojewódzkie
3020 nagrody i wydatki osób. nie zalicz, do wynagrodzeñ
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
4120 sk³adki na Fundusz Pracy
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4300 zakup us³ug pozosta³ych
4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe
4440 odpisy na zak³ad, fundusz wiadcz. socjalnych
75022 Rady gmin
3030 ró¿ne wydatki na rzecz osób fiz.
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4300 zakup us³ug pozosta³ych
4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe
75023 Urzêdy Gmin
3020 nagrody i wydatki osob. nie zalicz, do wynagrodzeñ
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
4120 sk³adki na Fundusz Pracy
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4260 zakup energii
4270 zakup us³ug remontowych
4300 zakup us³ug pozosta³ych
4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe
4420 podró¿e s³u¿bowe zagraniczne
4430 ró¿ne op³aty i sk³adki
4440 odpisy na zak³. fundusz wiadczeñ socjalnych
4480 podatek od nieruchomoci
75047 Pobór podatków, op³at i niepodatkowych nale¿noci bud¿etowych
4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4300 zakup us³ug pozosta³ych
4430 ró¿ne op³aty i sk³adki
75095 Pozosta³a dzia³alnoæ
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4430 ró¿ne op³aty i sk³adki
4300 zakup us³ug pozosta³ych
751 URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY PAÑSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ S¥DOWNICTWA
75101 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4300 zakup pozosta³ych us³ug
BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA
75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne
3030 ró¿ne wydatki na rzecz osób fiz.
4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
4120 sk³adki na Fundusz Pracy
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4260 zakup energii
4270 zakup us³ug remontowych
4300 zakup us³ug pozosta³ych
4430 ró¿ne op³aty i sk³adki
75414 Obrona cywilna
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4300 zakup us³ug pozosta³ych
4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe
757 OBS£UGA D£UGU PUBLICZNEGO
75702 Obs³uga papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek jednostek sam.
terytorialnego
2980 pozosta³e rozliczenia z bankami
758 RO¯NE ROZLICZENIA
75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe
4300 zakup us³ug pozosta³ych

76.359
1.520
53.550
4.322
10.348
1.418
2.000
800
600
1.801
79.000
72.000
3.500
1.500
2.000
1.523.282
1.980
927.876
66.309
177.760
24.357
75.000
13.000
10.000
80.000
15.000
500
5.500
26.000
100.000
82.300
53.000
1.300
16.000
12.000
27.650
2.000
15.650
10.000
1.886
1.886
886
1.000
80.200
77.200
10.000
600
100
30.000
3.000
7.000
20.000
6.500
3.000
200
2.600
200
305.700
305.700
305.700
253.099
13.000
13.000
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75818 Rezerwy ogólne i celowe
4810 rezerwy
801 OWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szko³y podstawowe
3020 nagrody i wydatki osób. nie zalicz, do wynagrod.
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
4120 sk³adki na Fundusz Pracy
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4240 zakup pomocy dydaktycznych i ksi¹¿ek
4260 zakup energii
4270 zakup us³ug remontowych
4300 zakup us³ug pozosta³ych
4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe
4430 ró¿ne op³aty i sk³adki
4440 odpisy na zak³. fundusz wiadczeñ socjalnych
4600 kary i odszkodowania wyp³acane na rzecz osób prawnych i innych jednostek
organiz.
6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
80110 Gimnazja
3020 nagrody i wydatki osób. nie zalicz, do wynagr.
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
4120 sk³adki na Fundusz Pracy
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4240 zakup pomocy dydaktycznych i ksi¹¿ek
4260 zakup energii
4270 zakup us³ug remontowych
4300 zakup us³ug pozosta³ych
4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe
4420 zagraniczne podró¿e s³u¿bowe
4430 ró¿ne op³aty i sk³adki
4440 odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
4600 kary i odszkodowania wyp³acane na rzecz osób prawnych i innych jednostek
organiz.
80114 Zespo³y ekonomiczno-administracyjne szkó³
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
4120 sk³adki na Fundusz Pracy
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4260 zakup energii
4300 zakup us³ug pozosta³ych
4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe
4440 odpisy na zak³. fundusz wiadczeñ socjalnych
80113 Dowo¿enie uczniów do szko³y
4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
4120 sk³adki na Fundusz Pracy
4300 zakup us³ug pozosta³ych
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿et.
80120 Licea ogólnokszta³c¹ce
3020 nagrody i wydatki osób. nie zalicz, do wynagr.
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
4120 sk³adki na Fundusz Pracy
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4240 zakup pomocy dydaktycznych i ksi¹¿ek
4260 zakup energii
4300 zakup us³ug pozosta³ych
4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe
4430 ró¿ne op³aty i sk³adki
4440 odpisy na zak³adowy fundusz wiad. socjal.

240.099
240.099
6.776.710
3.299.967
73.280
1.970.000
167.765
382.232
52.375
196.568
21.000
52.900
36.000
96.000
8.600
10.000
125.697
7.550
100.000
1.994.241
32.087
1.245.000
104.518
237.583
33.063
123.000
18.500
38.000
25.000
38.000
7.500
1.000
8.500
79.022
3.468
263.114
161.421
14.450
31.445
4.308
14.500
2.000
27.100
2.500
5.390
454.781
5.533
758
403.490
45.000
339.176
1.357
141.969
8.016
26.817
3.675
44.000
6.000
58.354
32.338
2.400
4.500
9.750
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80121 Licea ogólnokszta³c¹ce specjalne
3020 nagrody i wydatki osób. nie zalicz, do wynagr.
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
4120 sk³adki na Fundusz Pracy
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4260 zakup energii
4300 zakup us³ug pozosta³ych
4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe
4440 odpisy na zak³. fundusz wiadcz, socjalnych
4600 kary i odszkodowania wyp³acane na rzecz osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
80123 Licea profilowane
3020 nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeñ
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
4120 sk³adki na Fundusz Pracy
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4240 zakup pomocy dydaktycznych i ksi¹¿ek
4300 zakup us³ug pozosta³ych
4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe
4440 odpisy na zak³. fundusz wiadczeñ socjalnych
80146 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4300 zakup us³ug pozosta³ych
4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe
80195 Pozosta³a dzia³alnoæ
4440 odpisy na zak³. fundusz wiadcz, socjalnych
803 SZKOLNICTWO WY¯SZE
80309 Pomoc materialna dla studentów
3210 stypendia i zasi³ki dla studentów
851 OCHRONA ZDROWIA
85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie
porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego
4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
4120 sk³adki na Fundusz Pracy
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4260 zakup energii
4270 zakup us³ug remontowych
4300 zakup us³ug pozosta³ych
4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe
85195 Pozosta³a dzia³alnoæ
4260 zakup energii
4300 zakup us³ug pozosta³ych
853 OPIEKA SPO£ECZNA
85313 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre
wiadczenia z pomocy spo³ecznej
4130 sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
3110 wiadczenia spo³eczne
4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
4300 zakup us³ug pozosta³ych
85315 Dodatki mieszkaniowe
3110 wiadczenia spo³eczne
85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
3110 wiadczenia spo³eczne
85319 Orodki pomocy spo³ecznej
3020 nagrody i wydatki osób. nie zalicz, do wynagr.
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

171.837
604
116.249
11.390
22.822
3.372
5.000
1.456
1.240
250
9.364
90
182.173
460
127.353
22.770
3.120
6.000
8.000
3.000
1.500
9.970
34.905
3.198
28.097
3.610
36.516
36.516
4.800
4.800
4.800
62.588
54.088
4.300
1.000
150
9.200
1.500
7.000
29.438
1.500
8.500
700
7.800
2.401.138
59.200
59.200
1.303.700
1.235.403
66.497
1.800
500.000
500.000
106.500
106.500
244.628
1.700
161.464
13.300
31.248
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4120 sk³adki na Fundusz Pracy
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4260 zakup energii
4270 zakup us³ug remontowych
4300 zakup us³ug pozosta³ych
4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe
4440 odpisy na zak³ad. fundusz wiadcz, socjal.
85328 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
4300 zakup us³ug pozosta³ych
85395 Pozosta³a dzia³alnoæ
3110 wiadczenia spo³eczne
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85401 wietlice szkolne
3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
4120 sk³adki na Fundusz Pracy
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4220 zakup rodków ¿ywnoci
4240 zakup pomocy dydaktycznych i ksi¹¿ek
4260 zakup energii
4300 zakup us³ug pozosta³ych
4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe
4440 odpisy na zak³. fundusz wiadcz. Socjalnych
85404 Przedszkola
2510 dotacja podmiotowa z bud¿etu dla zak³adu bud¿etowego
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i m³odzie¿y szkolnej
4300 zakup us³ug pozosta³ych
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
85415 Pomoc materialna dla uczniów
3240 stypendia i inne formy pomocy dla uczniów
85446 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
2510 dotacja podmiotowa z bud¿etu dla zak³adu bud¿etowego
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA
90003 Oczyszczanie miast i wsi
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4300 zakup us³ug pozosta³ych
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4300 zakup us³ug pozosta³ych
90015 Owietlenie ulic, placów i dróg
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4260 zakup energii
4270 zakup us³ug remontowych
4300 zakup us³ug pozosta³ych
90095 Pozosta³a dzia³alnoæ
4306 zakup us³ug pozosta³ych
4430 ró¿ne op³aty i sk³adki
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
2550 dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
4120 sk³adki na Fundusz Pracy
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4260 zakup energii
4270 zakup us³ug remontowych
4300 zakup us³ug pozosta³ych
4430 ró¿ne op³aty i sk³adki
92116 Biblioteki
2550 dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
92120 Ochrona i konserwacja zabytków
4300 zakup us³ug pozosta³ych
92195 Pozosta³a dzia³alnoæ
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia

4.282
5.000
1.600
1.500
18.186
1.571
4.777
67.110
67.110
120.000
120.000
1.473.755
291.650
5.771
116.000
10.307
22.583
3.095
12.000
76.622
4.000
15.400
16.750
350
8.772
1.150.000
1.150.000
9.000
8.000
1.000
17.290
17.290
5.815
5.815
483.630
78.000
2.000
76.000
84.130
12.130
72.000
265.500
2.000
120.000
140.000
3.500
56.000
48.000
8.000
485.728
293.728
227.837
1.000
200
23.137
3.500
20.154
17.000
900
180.000
180.000
5.000
5.000
7.000
1.000
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4300 zakup us³ug pozosta³ych
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92601 Obiekty sportowe
4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
4120 sk³adki na Fundusz Pracy
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup energii
zakup us³ug pozosta³ych
ró¿ne op³aty i sk³adki
92695 Pozosta³a dzia³alnoæ
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4300 zakup us³ug pozosta³ych
4430 ró¿ne op³aty i sk³adki

6.000
104.250
29.250
1.000
200
5.000
15.900
6.000
1.150
75.000
25.000
40.000
10.000

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr 27/IV/02
Rady Miejskiej w Wieleniu
z dnia 23 grudnia 2002 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWI¥ZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWY¯KI BUD¯ETOWEJ W 2003 ROKU
w z³
Lp.

Wyszczególnienie róde³

1

2
Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i
1.
kredytów §992
Razem:
OGÓ£EM

Plan na 2003 rok
Przychody
Rozchody
5
6
686.800
-

686.800
686.800

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr 27/IV/02
Rady Miejskiej w Wieleniu
z dnia 23 grudnia 2002 r.

WYKAZ INWESTYCJI UJÊTYCH W PLANIE BUD¯ETU NA 2003 ROK

Lp.
1
1.

Nazwa zadania
inwestycyjnego
2
budowa sieci
wodoci¹gowej dla wsi
Mia³y i Potrzebowice ze
stacji wodoci¹gowej w
Wieleniu

Dzia³ Rozdzia³
Paragraf
3

Planowane
Ca³kowity
rodki
koszt realizacji
finansowe na
zadania
2003 rok
4
5

010.01010.6050

1.195.000

2.

modernizacja ul. Kopernika,
Wyzwolenia i Janka z
600.60016.6050
Czarnkowa - III etap

65.000

3.

budowa parkingu ul.
600.60016.6050
Miêdzyleska Wieleñ - I etap

62.200

Wykonawca Termin
realizacji

6
wykonawca zostanie
wy³oñ, w drodze przet.
1.195.000 nieogran. -termin
realizacji II kwarta³ 2003
r.
wykonawca zostanie
wy³oñ, w drodze
65.000 przet. nieogran. termin realizacji II
kwarta³ 2003 r.
wykonawca zostanie
wy³oñ, w drodze
62.200 przet. nieogran. termin realizacji II
kwarta³ 2003 r.

ród³a finansowania
w 2003 roku
7
rodki w³asne -50%,
rodki pomocowe
SAPARD 597.500 z³

rodki w³asne gminy

rodki w³asne gminy
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4.

modernizacja Szko³y
Podstawowej Wieleñroboty ogólnobudowlane

801.80101.6050

100.000

5.

zakup samochodu BUS do
dowozów szkolnych

801.80113.6060

45.000

OGÓ£EM

X

wykonawca zostanie
wy³oñ, w drodze
100.000 przet. nieogran. termin realizacji II
kwarta³ 2003 r.
zakup w przetargu 45.000 termin zakupu I
kwarta³ 2003 r.
1.467.200
X

1.467.200

rodki w³asne gminy

rodki w³asne gminy
X

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr 27/IV/02
Rady Miejskiej w Wieleniu
z dnia 23 grudnia 2002 r.

WYDATKI NA REALIZACJÊ PROGRAMU UJÊTEGO W WIELOLETNIM PLAN INWESTYCYJNYM GMINY WIELEÑ
NA LATA 2002-2004 PRZYPADAJ¥CE NA 2003 ROK
w z³

Nazwa programu

Cel programu

Jednostka
realizuj¹ca
program

1

2

3

Budowa sieci
wodoci¹gowej dla wsi
Mia³y i Potrzebowice ze
stacji wodoci¹gowej w
Wieleniu
Ogó³em

Ochrona
rodowiska

Urz¹d miejski

Okres
realizacji
programu

Nak³ady do
poniesienia
na program
w latach
2002-2003

4

6

1998-2003

Lata
2002
7

ród³a
finansowania
w 2003 roku

2003
8

9

1.200.000

597.500
rodki
5.000 1.195.000 SAPARD
597.500 z³
rodki gminy

1.200.000

5.000

1.195.000

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAK£ADÓW BUD¯ETOWYCH GMINY WIELEÑ NA 2003 ROK
w z³

Nazwa zak³adu
bud¿etowego

Lp.
1
1.

2
Administracja Budynków
Komunalnych
rozdz. 70001
Razem rozdz.70001

2.

4.

RAZEM rozdz. 85404

OGÓ£EM

4

w tym: dotacja
5

Suma 3 + 4
6

WYDATKI
7

20.000

1.611.971

59.165

1.631.971

20.000

1.611.971

59.165

1.631.971

7.000

679.913
2.759

584.602
2.759

686.913
2.759

678.913
2.759

7.000

682 672

587 361

689 672

681.672

1.800

331.518
1.708

300.398
1.708

333.318
1.708

331.248
1.708

1.800

333.226

302 106

335.026

332.956

1.100

314.449
1.348

265.000
1.348

315.549
1.348

313.479
1.348

1.100

315.797

266.348

316.897

314.827

9.900

1.325.880

1.150.000

1.335.780

1.323.640

5.815

5.815

5.815

5.815

RAZEM
rozdz. 85446
OGÓ£EM DZIA£ 854

Przychody

1.611.971
1.611.971

9.900

1.331.695

1.155.815

1.341.595

1.329.455

29.900

2.943.666

1.214.980

2.973.566

2.941.426

w tym:
a) wynagr. i pochodne
b) wydatki maj¹tkowe
8
324.319
0
324.319
0
484.247
0
0
484.247
248.540
0
0
248.540
223.193
0
0
223.193
955.980
0
0
955.980
0
1.280.299
0

Stan funduszu na
koniec roku
9

SUMA 7 + 9
10

20.000

1.631.971

20.000

1.631.971

8.000
0

686.913
2.759

8.000

689.672

2.070
0

333.318
1.708

2.070

335.026

2.070
0

315.549
1.348

2.070
1.214
0

316.897
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3.

Przedszkole Wieleñ 1
rozdz. 85404
rozdz. 85446
RAZEM
Przedszkole Wieleñ 2
rozdz. 85404
rozdz. 85446
RAZEM
Przedszkole Rosko
rozdz. 85404
rozdz. 85446
RAZEM

Stan funduszu
obrotowego na
pocz¹tku roku
3
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do uchwa³y Nr 27/IV/02
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1.335.780

0

5.815

12.140

1.341.595

32.140

2.973.566

Poz. 838
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Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y Nr 27/IV/02
Rady Miejskiej w Wieleniu
z dnia 23 grudnia 2002 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2003 ROK
w z³
Poz.
1
1.
2.

3.

4.

Wyszczególnienie Dzia³ Rozdzia³ Paragraf
2
Stan funduszu obrotowego na pocz¹tek roku
PRZYCHODY
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA
90011 Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
069 wp³ywy z ró¿nych op³at
RAZEM poz. 1 + 2
WYDATKI
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA
90011 Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4300 zakup us³ug pozosta³ych
Stan funduszu obrotowego na koniec roku
RAZEM poz. 3+4

Plan na 2003 rok
3
12.101
26.000
26.000
26.000
38.101
38.000
38.000
19.500
18.500
101
38.101

Za³¹cznik nr 8
do uchwa³y Nr 27/IV/02
Rady Miejskiej w Wieleniu
z dnia 23 grudnia 2002 r.

PLAN FINANSOWY DLA ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2003 ROK
w z³
Plan na 2003 rok
zadania z zakresu administracji rz¹dowej
Dz.
Rozdz.
Par.
realizowane na mocy
zlecone gminie
porozumieñ
bie¿¹ce
maj¹tkowe
bie¿¹ce
maj¹tkowe
1
2
3
4
5
6
7
DOCHODY PODLEGAJ¥CE PRZEKAZANIU DO BUD¯ETU PAÑSTWA
750
19.000
75011
19.000
069
19.000
OGÓ£EM DOCHODY
19.000
WYDATKI
750
60.400
75011
60.400
4010
48.000
4110
11.300
4120
1.100
751
1.886
75101
1.886
4210
886
4300
1.000
754
200
75414
200
4210
200
853
1.583.200
85313
59.200
59.200
85314
4130
1.226.900

inne zadania zlecone
gminie ustawami
bie¿¹ce
8

maj¹tkowe
9

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 45

85316

3110
4110

85319

3110

Poz. 838

 4320 

1.160.403
66.497
106.500
106.500
190.600
1.190
125.864
9.310
24.169
3.312
3.695
1.300
1.500
15.816
1.100
3.344
1.645.686

3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4410
4440
OGÓ£EM WYDATKI

Za³¹cznik Nr 9
do uchwa³y Nr 27/IV/02
Rady Miejskiej w Wieleniu
z dnia 23 grudnia 2002 r.

PLAN DOTACJI OTRZYMANYCH DO BUD¯ETU GMINY I PRZEKAZYWANYCH Z BUD¯ETU NA 2003 ROK
w z³
Dz.

Rozdz.

1
700

2

Par.
3

70001

Forma
organizacyjna
dotowanego
4

Rodzaj dotacji
5

zak³ad bud¿etowy przedmiotowa

Plan dotacji na 2003 rok
otrzymanych do bud¿etu
przekazywanych z bud¿etu
na zadania
na wydatki
na zadania
na wydatki
bie¿¹ce
maj¹tkowe
bie¿¹ce
maj¹tkowe
6
7
8
9
59.165
59.165
59.165

2650
750
75011
751

201

X

X

201

X

X

201

X

X

203

X

X

75101

754
75414
801
80195
851

60.400
60.400
60.400
1.886
1.886
1.886
200
200
200
36.516
36.516
36.516
4.300
4.300
4.300

85154
2310

jst (gmina)

celowa

853
85313

201

X

X

201

X

X

201

X

X

201

X

X

85314
85316
85319
854
85404
85446

2510
2510

zak³ady
bud¿etowe
(przedszkola)

podmiotowa

1.583.200
59.200
59.200
1.226.900
1.226.900
106.500
106.500
190.600
190.600
1.155.815
1.150.000
1.150.000
5.815
5.815
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921
92109
2550
92116

2550
OGÓ£EM

instytucja kultury

podmiotowa

instytucja kultury

podmiotowa

X

X

407.837
227.837
227.837
180.000
180.000
1.627.117

1.682.202
1.682.202

1.627.117

Za³¹cznik nr 10
do uchwa³y Nr 27/IV/02
Rady Miejskiej w Wieleniu
z dnia 23 grudnia 2002 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTU£U WYDAWANIA ZEZWOLEÑ NA SPRZEDA¯ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW
NA REALIZACJÊ ZADAÑ OKRELONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA 2003 ROK
w z³
DZIA£ ROZDZIA£ PARAGRAF
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ¥CYCH OSOBOWOCI
PRAWNEJ
75618 Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek
samorz¹du terytorialnego na podstawie ustaw
048 wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
801 OWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szko³y podstawowe
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4300 zakup us³ug pozosta³ych
80110 Gimnazja
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4300 zakup us³ug pozosta³ych
80120 Liceum ogólnokszta³c¹ce
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4300 zakup us³ug pozosta³ych
851 OCHRONA ZDROWIA
85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami
samorz¹du terytorialnego
4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
4120 sk³adki na Fundusz Pracy
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4260 zakup energii
4270 zakup us³ug remontowych
4300 zakup us³ug pozosta³ych
4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85401 wietlice szkolne
4110 sk³adki na ubezpiecz. spo³eczne
4120 sk³adki na Fundusz Pracy
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4300 zakup us³ug pozosta³ych
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i
m³odzie¿y szkolnej
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4300 zakup us³ug pozosta³ych
921 KULTURA l OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
4120 sk³adki na Fundusz Pracy

Plan dochodów na
2003 rok

Plan wydatków na
2003 rok

135.000
135.000
135.000

23.000
11.000
5.000
6.000
8.000
3.000
5.000
4.000
2.000
2.000
54.088
54.088
4.300
1.000
150
9.200
1.500
7.000
29.438
1.500
0
26.350
17.350
1.000
200
2.000
14.150
9.000
1.000
8.000
18.200
18.200
1.000
200
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4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4300 zakup us³ug pozosta³ych
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92695 Pozosta³a dzia³alnoæ
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia
4300 zakup us³ug pozosta³ych
OGÓ£EM DOCHODY l WYDATKI

5.000
12.000
15.000
15.000
6.000
9.000
136.638

135.000

Za³¹cznik nr 11
do uchwa³y Nr 27/IV/02
Rady Miejskiej w Wieleniu
z dnia 23 grudnia 2002 roku

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA 2003 ROK
w z³
Nazwa jednostki
(SO£ECTWA)

Dzia³ Rozdzia³ Paragraf
010 ROLNICTWO l £OWIECTWO
01095 Pozosta³a dzia³alnoæ
4300 zakup us³ug pozosta³ych
w tym:

Herburtowo
600 TRANSPORT l £¥CZNOÆ
60016 Drogi publiczne gminne
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
w tym:
Bia³a
Gulcz
Hamrzysko
Kuniczka
Marianowo
Rosko

4270 zakup us³ug remontowych
w tym:

Rosko
Wrzeszczyna
4300 zakup us³ug pozosta³ych
w tym:
Kocieñ Wielki
BEZPIECZEÑSTWO I OCHRONA
75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne
4300 Zakup us³ug pozosta³ych
w tym:
Wrzeszczyna
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA
90003 Oczyszczanie miast i wsi
4300 Zakup us³ug pozosta³ych
w tym:
Mia³y
Rosko

Plan na 2003 rok
3.210
3.210
3.210
3.210
29.949
29.949
23.673
3.200
6.733
2.686
800
1.562
8.692
5.814
2.500
3.314
462
462
500
500
500
500
5.616
4.000
4.000
3.000
1.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ka³¹dek

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
w tym:
4300 Zakup us³ug pozosta³ych

1.616
400
400
1.216
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Ka³¹dek
921 KULTURA l OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
w tym:
Debogóra
Folsztyn
Gieczynek
Kuniczka
Mowê Dwory
Mia³y
Folsztyn

l.216
42.317
42.317
17.155
4.215
2.885
2.239
250
4.696
2.870
1.500
1.500
20.154

4260 zakup energii
4270 zakup us³ug remontowych
w tym:

Dzier¿¹¿no M.
Dzier¿¹¿no W.
Mia³y
Zielonowo
Mê¿yk
Wrzeszczyna

Poz. 838, 839

1.888
6.606
2.800
3.691
2.169
3.000
3.508

4300 zakup us³ug pozosta³ych
w tym:

Kuniczka
Kocieñ Wielki

508
3.000
81.592

OGÓ£EM
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UCHWA£A Nr 33/IV/02 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia dla terenu miasta i gminy Wieleñ liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu
sprzeda¿y oraz zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984) w zwi¹zku z art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1231, zm. 2002 r. Dz.U. Nr 167, poz. 1372, zm. z 2001 r. Nr 128,
poz. 1401) Rada Miejska w Wieleniu uchwala, co nastêpuje:
§1. U¿yte w uchwale okrelenia oznaczaj¹:
1) punkt sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych
do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y - punkt sprzeda¿y
detalicznej,
2) punkt sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych
do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y - lokal gastronomiczny,
3) kiosk - pomieszczenie sta³e zamkniête, którego wnêtrze
nie jest dostêpne dla klientów, a sprzeda¿ jest prowadzona
przez okienko,

4) ogródek gastronomiczny - wyodrêbniona przestrzeñ, zorganizowana na wolnym powietrzu, bezporednio przy
lokalu gastronomicznym, na terenie której odbywa siê
sprzeda¿, podawanie oraz spo¿ywanie napojów alkoholowych.
§2. 1. Ustala siê dla terenu miasta i gminy Wieleñ liczbê
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y w iloci 65, wynikaj¹c¹
z proporcji 1 punkt na 300 mieszkañców, z zastrze¿eniem ust.
2, ust. 3 i ust. 4.
2. Dla miejscowoci, w których liczba mieszkañców
wynosi mniej ni¿ 300 osób ustala siê 1 punkt sprzeda¿y
napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y.
3. Przy ustalaniu iloci punktów sprzeda¿y napojów
alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprze-
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da¿y dla poszczególnych miejscowoci nale¿y stosowaæ zasadê, ¿e ka¿de nastêpne rozpoczête 300 osób oznacza kolejny
punkt sprzeda¿y napojów alkoholowych.
4. Miejscowociom: Bia³a, Hamrzysko, Kuniczka,
Me¿yk, Dzier¿¹¿no Wielkie, Gulcz i Mia³y w ramach limitu
okrelonego w ust. 1 przyznaje siê dodatkowo 1 punkt sprzeda¿y napojów alkoholowych.
§3. Ustala siê dla terenu miasta i gminy Wieleñ liczbê
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y w iloci 35 punktów.
§4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady usytuowania punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych:
1) nie udziela siê zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y usytuowanych w:
a) piwnicach lub na poddaszu budynków,
b) kioskach, straganach i w handlu obwonym,
c) w sklepach o powierzchni sprzeda¿nej mniejszej ni¿ 15
m,
d) z ruchomego rodka komunikacji, w szczególnoci
z samochodu, platformy, wozu konnego, autobusu;
2) nie udziela siê zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y
i poza miejscem sprzeda¿y w punktach usytuowanych
w odleg³oci mniejszej ni¿ 50 mb, mierzonej w ci¹gu
komunikacyjnym dla pieszych (od wejcia do lokalu do
wejcia do obiektu chronionego), od:
a) szkó³ i innych zak³adów i placówek owiatowo-wychowawczych, opiekuñczych,
b) obiektów kultu religijnego,
c) obiektów sportowych,
d) obiektów opieki zdrowotnej;
3) nie udziela siê zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu i poza miejscem sprzeda¿y na terenie targowisk.
§5. Zakazu, o którym mowa w §4 pkt 2 nie stosuje siê
w przypadku uzyskania zgody w³aciciela (zarz¹dcy) obiektu
chronionego na sprzeda¿ napojów alkoholowych i ich spo¿ycie w miejscu.
§6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady podawania napojów
alkoholowych:

Poz. 839

1) podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y mo¿e odbywaæ siê tylko
w lokalach gastronomicznych wyposa¿onych w toaletê,
dostêpn¹ dla klientów,
2) gastronomiczny punkt sprzeda¿y napojów alkoholowych
musi posiadaæ wa¿n¹ opiniê sanitarn¹ Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w sprawie zabezpieczenia warunków sanitarnych do prowadzenia dzia³alnoci w zakresie
obrotu napojami alkoholowymi;
3) w miejscu sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych
musi byæ uwidoczniona informacja o:
a) zakazie sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych
osobom do lat 18 oraz osobom znajduj¹cym siê
w stanie nietrzewoci,
b) zakazie sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych
na kredyt i pod zastaw.
§7. Przedsiêbiorca posiadaj¹cy zezwolenie na sprzeda¿
napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y mo¿e sprzedawaæ i podawaæ alkohol tak¿e
w ogródku gastronomicznym.
§8. Zasady usytuowania miejsc sprzeda¿y i podawania
napojów alkoholowych, o których mowa w uchwale, nie
stosuje siê do ju¿ istniej¹cych punktów sprzeda¿y napojów
alkoholowych do czasu wyganiêcia zezwoleñ wydanych
przed dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y.
§9. 1. Zezwolenia udzielone przed dniem wejcia w ¿ycie
niniejszej uchwa³y zachowuj¹ moc do czasu up³ywu terminu
ich wa¿noci.
2. Do spraw o wydanie zezwoleñ, wszczêtych, a nie
zakoñczonych przed dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, maj ¹ zastosowanie przepisy niniejszej uchwa³y.
§10. Traci moc uchwa³a Nr 328/XXXVII/01 Rady Miejskiej
w Wielenia z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia dla
terenu miasta i gminy Wieleñ liczby punktów sprzeda¿y
napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y oraz zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków
sprzeda¿y tych napojów.
§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Wielenia.
§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() mgr in¿. Jan Palacz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 45

Poz. 840

 4325 

840
UCHWA£A Nr 36/IV/02 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia zasad zbywania, nabywania i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych,
oraz zasad sprzeda¿y lokali mieszkalnych i u¿ytkowych na terenie Gminy Wieleñ
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984) i art. 34 ust.6, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 oraz
art. 70 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46,
poz.543 zm. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070,
Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) Rada Miejska w Wieleniu
uchwala, co nastêpuje:
I. ZASADY OGÓLNE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOCIAMI
§1. 1. Niniejsza uchwa³a okrela zasady gospodarowania
nieruchomociami stanowi¹cymi w³asnoæ Gminy Wiele i nie
bêd¹cymi mieniem gminnych osób prawnych.
2. Przepisy uchwa³y stosuje siê równie¿ do nabywania
na rzecz Gminy Wieleñ od osób fizycznych i prawnych
w³asnoci nieruchomoci, prawa u¿ytkowania wieczystego
nieruchomoci oraz ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomociach.
§2. 1. Organem reprezentuj¹cym Gminê Wieleñ w sprawach dotycz¹cych gospodarowania nieruchomociami stanowi¹cymi w³asnoæ gminy jest Burmistrz Wielenia.
2. Upowa¿nia siê Burmistrza Wielenia do zbywania,
nabywania i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych zgodnie
z zasadami okrelonymi w niniejszej uchwale.
II. GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOCI
§3. 1. Burmistrz Wielenia mo¿e nabywaæ na rzecz Gminy
Wieleñ nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ osób fizycznych
i prawnych oraz przys³uguj¹ce tym osobom prawo u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci, uwzglêdniaj¹c wynikaj¹ce
z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
potrzeby rozwojowe Gminy Wieleñ oraz obowi¹zek wykonywania zadañ publicznych.
2. Burmistrz Wielenia mo¿e zbywaæ nieruchomoci gruntowe zabudowane i niezabudowane, których ³¹czna wartoæ
nie przekracza 20.000,00 z³otych, a Gmina nie ma mo¿liwoci
racjonalnego ich zagospodarowania.
3. Burmistrz Wielenia mo¿e nabywaæ nieruchomoci
gruntowe zabudowane i niezabudowane, których ³¹czna
wartoæ nie przekracza kwoty 20.000,00 z³otych.

III. SPRZEDA¯ NIERUCHOMOCI
§4. Zbywanie nieruchomoci gruntowych stanowi¹cych
w³asnoæ Gminy, nastêpuje po przeprowadzeniu przetargu,
o ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej.
§5. Przeznacza siê do sprzeda¿y lokale mieszkalne oraz
budynki z jednym lokalem mieszkalnym wchodz¹ce w sk³ad
mieszkaniowego zasobu Gminy Wieleñ, z wy³¹czeniem mieszkañ:
1) usytuowanych w budynkach u¿ytecznoci publicznej,
2) s³u¿bowych - oddanych w najem na czas wykonywania
okrelonej pracy lub zajmowania okrelonego stanowiska,
3) po³o¿onych:
a) w Wieleniu - ul. Lipowa 3,
b) w Wieleniu - Aleja Zamkowa 1,
c) w Rosku - ul. Powstañców Wielkopolskich 46 (budynek
szko³y),
d) w Wieleniu - ul. Fryderyka Chopina 11.
§6. 1. Sprzeda¿ wolnych lokali u¿ytkowych nastêpuje po
przeprowadzeniu przetargu, a lokali u¿ytkowych oddanych
w dzier¿awê - na wniosek dzier¿awcy bez przetargu, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. W przypadku sprzeda¿y lokalu u¿ytkowego dotychczasowemu dzier¿awcy istnieje mo¿liwoæ roz³o¿enia ceny na
raty z tym, ¿e pierwsza wp³ata przy zawarciu umowy sprzeda¿y wynosi co najmniej 50% ceny, a pozosta³¹ czêæ ceny
rozk³ada siê na roczne raty, maksymalnie do 5 lat. Oprocentowanie niesp³aconej czêci ceny ustala siê w wysokoci:
1) przy roz³o¿eniu sp³aty do trzech lat - 10% w skali roku,
2) przy roz³o¿eniu sp³aty na okres powy¿ej trzech lat - 10%
w skali roku w pierwszych trzech latach i 15% w skali roku
w kolejnych latach.
3. Sprzeda¿ lokalu u¿ytkowego oddanego w dzier¿awê
mo¿e nast¹piæ po up³ywie co najmniej dwóch lat trwania tej
umowy.
4. Burmistrz mo¿e odst¹piæ od zasady okrelonej w ust.
3 pod warunkiem, ¿e wszystkie lokale mieszkalne zosta³y
sprzedane w budynku, w którym znajduje siê lokal u¿ytkowy.
§7. 1. Sprzeda¿ budynku nastêpuje wraz ze sprzeda¿¹
gruntu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 45

 4326 

2. Przy sprzeda¿y lokalu mieszkalnego lub lokalu u¿ytkowego w budynku wielorodzinnym nastêpuje sprzeda¿ u³amkowej czêci gruntu proporcjonalnie do wielkoci lokalu.
§8. 1. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. przy
sprzeda¿y lokali mieszkalnych oraz budynków z jednym lokalem mieszkalnym na rzecz dotychczasowych najemców stosuje siê nastêpuj¹ce zasady zap³aty ceny:
1) przy sprzeda¿y budynku jednorodzinnego lub w przypadku mo¿liwoci jego podzia³u - czêci tego budynku - 1
wp³ata 15% ceny oraz zap³ata kosztów zwi¹zanych
z przygotowaniem lokalu do sprzeda¿y i zap³ata pozosta³ej
kwoty ceny w rocznych ratach, w okresie do 5 lat;
2) przy sprzeda¿y lokalu w budynkach wielorodzinnych
I wp³ata 5% ceny oraz zap³ata kosztów zwi¹zanych
z przygotowaniem lokalu do sprzeda¿y i zap³ata pozosta³ej
kwoty ceny w rocznych ratach w okresie 5 lat;
3) w przypadku oferty kupna jednoczenie przez wszystkich
wielorodzinnego obni¿a siê jednorazowo cenê sprzeda¿y:
a) w miecie - 50%,
b) na wsi - 70%,
4) w przypadku zap³aty ceny w ca³oci gotówk¹ przy zawarciu umowy kupna obni¿a siê cenê sprzeda¿y o 50%.
2. Najemcy wymienieni w ust. 1 pkt 3 mog¹ skorzystaæ
z dodatkowej obni¿ki, o której mowa w ust. 1 pkt 4.

Poz. 840, 841

3. Ze sprzeda¿y lokalu mieszkalnego z ulgami, o których
mowa w ust. 1 i ust. 2, mog¹ skorzystaæ najemcy, je¿eli
wniosek o wykup mieszkania zostanie z³o¿ony w ostatecznym
terminie do 31 grudnia 2003 roku.
§9. W przypadku zbycia na rzecz osoby obcej lokalu mieszkalnego kupionego od Gminy z ulgami przed up³ywem 5 lat,
licz¹c od dnia jego nabycia, by³y najemca jest obowi¹zany do
zwrotu Gminie kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej
waloryzacji, w terminie 14 dnia od daty jego zbycia.
§10. W przypadku zg³oszenia przez najemcê lub dzier¿awcê zamiaru kupna zajmowanego lokalu Burmistrz Wielenia
przyjmuje zadatek zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami na
pokrycie kosztów zwi¹zanych z przygotowaniem lokalu do
sprzeda¿y.
§11. W przypadku roz³o¿enia ceny sprzeda¿y nieruchomoci na raty ustala siê umowne stawki oprocentowania rat
w wysokoci 5% w stosunku rocznym.
§12. Nieruchomoci gruntowe mog¹ byæ obci¹¿ane prawami rzeczowymi ograniczonymi:
1) za wynagrodzeniem okrelonym w umowie pomiêdzy
Burmistrzem a nabywc¹ w wysokoci ustalonej przez
rzeczoznawcê.
2) nieodp³atnie wzajemnie.
§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Wielenia.
Przewodnicz¹cy Rady
() mgr in¿. Jan Palacz
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UCHWA£A Nr 39/IV/02 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 267/XXXVI Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie
zasad przyznawania i odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. Nr
142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984) w zwi¹zku z art. 18 ust. 3 i art. 34 ust.5
ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U.
z 1993 r., zm. z 1994 r. Nr 62, poz. 265, z 1995 r. Nr 141, poz.
692, z 1996 r. Nr 100, poz. 459, Nr 147, poz. 687 z 1997 r. Nr
28, poz. 153, Nr 93, poz. 569, Nr 104, poz. 661) Rada Miejska
w Wieleniu uchwala, co nastêpuje:

§1. W uchwale Nr 267/XXVI/96 Rady Miejskiej w Wieleniu
z dnia 30 grudnia 1996r. z za³¹cznik do uchwa³y otrzymuje
brzmienie, jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi
Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Wieleniu.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() mgr in¿. Jan Palacz
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 39/IV/02
Rady Miejskiej w Wieleniu
z dnia 23 grudnia 2002 r.

I. Odp³atnoæ za us³ugi opiekuñcze osoby samotnej i samotnie gospodaruj¹cej (art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dochód na osobê samotn¹ i samotnie gospodaruj¹c¹
do 100%
powy¿ej 100% -125%
powy¿ej 125%-150%
powy¿ej 150%- 175%
powy¿ej 175%-200%
powy¿ej 200%-250%
powy¿ej 250%-300%
powy¿ej 300%-350%
powy¿ej 350%

461,00
462,00 - 576,00
577,00 - 692,00
693,00 - 807,00
808,00 - 922,00
923,00 - 1.153,00
1.154,00 - 1.383,00
1.384,00 - 1.613,00

Odp³atnoæ za godzinê w
stosunku do ceny us³ugi w%
Nieodp³atnie
10%
15%
25%
35%
40%
50%
75%
100%

II. Odp³atnoæ za us³ugi opiekuñcze dla osoby w rodzinie (art. 4 ust. 1 pkt 2 ust. 2 ustawy o pomocy spo³ecznej)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dochód na osobê w rodzinie o ceny us³ugi w%
do 100%
Powy¿ej 100%- 125%
Powy¿ej 125%- 150%
Powy¿ej 150% - 175%
Powy¿ej 175% -200%
Powy¿ej 200% - 250%
Powy¿ej 250% - 300%
Powy¿ej 300%

418,00
419,00 - 523,00
524,00 - 627,00
628,00 - 732,00
733,00 - 836,00
837,00 - 1.045,00
1.046,00 - 1.254,00
1.255,00

Odp³atnoæ za godzinê w
stosunku do ceny us³ugi%
nieodp³atnie
20%
35%
50%
65%
85%
90%
100%
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UCHWA£A Nr 40/IV/02 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na wiadczenie w formie do¿ywiania uczniów przyznane
w ramach zadañ w³asnych gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 ze zm. z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984), oraz art. 16 ust. 3, art. 33 i art. 34 ust. 5
ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U.
z 1983 r. Nr 64, poz. 414 ze zm.) Rada Miejska w Wieleniu
uchwala, co nastêpuje:

Dochód w rodzinie% przys³uguj¹cego kryterium
poni¿ej 200%
200% - 300%
powy¿ej 300%

§1. Ustala siê zwrot wydatków poniesionych na do¿ywianie ucznia w przypadku, gdy dochód w rodzinie przekracza
200% kryterium dochodowego okrelonego w art. 4 ustawy
o pomocy spo³ecznej, zgodnie z zasadami zawartymi
w poni¿szej tabeli:

Procentowe wysokoci zwrotu udzielonej pomocy
obowi¹zek zwrotu nie istnieje
50%
100%
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§2. Na wniosek pracownika socjalnego lub osoby
zainteresowanej w szczególnie uzasadnionych przypadkach
odstêpuje siê od ¿¹dania zwrotu wydatków poniesionych na
do¿ywianie ucznia.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Wielenia.

Poz. 842, 843

przyznawania pomocy uczniom szkó³ podstawowych w formie gor¹cych posi³ków.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§4. Traci moc uchwa³a Nr 312/XXX/97 Rady Miejskiej
w Wieleniu z dnia 19 maja 1997 r. w sprawie ustalenia zasad

Przewodnicz¹cy Rady
() mgr in¿. Jan Palacz
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UCHWA£A Nr III/23/02 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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), art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683),
art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku
rolnym (Dz.U. z 1993 roku Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz.
3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137,
poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875,
z 2002 r. Nr 200, poz. 1680) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 padziernika 2002 roku o podatku lenym (Dz.U. Nr 200,
poz. 1682) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê wzór deklaracji na podatek od nieruchomoci sk³adanej przez osoby prawne oraz formularz informacji
o nieruchomociach i obiektach budowlanych sk³adanej przez
osoby fizyczne, stanowi¹cych Za³¹czniki Nr 1 i 2 do niniejszej
uchwa³y.

§2. Ustala siê wzór deklaracji na podatek rolny sk³adanej
przez osoby prawne oraz formularz informacji o gruntach
sk³adanej przez osoby fizyczne, stanowi¹cych Za³¹czniki Nr 3
i 4 do niniejszej Uchwa³y.
§3. Ustala siê wzór deklaracji na podatek leny sk³adanej
przez osoby prawne oraz formularz informacji o lasach sk³adanej przez osoby fizyczne, stanowi¹cych Za³¹czniki Nr 5 i 6
do niniejszej uchwa³y.
§4. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Wyrzyska.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.
Przewodnicz¹cy Rady
() Roman £uka

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 45

 4329 

Poz. 843

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 45

 4330 

Poz. 843

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 45

 4331 

Poz. 843

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 45

 4332 

Poz. 843

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 45

 4333 

Poz. 843

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 45

 4334 

Poz. 843

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 45

 4335 

Poz. 843

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 45

 4336 

Poz. 843

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 45

 4337 

Poz. 843

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 45

 4338 

Poz. 843

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 45

 4339 

Poz. 843

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 45

 4340 

Poz. 843

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 45

 4341 

Poz. 843

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 45

 4342 

Poz. 843

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 45

 4343 

Poz. 843

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 45

Poz. 844

 4344 

844
UCHWA£A Nr V/27/2003 RADY GMINY W DRAWSKU
z dnia 17 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia statutu Gminy Drawsko
Na podstawie art. 18, pkt 2, ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z
2001 r.; z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558
Dz.U. Nr 113, poz. 984) Rada Gminy w Drawsku uchwala co
nastêpuje:
§1. Statut Gminy Drawsko otrzymuje brzmienie jak
w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

Gminy Drawsko oraz uchwa³a Nr XXXI/219/2001 Rady Gminy
w Drawsku z dnia 19 wrzenia 2001 r. w sprawie zmiany
Statutu Gminy Drawsko.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§2. Traci moc uchwa³a nr XII/70/99 Rady Gminy w Drawsku z dnia 30 czerwca 1999 r w sprawie uchwalenia statutu
Gminy Drawsko oraz uchwala Nr XXX/209/2001 Rady Gminy
w Drawsku z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie zmiany Statutu

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Roman Rybarczyk

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y nr V/27/2003
Rady Gminy w Drawsku
z dnia 17 stycznia 2003 r.

STATUT GMINY DRAWSKO
ROZDZIA£ I

ROZDZIA£ II

Postanowienia ogólne

Gmina

§1. Uchwa³a okrela:
1) ustrój Gminy Drawsko,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek
pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych
jednostek w pracach rady gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
Drawsko, komisji Rady Gminy Drawsko,
4) tryb pracy Wójta Gminy Drawsko,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Drawsko,
6) zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta Gminy Drawsko oraz korzystania z nich.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ gminê Drawsko,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Drawsko,
3) Komisji - nale¿y przez to rozumieæ Komisje Rady Gminy
Drawsko,
4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Drawsko,
5) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Drawsko,
6) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Drawsko.

§3. 1. Gmina Drawsko jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji
¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹
gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe
cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe
organy.
§4. 1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie CzarnkowskoTrzcianeckim, w Województwie Wielkopolskim i obejmuje
obszar 162,90 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa stanowi¹ca
za³¹cznik nr 1 do Statutu.
3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa, dzielnice i osiedla oraz - stosownie do potrzeb lub
tradycji - inne jednostki pomocnicze.
4. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych
Gminy.
§5. 1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy
jednostki organizacyjne.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
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§6. 1. Herb Gminy jest ustalony wg nastêpuj¹cego wzoru.
- tarcza herbowa jest podzielona na dwie równe czêci.
W lewym s³upie tarczy znajduj¹ siê dwa poprzeczne paski
w kolorze z³otym na ¿ó³tym tle. W prawym s³upie tarczy
na zielonym tle znajduje siê wizerunek wspinaj¹cego siê
jelenia w kolorze br¹zowym. W dolnej czêci prawego
s³upa tarczy znajduj¹ siê dwa poziome paski w kolorze
niebieskim. W górnej czêci tarczy po rodku znajduje siê
czerwony kwiat ze ¿ó³tym rodkiem. Wzór herbu okrela
za³¹cznik nr 2 do Statutu.
2. Barwy Gminy okreli jej flaga, zatwierdzona przez
Radê Gminy odrêbn¹ uchwa³¹.
Wzór flagi okrela za³¹cznik nr 3 do Statutu.
3. Zasady u¿ywania herbu i barw Gminy oraz insygniów
w³adz okrela Rada w odrêbnej uchwale.
§7. Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Drawsko.
ROZDZIA£ III
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 okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

2. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu
wykonawczego jednostki pomocniczej.
3. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma jednak
prawa do udzia³u w g³osowaniu.
ROZDZIA£ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady
§12. 1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym
w Gminie.
§13. 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.
§14. Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) Dwóch Wiceprzewodnicz¹cych,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje sta³e, wymienione w Statucie,
5) dorane komisje do okrelonych zadañ.
§15. 1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Rozwoju Gospodarczego, Bud¿etu i Finansów, Rolnictwa,
Lenictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska,
3) Owiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porz¹dku Publicznego
i Spraw Socjalnych.

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne,
komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.

2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej jednej komisji
sta³ej.

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê
odpowiednio ust. 1.

3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane
komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich
sk³ad i zakres dzia³ania.

§9. Uchwa³y, o jakich mowa w §8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.
§10. 1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek
pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie Wójtowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§11. 1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej ma prawo uczestniczyæ w sesjach Rady.

§16. 1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady
i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo
wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem
sporód radnych obecnych na sesji.
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4. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie Wójta poprzedniej
kadencji o stanie Gminy.

§23. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹
potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿
raz na kwarta³.

§17. Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci wyznaczony Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:

2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.

1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) sprawuje policjê sesyjn¹,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami
uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do
wykonywania przez radnych ich mandatu.
§18. W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub jednego z Wiceprzewodnicz¹cych Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§19. Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania
wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy.
§20. 1. Przewodnicz¹cy lub wyznaczony Wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1
dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§21. Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik
Urzêdu Gminy, zatrudniony na stanowisku ds. obs³ugi Rady.
ROZDZIA£ V
Tryb pracy Rady Sesje Rady
§22. 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:

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.
Przygotowanie sesji
§24. 1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym
projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów
porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady lub z jego upowa¿nienia - jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni przed
terminem obrad sesyjnych.
5. 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.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa
w ust. 4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji
i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie
sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku
obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem
o zmianê porz¹dku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie
obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci
w sposób zwyczajowo przyjêty.

1) postanowienia proceduralne,

§25. 1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.

2) deklaracje - zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do okrelonego postêpowania,

2. W sesjach Rady uczestnicz¹ - z g³osem doradczym Wójt oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.

3) owiadczenia - zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,

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

4) apele - zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie - zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania
inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.

Przebieg sesji
§26. Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej
pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§27. Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje
wyznaczone dla niej miejsca.
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§28. Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie
w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§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.

4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.
§35. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.

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.

§36. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w §36 pkt 3 sk³ada
Wójt lub wyznaczony przez niego zastêpca.

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

2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

§30. 1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach
ustalanych w planie pracy rady lub w terminach okrelonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w §23 ust. 4.
§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.

2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje,
§37. 1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.

3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce
Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie
pisemnej, w terminie 21 dni - na rêce Przewodnicz¹cego Rady
i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub w³aciwe
rzeczowo osoby, upowa¿nione przez Wójta.

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

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

2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci okrelone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodnicz¹cych Rady,
upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego.

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

3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e powo³aæ sporód radnych Sekretarza obrad i powierzyæ mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków,
obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie
quorum oraz wykonywanie innych czynnoci o podobnym
charakterze.

§38. 1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

§33. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram .... sesjê Rady
Gminy Drawsko.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§34. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzy sesyjnym,
3) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta (Burmistrza, Prezydenta Miasta) w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,

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. §37 ust. 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§39. 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, a 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.
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5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.

2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.

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

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.

2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi
dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d
uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje
radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o
skutku mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego
faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci,
które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹
porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.

§45. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam ........
sesjê Rady Gminy Drawsko.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
cia.

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

2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej, ni¿
na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.

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

§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.

§42. 1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci
dotycz¹cych:

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

- stwierdzenia quorum,
- zmiany porz¹dku obrad,
- ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,

§49. 1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:

- zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,

1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê
i nazwisko przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,

- zarz¹dzenia przerwy,

2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,

- odes³ania projektu uchwa³y do komisji,

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

- zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,

- przeliczenia g³osów,
- przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusje po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu
przeciwko wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod g³osowanie.
§43. 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.
§44. 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.

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, jak i odnotowanie faktu nie brania udzia³u w g³osowaniu,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do
treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.
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§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, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego
Rady.
2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi niezw³ocznie po zakoñczeniu sesji.
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 sprawuje pracownik
Urzêdu Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
Uchwa³y

nym 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 Wójta.
§57. 1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady,
o ile ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§58. 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.
Procedura g³osowania
§59. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§60. 1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.

2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê jak i fakt nie brania udzia³u w g³osowaniu, sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych na sesji,
wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.

§54. 1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych oraz Wójt, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.

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

§53. 1. Uchwa³y, o jakich mowa w §22 ust. 1, a tak¿e
deklaracje, owiadczenia, apele i opinie, o jakich mowa w §22
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.

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 zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê
podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach finansowych jej
realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci
z prawem przez radcê prawnego lub adwokata.
§55. Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszech-

4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§61. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, 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.
§62. 1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a przejrzy-
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sta, 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.
§63. 1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie
uchwa³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek
o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich
kolejnoci z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy
obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie
lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê
pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okrelon¹
w §63 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.
§64. 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.

2. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
Komisji powiadamia siê Radnych najpóniej na 3 dni przed
terminem Komisji.
3. W zawiadomieniu o Komisji nale¿y podaæ projekt
porz¹dku obrad oraz w miarê mo¿liwoci inne niezbêdne
materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem Komisji.
4. Przewodnicz¹cy Komisji prowadz¹cy obrady czuwa
nad ich sprawnym przebiegiem, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹
wyst¹pieñ cz³onków Komisji oraz innych osób uczestnicz¹cych.
5. Przewodnicz¹cy Komisji udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹, w sprawie wniosków natury
formalnej.
6. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
§66. 1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie
pracy stosownych zmian.
§67. 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 uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady
mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie
sprawozdania
§68. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
Zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji, wybrany przez cz³onków
danej komisji.
§69. 1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§70. 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.
§71. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu komisji.

Komisje Rady

Radni

§65. 1. Komisje przygotowuje Przewodnicz¹cy Komisji
lub jego Zastêpca, wspólnie z Przewodnicz¹cym Rady Gminy
lub wyznaczonym Wiceprzewodnicz¹cym Rady.

§72. 1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach
i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
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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.
§73. 1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez
radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy
Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada
podejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia
wyjanieñ, chyba, ¿e nie oka¿e siê to mo¿liwe.
§74. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada mo¿e
powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie wyjanieñ.
§75. 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.
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§79. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady.
§80. 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 poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady - w terminie
7 dni roboczych od daty powziêcia wiadomoci o treci tej
decyzji.
Zasady kontroli
§81. 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.

Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹du terytorialnego
§76. 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.
§77. 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.
ROZDZIA£ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej Organizacja
Komisji Rewizyjnej
§78. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków w liczbie 2.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada
ze sk³adu osobowego komisji.

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie
bud¿etu Gminy.
§82. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym
w uchwa³ach Rady.
§83. 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.
§84. 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.
§85. Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
15 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca d³u¿ej ni¿ 10 dni roboczych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 45

 4352 

§86. 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.
§87. 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 §81 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.
Tryb kontroli
§88. 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 (z zastrze¿eniem ust. 6) przeprowadzane s¹
na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez
Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 4 oraz
dowody osobiste.
6. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, ka¿dy z cz³onków Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli problemowej bez wczeniejszej uchwa³y Komisji Rewizyjnej oraz
upowa¿nienia, o którym mowa w ust. 5. Za przypadki nie
cierpi¹ce zw³oki uwa¿a siê w szczególnoci sytuacje, w których cz³onek Komisji Rewizyjnej powemie uzasadnione
podejrzenie pope³nienia przestêpstwa lub gdy zachodz¹
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przes³anki pozwalaj¹ce przypuszczaæ, i¿ niezw³oczne przeprowadzenie kontroli pozwoli unikn¹æ niebezpieczeñstwa dla
zdrowia lub ¿ycia ludzkiego lub te¿ zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym. Za znaczne
straty materialne przyjmuje siê straty równowa¿ne lub wiêksze od kwoty 10 ty. PLN.
7. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust. 6, kontroluj¹cy jest obowi¹zany zwróciæ siê w najkrótszym mo¿liwym terminie  do Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej, o wyra¿enie zgody na ich kontynuowanie.
8. W przypadku nie zwrócenia siê o wyra¿enie zgody, lub
te¿ odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa w ust. 7,
kontroluj¹cy niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c
notatkê z podjêtych dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt
Komisji Rewizyjnej.
§89. 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.
§90. 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.
§91. Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
Protoko³y kontroli
§92. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli - w terminie 7 dni roboczych 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,
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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.
§93. 1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do
z³o¿enia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego
wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§94. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego
podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§95. 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.
Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§96. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia31 grudnia 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.
§97. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie do
dnia 30 stycznia ka¿dego roku - roczne sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
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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.
4. Ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium Komisja Rewizyjna najpóniej do 10 kwietnia ka¿dego roku.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§98. 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.
1) Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mog¹ byæ zwo³ywane
z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:
2) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
3) nie mniej ni¿ 5 radnych,
4) nie mniej ni¿ 1 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej
w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§99. Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§100. Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§101. 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.
§102. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub
po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontro-
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lnej 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.

§109. 1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu
Rady.
4.
nów.

Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulami-

§110. 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.
§111. Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt
obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki
w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.

§103. 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

ROZDZIA£ IX
Tryb pracy Wójta
§112. Wójt wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,

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

3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa - nale¿y do niego,

§105. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udzia³u przez co najmniej 4 radnych.

4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym Statutem.

2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3.

W zg³oszeniu podaje siê:

§113. Wójt uczestniczy w pracach Rady
§114. Zastêpca Wójta przejmuje wykonywanie zadañ
i kompetencji okrelonych w §112 - §113 w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Wójta.

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.
§106. 1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2.

Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.

§107. 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.
3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu uchwa³¹ Rady, gdy liczba ich cz³onków spadnie poni¿ej 3.
§108. Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów,
wybierani przez cz³onków klubu.

ROZDZIA£ X
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Wójta
§115. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone
w ustawach.
§116. Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa oraz Statutem.
§117. 1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê w Biurze Rady, w dniach i godzinach pracy
Urzêdu Gminy.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu
udostêpniane s¹ w dniach i godzinach pracy Urzêdu Gminy.
3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹
równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu
Gminy oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
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§118. Realizacja uprawnieñ okrelonych w §115 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika
Urzêdu Gminy.
§119. Uprawnienia okrelone w §115 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia - na podstawie ustaw - jawnoci.
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem «chronione
tajemnice,

ROZDZIA£ XI
Pracownicy samorz¹dowi
§120. W Urzêdzie Gminy na podstawie mianowania
zatrudnia siê pracowników na stanowiskach kierowników
referatów Urzêdu Gminy oraz ewentualnie innych pracowników urzêdu.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Roman Rybarczyk

3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publiczne, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿ art.
73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.

845
UCHWA£A Nr V/28/03 RADY GMINY Z£OTÓW
z dnia 23 stycznia 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Z³otów
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78.
poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r.,
z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984,
nr 214, poz. 1806) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê Statut Gminy Z³otów w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2. Trac¹ moc uchwa³y Rady Gminy:
1. Nr XVI.II/147/96 z dnia 15 lutego 1996 roku w sprawie
Statutu Gminy Z³otów.

2. Nr XXXV/352/97 z dnia 25 wrzenia 1997 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Z³otów.
3. Nr III/9/98 z dnia 26 listopada 1998 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Z³otów.
4. Nr XXXIII/343/01 z dnia 22 sierpnia 2001 roku w sprawie
wprowadzania zmian do Statutu Gminy Z³otów.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() in¿. Piotr Lach
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Za³¹cznik do uchwa³y nr V/28/03
Rady Gminy Z³otów z dnia 23 stycznia 2003 r.

STATUT GMINY Z£OTÓW
I. Postanowienia ogólne
§1. Statut okrela:
1. ustrój Gminy Z³otów,
2. zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek
pomocniczych oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych jednostek w pracach Rady Gminy,
3. organizacjê wewnêtrzn¹ Rady Gminy Z³otów,
4. tryb pracy Rady Gminy.
5. zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej,
6. zasady dzia³ania Klubów radnych,
7. Tryb pracy Wójta Gminy Z³otów,
8. zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta Gminy,

4.

Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

§5. 1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy
jednostki organizacyjne.
2. Wójt Gminy prowadzi rejestr gminnych jedno stek
organizacyjnych.
§6. 1. Herbem Gminy jest tarcza dwudzielna podzielona
ukonie. Herb przedstawia na prawym polu na czerwonym tle
znak Rod³a a na lewym polu na bia³ym tle trzy k³osy zbo¿a
ustawione pionowo w kolorze ¿ó³tym.
2. Wzór herbu okrela za³¹cznik nr 2 do Statutu.
3. Zasady u¿ywania herbu okrela Rada Gminy w obrêbie
uchwa³y.
§7. Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Z³otów.
III. Jednostki pomocnicze Gminy.

9. postanowienia koñcowe.
§2. Ilekroæ w niniejszym statucie jest mowa o:
1. Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Z³otów,
2. Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Z³otów,
3. Komisji - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê Rady Gminy
Z³otów,
4. Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez rozumieæ Komisjê Rewizyjn¹ Rady Gminy Z³otów,
5. Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Z³otów,
jako organu wykonawczego Gminy,
6. Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Z³otów.
II. Gmina

§3. 1. Gmina Z³otów jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia
publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹
wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe organy.
§4. 1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Z³otowskim
w Województwie Wielkopolskim i obejmuje obszar 295 km.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali
1:100.000. stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.
3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa i osiedla oraz - stosownie do potrzeb lub tradycji inne jednostki pomocnicze.

§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 okrela Rada odrêbn¹ uchwa³a,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien w miarê mo¿liwoci - uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê
odpowiednio ust. 1.
§9. Uchwa³y o jakich mowa w §8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
- obszar,
- granice,
- siedzibê w³adz,
- nazwê jednostki pomocniczej.
§10. 1. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu
wykonawczego jednostki pomocniczej.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma
jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.
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IV.Organizacja wewnêtrzna Rady.
§11. Organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie jest
Rada.

§18. W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcie
mandatu Przewodnicz¹cego lub jednego z Wiceprzewodnicz¹cych Rady przed up³ywem kadencji. Rada na swojej najbli¿szej sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.

§13. 1. Rada dzia³a na sesjach poprzez swoje komisje
oraz Wójta w zakresie w jakim wykonuje on uchwa³y Rady.

§19. Do obowi¹zków I Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y
wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub statut dla
Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego.

2. Wójt i Komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady,
której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.

§20. Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania
wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy.

§12. Ustawo wy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.

§14. Do wewnêtrznych organów Gminy nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) I i II Wiceprzewodnicz¹cy,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Komisje stale wymienione w statucie.
§15. 1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjna,
2) Rozwoju Gospodarczego. Bud¿etu, Spraw Mieszkaniowych, Owiaty i Kultury,
3) Rolnictwa, Lenictwa. Ochrony rodowiska i Zdrowia.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej dwóch komisji
sta³ych.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane
komisje do wykonania zadañ, okrelaj¹c ich sk³ad i zakres
dzia³ania.
§16. 1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady
i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych
ze swego grona dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej
sesji w g³osowaniu tajnym.
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 najstarszemu wiekiem sporód radnych obecnych na sesji,
4. Projekt porz¹dku obrad o którym mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie Wójta z poprzedniej
kadencji o stanie Gminy.
§17. Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci w³aciwy Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci: zwo³uje sesje Rady, przewodniczy obradom, sprawuje policjê
sesyjn¹, kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzenia Rady,
zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
podpisuje uchwa³y Rady, czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

§21. 1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady
koordynuje z ramienia Rady prace Komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1
dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§22. Obs³ugê Rady Gminy i jej organów wewnêtrznych
zapewnia pracownik Urzêdu Gminy, zatrudniony inspektor na
stanowisku ds. obs³ugi Rady.
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 wydanych 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 formalne niewi¹¿¹ce wezwanie adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcie inicjatywy czy zadania,
5) opinie - zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ i apeli nie ma
zastosowania przewidziany w statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej: podejmowanie 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.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nieprzewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
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2. Przygotowanie sesji.
§25. 1. Sesjê przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad.
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym
projektów uchwal, dotycz¹cych poszczególnych punktów
porz¹dku obrad.

lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce
Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwal.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.
§30. 1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminie
ustalonym w planie pracy rady lub w terminach okrelonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w §24 ust. 4.

3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia - jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.

§31. 1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci
co najmniej polowy swego ustawowego sk³adu.

4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni przed
terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych lub w inny
skuteczny sposób.

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.

5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwalaniu bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 14 dni przed sesj¹.

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

6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa
w ust. 4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji
i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie
sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku
obrad i przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem
o zmianê porz¹dku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie
obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci
w sposób zwyczajowo przyjêty.

2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci okrelone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodnicz¹cych Rady,
upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego.
3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e powo³aæ sporód radnych Sekretarza obrad i powierzyæ mu prowadzenie listy- mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków,
obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie
quorum oraz wykonywanie innych czynnoci o podobnym
charakterze.

§26. 1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.

§33. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram ... sesjê Rady
Gminy Z³otów.

2. W sesjach Rady uczestnicz¹ - z g³osem doradczym
Sekretarz i Skarbnik Gminy.

2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.

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

§34. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.

3. Przebieg sesji
§27. Wójt 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. 1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu
obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego
rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów

§35. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji.
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzy sesyjnym,
3) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta w okresie miêdzy sesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady.
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych.
6) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach.
7) wolne wnioski i informacje.
§36. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w §35 pkt 3 sk³ada
Wójt lub wyznaczony przez niego zastêpca.
2. Sprawozdanie Komisji Rady sk³adaj¹ Przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
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§37. 1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta
Gminy.

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

2. Interpelacje do tycz¹ spraw gminnej wspólnoty
o zasadniczym charakterze.

5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci,
które swym zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.

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 interpelacje adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie
pisemnej w terminie 21 dni na rêce Przewodnicz¹cego Rady
i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê. Odpowiedzi udzielaj¹
w³aciwe rzeczowo osoby upowa¿nione przez Wójta.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny
interpeluj¹cy, mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
7. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na najbli¿szej sesji Rady
w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§38. 1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest mo¿liwa, pytany
udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. §37 ust. 5, 6
i 7 stosuje siê odpowiednio.
§39. 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 glos w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§40. 1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym
przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ
radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi
dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pienia,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d
uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje
radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o
skutku, mo¿e odebraæ mu g³os nakazuj¹c odnotowanie tego
faktu w protokóle.

§41. Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na
pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym
Radê.
§42. 1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci
dotycz¹cych:
- stwierdzenia quorum,
- zmiany porz¹dku obrad,
- ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
- zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
- zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y, zarz¹dzenia przerwy,
- odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
- 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.
§43 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.
§44. 1. Po wyczerpaniu listy mówców. Przewodnicz¹cy
Rady zamyka dyskusje. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a jeli
zaistnieje taka koniecznoæ - przygotowania poprawek
w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
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 ...
sesjê Rady Gminy Z³otów.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
cia.

§46. 1. Rada jest zwi¹zana uch wal¹ od chwili jej podjê-
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2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej ni¿
na nastêpnej sesji.

2. Odpis protokó³u z sesji wraz z kopiami uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi najpóniej w ci¹gu 4 dni
od zakoñczenia sesji.

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

3. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tak¿e tym jednostkom organizacyjnym,
które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów
tych wynikaj¹cych.

§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. 1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez
Wójta w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza
z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia uchwa³y o jakiej
mowa w §35 pkt 1.
§49. 1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
a) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê
i nazwisko Przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
c) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
d) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
e) ustalony porz¹dek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ albo
ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia
pisemnych wyst¹pieñ,
g) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów:
za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
h) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do
treci uchwa³y,
i) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.
§50. 1. W trakcie obrad 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 i przes³uchania tamy
magnetofonowej z 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 uchwalê o przyjêciu protokó³u
z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa
w ust. 2.
§51. 1. Do protokó³u 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.

§52. 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.
4. Uchwa³y

§53. 1. Uchwa³y o jakich mowa w §23 ust. 1, a tak¿e
deklaracje, owiadczenia i apele, o jakich mowa w §23 ust. 2
s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§54. 1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych oraz Wójt, chyba ¿e przepisy 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 oraz informacjê o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci
z prawem przez radcê prawnego Urzêdu Gminy albo przez
innego prawnika.
§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 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 Wójta.
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§57. 1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady
o ile ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§58. Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji
(cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i rok podjêcia uchwa³y.
§59. 1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwal w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom do
realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
5. Procedura g³osowania
§60. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§61. 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 przeliczania g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§62. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przyczym 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, wy
czytuj¹c 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.
§63. 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.

Poz. 845

3. W przypadku g³osowania w sprawie wyboru 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.
§64. 1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie
uchwa³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek
o odrzucenie tego wniosku (wniosków) w pierwszej kolejnoci
Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich
kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy
obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie
lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê
pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okrelon¹
w §64 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.
§65. 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.
§66. 1. 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.
2. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
3. 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.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 45

Poz. 845

 4364 

6. Komisje Rady

§67. 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.
§68. 1. Komisje stale dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie
pracy stosownych zmian.
§69. 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 uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.

nym 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.
§76. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy. Rada mo¿e
powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie wyjanieñ.
§77. 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.

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

8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹du
terytorialnego

§70. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków
danej komisji.

§78. 1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia ich wspólnych spraw.

§71. 1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§72. 1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz
do roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji zespo³ów powo³anych przez Radê.
§73. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu komisji.
7. Radni

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.
§79. 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.
VI.Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§74. 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 wyjanienie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego komisji.

§80. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków
w liczbie 3.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

§75. 1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni
odbywaæ nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej.

2. Nie rzadziej ni¿ raz w kwartale radni winni przyjmowaæ
w swoich okrêgach wyborczych - w terminie i miejscu poda-

§81. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci
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Przewodnicz¹cego lub niemo¿liwoci dzia³ania jego zadania
wykonuje jego Zastêpca.
§82. 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. 845

§88. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie,
a tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.

3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.

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

4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady - w terminie
7 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci tej decyzji.

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

2. Zasady kontroli
§83. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³ania Wójta
i gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
1) legalnoci,
2) gospodarnoci,
3) rzetelnoci,
4) celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie
bud¿etu Gminy.
§84. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwa³ach Rady.
§85. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe - obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego podmiotu,
2) problemowe - obejmuj¹ wybrane zagadnienia lub zagadnienia z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu,
stanowi¹ce niewielki fragment w jego dzia³alnoci.
3) sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia, czy wynik
poprzedniej kontroli zosta³ uwzglêdniony w toku postêpowania danego podmiotu.
§86. 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.
§87. Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
15 dni roboczych, a kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce - nie
d³u¿ej ni¿ 7 dni roboczych.

§89 1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu,
rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej
dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych w §83 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów
zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania
wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§90 1. Kontroli kompleksowych 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 (z zastrze¿eniem ust. 6) przeprowadzane s¹
na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez
Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 4 oraz
dowody osobiste.
6. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, ka¿dy z cz³onków Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli problemowej bez wczeniejszej uchwa³y Komisji Rewizyjnej oraz
upowa¿nienia o którym mowa w ust. 5. Za przypadki nie
cierpi¹ce zw³oki uwa¿a siê w szczególnoci sytuacje, w których cz³onek Komisji Rewizyjnej powemie uzasadnione
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podejrzenie przestêpstwa lub gdy zachodz¹ przes³anki pozwalaj¹ce przypuszczaæ, i¿ niezw³oczne przeprowadzenie kontroli
pozwoli unikn¹æ niebezpieczeñstwa dla zdrowia lub ¿ycia
ludzkiego lub te¿ zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.
7. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust. 6 kontroluj¹cy jest obowi¹zany zwróciæ siê
o wyra¿enie zgody na ich kontynuowanie.
8. W przypadku nie zwrócenia siê o wyra¿enie zgody, lub
te¿ odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa w ust. 7,
kontroluj¹cy niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c
notatkê z podjêtych dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt
Komisji Rewizyjnej.
§91. 1. W razie powziêcia w toku uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie
zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta,
wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§92. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cego dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli
oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego
podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych
wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust.
3.
§93. Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê
mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
4. Protoko³y kontroli
§94. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli - w terminie 30 dni od daty jej zakoñczenia - protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) datê 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 z kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawi-

d³owoci 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.
§95. 1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do
z³o¿enia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego
wyjanienia j ej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada na rêce
Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§96. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego
podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§97. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u - otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy
Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§98. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 grudnia 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 wykonania kontroli kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu planu pracy lub
jego czêci.
§99. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie do
dnia 30 kwietnia ka¿dego roku - roczne sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonej
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,
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5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy z rok ubieg³y oraz wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci po podjêciu
stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot i termin
z³o¿enia sprawozdania.
6. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

§100. 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 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:

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 Komisje 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.
§105. Komisja Rewizyjna mo¿e wyst¹piæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
inne organy kontroli.

1) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
2) nie mniej ni¿ 8 radnych,
3) nie mniej ni¿ 3 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej
w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dziæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§101. Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§102. Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§103. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e 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.
§104. 1. Komisja Rewizyjna na zlecenie Rady lub po
powziêciu stosownych uchwal przez wszystkie zainteresowane komisje, winna wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich w³aciwoci
rzeczowej.

VII.

Zasady dzia³ania klubów radnych

§106. 1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug
kryteriów przez siebie przyjêtych.
2. W ramach klubów mog¹ funkcjonowaæ ko³a radnych.
§107. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udzia³u przez co najmniej 5 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania
przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§108. 1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2.

Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.

§109. 1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw
kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwal ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
§110. Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów,
wybierani przez cz³onków klubu.
§111. 1. Kluby mog¹ uch waliæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 45

3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu
Rady.
4.
nów.

Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulami-

§112. 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.
§113. Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt
obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki
w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
VIII.
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Tryb pracy Wójta

§114.Wójt wykonuje.

§119.1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê w Urzêdzie Gminy na stanowisku inspektora
ds. obs³ugi Rady Gminy w godzinach urzêdowania w/w
pracownika.
2. Dokumenty wymienione w §118 ust. 1 s¹ równie¿
dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu Gminy
oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
§120. Uprawnienia okrelone w §114 nie znajduj¹ zastosowania.
1) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawanie stanowi inaczej, ni¿ art. 73 Kodeksu
postêpowania administracyjnego,
2) w przypadku wy³¹czenia na podstawie ustaw jawnoci,
3) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione
tajemnice.
X. Postanowienia koñcowe

a) uchwa³y Rady.
b) jemu przypisane zadania i kompetencje,
c) zadania powierzone, o ile ich wykonanie - na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa - nale¿y do niego.
d) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym Statutem.
§115. Wójt uczestniczy w sesjach Rady.
§116. Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Wójta na ich
posiedzenie.
§117. Zastêpca Wójta przejmuje wykonywanie zadañ
i kompetencji okrelonych w §114-§116 w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Wójta.
IX. Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta
§118. 1. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone w ustawach.

§121. Trac¹ moc uchwa³y Rady Gminy:
1. Nr XVIII/147/96 z dnia 15 lutego 1996 roku w sprawie
Statutu Gminy Z³otów.
2. Nr XXXV/352/97 z dnia 25 wrzenia 1997 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Z³otów.
3. Nr III/9/98 z dnia 26 listopada 1998 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Z³otów.
4. Nr XXXIII/343/01 z dnia 22 sierpnia 2001 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Z³otów.
§122. Uchwala wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
() in¿. Piotr Lach
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Za³¹cznik nr 1
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Za³¹cznik nr 2
do Statutu Gminy Z³otów

Za³¹cznik nr 3
do Statutu Gminy Z³otów

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODPORZ¥DKOWANYCH RADZIE GMINY Z£OTÓW
1. Urz¹d Gminy.
2. Biblioteka Publiczna Gminy Z³otów im. Ks. dr Boles³awa
Domañskiego z siedzib¹ w Radawnicy.
3. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej.
4. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Radawnicy.
5. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w wiêtej.
6. Szko³a Podstawowa w Górznej wraz z Oddzia³em Przedszkolnym.
7. Szko³a Podstawowa w Kleszczynie z fili¹ w Skicu oraz
Oddzia³ami Przedszkolnymi.

8. Szko³a Podstawowa w Radawnicy wraz z Oddzia³em Przedszkolnym w Józefowie i Kamieniu i Radawnicy.
9. Szko³a Podstawowa w S³awianowie wraz z Oddzia³em
Przedszkolnym.
10. Szko³a Podstawowa w Stawnicy wraz z Oddzia³em Przedszkolnym.
11. Szko³a Podstawowa im. Marii Konopnickiej w wiêtej
wraz z Oddzia³em Przedszkolnym.
12. Szko³a Podstawowa w Zalesiu wraz z Oddzia³em Przedszkolnym.
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Za³¹cznik nr 4
do Statutu gminy Z³otów

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
1. So³ectwo Bielawa - wie Bielawa

14. So³ectwo Nowa wiêta - wie Nowa wiêta

2. So³ectwo Blêkwit - wie Blêkwit

15. So³ectwo Nowiny - wie Nowiny

3. So³ectwo B³ugowo - wie B³ugowo

16. So³ectwo Nowy Dwór - wie Nowy Dwór

4. So³ectwo Buntowo - wie Buntowo

17. So³ectwo Pieczynek - wie Pieczynek

5. So³ectwo Dzierz¹¿enko - wsie Dzierz¹¿enko. £opienko.
Wielatowo

18. So³ectwo P³osków - wie Plosków

6. So³ectwo Franciszkowo - wie Franciszkowo

19. So³ectwo Radawnica- wie Radawnica
20. So³ectwo Rudna- wie Rudna

7. So³ectwo Górzna - wsie Górzna, Pieczyn

21. So³ectwo Skic - wsie Skic, S³awianówko

8. So³ectwo Józefowo - wie Józefowo

22. So³ectwo S³awianowo - wsie S³awianowo, Kaczochy

9. So³ectwo Kamieñ - wie Kamieñ

23. So³ectwo Stare Dzierz¹¿no - wie Stare Dzierz¹¿no

10. So³ectwo Kleszczyna- wie Kleszczyna

24. So³ectwo Stawnica - wie Stawnica

11. So³ectwo Klukowo - wie Klukowo

25. So³ectwo wiêta - wie wiêta

12. So³ectwo Krzywa Wie - wsie Krzywa Wie. Grodno

26. So³ectwo W¹sosz - wsie W¹sosz, Rosochy

13. So³ectwo Miêdzyb³ocie - wie Miêdzyb³ocie

27. So³ectwo Zalesie - wie Zalesie
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UCHWA£A Nr VII/31/2003 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU
z dnia 25 lutego 2003 r.
w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomoci oraz ich wydzier¿awiania
lub wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 1806) w zwi¹zku z art. 25, art. 34, ust.
6, art. 68, ust. 1, pkt 1, 2, 4, 6 i 7 i art. 70, ust. 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U.
z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz.
1682, Nr 240, poz. 2058) Rada Miejska w Okonku uchwala, co
nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. Uchwa³a okrela zasady nabywania, zbywania
i obci¹¿ania oraz wydzier¿awiania lub wynajmowania na

okres d³u¿szy ni¿ 3 lata nieruchomoci stanowi¹cych zasób
nieruchomoci Miasta i Gminy Okonek.
2. Uchwa³a nie dotyczy zasad wynajmowania lokali
z gminnego zasobu mieszkaniowego.
§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U
z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami),
2) nieruchomoci gruntowej - nale¿y przez to rozumieæ grunt
wraz z czêciami sk³adowymi, z wy³¹czeniem budynków
i lokali, je¿eli na mocy przepisów szczególnych stanowi¹
odrêbny od gruntu przedmiot w³asnoci,
3) nieruchomoci lokalowej  nale¿y przez to rozumieæ lokal
mieszkalny lub u¿ytkowy o ile lokal ten stanowi odrêbn¹
w³asnoæ.
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4) zbyciu - nale¿y przez to rozumieæ przeniesienie prawa
w³asnoci, oddanie w u¿ytkowanie wieczyste lub oddanie
w trwa³y zarz¹d nieruchomoci z jednoczesnym przeniesieniem w³asnoci zlokalizowanych na nim obiektów
i urz¹dzeñ lub oddanie w u¿ytkowanie.
5) nabyciu - nale¿y przez to rozumieæ nabycie prawa w³asnoci lub prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci
wraz z w³asnoci¹ zlokalizowanych na niej obiektów
i urz¹dzeñ.
§3. Gminnym zasobem nieruchomoci gospodaruje
Burmistrz Miasta i Gminy Okonek, zwany dalej Burmistrzem,
w oparciu o ustawê i zasady okrelone niniejsz¹ Uchwa³¹,
o ile ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej.
ROZDZIA£ II
Nabywanie nieruchomoci
§4. 1. Burmistrz nabywa do gminnego zasobu nieruchomoci stanowi¹ce w³asnoæ osób fizycznych i prawnych oraz
przys³uguj¹ce tym osobom prawo u¿ytkowania wieczystego
nieruchomoci, uwzglêdniaj¹c wynikaj¹ce z planów zagospodarowania przestrzennego cele rozwojowe Miasta i Gminy
Okonek i zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej, w szczególnoci budownictwa mieszkaniowego i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, a tak¿e inne cele publiczne.
2.
dze:

Nabywanie nieruchomoci mo¿e nastêpowaæ w dro-

1) kupna,
2) zamiany,
3) wyw³aszczenia,
4) darowizny,
5) zrzeczenia siê,
6) podzia³ów oraz scaleñ i podzia³ów,
7) na podstawie innych tytu³ów prawnych.
§5. Nabywanie nieruchomoci nastêpuje w ramach kwoty przewidzianej na ten cel w uchwale bud¿etowej.
ROZDZIA£ III
Zbywanie nieruchomoci gruntowych
§6. 1. Burmistrz zbywa nieruchomoci na zasadach zapewniaj¹cych ich prawid³owe zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
1. Zbycie nieruchomoci mo¿e nast¹piæ w drodze:
1) sprzeda¿y,
2) oddania w u¿ytkowanie wieczyste,
3) darowizny,
4) zamiany.

Poz. 846

§7. 1. Nieruchomoci gruntowe zabudowane lub przeznaczone pod zabudowê, po³o¿one na terenie miasta i gminy
Okonek mog¹ byæ sprzedane lub oddane w u¿ytkowanie
wieczyste na okres 99 lat.
2. Zawieraj¹c umowy u¿ytkowania wieczystego Burmistrz
okrela sposób zagospodarowania nieruchomoci i terminy
rozpoczêcia i zakoñczenia robót, w tym rozpoczêcia i zakoñczenia remontu lub rozbiórki.
3. W przypadku niedotrzymania przez u¿ytkownika
wieczystego warunków i terminów okrelonych umow¹,
Burmistrz obowi¹zany jest ¿¹daæ rozwi¹zania umowy u¿ytkowania wieczystego przed up³ywem ustalonego w umowie
okresu.
4. Nieruchomoci gruntowe oddane w u¿ytkowanie
wieczyste, mog¹ byæ sprzedane na rzecz u¿ytkownika wieczystego po ich zagospodarowaniu w sposób okrelony w umowie o oddanie w u¿ytkowanie wieczyste.
§8. 1. Sprzeda¿ lub oddanie w u¿ytkowanie wieczyste
nieruchomoci gruntowych nastêpuje w trybie przetargu lub
w trybie bezprzetargowym w przypadkach okrelonych
w ustawie z uwzglêdnieniem ust. 2.
2. Zwalnia siê z obowi¹zku sprzeda¿y lub oddania
w u¿ytkowanie wieczyste w formie przetargu:
1) nieruchomoci gruntowe przeznaczone pod budownictwo
mieszkaniowe o czynszu ustalanym przez jednostki okrelone w art. 8 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
realizowane przez podmiot, dla którego budownictwo
mieszkaniowe jest celem statutowym i który dochody
przeznacza w ca³oci na dzia³alnoæ statutow¹,
2) nieruchomoci gruntowe przeznaczone na realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych okrelonych w ustawie, je¿eli cele te bêd¹ realizowane przez podmioty, dla których s¹ celami statutowymi
i których dochody przeznacza siê w ca³oci na dzia³alnoæ
statutow¹,
3. Przepisu okrelonego w ust. 2 nie stosuje siê
w przypadku, gdy o nabycie nieruchomoci ubiega siê wiêcej
ni¿ jeden podmiot spe³niaj¹cy powy¿sze warunki.
§9. 1. Cenê nieruchomoci gruntowej ustala siê w wysokoci nie ni¿szej ni¿ jej wartoæ okrelon¹ przez rzeczoznawcê
maj¹tkowego w operacie szacunkowym powiêkszon¹ o koszty sporz¹dzenia dokumentacji wymaganej przy sprzeda¿y
nieruchomoci.
2. Operat szacunkowy jest wa¿ny 12 miesiêcy, licz¹c od
daty jego sporz¹dzenia.
3. Kosztami sporz¹dzenia umowy notarialnej obci¹¿any
jest nabywca nieruchomoci, a w przypadku zamiany lub
darowizny - strony umowy w równych czêciach.
§10. 1. Ustala siê stawkê procentow¹ pierwszej op³aty
z tytu³u u¿ytkowania wieczystego w wysokoci 25% ceny
nieruchomoci.
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2. Ustala siê stawkê op³aty rocznej w wysokoci 3% ceny
za nieruchomoci gruntowe oddawane w u¿ytkowanie
wieczyste na cele okrelone w art. 72 ust. 3 pkt 5 ustawy.

padku ró¿nej wartoci zamienianych nieruchomoci, gdy
cena nieruchomoci stanowi¹cej w³asnoæ gminy jest
wy¿sza o kwotê przekraczaj¹c¹ 10 tysiêcy z³otych,

§11. Cena nieruchomoci sprzedanej w drodze bezprzetargowej oraz pierwsza op³ata za oddanie nieruchomoci
w u¿ytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej mo¿e
byæ roz³o¿ona na raty:

2. Ceny nieruchomoci, o których mowa w ust. 1 pkt 1
i 2 s¹ cenami ustalonymi zgodnie z przepisami §9 ust. 1 i nie
uwzglêdniaj¹ ewentualnej bonifikaty, o której mowa w §12
ust. 1 i 2.

1) okres roz³o¿enia na raty jest uzale¿niony od wniosku
nabywcy, nie mo¿e byæ jednak d³u¿szy ni¿ 10 lat,

3. Limity kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 dotycz¹
odpowiednio wszystkich nieruchomoci darowanych lub
zamienianych w roku bud¿etowym.

2) pierwsza rata podlega zap³acie nie póniej ni¿ do dnia
zawarcia umowy przenosz¹cej w³asnoæ nieruchomoci
lub umowy o oddanie nieruchomoci w u¿ytkowanie
wieczyste i nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 25% ceny sprzeda¿y
nieruchomoci lub pierwszej op³aty,
3) roz³o¿ona na raty nie sp³acona czêæ ceny lub pierwszej
op³aty podlega zabezpieczeniu hipotecznemu i oprocentowaniu w wysokoci stopy redyskonta weksli stosowanej
przez Narodowy Bank Polski.
§12. 1. Wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifikaty od
ceny sprzeda¿y nieruchomoci gruntowej w wysokoci 20%:
a) je¿eli nieruchomoæ jest sprzedawana pod budownictwo
mieszkaniowe, o którym mowa w §8 ust. 2 pkt 1,
b) je¿eli nieruchomoæ jest sprzedawana kocio³om i zwi¹zkom wyznaniowym, maj¹cym uregulowane stosunki
z pañstwem, na cele dzia³alnoci sakralnej,
c) je¿eli nieruchomoæ jest sprzedawana osobom fizycznym
i osobom prawnym, które prowadz¹ dzia³alnoæ charytatywn¹, opiekuñcz¹, lecznicz¹, owiatow¹, naukow¹,
badawczo - rozwojow¹, wychowawcz¹ lub sportowo turystyczn¹ na cele nie zwi¹zane z dzia³alnoci¹ zarobkow¹,
d) je¿eli nieruchomoæ jest sprzedawana poprzedniemu w³acicielowi lub jego spadkobiercy, je¿eli nieruchomoæ
zosta³a od niego przejêta przed dniem 5 grudnia 1990
roku.
2. W przypadku zbiegu praw do bonifikat z tytu³ów,
o których mowa w ust. 1 oraz w ustawie, stosuje siê jedn¹
bonifikatê korzystniejsz¹ dla nabywcy.
3. Kwota równa udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji
podlega zwrotowi, je¿eli nabywca nieruchomoci przed up³ywem 10 lat, licz¹c od dnia jej nabycia, zby³ lub wykorzysta³
nieruchomoæ na inne cele, ni¿ okrelone w ust. 1 pkt 1 i 3.
na:

§13. 1. Odrêbna zgoda Rady Miejskiej wymagana jest

1) dokonanie darowizny nieruchomoci lub nieodp³atne
oddanie nieruchomoci w u¿ytkowanie wieczyste na rzecz
Skarbu Pañstwa lub innym jednostkom samorz¹du terytorialnego i dokonanie darowizny nieruchomoci na cele
publiczne, je¿eli cena nieruchomoci przekracza kwotê 10
tysiêcy z³otych,
2) dokonanie zamiany nieruchomoci miêdzy Gmin¹ Okonek
i Skarbem Pañstwa lub innymi jednostkami samorz¹du
terytorialnego bez obowi¹zku dokonania dop³aty w przy-

ROZDZIA£ IV
Zasady sprzeda¿y nieruchomoci lokalowych
§14. 1. Burmistrz mo¿e sprzedawaæ samodzielne lokale
mieszkalne i u¿ytkowe, je¿eli le¿y to w interesie Gminy i jest
zgodne z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Sprzeda¿ samodzielnych lokali mieszkalnych i u¿ytkowych nastêpuje z jednoczesn¹ sprzeda¿¹ udzia³u w nieruchomoci wspólnej.
§15. 1. Sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nastêpuje na wniosek jego najemcy lub z inicjatywy Burmistrza.
2. Burmistrz mo¿e odmówiæ sprzeda¿y lokalu na wniosek
najemcy.
§16. 1. Lokale mieszkalne zbywane na rzecz osób,
którym przys³uguje pierwszeñstwo w ich nabyciu, sprzedaje
siê w trybie bezprzetargowym.
2. Sprzeda¿ lokali u¿ytkowych nastêpuje w drodze przetargu.
§17. 1. Cenê lokalu mieszkalnego oraz udzia³u w nieruchomoci wspólnej zbywanego w trybie bezprzetargowym
ustala siê w wysokoci nie ni¿szej ni¿ jej wartoæ okrelon¹
przez rzeczoznawcê maj¹tkowego w operacie szacunkowym.
2. Nabywcê lokalu, poza zap³at¹ ceny sprzeda¿y, obci¹¿a
obowi¹zek pokrycia kosztów sporz¹dzenia dokumentacji
wymaganej przy sprzeda¿y lokalu.
3. Przepisy §9 ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio.
§18. 1. Wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifikaty od
ceny sprzeda¿y lokali i budynków mieszkalnych zbywanych
w trybie bezprzetargowym w wysokoci:
a) 90%, w przypadku uiszczenia nale¿noci jednorazowo,
b) 70%, w przypadku sprzeda¿y na raty.
2. Pierwsza wp³ata przy sprzeda¿y ratalnej lokali i budynków mieszkalnych wynosi co najmniej 20% jego wartoci.
3. Przy sprzeda¿y ratalnej lokali i budynków mieszkalnych nie sp³acona nale¿noæ podlega oprocentowaniu wg
nastêpuj¹cych zasad:
a) przy ratach do 5 lat - 1/3 stopy redyskonta weksli
w stosunku rocznym,
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b) przy ratach od 6 do 10 lat - 1/4 stopy redyskonta weksli
w stosunku rocznym.
4. Przepisy §11 i §12 ust. 2 stosuje siê odpowiednio.
5. Kwota równa udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji
podlega zwrotowi, je¿eli nabywca lokalu przed up³ywem 5 lat
od dnia jego zakupu zby³ lokal na rzecz innej osoby ni¿ osoba
bliska lub dokona³ zmiany przeznaczenia lokalu.
§19. W przypadku sprzeda¿y nieruchomoci lokalowych
w trybie przetargowym przepisy §9 stosuje siê odpowiednio.
ROZDZIA£ V
Oddawanie w trwa³y zarz¹d
§20. Wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifikaty od op³aty
rocznej z tytu³u trwa³ego zarz¹du w wysokoci:
1) 30%, je¿eli nieruchomoæ jest oddana pod budownictwo
mieszkaniowe, na realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz na realizacjê innych celów publicznych,
2) 30%, je¿eli nieruchomoæ jest oddawana jednostkom
organizacyjnym, które prowadz¹ dzia³alnoæ, o której mowa
w §12. ust. 1 pkt 3.
ROZDZIA£ VI
Najem i dzier¿awa
§21. 1. Burmistrz wynajmuje lub wydzier¿awi¹ na okres
d³u¿szy ni¿ 3 lata nieruchomoci gruntowe zabudowane,
niezabudowane lub ich czêci oraz lokale u¿ytkowe, je¿eli
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i inne
plany inwestycyjne nie przewiduj¹ zmiany ich dotychczasowej funkcji lub, gdy cele okrelone w planie nie bêd¹ realizowane w okresie krótszym ni¿ 3 lata.
2. Zezwala siê Burmistrzowi na wydzier¿awianie lub wynajem nieruchomoci do 10 lat, a powy¿ej 10 lat po uzyskaniu
pozytywnej opinii komisji Rady w³aciwej ds. gospodarki
przestrzennej oraz rolnictwa.
§22. 1. Ustalenie najemcy (dzier¿awcy) nastêpuje w drodze przetargu.
2. Nieruchomoci gruntowe i lokale u¿ytkowe mog¹ byæ
wydzier¿awiane i wynajmowane w trybie bezprzetargowym
w przypadku:
a) bezskutecznoci dwukrotnie og³aszanego przetargu,
b) wykorzystania terenu na przydomowe ogródki.
3. Uprawnienie do najmu (dzier¿awy) w trybie negocjacji
nie przys³uguje najemcy (dzier¿awcy), który bezporednio

przed przetargiem wypowiedzia³ najem (dzier¿awê) albo,
z którym najem (dzier¿awê) rozwi¹zano bez wypowiedzenia
z jego winy.
§23. 1. Czynsz za najem i dzier¿awê ustala Burmistrz
bior¹c pod uwagê:
a) charakter prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej,
b) stawki czynszu kszta³tuj¹ce siê na rynku lokalnym.
2. Czynsz podlega waloryzacji w oparciu o wskanik cen
towarów i us³ug konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech
kwarta³ów roku poprzedniego, og³aszany przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego, w okresach nie krótszych ni¿
jeden rok.
3. Zmiana czynszu dokonywana jest przez Burmistrza
w formie zarz¹dzenia i pisemnego zawiadomienia z wyprzedzeniem jednomiesiêcznym.
ROZDZIA£ VII
Obci¹¿anie nieruchomoci
§24. Nieruchomoci mog¹ byæ obci¹¿ane prawami
rzeczowymi ograniczonymi za wynagrodzeniem okrelonym
w umowie pomiêdzy Burmistrzem i nabywc¹.
§25. Nieruchomoci mog¹ byæ obci¹¿ane hipotek¹ do
wysokoci zobowi¹zañ finansowych wynikaj¹cych z uchwa³
finansowych podejmowanych przez Radê Miejsk¹ oraz zawartych umów nabycia nieruchomoci.
Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe
§26. Zobowi¹zuje siê Burmistrza do sk³adania Radzie
Miejskiej informacji, w okresach pó³rocznych, o podjêtych
zarz¹dzeniach w sprawie gospodarowania nieruchomociami
i sposobie ich realizacji.
§27. Traci moc uchwa³a Nr XLIII/210/98 Rady Miejskiej
w Okonku z dnia 30 stycznia 1998 r. w sprawie okrelenia
zasad postêpowania w sprawach maj¹tkowych gminy przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du.
§28. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Okonek.
§29. Uchwa³a wchodzi w¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() mgr Lidia Sameæ
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UCHWA£A Nr VII/32/2003 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU
z dnia 25 lutego 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawki procentowej op³aty adiacenckiej z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci
powsta³ego w wyniku podzia³u nieruchomoci oraz w wyniku budowy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
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. 98 ust. 4, art. 146 ust. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz.
1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz.
676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112,
Nr 200, poz. 1682), Rada Miejska w Okonku uchwala, co
nastêpuje:

§2. Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty adiacenckiej
z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci spowodowanego
budow¹ urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w wysokoci
25%.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Okonek.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§1. Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty adiacenckiej
z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci spowodowanego jej
podzia³em w wysokoci 25%.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() mgr Lidia Sameæ
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UCHWA£A Nr VII/41/2003 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU
z dnia 25 lutego 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXVII/188/2000 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia liczby
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y oraz okrelenia zasad usytuowania punktów sprzeda¿y
napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Okonek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 12 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu
w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz.U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167 poz. 1372) Rada Miejska
w Okonku uchwala, co nastêpuje:
§1. W uchwale nr XXVII/188/2000 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia liczby
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y
oraz okrelenia zasad usytuowania punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Okonek wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) §6 otrzymuje brzmienie:
1. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y prowadzi siê w punktach
sprzeda¿y, którymi s¹:
a) sklepy bran¿owe ze sprzeda¿¹ napojów alkoholowych,
b) wydzielone stoiska - w samoobs³ugowych placówkach
handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 200 m 2
c) pozosta³e placówki samoobs³ugowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi bezporedni¹ sprzeda¿ napojów alkoholowych
2. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona
w punktach sprzeda¿y wymienionych w ust. 1 lit. c
o powierzchni lokalu minimum 30 m 2.
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2) §8 otrzymuje brzmienie:
Punkty sprzeda¿y podawania i spo¿ywania napojów
alkoholowych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa)
mog¹ byæ usytuowane w odleg³oci mniejszej ni¿ 60 m od
placówek kulturalno-owiatowych, obiektów sakralnych,
opiekuñczych, wojskowych, sportowych, na terenie pla¿
i k¹pielisk po zasiêgniêciu opinii zarz¹dców lub w³acicieli
w/w obiektów,

Alkoholowych w Okonku o zgodnoci lokalizacji punktu
sprzeda¿y z uchwa³ami rady gminy.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Okonek.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

3) §15 otrzymuje brzmienie:

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() mgr Lidia Sameæ

Sprzeda¿ napojów alkoholowych mo¿e byæ prowadzona
wy³¹cznie za zezwoleniem wydanym przez Burmistrza
Miasta i Gminy Okonek po zasiêgniêciu pozytywnej opinii
Miejsko-Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów
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UCHWA£A Nr VI/71/03 RADY MIEJSKIEJ W PILE
z dnia 25 lutego 2003 r.
w sprawie zasad i tryb u przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami Gminy
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz.
1591, zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806), Rada
Miejska w Pile uchwala, co nastêpuje:

§6. 1. Postanawiaj¹c o przeprowadzeniu konsultacji Rada
Miejska podaje do wiadomoci publicznej w szczególnoci:
1) przedmiot konsultacji oraz cele i przewidywane skutki
projektowanego rozstrzygniêcia;
2) terytorialny zasiêg konsultacji;

§1. Konsultacje przeprowadza siê w przypadkach przewidzianych ustaw¹.
§2. Konsultacje mog¹ byæ przeprowadzone tak¿e w innych sprawach wa¿nych dla Gminy.
§3. W konsultacjach maj¹ prawo braæ udzia³ mieszkañcy
Gminy, stale zamieszkuj¹cy na jej obszarze, którzy w dniu
odpowiadaj¹cym dacie rozpoczêcia konsultacji maj¹ ukoñczone 18 lat.
§4. Konsultacja oznacza rejestracje opinii, uwag i propozycji co do sposobu rozstrzygniêcia sprawy, poddanej konsultacji.
§5. 1. O przeprowadzeniu konsultacji decyduje Rada
Miejska z inicjatywy w³asnej lub na wniosek co najmniej 1/30
mieszkañców uprawnionych do brania udzia³u w konsultacjach.
2. Rada Miejska postanawia w przedmiocie konsultacji
w terminie 30 dni od daty z³o¿enia wniosku.
3. W przypadku nie uwzglêdnienia wniosku o przeprowadzenie konsultacji, Rada Miejska informuje o tym wskazanego reprezentanta wnioskodawców oraz og³asza treæ uchwa³y wraz z uzasadnieniem na tablicy og³oszeñ oraz na stronie
internetowej Urzêdu Miejskiego.

3) sposób oraz tryb zg³aszania opinii, uwag i propozycji;
4) datê rozpoczêcia i zakoñczenia konsultacji;
5) sposób oraz tryb podsumowania zg³oszonych opinii, uwag
i propozycji.
2.

Konsultacje przeprowadza Rada Miejska.

3. Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ inny organ do przeprowadzenia konsultacji.
4.

Konsultacje przeprowadza siê na koszt Gminy.

§7. 1. Rada Miejska rozpatruje opinie, uwagi i propozycje
zg³oszone w toku konsultacji oraz poddaje je analizie,
2. Rada Miejska podaje do wiadomoci publicznej wynik
konsultacji.
§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi
Miasta Pi³y.
§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Pile
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UCHWA£A Nr VI/78/03 RADY MIEJSKIEJ W PILE
z dnia 25 lutego 2003 r.
w sprawie zasad zwrotu w czêci lub ca³oci wydatków poniesionych przez gminê Pi³a
na do¿ywianie uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr
62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.
1806) oraz art. 34 ust. 5, w zwi¹zku z art. 16 ust. 3 ustawy
z 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (t.j. Dz.U.
z 1998 r. Nr 64 poz. 414 zm. Nr 106 poz. 668, Nr 117 poz. 756,
Nr 162 poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20 poz. 170, Nr 79 poz.
885, Nr 90 poz. 1001, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 238,
z 2001 r. Nr 72 poz.748, Nr 88 poz. 961, Nr 89 poz.973, Nr 111
poz. 1194, Nr 122 poz. 1349, Nr 154 poz. 1792, z 2003 r. Nr
7 poz. 79),a tak¿e Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14
stycznia 2003 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu
udzielania pomocy w do¿ywianiu uczniów w 2003 r. (Dz.U. Nr
13 poz. 133) Rada Miejska w Pile ustala nastêpuj¹ce zasady
zwrotu w czêci lub ca³oci wydatków poniesionych przez
gminê Pi³a na do¿ywianie uczniów szkó³ podstawowych
i gimnazjów.
§1. wiadczenie w formie gor¹cego posi³ku przys³uguje
uczniom szkó³ podstawowych i gimnazjów.
§2. 1. Pomoc w ponoszeniu kosztów do¿ywiania przyznawana jest w zale¿noci od sytuacji dochodowej rodziny lub
opiekunów ucznia i odbywa siê na zasadach okrelonych
w art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy
spo³ecznej (t.j. Dz.U. z 1998 r., Nr 64 poz. 414 ze zm.).
2. Pomoc przyznaje Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej
na wniosek rodziców b¹d opiekunów dziecka, pracownika
socjalnego, dyrektora szko³y lub innej osoby.

§3. 1. Koszt gor¹cego posi³ku przyznanego uczniowi pochodz¹cemu z rodziny, której dochód na osobê nie przekracza
200% kryterium dochodowego okrelonego zgodnie z art. 4
ustawy z 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej, pokrywany jest z bud¿etu gminy.
2. W przypadku, gdy dochód w rodzinie ucznia przekracza 200% kryterium dochodowego okrelonego zgodnie z ust.
1, stosowane s¹ nastêpuj¹ce zasady zwrotu poniesionych
wydatków:
a) je¿eli dochód rodziny ucznia nie przekracza 250% kryterium dochodowego okrelonego w ust. 1, rodzina ucznia
zwraca 50% wydatków poniesionych na posi³ek,
b) je¿eli dochód rodziny ucznia przekracza 250% kryterium
dochodowego okrelonego w ust. 1, rodzina ucznia pokrywa ca³oæ wydatków poniesionych na przyznany posi³ek.
§4. Dyrektor Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Pile mo¿e odst¹piæ od ¿¹dania zwrotu poniesionych wydatków na pomoc w formie posi³ku dla ucznia w przypadku
okrelonym w art. 41 ustawy o pomocy spo³ecznej.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê dyrektorowi
Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Pile.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskie w Pile
() Mieczys³aw Augustyn
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