DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO

Nr 504

Kraków, dnia 9 lipca 2007 r.
TREŒÆ:
Poz.:

Str.

UCHWA£Y RADY GMINY:
3333 — Rady Gminy Micha³owice z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Micha³owice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14607

3334 — Rady Gminy w Micha³owicach z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Micha³owice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14607

3335 — Rady Gminy Su³oszowa z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Su³oszowa III . . . . . . . . . . . . . . . . 14626

3336 — Rady Gminy Su³oszowa z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Su³oszowa II . . . . . . . . . . . . . . . . . 14628

3333
Uchwa³a Nr V/37/2007
Rady Gminy Micha³owice
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Micha³owice.

"Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, sk³adaj¹ce siê co najmniej z 4 radnych. Przewodnicz¹cy klubu radnych informuje Przewodnicz¹cego Rady Gminy o sk³adzie osobowym
klubu oraz o wi¹¿¹cym cz³onków tego klubu regulaminie
wewnêtrznym."
§2

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie Gminnym (t. j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) Rada Gminy Micha³owice uchwala co nastêpuje:

Pozosta³e postanowienia Statutu Gminy Micha³owice pozostaj¹ w mocy.

§1

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Micha³owice.

W Statucie Gminy Micha³owice, stanowi¹cym za³¹cznik do
uchwa³y nr IV/20/2007 Rady Gminy Micha³owice z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Micha³owice, dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
1.§ 28 otrzymuje brzmienie:
" § 28.
1. Uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w
obecnoœci co najmniej po³owy sk³adu Rady, w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e Ustawa stanowi inaczej.
2. Organizacjê wewnêtrzn¹ i tryb pracy Rady okreœla Regulamin Rady Gminy stanowi¹cy za³¹cznik nr 5 do Statutu."
2. Uchyla siê § 34 w ca³oœci.
3. Uchyla siê w § 37 ustêp 7.
4. W za³¹czniku nr 5 do Statutu Gminy, § 4 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:

§3

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: J. Szopa
3334
Uchwa³a Nr IV/20/2007
Rady Gminy w Micha³owicach
z dnia 20 lutego 2007 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Micha³owice.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie Gminnym (t. j.: Dz. U.
142 poz. 1591 z póŸn. zm.), Rada Gminy Micha³owice uchwala
co nastêpuje:

Poz. 3334
§4

Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoœæ Micha³owice.
§5

§1
Przyjmuje siê Statut Gminy Micha³owice, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Trac¹ moc uchwa³y Rady Gminy Micha³owice:
- nr VII/29/2003 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie Statutu
Gminy Micha³owice
- nr XI/65/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany
Statutu Gminy Micha³owice
- nr XXII/171/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany
Statutu Gminy Micha³owice
- nr XXXIV/297/2005 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany
Statutu Gminy Micha³owice
- nr XLVII/394/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Micha³owice.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Micha³owice.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: J. Szopa
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr IV/20/2007
Rady Gminy Micha³owice
z dnia 20 lutego2007 r.

1. Gmina posiada herb, flagê, baner oraz okr¹g³¹ pieczêæ, których wzory i opisy ustalone zosta³y uchwa³¹ nr XVI/116/2004
z 30 grudnia 2003 r. Rady Gminy Micha³owice w sprawie
ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczêci Gminy Micha³owice i przedstawione s¹ w za³¹czniku nr 2 do niniejszego
statutu.
2. Herb Gminy Micha³owice podlega ochronie prawnej. Zgodê
na jego u¿ywanie wyra¿a Wójt.
§6
Gmina sk³ada siê z 19 jednostek pomocniczych wymienionych w Za³¹czniku Nr 3 do niniejszego Statutu.
§7
Ilekroæ w statucie jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ wspólnotê samorz¹dow¹
mieszkañców oraz terytorium Gminy Micha³owice.
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Micha³owice.
3) Przewodnicz¹cym Rady - nale¿y przez to rozumieæ Przewodnicz¹cego Rady Gminy Micha³owice.
4) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Micha³owice.
5) jednostce pomocniczej - nale¿y przez to rozumieæ so³ectwo
wchodz¹ce w sk³ad wspólnoty samorz¹dowej mieszkañców
Gminy Micha³owice.
6) urzêdzie - nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Gminy Micha³owice.
7) Regulaminie Rady - nale¿y przez to rozumieæ Regulamin
Rady Gminy Micha³owice.
8) Ustawie - nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie Gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami).
Rozdzia³ II
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA GMINY
§8

STATUT
GMINY MICHA£OWICE
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Osoby zamieszkuj¹ce w granicach administracyjnych Gminy Micha³owice tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹.
§2
Gmina Micha³owice po³o¿ona jest w województwie ma³opolskim, w powiecie krakowskim i obejmuje obszar 51,27 km2
(granice tego terytorium okreœlone s¹ na mapie stanowi¹cej
Za³¹cznik Nr 1 do niniejszego Statutu).
§3
Gmina posiada osobowoœæ prawn¹.

1. Celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorz¹dowej, tworzenie warunków do racjonalnego
i harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunków uczestnictwa mieszkañców w ¿yciu wspólnoty.
2. Zadania Gminy obejmuj¹ w szczególnoœci: zaspokajanie
Ustawowo okreœlonych zbiorowych potrzeb wspólnoty, stanowi¹cych zadania w³asne.
3. Zadania w³asne Gminy obejmuj¹ sprawy:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomoœciami,
ochrony œrodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2) Gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji
ruchu drogowego;
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania œcieków komunalnych, utrzymania czystoœci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia
w energiê elektryczn¹ i ciepln¹ oraz gaz;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy spo³ecznej, w tym oœrodków i zak³adów opiekuñczych;
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7) Gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8) edukacji publicznej;
9) kultury, w tym bibliotek Gminnych i innych placówek
upowszechniania kultury;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
12) zieleni Gminnej i zadrzewieñ;
13) cmentarzy Gminnych;
14) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli oraz
ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej, w tym
wyposa¿enia i utrzymania Gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
15) utrzymania Gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoœci
publicznej oraz obiektów administracyjnych;
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewniania kobietom w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
17) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej;
18) promocji Gminy;
19) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi;
20) wspó³pracy ze spo³ecznoœciami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw.
4. Ustawy okreœlaj¹, które zadania w³asne Gminy maj¹ charakter obowi¹zkowy.
§9
1. W celu wykonywania zadañ, Gmina mo¿e tworzyæ jednostki
organizacyjne, a tak¿e zawieraæ umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarz¹dowymi.
2. Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa
w ust. 1, nastêpuje w drodze uchwa³y Rady.
§ 10
1. Ustawy mog¹ nak³adaæ na Gminê obowi¹zek wykonywania
zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej, a tak¿e
z zakresu organizacji, przygotowañ i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
2. Zadania z zakresu administracji rz¹dowej Gmina powinna
wykonywaæ na podstawie porozumienia z organami tej administracji.
§ 11
Gmina mo¿e wykonywaæ zadania z zakresu w³aœciwoœci
Powiatu oraz zadania z zakresu w³aœciwoœci województwa na
podstawie porozumieñ z tymi jednostkami samorz¹du terytorialnego.
§ 12
1. Wykonanie zadañ publicznych mo¿e byæ realizowane w drodze wspó³dzia³ania miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego.
2. Gmina mo¿e zwi¹zkom miedzygminnym oraz stowarzyszeniom jednostek samorz¹du terytorialnego udzielaæ pomocy, w tym pomocy finansowej oraz tak¹ pomoc od tych jednostek przyjmowaæ.
§ 13
Gmina mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ wykraczaj¹c¹ poza zadania o charakterze u¿ytecznoœci publicznej wy³¹cznie w przypadkach okreœlonych w odrêbnych Ustawach.

Poz. 3334
§ 14

1. Wykaz jednostek organizacyjnych stanowi Za³¹cznik Nr 4 do
Statutu.
2. Statuty Gminnych jednostek organizacyjnych uchwala Rada
na wniosek Wójta.
3. Organizacjê i zasady funkcjonowania Gminnych jednostek
organizacyjnych okreœlaj¹ regulaminy organizacyjne nadane przez kierownika jednostki organizacyjnej, o ile statut
jednostki organizacyjnej nie okreœla inaczej.
§ 15
Kompetencje organów Gminy wobec Gminnych jednostek organizacyjnych okreœlaj¹ przepisy reguluj¹ce ich dzia³alnoœæ oraz przepisy Ustaw dotycz¹cych finansów publicznych.
Rozdzia³ III
W£ADZE GMINY
§ 16
Organami Gminy s¹:
1. Rada Gminy Micha³owice, jako organ stanowi¹cy i kontrolny,
2. Wójt Gminy Micha³owice jako organ wykonawczy.
§ 17
1. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do Rady okreœla
odrêbna Ustawa.
2. Zasady i tryb przeprowadzania referendum okreœla odrêbna Ustawa.
3. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów Wójta okreœla odrêbna Ustawa.
§ 18
1. Dzia³alnoœæ organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawnoœci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z Ustaw.
2. Jawnoœæ dzia³ania organów Gminy obejmuje w szczególnoœci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstêpu
na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej Komisji, a tak¿e dostêpu do uzyskiwania informacji wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych w tym protoko³ów posiedzeñ.
3. Mieszkañcy Gminy maj¹ prawo do obecnoœci i zajmowania
na sali "miejsc dla publicznoœci".
4. Dokumenty wynikaj¹ce z wykonywania zadañ publicznych,
w tym protoko³y posiedzeñ organów Gminy, Komisji Rady
Gminy, s¹ dostêpne do wgl¹du.
5. Wgl¹d i korzystanie z dokumentów okreœlonych w ust. 4 odbywa siê zawsze w obecnoœci wyznaczonego pracownika
Urzêdu lub przewodnicz¹cego wzglêdnie wiceprzewodnicz¹cego Rady.
§ 19
1. Ka¿da informacja publiczna jest jawna i dostêpna z wy³¹czeniem:
1) informacji niejawnych w rozumieniu Ustawy z dnia
22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr196, poz.1631 ze zmianami),
2) informacji w zakresie objêtym ochron¹ zbiorów danych
osobowych,
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3) informacji mog¹cych naruszyæ prywatnoœæ osób fizycznych lub tajemnice przedsiêbiorstw,
4) spraw za³atwianych w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych.
2. Wy³¹czenie, o którym mowa w ust. 1. pkt 3 nie ma zastosowania do informacji o osobach pe³ni¹cych funkcje publiczne
w zakresie warunków pracy i p³acy lub maj¹cych zwi¹zek
z pe³nieniem funkcji.

Poz. 3334
§ 23

Og³aszanie dokumentów, w tym aktów prawa miejscowego, nastêpuje w trybie i na zasadach okreœlonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190,
poz. 1606).
§ 24

§ 20
Informacj¹ publiczn¹ podlegaj¹c¹ udostêpnieniu jest:
1) informacja o polityce w zakresie finansów publicznych;
2) informacja o programach w zakresie realizacji zadañ samorz¹du, ich wykonaniu i efektach dzia³añ;
3) informacje o strukturze i organizacji w³adz samorz¹dowych;
4) informacje osobach i organizacjach sprawuj¹cych funkcje
publiczne;
5) informacje o strukturze, organizacji samorz¹dowych osób
prawnych lub innych osób prawnych z udzia³em samorz¹du;
6) informacje o zadaniach i kompetencjach oraz wewnêtrznym podziale obowi¹zków s³u¿bowych osób sprawuj¹cych
funkcje lub zatrudnionych w organach samorz¹du;
7) informacje o procedurze funkcjonowania w³adz samorz¹dowych oraz jednostek organizacyjnych;
8) informacja samorz¹dowych osób prawnych w zakresie wykonywania funkcji publicznych i us³ug publicznych;
9) protoko³y z posiedzeñ organów Gminy i komisji Rady
Gminy;
10) treœæ podejmowanych uchwa³, w tym aktów prawa miejscowego;
11) informacja o œrodkach publicznych w tym:
a) maj¹tku samorz¹du, zw³aszcza o wszelkich prawach maj¹tkowych przys³uguj¹cych samorz¹dowi w zakresie tego
mienia wraz z d³ugami i obci¹¿eniami,
b) prawach maj¹tkowych przys³uguj¹cych samorz¹dowym
osobom prawnym i innym osobom, które w³adaj¹ mieniem w zakresie tego mienia, wraz z d³ugami i ciê¿arami
obci¹¿aj¹cymi to mienie,
c) informacje o stanie d³ugu publicznego i pomocy publicznej.
§ 21
Udostêpnianie informacji nastêpuje w drodze:
1) og³aszania dokumentów,
2) udostêpniania indywidualnego zainteresowanym osobom,
3) wstêpu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, a tak¿e udostêpniania materia³ów dokumentuj¹cych posiedzenia tych
organów.
§ 22
1. Zawiadomienia o terminach sesji Rady Gminy podaje siê do
publicznej wiadomoœci przez zamieszczenie og³oszeñ na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznych na co najmniej 7 dni przed ustalonym terminem posiedzenia, o posiedzeniu Komisji Rady na co najmniej
3 dni. W BIPie zostaj¹ umieszczone równie¿ projekty uchwa³
wraz z ich uzasadnieniami.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawieraæ
datê, godzinê, miejsce rozpoczêcia obrad oraz projekt porz¹dku obrad.

Udostêpnienie indywidualne dokumentów wynikaj¹cych
z wykonywania zadañ publicznych polega na udostêpnieniu
do wgl¹du powszechnego przez ich wyk³adanie lub wywieszanie dla zainteresowanych w pomieszczeniach i w godzinach
pracy Urzêdu Gminy.
§ 25
1. Osoby zainteresowane maj¹ prawo wgl¹du w dokumenty
zawieraj¹ce informacje publiczne, o których mowa w §19
oraz sporz¹dzania z nich notatek, odpisów, wyci¹gów, wypisów i kopii.
2. Osoba zainteresowana mo¿e ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzanych przez siebie odpisów, wyci¹gów, wypisów lub
kopii informacji publicznych.
3. Od poœwiadczeñ zgodnoœci odpisów, wyci¹gów, wypisów
lub kopii informacji dokonywanych przez Urz¹d pobierana
jest op³ata skarbowa, zgodna z Ustaw¹ z dnia 16 listopada
2006 r. o op³acie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).
Rozdzia³ IV
RADA GMINY
§ 26
1. Do w³aœciwoœci Rady nale¿¹ wszystkie sprawy z zakresu
dzia³ania Gminy, o ile Ustawy nie stanowi¹ inaczej. W szczególnoœci Rada okreœla politykê rozwoju Gminy.
2. Do wy³¹cznej w³aœciwoœci Rady nale¿¹ sprawy wymienione w art. 18 ust. 2 Ustawy o samorz¹dzie Gminnym.
§ 27
1. W sk³ad Rady Gminy wchodzi 15 radnych.
2. Kadencja Rady Gminy trwa 4 lata.
§ 28
1. Uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy sk³adu Rady, w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e Ustawa stanowi inaczej.
2. W przypadku równej liczby g³osów, decyduje g³os przewodnicz¹cego rady.
3. Organizacjê wewnêtrzn¹ i tryb pracy Rady okreœla Regulamin Rady Gminy stanowi¹cy za³¹cznik nr 5 do Statutu.
Rozdzia³ V
KOMISJE RADY GMINY
§ 29
1. W celu sprawnego wykonywania zadañ Rada mo¿e powo³aæ ze swojego grona komisje sta³e i doraŸne.
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2. Radny nie mo¿e przewodniczyæ wiêcej ni¿ jednej komisji
i nale¿eæ do wiêcej ni¿ do trzech komisji sta³ych.
3. Przewodnicz¹cy komisji wybierani s¹ spoœród radnych bezpoœrednio przez Radê zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
4. Komisja wybiera spoœród swoich cz³onków wiceprzewodnicz¹cego komisji zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w g³osowaniu
jawnym.
5. Ustalanie sk³adu osobowego poszczególnych komisji odbywa
siê poprzez g³osowanie indywidualne, na ka¿dego kandydata
osobno. Do komisji zostaj¹ wybrani radni maj¹cy najwiêksz¹
liczbê g³osów i osi¹gnêli minimum zwyk³¹ wiêkszoœæ g³osów.
6. Komisje podlegaj¹ Radzie w ca³ym zakresie swej dzia³alnoœci,
przedk³adaj¹ jej swoje roczne plany pracy, ich zmiany i sprawozdania ze swej dzia³alnoœci co najmniej raz w roku oraz
ewentualne wnioski dotycz¹ce zmiany ich sk³adu osobowego.
7. W posiedzeniu komisji mog¹ uczestniczyæ radni nie bêd¹cy
jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ glos w dyskusji i sk³adaæ
wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
§ 30
1. Do zadañ komisji sta³ych w szczególnoœci nale¿y:
1) opiniowanie projektów uchwa³ Rady,
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych w imieniu Rady i Wójta Gminy,
3) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ lub wnioskami o rozpatrzenie okreœlonych spraw na sesji, z zastrze¿eniem, ¿e wnioski stanowi¹ce inicjatywê uchwa³odawcz¹
oraz wnioski o ujêcie w porz¹dku obrad okreœlonych spraw
winny byæ z³o¿one nie póŸniej ni¿ 14 dni przed planowanym terminem sesji,
4) wystêpowanie z wnioskami do organów Gminy.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, komisje realizuj¹,
z uwzglêdnieniem ich w³aœciwoœci przedmiotowej.
3. Komisj¹ w³aœciw¹ do spraw bud¿etu w rozumieniu przepisów Ustawy dotycz¹cej finansów publicznych jest Komisja
Bud¿etu i Finansów.
4. Zasady funkcjonowania sta³ych i doraŸnych komisji Rady
reguluj¹ postanowienia Regulaminu Rady.
§ 31
1. Rada powo³uje Komisjê Rewizyjn¹ w celu kontrolowania
dzia³alnoœci Wójta, Gminnych jednostek organizacyjnych oraz
jednostek pomocniczych Gminy.
2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ radni, z wyj¹tkiem przewodnicz¹cego Rady i wiceprzewodnicz¹cego Rady.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu Gminy i wystêpuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielania
lub nieudzielania absolutorium Wójtowi Gminy. Wniosek
w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
4. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez
Radê w zakresie kontroli, z tym ¿e uprawnienie to nie narusza uprawnieñ kontrolnych innych komisji.
5. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej okreœla za³¹cznik
Nr 6 do Statutu.
Rozdzia³ VI
RADNI RADY GMINY
§ 32
1. Radny zobowi¹zany jest kierowaæ siê dobrem wspólnoty
samorz¹dowej Gminy. Radny utrzymuje sta³¹ wiêŸ
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z mieszkañcami oraz ich organizacjami, a w szczególnoœci
przyjmuje zg³aszane przez mieszkañców Gminy postulaty
i przedstawia je organom do rozpatrzenia, nie jest jednak
zwi¹zany instrukcjami wyborców.
2. Przed przyst¹pieniem do wykonania mandatu radni sk³adaj¹ œlubowanie.
3. Odmowa z³o¿enia œlubowania oznacza zrzeczenie siê mandatu.
§ 33
1. Radny jest zobowi¹zany braæ udzia³ w pracach Rady Gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorz¹dowych, do
których zosta³ wybrany lub desygnowany.
2. Z radnym nie mo¿e byæ zawi¹zany stosunek pracy w Urzêdzie Gminy, w której radny uzyska³ mandat.
3. Radny nie mo¿e pe³niæ funkcji kierownika Gminnej jednostki organizacyjnej ani jego zastêpcy.
4. Wójt nie mo¿e powierzyæ radnemu Gminy, w której radny
uzyska³ mandat wykonywania pracy na podstawie umowy cywilno - prawnej.
5. Radni nie mog¹ podejmowaæ dodatkowych zajêæ ani otrzymywaæ darowizn mog¹cych podwa¿yæ zaufanie wyborców
do wykonywania mandatu.
6. Radni nie mog¹ powo³ywaæ siê na swój mandat w zwi¹zku
z podjêtymi dodatkowymi zajêciami b¹dŸ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ prowadzon¹ na w³asny rachunek lub wspólnie
z innymi osobami.
7. Radni nie mog¹ podejmowaæ dzia³alnoœci gospodarczej na
w³asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy, w której radny
uzyska³ mandat, a tak¿e zarz¹dzaæ tak¹ dzia³alnoœci¹ lub
byæ przedstawicielem czy pe³nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia³alnoœci.
8. Radni nie mog¹ byæ cz³onkami w³adz zarz¹dzaj¹cych lub
kontrolnych i rewizyjnych ani pe³nomocnikami handlowymi spó³ek prawa handlowego z udzia³em Gminnych osób
prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których uczestnicz¹ takie osoby.
9. Radni nie mog¹ posiadaæ pakietu wiêkszego ni¿ 10% udzia³ów lub akcji w spó³kach prawa handlowego z udzia³em
Gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych,
w których uczestnicz¹ takie osoby.
10. Uczestnicz¹c w pracach Rady, radny jest zobowi¹zany
w szczególnoœci:
1) w ustalony sposób dokumentowaæ swój udzia³ w posiedzeniach i przestrzegaæ wymagañ regulaminowych dotycz¹cych toku pracy Rady i komisji,
2) informowaæ przewodnicz¹cego Rady lub komisji o niemo¿noœci uczestnictwa w sesji lub posiedzeniu, nie póŸniej ni¿ do chwili ich rozpoczêcia,
3) uczestniczyæ w zebraniach jednostek pomocniczych
w swoim okrêgu wyborczym oraz przyjmowaæ skargi
i wnioski mieszkañców,
4) informowaæ i wyjaœniaæ mieszkañcom przebieg, cele i rezultaty pracy organów Gminy,
5) przestrzegaæ zasad etyki radnego wyp³ywaj¹cych z treœci roty œlubowania.
§ 34
1. Radny ponosi przed Rad¹ odpowiedzialnoœæ za wywi¹zywanie siê z obowi¹zków wynikaj¹cych z mandatu radnego.
2. Je¿eli radny naruszy § 33 Statutu, a doraŸna komisja dyscyplinarna potwierdzi zarzuty, przewodnicz¹cy Rady przedk³ada sprawê na sesji Rady.
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3. DoraŸn¹ komisjê dyscyplinarn¹ powo³uje Rada w trybie § 28
niniejszego statutu.
4. Je¿eli radny nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków, Rada
mo¿e udzieliæ:
1) upomnienia pisemnego,
2) nagany, z podaniem do wiadomoœci wyborcom.
5. Uchwa³y w sprawie udzielenia radnemu upomnienia lub
nagany podejmuje Rada, po uprzednim wys³uchaniu radnego, w g³osowaniu jawnym bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy Ustawowego sk³adu
Rady. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnoœci radnego na sesji, Rada mo¿e udzieliæ mu upomnienia lub nagany bez wys³uchania.
6. Rada mo¿e, w szczególnych przypadkach, na wyraŸny, uzasadniony wa¿n¹ przyczyn¹ zawodow¹, rodzinn¹ lub osobist¹
wniosek radnego, usprawiedliwiæ go z niewype³niania obowi¹zków wynikaj¹cych z mandatu radnego na ³¹czny okres
nie d³u¿szy ni¿ 1 rok w kadencji. Rada powiadamia o tym
wyborców.
7. Wniosek w sprawie okreœlonej w ust.6 radny sk³ada na piœmie do przewodnicz¹cego Rady, który przedstawia go na
najbli¿szej sesji.
§ 35
1. W zwi¹zku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
2. Na zasadach ustalonych przez Radê Gminy w odrêbnej
uchwale radnemu przys³uguj¹ diety oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych.
3. Wysokoœæ diet przys³uguj¹cych radnemu nie mo¿e przekroczyæ w ci¹gu miesi¹ca kwoty okreœlonej odrêbnymi przepisami.
§ 36
1. Radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu Rady ani komisji, je¿eli dotyczy ono jego interesu prawnego.
2. Mandatu radnego Gminy nie mo¿na ³¹czyæ z:
a) mandatem pos³a lub senatora
b) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
c) cz³onkostwem w organie innej jednostki samorz¹du terytorialnego.
§ 37
1. Rada Gminy wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego
i jednego Wiceprzewodnicz¹cego bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹
g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy Ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu tajnym.
2. Funkcji, o których mowa w ust. 1 nie mo¿na ³¹czyæ z cz³onkostwem w Komisji Rewizyjnej.
3. Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 Ustawowego sk³adu Rady
Gminy w trybie okreœlonym w ust. 1.
4. W przypadku rezygnacji Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia
z³o¿enia rezygnacji w g³osowaniu jawnym.
5. Nie podêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 4, w ci¹gu 1
miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji przez Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego jest równoznaczne z
przyjêciem rezygnacji przez Radê Gminy z up³ywem
ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
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6. W przypadku przyjêcia rezygnacji albo odwo³ania przewodnicz¹cego Rady i wiceprzewodnicz¹cego Rady, do czasu wyboru nowego przewodnicz¹cego obowi¹zki pe³ni radny najstarszy wiekiem.
7. W przypadku braku Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady uniemo¿liwiaj¹cego bie¿¹c¹ jej pracê, obowi¹zki
pe³ni najstarszy wiekiem radny.
§ 38
1. Zadaniem Przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie
pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. W przypadku nieobecnoœci Przewodnicz¹cego zadania Przewodnicz¹cego
wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.
2. W zakresie organizacji pracy Rady, Przewodnicz¹cy w szczególnoœci:
1) zapewnia przygotowanie i zwo³uje sesje Rady,
2) przygotowuje i przedstawia Radzie projekty planu pracy Rady,
3) przedstawia projekt porz¹dku sesji oraz zapewnia wykonanie czynnoœci zawiadomienia o sesji radnych, zaproszonych goœci i mieszkañców Gminy oraz dorêczenie
radnym materia³ów sesyjnych,
4) koordynuje pracê komisji Rady,
5) koordynuje dzia³alnoœæ kontroln¹ Rady,
6) zapewnia wspó³dzia³anie Rady z w³adzami pañstwowymi, samorz¹dowymi oraz organizacjami politycznymi,
zwi¹zkowymi i innymi organizacjami spo³ecznymi,
7) podejmuje czynnoœci z zakresu prawa pracy w stosunku
do Wójta Gminy z zastrze¿eniem, gdy przepisy powy¿sz¹
kompetencjê przekazuj¹ innym organom na podstawie
odrêbnej uchwa³y Rady Gminy,
8) zapewnia w³aœciw¹ dokumentacjê pracy Rady,
9) podpisuje uchwa³y Rady i przekazuje je do wykonania
w³aœciwym organom wykonawczym i kontrolnym Rady,
10) odpowiada za terminowe przedk³adanie w³aœciwym organom interpelacji, wniosków i skarg radnych sk³adanych bezpoœrednio u niego,
11) w ustalonych terminach i miejscu sprawuje dy¿ury,
12) prowadzi korespondencjê w sprawach organizacji pracy Rady.
13) zwraca uwagê radnemu, który zachowuje siê w sposób
niegodny lub zaniedbuje swoje obowi¹zki oraz przedstawia wnioski w sprawie wygaœniêcia i obsadzenia
mandatu radnego,
14) przedk³ada Radzie skargi dotycz¹ce dzia³alnoœci Wójta,
projekty wniosków i zaleceñ Komisji Rewizyjnej oraz propozycje co do sposobu ich za³atwienia,
3. W zakresie prowadzenia obrad Rady Przewodnicz¹cy
w szczególnoœci:
1) otwiera i zamyka sesjê oraz decyduje o odbyciu jej na
jednym lub kilku posiedzeniach,
2) w uzasadnionych wypadkach mo¿e przedk³adaæ Radzie
wnioski w sprawie ograniczenia porz¹dku obrad,
3) udziela radnym g³osu w kolejnoœci zg³oszeñ w sprawach
dotycz¹cych realizowanego porz¹dku obrad, mo¿e udzieliæ g³osu w sprawach formalnych poza kolejnoœci¹ oraz
poddaje wnioski formalne pod g³osowanie. Za sprawy
formalne uznaje siê wyst¹pienia i wnioski dotycz¹ce:
stwierdzania quorum, zarz¹dzania przerwy w obradach,
ich przerwania lub odroczenia, zakoñczenia dyskusji,
ograniczenia czasu trwania wyst¹pieñ, przeliczania g³osów i prawa repliki,
4) przywo³uje "do rzeczy" lub "do porz¹dku" radnych i innych uczestników obrad, je¿eli wyst¹pienia odbiegaj¹
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od przedmiotu obrad, przekraczaj¹ ustalony czas wypowiedzi, albo zak³ócaj¹ swoim zachowaniem porz¹dek
obrad, b¹dŸ te¿ uchybiaj¹ powadze rady; w razie bezskutecznoœci przywo³ania mo¿na odebraæ g³os przemawiaj¹cemu lub nakazaæ opuszczenie sali obrad osobom
nie bêd¹cym radnymi,
5) odbiera g³os w dyskusji radnemu do koñca sesji, po
trzykrotnym upomnieniu radnego w trakcje jednej sesji,
6) w szczególnych sytuacjach udziela g³osu osobom zaproszonym, w odpowiednim dla tematu ich wyst¹pienia
punkcie obrad,
7) zarz¹dza g³osowania w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad,
8) z odpowiednim wyprzedzeniem informuje radnych o planowanych przerwach w obradach sesji,
9) przyjmuje poprawki do projektów uchwa³ podczas sesji,
10) mo¿e zabieraæ g³os na sesji w ka¿dej chwili,
11) podpisuje protoko³y z sesji.
4. Na wniosek Wójta Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest
wprowadziæ do porz¹dku obrad na najbli¿szej sesji Rady projekt uchwa³y, je¿eli jest on wnioskodawc¹, a projekt wp³yn¹³
do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji
Rady.
Rozdzia³ VII
ORGAN WYKONAWCZY GMINY
§ 39
1. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.
2. Kadencja Wójta rozpoczyna siê w dniu rozpoczêcia kadencji
Rady Gminy i up³ywa z dniem zakoñczenia kadencji tej Rady.
3. Objêcie obowi¹zków wójta nastêpuje z chwil¹ z³o¿enia
wobec rady œlubowania, natomiast zakoñczenie ich pe³nienia - z chwil¹ objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego wójta.
4. Z up³ywem kadencji wójta rozwi¹zuje siê stosunek pracy
³¹cz¹cy go z Urzêdem Gminy.
§ 40
1. Funkcji Wójta oraz jego zastêpcy nie mo¿na ³¹czyæ z:
1) funkcj¹ Wójta albo ich zastêpców w innej Gminie,
2) cz³onkostwem w organach jednostek samorz¹du terytorialnego, w tym w Gminie, w której jest Wójtem lub zastêpc¹ Wójta,
3) zatrudnieniem w administracji rz¹dowej,
4) mandatem pos³a lub senatora.
2. Wójt ani jego zastêpca nie mo¿e podejmowaæ dodatkowych
zajêæ ani otrzymywaæ darowizn mog¹cych podwa¿yæ zaufanie wyborców do wykonywania mandatów zgodnie
z art. 23a ust. 1 Ustawy.
§ 41
Wójt w drodze zarz¹dzenia powo³uje lub odwo³uje swojego zastêpcê.
§ 42
1. Uchwa³a Rady Gminy w sprawie nie udzielenia Wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjêciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwo³ania Wójta. Przed
podjêciem uchwa³y w sprawie udzielenia Wójtowi absoluto-
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rium Rada Gminy zapoznaje siê z wnioskiem i opini¹, o których mowa w art. 18a ust. 3 Ustawy.
2. Uchwa³ê w sprawie absolutorium Rada Gminy podejmuje
w g³osowaniu jawnym bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów
Ustawowego sk³adu Rady.
3. Rada Gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Wójta z przyczyny okreœlonej
w ust. 1 na sesji zwo³anej nie wczeœniej ni¿ po up³ywie 14 dni
od dnia podjêcia uchwa³y w sprawie nie udzielenia Wójtowi
absolutorium.
4. Przed podjêciem uchwa³y, o której mowa w ust. 3 Rada
Gminy zapoznaje siê z opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwa³y Rady Gminy o nie udzieleniu absolutorium oraz wys³uchuje wyjaœnieñ Wójta.
5. Uchwa³ê, o której mowa w ust. 3 Rada Gminy podejmuje
bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów Ustawowego sk³adu Rady
w g³osowaniu imiennym.
§ 43
1. Rada Gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Wójta z innej przyczyny ni¿
nie udzielenie Wójtowi absolutorium na wniosek co najmniej
1/4 Ustawowego sk³adu Rady.
2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 wymaga formy pisemnej
i uzasadnienia przyczyny odwo³ania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisjê Rewizyjn¹.
3. Rada Gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania Wójta na sesji zwo³anej nie
wczeœniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku,
o którym mowa w ust. 1.
4. Uchwa³ê, o której mowa w ust. 3 Rada Gminy podejmuje
wiêkszoœci¹ co najmniej 3/5 g³osów Ustawowego sk³adu
Rady w g³osowaniu imiennym.
§ 44
Je¿eli zg³oszony w trybie § 42 Statutu wniosek o podjêcie
uchwa³y o przeprowadzenie referendum w sprawie odwo³ania Wójta nie uzyska³ wymaganej wiêkszoœci g³osów kolejny
wniosek mo¿e byæ zg³oszony w tym trybie nie wczeœniej ni¿ po
up³ywie 12 miesiêcy od przeprowadzenia g³osowania.
§ 45
Wygaœniêcie mandatu Wójta przed up³ywem kadencji jest
równoznaczne z odwo³aniem jego zastêpcy.
§ 46
1. Po up³ywie kadencji Wójta pe³ni on swoj¹ funkcjê do czasu
objêcia funkcji przez nowo wybranego Wójta.
2. Po up³ywie kadencji Wójta zastêpca Wójta pe³ni swoje obowi¹zki do czasu objêcia obowi¹zków przez nowo powo³anego zastêpcê Wójta.
§ 47
Wójt obejmuje swe obowi¹zki z chwil¹ z³o¿enia wobec Rady
Gminy przewidzianej Ustaw¹ roty œlubowania.
§ 48
1. Wójt wykonuje uchwa³y Rady Gminy i zadania Gminy okreœlone przepisami prawa.
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2. W realizacji zadañ w³asnych Gminy Wójt podlega wy³¹cznie
Radzie Gminy.
3. Do zadañ Wójta nale¿¹ w szczególnoœci:
1) przygotowanie projektów uchwa³ Rady Gminy,
2) okreœlenie sposobu wykonywania uchwa³,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie bud¿etu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników Gminnych jednostek organizacyjnych,
6) nadawanie regulaminu organizacyjnego Urzêdu Gminy,
7) przedk³adanie Radzie sprawozdañ z dzia³alnoœci finansowej Gminy,
8) przedk³adanie wniosków o zwo³anie sesji Rady,
9) wydawanie w formie zarz¹dzenia w przypadku nie cierpi¹cych zw³oki przepisów porz¹dkowych, a nastêpnie
przedstawianie ich do zatwierdzenia na najbli¿szej sesji,
10) informowanie mieszkañców Gminy o za³o¿eniach projektu bud¿etu z wykorzystaniem œrodków bud¿etowych oraz
o kierunkach polityki spo³ecznej i gospodarczej Gminy,
11) opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzi¹,
12) og³aszanie i odwo³ywanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
13) zarz¹dzanie ewakuacji z obszarów bezpoœrednio zagro¿onych, je¿eli w inny sposób nie mo¿na usun¹æ bezpoœredniego niebezpieczeñstwa dla ¿ycia ludzi lub dla mienia,
14) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z Ustaw szczególnych.
4. Wójt jako organ jednoosobowy wyra¿a sw¹ wolê w formie
zarz¹dzeñ, które podlegaj¹ nadzorowi Wojewody Ma³opolskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w trybie okreœlonym w rozdziale 10 Ustawy.
5. Zarz¹dzenia winny zawieraæ:
1) oznaczenie organu, który wydaje zarz¹dzenie,
2) datê wydania i numeracjê okreœlon¹ wg instrukcji kancelaryjnej,
3) treœci wyra¿onej woli,
4) adresata zarz¹dzenia,
5) datê wejœcia w ¿ycie,
6) podstawê prawn¹, a w sytuacji gdy wymagaj¹ tego przepisy szczególne tak¿e uzasadnienie faktyczne,
7) podpis wydaj¹cego zarz¹dzenie,
6. Zarz¹dzenia, o których mowa w ust. 5 wpisywane s¹ do
Rejestru Zarz¹dzeñ odrêbnie dla ka¿dej kadencji.
§ 49
Wójt kieruje bie¿¹cymi sprawami Gminy i reprezentuje j¹
na zewn¹trz.
§ 50
Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
§ 51
Wójt mo¿e powierzyæ prowadzenie okreœlonych spraw Gminy w swoim imieniu zastêpcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.
§ 52
1. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzêdu.
2. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu okreœla jego
regulamin nadany zarz¹dzeniem przez Wójta.
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3. Kierownikiem Urzêdu Gminy jest Wójt.
4. Kierownik urzêdu wykonuje uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do pracowników Urzêdu oraz kierowników Gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 53
1. Pracownicy samorz¹dowi w Urzêdzie Gminy s¹ zatrudnieni:
1) Na podstawie wyboru:
- Wójt Gminy
2) Na podstawie powo³ania:
- zastêpca Wójta,
- Sekretarz Gminy,
- Skarbnik Gminy,
- Kierownik USC,
3) Na podstawie umowy o pracê pozostali pracownicy.
Rozdzia³ VIII
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
§ 54
1. Podstawow¹ jednostk¹ pomocnicz¹ w Gminie jest so³ectwo.
2. Organizacjê i zakres dzia³ania jednostki pomocniczej okreœla Rada Gminy odrêbnym statutem, po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkañcami.
3. Statut jednostki pomocniczej okreœla w szczególnoœci:
- nazwê i obszar jednostki pomocniczej,
- zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
- organizacjê i zadania organów jednostki pomocniczej,
- zakres zadañ przekazywanych jednostce przez Gminê oraz
sposób ich realizacji,
- zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady Gminy nad dzia³alnoœci¹ organów jednostki pomocniczej.
4. Jednostki pomocnicze nie posiadaj¹ osobowoœci prawnej
i prowadz¹ dzia³alnoœæ w ramach bud¿etu Gminy. Nadzór
nad dzia³alnoœci¹ organów jednostek pomocniczych sprawuje Rada Gminy i Komisja Rewizyjna.
§ 55
1. Organy So³ectw:
1) zebranie wiejskie - organ uchwa³odawczy,
2) so³tys - organ wykonawczy,
3) dzia³ania so³tysa wspomaga rada so³ecka
2. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej liczby kandydatów przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
4. Przewodnicz¹cy Rady Gminy jest ka¿dorazowo zobowi¹zany do zawiadamiania na takich samych zasadach jak radnych, przewodnicz¹cego organu wykonawczego jednostki
pomocniczej o sesji Rady Gminy.
§ 56
Jednostkom pomocniczym mog¹ przys³ugiwaæ œrodki finansowe w ramach bud¿etu Gminy. W takim wypadku Rada
uchwala za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej okreœlaj¹cy wydatki jednostek pomocniczych w uk³adzie dzia³ów lub rozdzia³ów
klasyfikacji bud¿etowej. O wykorzystaniu powy¿szych œrodków
decyduj¹ na swych posiedzeniach Rady So³eckie.
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§ 57
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawuje Rada Gminy
oraz Komisja Rewizyjna Rady Gminy.
2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alnoœæ so³ectwa za pomoc¹
w³asnych komisji problemowych, a w zakresie gospodarki
finansowej przy pomocy Komisji Rewizyjnej, która raz na
dwa lata dokonuje rewizji tej gospodarki.
3. So³tys jest zobowi¹zany do przedk³adania Radzie sprawozdania ze swej dzia³alnoœci za miniony rok do koñca pierwszego kwarta³u nastêpnego roku.
4. Wójt Gminy zobowi¹zany jest do czuwania, aby mienie so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.
5. Wójt i wyznaczeni przez niego pracownicy Urzêdu Gminy
maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa oraz prawo wgl¹du
do dokumentów i wstêpu do pomieszczeñ (budynków so³ectwa).
§ 58
1. Rada podejmuje uchwa³y w sprawie utworzenia, zniesienia,
po³¹czenia lub podzia³u jednostek pomocniczych Gminy.
2. W sprawach okreœlonych w ust. 1 Rada podejmuje uchwa³y po przeprowadzeniu konsultacji spo³ecznych lub konsultacje te mog¹ byæ przeprowadzone z inicjatywy mieszkañców.
3. Konsultacja spo³eczna polega na przedstawieniu co najmniej dwóch alternatywnie sformu³owanych projektów rozstrzygniêæ do wyra¿ania opinii przez zebrania wiejskie, organizacje spo³eczne. Szczegó³owy tryb konsultacji okreœla
Rada w uchwale o ich przeprowadzeniu.
4. Rada, zgodnie z Ustaw¹ o referendum Gminnym podejmuje
uchwa³y inicjuj¹ce jego przeprowadzenie w procedurze dotycz¹cej referendum na wniosek mieszkañców.
5. Uchwa³y w sprawach okreœlonych w ust. 1 podejmowane
s¹: zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy Ustawowego sk³adu Rady, z inicjatywy mieszkañców
lub z inicjatywy organów Gminy.
§ 59
1. Organy jednostek pomocniczych s¹ wy³aniane na okres 4letniej kadencji.
2. Zasady i tryb wyboru organów jednostek pomocniczych oraz
ich odwo³ania okreœlaj¹ ich statuty.
Rozdzia³ IX
MIENIE KOMUNALNE GMINY

Poz. 3334

3. Kierownicy Gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej dzia³aj¹ w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem komunalnym na podstawie
pe³nomocnictwa udzielonego przez Wójta.
4. Ustawa o samorz¹dzie Gminnym i inne Ustawy okreœlaj¹
sposoby nabycia mienia komunalnego przez Gminê.
§ 62
1. Oœwiadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada Wójt lub dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia Zastêpca Wójta samodzielnie.
2. Je¿eli czynnoœæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych, do jej skutecznoœci potrzebna jest
kontrasygnata Skarbnika Gminy.
3. Za prawid³owe gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy odpowiedzialnoœæ ponosz¹ stosownie do posiadanych kompetencji: Wójt Gminy, organy komunalnych osób prawnych oraz
kierownicy innych Gminnych jednostek organizacyjnych.
4. Gmina nie ponosi odpowiedzialnoœci za zobowi¹zania innych
Gminnych osób prawnych, a te nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci za zobowi¹zania Gminy, o ile przepisy szczególne nie
stanowi¹ inaczej.
Rozdzia³ X
GOSPODARKA FINANSOWA GMINY
§ 63
1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹ na
podstawie bud¿etu Gminy zwanego dalej bud¿etem.
2. Bud¿et jest uchwalany na rok kalendarzowy.
§ 64
1. Rada podejmuje uchwa³ê bud¿etow¹ do koñca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, a w szczególnie uzasadnionych
wypadkach najpóŸniej do 31 marca roku bud¿etowego.
2. W uchwale bud¿etowej okreœla siê Ÿród³a pokrycia niedoboru bud¿etu, je¿eli planowane wydatki bud¿etu przewy¿szaj¹
planowane dochody.
3. Do czasu uchwalenia bud¿etu, zgodnie z ust. 1, podstaw¹
gospodarki finansowej Gminy jest projekt bud¿etu przedstawiony przez Wójta.
4. Jednostki pomocnicze prowadz¹ dzia³alnoœæ w ramach bud¿etu
Gminy na podstawie rocznego planu finansowo - rzeczowego.
5. Ostateczny plan finansowo - rzeczowy jednostek pomocniczych ustala Wójt Gminy po uchwaleniu bud¿etu Gminy.
6. Bez zgody Wójta Gminy Rada Gminy nie mo¿e wprowadziæ
zmian w bud¿ecie Gminy.

§ 60
§ 65
Mieniem komunalnym Gminy jest w³asnoœæ i inne prawa
maj¹tkowe nale¿¹ce do Gminy oraz jej osób prawnych.
§ 61
1. W stosunkach cywilno - prawnych Gmina jest podmiotem
praw i obowi¹zków, które dotycz¹ sk³adników tego mienia,
nie nale¿¹cych do innych Gminnych osób prawnych.
2. Gminne osoby prawne gospodaruj¹ nale¿¹cym do nich mieniem komunalnym w granicach samodzielnoœci i z zachowaniem wymogów zawartych w obowi¹zuj¹cych przepisach
prawa.

1. Uchwa³y i zarz¹dzenia organów Gminy dotycz¹ce zobowi¹zañ finansowych wskazuj¹ Ÿród³a dochodów, z których zobowi¹zania te zostan¹ pokryte.
2. Uchwa³y, o których mowa w ust. 1, zapadaj¹ bezwzglêdn¹
wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy sk³adu organu Gminy.
§ 66
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ Gminy odpowiada
Wójt.
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2. Wójt przedstawia Radzie:
a) informacjê o przebiegu wykonania bud¿etu Gminy za I pó³rocze - do 31 sierpnia danego roku,
b) sprawozdanie roczne z wykonania bud¿etu Gminy do 30
kwietnia nastêpnego roku,
c) sprawozdania z realizacji innych programów, w tym
wieloletnich programów inwestycyjnych, nie rzadziej
ni¿ raz w roku wraz ze sprawozdaniem bud¿etowym.
3. Informacje i sprawozdania Wójta analizuj¹ i opiniuj¹ w³aœciwe komisje Rady, a informacje i sprawozdania z wykonania bud¿etu Komisja Rewizyjna i Regionalna Izba Obrachunkowa, zgodnie z w³aœciwymi przepisami. Opinie i wnioski komisje przedk³adaj¹ Radzie.
4. O przyjêciu lub odrzuceniu informacji albo sprawozdañ Wójta, Rada decyduje w formie uchwa³y.

Rozdzia³ XI
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
STANOWIONEGO PRZEZ GMINÊ
§ 67
1. Na podstawie upowa¿nieñ Ustawowych Gminie przys³uguje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowi¹zuj¹cych na obszarze Gminy.
2. Organy Gminy mog¹ wydawaæ akty prawa miejscowego
w zakresie:
- wewnêtrznego ustroju Gminy oraz jednostek pomocniczych,
- organizacji urzêdów i instytucji Gminnych,
- zasady zarz¹du mieniem Gminy,
- zasady i trybu korzystania z Gminnych obiektów i urz¹dzeñ
u¿ytecznoœci publicznej.
3. W zakresie nie uregulowanym w odrêbnych Ustawach
lub innych przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cych Rada
Gminy mo¿e wydawaæ przepisy porz¹dkowe je¿eli jest to
niezbêdne dla ochrony ¿ycia lub zdrowia obywateli oraz
dla zapewnienia porz¹dku, spokoju i bezpieczeñstwa publicznego.
4. Przepisy porz¹dkowe, o których mowa w ust. 3, mog¹
przewidywaæ za ich naruszenie karê grzywny wymierzan¹
w trybie i na zasadach okreœlonych w prawie o wykroczeniach.
§ 68
1. Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie
uchwa³y.
2. W przypadku nie cierpi¹cym zw³oki przepisy porz¹dkowe
mo¿e wydawaæ Wójt Gminy w formie zarz¹dzenia.
3. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji Rady Gminy. Przedmiotowe zarz¹dzenie traci moc w razie odmowy zatwierdzenia b¹dŸ
nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbli¿szej sesji
Rady.
4. W razie nie przedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy
zatwierdzenia zarz¹dzenia, Rada Gminy okreœla termin utraty jego mocy obowi¹zuj¹cej.
5. Wójt przesy³a przepisy porz¹dkowe do wiadomoœci Wójtom
s¹siednich Gmin i staroœcie Powiatu krakowskiego, nastêpnego dnia po ich ustanowieniu.
6. Og³aszanie aktów prawa miejscowego odbywa siê zgodnie
z zasadami trybem okreœlonym w Ustawie z dnia 20 lipca
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2000 r. o og³oszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718).
Rozdzia³ XII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 69
Zmiana Statutu wymaga uchwa³y Rady w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
Przewodniczacy Rady: J. Szopa
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Za³¹cznik Nr 1
do Statutu Gminy Micha³owice

Przewodniczacy Rady: J. Szopa
Za³¹cznik Nr 2
do Statutu Gminy Micha³owice
Herb Gminy Micha³owice

Flaga Gminy Micha³owice
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Baner Gminy Micha³owice

Poz. 3334
Za³¹cznik Nr 3
do Statutu Gminy Micha³owice
Jednostki pomocnicze Gminy Micha³owice

1. So³ectwo Micha³owice I
2. So³ectwo Micha³owice II
3. So³ectwo Micha³owice III
4. So³ectwo Górna Wieœ
5. So³ectwo Kozierów
6. So³ectwo Wilczkowice
7. So³ectwo Zerwana
8. So³ectwo Wola Wiêc³awska
9. So³ectwo Zagórzyce
10. So³ectwo Sieborowice
11. So³ectwo Pielgrzymowice
12. So³ectwo Zdzies³awice
13. So³ectwo Wiêc³awice
14. So³ectwo Mas³omi¹ca
15. So³ectwo M³odziejowice
16. So³ectwo Koñczyce
17. So³ectwo Ksi¹¿niczki
18. So³ectwo Raciborowice
19. So³ectwo Prawda
Przewodniczacy Rady: J. Szopa
Za³¹cznik Nr 4
do Statutu Gminy Micha³owice
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Micha³owice
1. Gminny Zespó³ Ekonomiczno - Administracyjny Szkó³ w Micha³owicach.
2. Centrum Kultury i Promocji w Micha³owicach.
3. Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji w Micha³owicach.
4. Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Micha³owicach.
5. Zespó³ Szkó³ w Micha³owicach
6. Zespó³ Szkó³ w Wiêc³awicach Starych
7. Zespó³ Szkó³ w Raciborowicach
Pieczêæ Gminy Micha³owice

Przewodniczacy Rady: J. Szopa
Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Gminy Micha³owice
REGULAMIN RADY GMINY
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin okreœla organizacjê i tryb dzia³ania Rady Gminy oraz jej komisji, a w szczególnoœci porz¹dek obradowania
i podejmowania uchwa³.
§2

Przewodniczacy Rady: J. Szopa

1. Prac¹ Rady Gminy kieruje Przewodnicz¹cy Rady, którego
obowi¹zki okreœla § 38 Statutu Gminy.
2. Obs³ugê kancelaryjno - techniczn¹ Rady zapewnia Urz¹d
Gminy.
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§3
1. Radni wykonuj¹ zadania i obowi¹zki korzystaj¹c z uprawnieñ i ochrony przewidzianej przepisami Ustawy o samorz¹dzie terytorialnym oraz Ustaw szczególnych.
2. Radni s¹ zobowi¹zani do zachowania tajemnicy, zarówno
w czasie trwania mandatu, jak i po jego wygaœniêciu, w zakresie wiadomoœci stanowi¹cych tajemnicê pañstwow¹
i s³u¿bow¹, z którymi zapoznaj¹ siê w trakcie wykonywania mandatu.

Poz. 3334

3) w razie uzyskania takiej samej liczby g³osów przez wiêcej
ni¿ dwóch kandydatów, przeprowadza siê ponowne g³osowanie tylko dla tych kandydatów,
4) w przypadku nieuzyskania przez ¿adnego z kandydatów
wymaganej iloœci g³osów, powtarza siê g³osowanie w kolejnych turach,
5) przed ka¿d¹ kolejn¹ tur¹ skreœla siê z listy tego kandydata, który uzyska³ najmniejsz¹ liczbê g³osów,
6) ka¿dy z kandydatów mo¿e po ka¿dym g³osowaniu zrezygnowaæ z ubiegania siê o wybór, a jego nazwisko wykreœla siê z listy kandydatów.

§4
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, sk³adaj¹ce siê co najmniej z 5 radnych. Przewodnicz¹cy klubu radnych informuje
Przewodnicz¹cego Rady Gminy o sk³adzie osobowym klubu
oraz o wi¹¿¹cym cz³onków tego klubu regulaminie wewnêtrznym.
2. Kluby radnych nie s¹ organem Rady Gminy i nie mog¹ byæ
finansowane z bud¿etu Gminy.
3. Kluby radnych maj¹ prawo:
1) wnioskowania o wyst¹pienie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹
do uprawnionych statutowo organów,
2) zg³aszania wniosków opinii, interpelacji i zapytañ do w³aœciwych organów Gminy,
3) wspó³dzia³ania z komisjami Rady.
§5
Wybór Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady
odbywa siê wed³ug nastêpuj¹cej procedury i trybu:
1. Wybór poprzedza:
1) zg³oszenie kandydatów na sesji przez radnych,
2) ustne potwierdzenie zgody zainteresowanego na kandydowanie,
3) prezentacja kandydatów w kolejnoœci ich zg³oszenia i odpowiedzi kandydatów na pytania radnych,
4) powo³anie komisji skrutacyjnej,
5) przeprowadzenie g³osowania.
2. Wybór przewodnicz¹cego Rady:
1) w I turze g³osowania bior¹ udzia³ wszyscy zg³oszeni kandydaci umieszczeni na liœcie w porz¹dku alfabetycznym
2) w przypadku nieuzyskania przez ¿adnego z kandydatów
wymaganej iloœci g³osów, powtarza siê g³osowanie w kolejnych turach,
3) przed ka¿d¹ kolejn¹ tur¹, skreœla siê z listy tego kandydata, który uzyska³ najmniejsz¹ liczbê g³osów, lub tych kandydatów, którzy uzyskali najmniejsz¹ równ¹ liczbê g³osów,
4) ka¿dy z kandydatów mo¿e przed lub po zakoñczeniu kolejnej tury zrezygnowaæ z ubiegania siê o wybór, a jego nazwisko wykreœla siê z listy kandydatów,
5) je¿eli ostatni z kandydatów nie uzyska wymaganej wiêkszoœci g³osów, procedurê wyborów rozpoczyna siê ponownie od zg³oszenia kandydatów.
3. Wybór wiceprzewodnicz¹cego Rady:
1) w I turze g³osowania bior¹ udzia³ wszyscy zg³oszeni
kandydaci umieszczeni na liœcie w porz¹dku alfabetycznym,
2) wiceprzewodnicz¹cym Rady zostaje pierwszy w kolejnoœci kandydat, który uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów;
wybór jest wa¿ny, kiedy na ka¿dego z kandydatów zostanie oddana liczba g³osów, która odpowiada bezwzglêdnej wiêkszoœci g³osów w obecnoœci co najmniej
po³owy Ustawowego sk³adu Rady,

Rozdzia³ II
SESJE RADY GMINY I ICH PRZYGOTOWANIE
§6
1. Rada Gminy obraduje na sesjach zwyczajnych zwo³ywanych nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³. Do zawiadomienia
o zwo³aniu sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³, co najmniej 7 dni przed sesj¹ z zastrze¿eniem ust. 11.
2. Rada Gminy mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów Ustawowego sk³adu Rady.
3. Na wniosek Wójta Przewodnicz¹cy Rady Gminy jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad na najbli¿szej sesji Rady Gminy projekt uchwa³y, je¿eli jest wnioskodawc¹,
a projekt wp³yn¹³ do Rady Gminy co najmniej 7 dni przed
dniem rozpoczêcia sesji.
4. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych
w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników wyborów do Rady
Gminy z zastrze¿eniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
5. Po up³ywie terminu okreœlonego w ust. 3, niniejszego paragrafu sesjê zwo³ujê wojewódzki komisarz wyborczy w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu zbiorczych wyników dla ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu
21 dni po og³oszeniu wyników wyborów do Rady Gminy.
6. Je¿eli wybory by³y wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwo³ania Rady Gminy, pierwsz¹ sesjê zwo³uje osoba, któr¹ Prezes Rady Ministrów wyznaczy³ do pe³nienia
funkcji organów jednostki samorz¹du terytorialnego.
7. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady Gminy do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem
radny obecny na sesji.
8. Na Wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 Ustawowego sk³adu
Rady Gminy Przewodnicz¹cy obowi¹zany jest zwo³aæ sesjê nadzwyczajn¹ w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji nadzwyczajnej do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z materia³ami, co najmniej
3 dni przed obradami sesji.
9. Do zmiany porz¹dku obrad sesji nadzwyczajnej stosuje siê
przepisy ust. 2, z tym ¿e dodatkowo wymagana jest zgoda
wnioskodawcy.
10. Nadzwyczajna sesja Rady Gminy w tym samym temacie
nie mo¿e byæ zwo³ana wczeœniej ni¿ po up³ywie 2 miesiêcy
od daty poprzedniej sesji.
11. O odbyciu sesji w ramach jednego lub kilku posiedzeñ decyduje Przewodnicz¹cy Rady w toku przygotowania sesji
albo w czasie obrad.
W szczególnoœci o przerwaniu obrad i wyznaczeniu nastêpnego posiedzenia mo¿na decydowaæ w razie braku quorum,
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a tak¿e w przypadku, gdy przebieg obrad wskazuje na niemo¿noœæ zrealizowania na jednym posiedzeniu ca³ego zatwierdzonego porz¹dku obrad. Wnioski w tym zakresie
mog¹ byæ sk³adane przez Wiceprzewodnicz¹cych Rady
Gminy, Wójta oraz przewodnicz¹cych komisji. W przypadku podêcia decyzji na sesji Rady o potrzebie odbycia kolejnego posiedzenia rady, Przewodnicz¹cy Rady og³asza tê
decyzjê niezw³ocznie w formie ustnej.

Poz. 3334
Rozdzia³ III
TOK OBRADOWANIA
§ 12

Wypowiadaj¹c s³owa "Otwieram............. sesjê Rady Gminy Micha³owice" Przewodnicz¹cy Rady otwiera i prowadzi jej
obrady.

§7

§ 13

1. Na pierwszej sesji w nowym roku kalendarzowym Rada
uchwala plan pracy na dany rok obejmuj¹cy zak³adan¹ liczbê sesji i ich g³ówne tematy oraz zwi¹zane z tym zasadnicze
zadania komisji i Wójta.
2. Roczny plan pracy Rada Gminy mo¿e zmieniæ i uzupe³niæ
w ka¿dym czasie.

1. Obrady Rady Gminy przebiegaj¹ zgodnie z porz¹dkiem obrad przyjêtym przez Radê, po uprzednim stwierdzeniu przez
Przewodnicz¹cego quorum, na pocz¹tku obrad sesji.
2. Sta³ymi punktami porz¹dku obrad zwyczajnej sesji Rady
Gminy s¹:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji,
3) informacje z bie¿¹cej pracy Wójta Gminy
4) rozpatrywanie spraw merytorycznych, podjêcie uchwa³,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) wolne wnioski.
3. Sprawozdania z wykonania uchwa³ Rady sk³adaj¹:
1) Wójt lub w jego imieniu inny pracownik Urzêdu,
2) W imieniu komisji - przewodnicz¹cy odpowiednich komisji lub wyznaczeni sprawozdawcy.
4. W ramach "zapytañ i wolnych wniosków" ka¿dy radny ma
prawo zwracaæ siê z ¿¹daniem wyjaœnieñ i wnioskami we
wszystkich sprawach nale¿¹cych do zakresu dzia³ania Rady.
Czas przeznaczony na wyst¹pienie dla ka¿dego radnego
w ramach punktu "zapytania i wolne wnioski" nie mo¿e przekraczaæ 5 minut.
5. Stosownie do treœci pytania lub wniosku, o których mowa
w ust. 4, odpowiedzi obowi¹zani s¹ udzielaæ Przewodnicz¹cy Rady, lub komisji, Wójt albo wyznaczony inny kompetentny pracownik Urzêdu Gminy lub jednostki organizacyjnej
Gminy. W razie niemo¿noœci udzielenia natychmiastowej odpowiedzi oraz gdy radny zg³osi zapytanie na piœmie w trakcie obrad, wyjaœnienie nale¿y udzieliæ pisemnie w terminie
14 dni. Radny mo¿e ¿¹daæ by odpowiedŸ by³a udzielona podczas obrad najbli¿szej sesji rady.

§8
1. Sesje przygotowuje i zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady Gminy
ustalaj¹c projekt porz¹dku obrad, datê, godzinê i miejsce
rozpoczêcia sesji.
2. Wraz z zawiadomieniem o sesji, radnym przesy³a siê przygotowane materia³y, wnioski oraz propozycje rozstrzygniêæ.
3. W razie naruszenia terminu dotycz¹cego zawiadomienia
o zwo³aniu sesji Rada Gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczeniu nowego terminu jej odbycia.
4. Wniosek w tej sprawie radni mog¹ zg³osiæ tylko do czasu
zatwierdzenia porz¹dku obrad.
§9
1. Zawiadomienie o sesji podaje siê równie¿ do wiadomoœci
publicznej przez so³tysów i rozplakatowanie obwieszczeñ na
wybranych tablicach og³oszeñ w Gminie, a tak¿e w inny przyjêty zwyczajowo sposób.
2. Przewodnicz¹cy Rady Gminy ustala ka¿dorazowo szczegó³ow¹ listê osób zawiadamianych i zapraszanych.
§ 10

§ 14
Sesje Rady Gminy s¹ jawne. Mieszkañcy maj¹ prawo do
obecnoœci i zajmowania na sali obrad wyznaczonych "miejsc
dla publicznoœci".
§ 11
1. Z inicjatyw¹ zamieszczenia okreœlonych spraw w porz¹dku
obrad Rady oraz podjêcia okreœlonych uchwa³ (inicjatywa
uchwa³odawcza) oprócz Przewodnicz¹cego Rady mog¹ wystêpowaæ z zastrze¿eniem art. 52 ust. 1a Ustawy o samorz¹dzie Gminnym:
1) radni w liczbie nie mniejszej ni¿ ? Ustawowego sk³adu
Rady,
2) komisje sta³e i doraŸne, podejmuj¹c w tym wzglêdzie stosown¹ uchwa³ê,
3) Wójt Gminy.
2. Dla inicjatywy okreœlonej w ust. 1 wymagana jest forma
pisemna zawieraj¹ca projekt uchwa³y i jej uzasadnienie,
z zastrze¿eniem postanowieñ § 56 Statutu.
3. W przypadku inicjatywy osób i organów okreœlonych w ust.
1 pkt. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio § 29 ust.1 pkt 3 Statutu
Gminy.

1. Przewodnicz¹cy zarz¹dza g³osowanie w sprawach objêtych
porz¹dkiem obrad.
2. W szczególnych przypadkach Przewodnicz¹cy mo¿e udzielaæ g³osu osobom zaproszonym po uprzednim ich zg³oszeniu siê,
3. Przewodnicz¹cy Rady zamyka sesjê lub posiedzenie po wyczerpaniu porz¹dku obrad, wypowiadaj¹c formu³ê "Zamykam.......... sesjê Rady Gminy w Micha³owicach".
§ 15
1. Na sesjê Rady Gminy zaproszeni s¹ Zastêpca Wójta, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy. W obradach mog¹ uczestniczyæ
wyznaczeni przez Wójta pracownicy Urzêdu. Osoby te za zgod¹
przewodnicz¹cego obrad mog¹ referowaæ sprawy i udzielaæ
wyjaœnieñ. Ponadto w sesji mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele instytucji, jednostek organizacyjnych i organizacji, których
dotycz¹ sprawy bêd¹ce przedmiotem obrad.
4. Przewodnicz¹cy Rady Gminy jest ka¿dorazowo zobowi¹zany do zawiadamiania na takich samych zasadach jak radnych - so³tysów.
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§ 16
1. Z ka¿dej sesji Rady sporz¹dza siê odrêbnie dla ka¿dego posiedzenia protokó³, który powinien zawieraæ:
1) datê, miejsce oraz oznaczenie sesji i posiedzenia,
2) stwierdzenie quorum i przyjêcie protoko³u z poprzedniej
sesji,
3) zatwierdzenie porz¹dku obrad,
4) nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z uzasadnieniem stwierdzonych przyczyn nieobecnoœci oraz nazwiska innych osób uczestnicz¹cych w obradach z urzêdu,
5) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz
treœci zg³oszonych wniosków,
6) numery i przedmiot uchwal bêd¹cych osobnymi dokumentami oraz treœci uchwa³ zawieraj¹cych rozstrzygniêcia wstêpne i proceduralne,
7) czas trwania sesji i poszczególnych posiedzeñ,
8) podpisy Przewodnicz¹cego i protoko³uj¹cego obrady.
2. Protoko³y w toku kadencji numeruje siê rzymsk¹ cyfr¹ numeru sesji, arabsk¹ cyfr¹ numeru posiedzenia w ramach
sesji oraz dwoma ostatnimi cyframi roku. Numer uchwa³y
oznacza siê ponadto arabsk¹ cyfr¹ w kolejnoœci jej podêcia
w danej kadencji.
§ 17
1. Protokó³ z obrad Rady sporz¹dza wyznaczony przez Wójta
pracownik Urzêdu Gminy, pod nadzorem Przewodnicz¹cego.
2. Protokó³, uchwa³y i inne dokumenty z pracy Rady przechowuje siê w Urzêdzie Gminy.
5. Odpis protoko³u przedstawia siê Wójtowi oraz wyk³ada
w urzêdzie Gminy do wgl¹du dla radnych i mieszkañców.
6. Wyci¹gi z protoko³ów sesji oraz odpisy uchwa³ przekazuje
siê zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
7. Sesje Rady Gminy mog¹ byæ rejestrowane na noœnikach
cyfrowych.
8. Zapisy cyfrowe s¹ przechowywane do terminu nastêpnej
sesji i przyjêcia protoko³u z obrad sesji.
9. Rada mo¿e ka¿dorazowo postanowiæ o zachowaniu na okreœlony czas nagrañ z danej sesji.
§ 18
1. W przypadku stwierdzenia w trakcie obrad braku quorum
przewodnicz¹cy obrad:
1) odczytuje listê obecnoœci radnych sporz¹dzon¹ przed sesj¹
i zarz¹dza przerwê,
2) je¿eli z powodu braku quorum po przerwie nie mo¿na
podj¹æ uchwa³ przewidzianych w porz¹dku obrad, przewodnicz¹cy przerywa obrady i wyznacza termin kolejnego posiedzenia tej samej sesji.
2. Radnych obecnych na przerwanej sesji uznaje siê za powiadomionych o terminie jej kontynuacji.
3. Radnych nieobecnych zawiadamia siê w sposób daj¹cy
gwarancjê powiadomienia, najpóŸniej w przeddzieñ terminu nowego posiedzenia.
4. Imiona i nazwiska radnych, którzy bez pisemnego usprawiedliwienia opuœcili posiedzenie, odnotowuje siê w protokole
sesji. W takim przypadku osoby te trac¹ prawo do otrzymania diety za sesjê.
5. Sesji, która nie odby³a siê z powodu braku quorum, nie uwa¿a siê za otwart¹.
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Rozdzia³ IV
PRZEBIEG G£OSOWANIA
§ 19

Rada rozstrzyga sprawy nale¿¹ce do jej w³aœciwoœci w formie uchwa³ podejmowanych w drodze g³osowania.
§ 20
1. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, czyli przez podniesienie rêki. Za g³osy wa¿ne uznaje siê te, które oddano "za",
"przeciw" oraz "wstrzymuje siê".
2. Glosowanie tajne stosuje siê w sprawach, w których wymaga tego Ustawa.
3. W glosowaniu tajnym radni g³osuj¹ kartkami, przy czym
za g³osy wa¿ne uznaje siê te, które oddano w ka¿dorazowo
okreœlony sposób i na kartach ustalonych dla danego g³osowania.
§ 21
Uchwa³y Rady Gminy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy sk³adu Rady, chyba ¿e
Ustawa stanowi inaczej.
§ 22
1. Przez zwyk³¹ wiêkszoœæ g³osów rozumie siê wiêcej g³osów
"za" ni¿ "przeciw", z tym ¿e g³osów "wstrzymuje siê" nie
uwzglêdnia siê przy ustaleniu wyników g³osowania.
2. Bezwzglêdna wiêkszoœæ g³osów oznacza co najmniej o jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych
g³osów, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
3. Bezwzglêdna wiêkszoœæ g³osów Ustawowego sk³adu Rady
oznacza liczbê ca³kowit¹ g³osów oddanych za wnioskiem,
przewy¿szaj¹c¹ po³owê Ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
§ 23
1. G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy Rady przy
pomocy zastêpcy, a w razie potrzeby z udzia³em innych radnych licz¹cych g³osy.
2. G³osowanie tajne przeprowadza powo³ana przez Radê komisja skrutacyjna, sk³adaj¹ca siê z 3 radnych.
§ 24
W przypadku zg³oszenia na sesji wniosku o odrzucenie projektu uchwa³y lub poprawek do projektu uchwa³y porz¹dek
g³osowania jest nastêpuj¹cy:
- g³osowanie wniosku o odrzucenie projektu w ca³oœci,
- g³osowanie poprawek do poszczególnych paragrafów, przy
czym w pierwszej kolejnoœci g³osuje siê poprawki, których
przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
("najdalej id¹ce"),
- g³osowanie projektu w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi
z przeg³osowanych poprawek.
§ 25
Wynik g³osowania og³asza Przewodnicz¹cy niezw³ocznie
po ich ustaleniu.
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Rozdzia³ V
UCHWA£Y
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wykonuj¹c swe uprawnienia mo¿e przedstawiæ po jednym
kandydacie na stanowiska obsadzone w trybie powo³ania

§ 26

§ 31

1. Uchwa³y stanowi¹ formê rozstrzygniêæ podejmowanych
przez Radê na sesji zgodnie z w³aœciwoœci¹.
2. Uchwa³y s¹ odrêbnymi dokumentami z wyj¹tkiem uchwa³
o charakterze wstêpnym lub proceduralnym, które mog¹
byæ odnotowane w protokole sesji.

1. W przypadku, gdy ¿aden ze zg³oszonych kandydatów nie
uzyska³ wymaganej wiêkszoœci g³osów, g³osowanie powtarza siê ograniczaj¹c go do dwóch kandydatów, którzy
w pierwszym g³osowaniu uzyskali, w stosunku do pozosta³ych, najwiêksz¹ iloœæ g³osów.
2. Je¿eli nie dojdzie do rozstrzygniêcia wyborów spoœród kandydatów, o których mowa w ust. 1, w powtórnym g³osowaniu - nale¿y ponownie dokonaæ zg³oszenia kandydatów. Ponownie mo¿na zg³osiæ kandydata, kandydatów bior¹cych
udzia³ w poprzednich nierozstrzygniêtych g³osowaniach.

§ 27
Przewodnicz¹cy Rady przygotowuj¹c sesjê wskazuje organy zobowi¹zane do przygotowania materia³ów i projektów
uchwa³.

§ 32
§ 28
1. Projekty uchwa³, z wyj¹tkiem uchwa³ o charakterze proceduralnym, wymagaj¹ uzasadnienia faktycznego i prawnego.
2. Uzasadnienie sporz¹dza organ lub osoba (osoby) uprawnione do wyst¹pienia z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ zgodnie
z § 11 ust.1 niniejszego Regulaminu.
3. W celu przedstawienia ostatecznych projektów uchwa³,
w sprawach rozpatrywanych zgodnie z przyjêtym porz¹dkiem obrad, Rada mo¿e powo³aæ komisjê uchwa³ i wniosków.
4. Przewodnicz¹cy Rady poddaj¹c pod g³osowanie projekt
uchwa³y jednoczeœnie podaje numer uchwa³y i sprawê, której dotyczy ta uchwa³a.
§ 29
1. Uchwa³a Rady, bêd¹ca osobnym dokumentem, powinna
zawieraæ:
1) datê i tytu³,
2) podstawê prawn¹,
3) sposób rozstrzygniêcia istoty sprawy, okreœlenie zadañ
oraz w miarê mo¿liwoœci œrodki realizacji,
4) okreœlenie organów odpowiedzialnych za wykonanie
uchwa³y,
5) termin wejœcia w ¿ycie uchwa³y oraz ewentualnie czas jej
obowi¹zania,
6) przepisy przejœciowe i derogacyjne.
2. Uchwa³y opatruje siê numerem sesji, numerem jej podjêcia
wed³ug kolejnoœci w danej kadencji (cyfra arabska) oraz dwoma ostatnimi cyframi roku podjêcia.
3. Uchwa³y podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.
4. Orygina³ uchwa³y ewidencjonuje siê i przechowuje.
Rozdzia³ VI
ZASADY DOKONYWANIA WYBORU
I POWO£ANIA NA STANOWISKA
§ 30
1. Je¿eli obowi¹zuj¹ce przepisy nie przyznaj¹ prawa zg³aszania
kandydatów na stanowiska okreœlonym organom, prawo to
przys³uguje organom maj¹cym prawo inicjatywy uchwa³odawczej zgodnie z § 11 ust.1 niniejszego Regulaminu.
2. W celu dokonania wyboru nale¿y zg³osiæ co najmniej jednego kandydata na poszczególne funkcje lub stanowiska. Wójt

Rada Gminy powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e, jako organy pomocnicze, do wykonywania ich zadañ, sk³adaj¹ce siê
z 5 osób:
1) Komisja Bud¿etu i Finansów,
2) Komisja Zdrowia, Oœwiaty, Kultury i Bezpieczeñstwa Publicznego,
3) Komisja Gospodarki, Rolnictwa, i Ochrony Œrodowiska,
4) Komisja Rozwoju i Inwestycji,
5) Komisja Rewizyjna,
6) Komisja Statutowa
Mog¹ byæ równie¿ wybierane komisje doraŸne, do za³atwienia okreœlonej sprawy.
§ 33
1. Do zadañ wspólnych komisji sta³ych nale¿y:
1) rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez
Radê, Wójta oraz przedk³adanych przez cz³onków komisji,
2) rozpatrywanie i opiniowanie materia³ów informacyjnych
przedk³adanych Radzie zgodnie z przyjêtym rocznym planem pracy,
3) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹, przygotowanie projektów uchwa³ oraz opiniowanie projektów
przedk³adanych przez uprawnione osoby i organy,
4) kontrola wykonywania uchwa³ Rady.
2. Powo³uj¹c komisje Rada okreœla ich sk³ad osobowy (w tym
dokonuje wyboru przewodnicz¹cych komisji).
§ 34
1. Komisje we w³asnym zakresie wybieraj¹ 1 - 2 zastêpców
Przewodnicz¹cego, mog¹ wy³aniaæ niesta³e podkomisje i zespo³y robocze, odbywaæ wspólne posiedzenia oraz korzystaæ z pomocy specjalistów niebêd¹cych ich cz³onkami.
2. Komisje dzia³aj¹ na posiedzeniach i poprzez swoich cz³onków, zgodnie z planem pracy i potrzebami Rady.
3. Komisje przy wykonywaniu funkcji kontrolnych stosuj¹ odpowiednio tryb pracy Komisji Rewizyjnej.
4. Procedura przeprowadzenia wyboru poszczególnych komisji Rady:
1) zg³oszenie kandydatów na sesji przez radnych,
2) ustne potwierdzenie zgody zainteresowanego na kandydowanie,
3) odpowiedzi kandydatów na pytania radnych,
4) powo³anie komisji skrutacyjnej,
5. Za wybranych w sk³ad osobowy komisji uwa¿a siê tych kandydatów, którzy otrzymaj¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
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§ 35
1. W toku kadencji Rada mo¿e na wniosek po³owy sk³adu
danej komisji, jej przewodnicz¹cego dokonywaæ zmian
w sk³adzie liczbowym i osobowym komisji. Wniosek
musi zawieraæ uzasadnienie podaj¹ce szczegó³owy
opis przyczyn stanowi¹cych przes³anki jego przed³o¿enia Radzie.
2. Cz³onkowie komisji mog¹ sk³adaæ rezygnacjê z cz³onkostwa w komisji. Rezygnacja sk³adana jest na piœmie i jest
przyjmowana uchwa³¹ Rady.
§ 36
1. Obrady komisji s¹ protoko³owane.
2. Przebieg posiedzeñ komisji protoko³owany jest przez wyznaczonego cz³onka komisji lub wyznaczonego pracownika
Urzêdu Gminy Micha³owice.
3. Za jego sporz¹dzenie odpowiedzialny jest przewodnicz¹cy
komisji.
4. Protokó³ posiedzenia winien zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce posiedzenia,
2) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego posiedzenia,
3) stwierdzenie obecnoœci cz³onków komisji (stwierdzenie
prawomocnoœci posiedzenia - quorum i prawid³owoœæ
zwo³ania) i osób spoza komisji,
4) krótkie streszczenie przebiegu dyskusji,
5) propozycje rozstrzygniêæ rozpatrywanych spraw,
6) tekst uchwalonych przez komisjê wniosków oraz wyra¿onych przez ni¹ opinii.
5. Za³¹cznikami do protoko³u s¹ w szczególnoœci:
1) podpisane listy obecnoœci cz³onków komisji i zaproszonych goœci oraz radnych nie bêd¹cych cz³onkami
komisji,
2) pisemne wyst¹pienia radnych i innych osób,
3) oœwiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce prowadz¹cego posiedzenie,
4) pisemne sprawozdania.
6. Protokó³ posiedzenia oraz wnioski i opinie komisji podpisuje
protokolant i przewodnicz¹cy posiedzenia.
7. Protokó³ winien byæ sporz¹dzony drukiem w ci¹gu 7 dni,
a teksty wniosków i opinii w ci¹gu 4 dni od daty posiedzenia.
8. Dokumenty inne ni¿ protokó³, bêd¹ce w posiadaniu
komisji, mog¹ byæ udostêpniane do wgl¹du tylko za
zgod¹ przewodnicz¹cego komisji lub Przewodnicz¹cego Rady.
9. Kopie protoko³ów z posiedzeñ komisji niezw³ocznie przekazywane s¹ dla Wójta.
§ 37
1. Do zadañ Komisji Bud¿etu i Finansów nale¿¹ sprawy:
- gospodarki finansowej Gminy,
2. Do zadañ Komisji Zdrowia, Oœwiaty, Kultury i Bezpieczeñstwa Publicznego nale¿¹ sprawy:
- edukacji publicznej;
- kultury, w tym bibliotek Gminnych i innych placówek upowszechniania kultury;
- pomocy spo³ecznej;
- ochrony zdrowia;
- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych
i urz¹dzeñ sportowych;
- polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ci¹¿y
opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
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- wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej;
- promocji Gminy;
- wspó³pracy z organizacjami samorz¹dowymi;
- wspó³pracy ze spo³ecznoœciami lokalnymi i regionalnymi
innych pañstw;
- porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli oraz
ochrony przeciwpo¿arowej i powodziowej;
- Gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.
3. Do zadañ Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska nale¿¹ sprawy:
- rolnictwa, leœnictwa;
- gospodarki wodnej;
- ³adu przestrzennego;
- gospodarki nieruchomoœciami;
- wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê;
- utrzymania czystoœci i porz¹dku oraz wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- ochrony œrodowiska i przyrody;
- kanalizacji, urz¹dzeñ sanitarnych, usuwania i oczyszczania
œcieków;
- zaopatrzenia w energiê elektryczn¹, ciepln¹ i gaz;
- lokalnego transportu zbiorowego;
- utrzymania obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej
oraz obiektów administracyjnych;
- przedsiêbiorczoœci;
- pomocy publicznej dla przedsiêbiorców;
4. Do zadañ Komisji Rozwoju i Inwestycji nale¿¹ sprawy:
- inwestycji Gminnych;
- inwentaryzacji;
- mienia Gminnego;
- strategii i planów rozwoju Gminy.
5. Do zadañ Komisji Rewizyjnej nale¿¹ sprawy okreœlone w regulaminie Komisji Rewizyjnej.
6. Do zadañ Komisji Statutowej nale¿y opiniowanie statutów.
§ 38
Komisja skrutacyjna.
1. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest przeprowadzenie g³osowania tajnego.
2. Komisja skrutacyjna powinna mieæ w swoim sk³adzie
co najmniej 3 osoby bêd¹ce radnymi. W sk³ad komisji skrutacyjnej nie mo¿e wchodziæ przewodnicz¹cy obrad i inne
osoby zwi¹zane z przedmiotem g³osowania.
§ 39
Komisja skrutacyjna w szczególnoœci:
1) wybiera przewodnicz¹cego komisji,
2) sporz¹dza listê kandydatów,
3) przygotowuje karty do g³osowania,
4) okreœla i podaje do wiadomoœci procedurê g³osowania,
5) przeprowadza g³osowanie,
6) sporz¹dza protokó³.
§ 40
Procedura wyboru sk³adu osobowego komisji skrutacyjnej:
1) zg³oszenie kandydatów przez radnych,
2) ustne potwierdzenie zgody zainteresowanych na kandydowanie,
3) przyjêcie przez Radê zg³oszonych kandydatów w g³osowaniu jawnym.
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§ 41
1. Po g³osowaniu i obliczeniu g³osów komisja skrutacyjna
sporz¹dza protokó³, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji.
2. W protokole komisji skrutacyjnej podaje siê w szczególnoœci
sk³ad komisji skrutacyjnej datê przedmiot g³osowania, liczbê wydanych kart do g³osowania, liczbê kart wrzuconych do
urny, liczbê g³osów wa¿nych oraz "za", "przeciw", "wstrzymujê siê", a tak¿e stwierdzenie wa¿noœci g³osowania.
3. Wyniki g³osowania tajnego og³asza przewodnicz¹cy komisji
skrutacyjnej niezw³ocznie po ich ustaleniu.
4. Protokó³ wraz z kartami do g³osowania, przewodnicz¹cy
komisji sk³ada do r¹k przewodnicz¹cego obrad.
§ 42
Do wykonania okreœlonego zadania, w razie zaistnienia potrzeby, Rada Gminy mo¿e powo³aæ komisjê doraŸn¹.
Przewodniczacy Rady: J. Szopa
Za³¹cznik Nr 6
do Statutu Gminy Micha³owice
REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ
§1
Regulamin okreœla tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej i sposób odbywania posiedzeñ.
§2
Komisja Rewizyjna zwana dalej "Komisj¹" jest organem
Rady Gminy powo³anym do przeprowadzenia kontroli dzia³alnoœci Wójta, Gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy.
§3
Komisja dzia³a na podstawie Ustawy o samorz¹dzie Gminnym oraz Statutu Gminy.
§4
Komisja podlega wy³¹cznie Radzie Gminy i dzia³a w jej
imieniu i na jej rzecz.
§5
Komisja podejmuje kontrolê zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radê oraz wy³¹cznie na zlecenie Rady.
§6
1. Komisja pracuje wed³ug planów pracy, które przedstawia Radzie do akceptacji na pocz¹tku ka¿dego roku kalendarzowego.
2. Rada mo¿e zleciæ Komisji przeprowadzenie kontroli o charakterze doraŸnym.
3. Rada zlecaj¹c Komisji przeprowadzenie kontroli okreœla
szczegó³owego zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej
przeprowadzenia.
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§7

1. Pracami Komisji kieruje Przewodnicz¹cy Komisji.
2. Przewodnicz¹cy ponadto:
- zwo³uje posiedzenie i kieruje obradami Komisji,
- sk³ada Radzie sprawozdania z dzia³alnoœci Komisji.
§8
1. Cz³onkowie Komisji zobowi¹zani s¹ do:
- przestrzegania regulaminu Komisji,
- aktywnego uczestnictwa w pracach Komisji.
§9
1. Posiedzenia Komisji zwo³ywane s¹ przez Przewodnicz¹cego Komisji w miarê potrzeby.
2. Przewodnicz¹cy Komisji zobowi¹zany jest zwo³aæ Komisjê na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby cz³onków Komisji.
3. W posiedzeniach Komisji mog¹ braæ udzia³ radni i inne osoby zaproszone na to posiedzenie.
4. Komisja mo¿e postanowiæ o odbyciu posiedzenia zamkniêtego w sytuacjach okreœlonych szczegó³owymi przepisami
prawa.
5. Posiedzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej po³owa ogólnego sk³adu Komisji.
6. Rozstrzygniêcia podejmowane przez Komisjê zapadaj¹
zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy ogólnej liczby cz³onków komisji.
7. Udzia³ w g³osowaniu bior¹ wy³¹cznie cz³onkowie Komisji.
§ 10
1. Rozstrzygniêcia Komisji maj¹ formê pisemnej opinii lub
wniosków i s¹ przedk³adane Radzie.
2. Komisja sk³ada pisemne sprawozdanie ze swej dzia³alnoœci
przynajmniej raz w roku.
§ 11
Komisja wspó³pracuje z innymi komisjami Rady.
§ 12
Do zadañ Komisji Rewizyjnej nale¿y w szczególnoœci:
1) kontrolowanie dzia³alnoœci Wójta w zakresie jego Ustawowych i statutowych kompetencji, w tym wykonywania
uchwa³ Rady oraz innych przepisów, których realizacja nie
podlega kontroli zewnêtrznej,
2) kontrolowanie jednostek organizacyjnych Gminy oraz jednostek pomocniczych,
3) opiniowanie przebiegu wykonywania bud¿etu Gminy,
4) wystêpowanie z wnioskami w sprawie absolutorium dla
Wójta,
5) opiniowanie wniosków o odwo³anie Wójta z innych przyczyn
ni¿ nie udzielenie absolutorium,
6) rozpatrywanie skarg na Wójta Gminy, skarg na inne organy
Rady Gminy oraz przygotowywanie opinii i wniosków w tej
sprawie na sesji Rady Gminy,
7) kontrolowanie sposobu rozpatrywania i za³atwiania wniosków radnych i obywateli,
8) kontrolowanie protoko³ów z posiedzeñ organów Gminy,
9) wykonywanie innych zadañ kontrolnych zleconych przez
Radê.
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§ 13

§ 19

Przewodnicz¹cy Komisji zawiadamia Wójta (kierownika jednostki kontrolowanej) o zamiarze przeprowadzenia kontroli co
najmniej na 3 dni przed terminem wyznaczonej kontroli.

1. Z przebiegu kontroli Komisji sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie Komisji bior¹cy udzia³ w kontroli oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
2. W protokole ujmuje siê fakty s³u¿¹ce do oceny jednostki
kontrolowanej, uchybienia i nieprawid³owoœci, ich przyczyny i osoby odpowiedzialne, jak równie¿ osi¹gniêcia i przyk³ady dobrej pracy.
3. Protokó³ powinien zawieraæ ponadto:
1) nazwê jednostki kontrolowanej oraz g³ówne dane osobowe kierownika,
2) imiona i nazwiska osób kontroluj¹cych,
3) okreœlenie zakresu przedmiotu kontroli,
4) czasu trwania kontroli,
5) ewentualnego zastrze¿enia kierownika jednostki kontrolowanej,
6) wykaz za³¹czników.
4. Protokó³ sporz¹dza siê w trzech jednobrzmi¹cych egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, drugi Przewodnicz¹cy Rady Gminy, trzeci egzemplarz pozostaje w aktach Komisji.

§ 14
Komisja bada pod wzglêdem legalnoœci, gospodarnoœci,
celowoœci, rzetelnoœci dzia³alnoœæ gospodarcz¹, finansow¹ i organizacyjno - administracyjn¹ kontrolowanych jednostek,
a w szczególnoœci realizacje uchwa³ Rady Gminy.
§ 15
1. Komisja dzia³a na podstawie upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. W upowa¿nieniu winny byæ wyszczególnione:
1) imiê i nazwisko kontroluj¹cego,
2) termin kontroli,
3) przedmiot kontroli,
4) zakres przeprowadzanej kontroli,
5) data wystawienia.

§ 20
§ 16
Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli Komisja
wystêpuje do Rady Gminy z wnioskami zmierzaj¹cymi do usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoœci, zapobie¿enia im na
przysz³oœæ oraz usprawnienia dzia³alnoœci, która by³a przedmiotem kontroli.

Komisja upowa¿niona jest do:
1) wstêpu do pomieszczeñ oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej,
2) wgl¹du do akt i dokumentów znajduj¹cych siê w kontrolowanej jednostce zwi¹zanych z jej dzia³alnoœci¹ nie objêtych
tajemnic¹ pañstwow¹ i ochron¹ danych osobowych,
3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
4) ¿¹dania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych
i pisemnych wyjaœnieñ w sprawach dotycz¹cych przedmiotu kontroli,
5) przyjmowania oœwiadczeñ od pracowników kontrolowanej
jednostki.

Rada kieruje do jednostek kontrolowanych oraz Wójta
Gminy wyst¹pienia pokontrolne zawieraj¹ce uwagi i wnioski
w sprawie usuniêcia nieprawid³owoœci i wyci¹gniêcia odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstanie tych nieprawid³owoœci.

§ 17

§ 22

1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowi¹zany do
zapewnienia kontroluj¹cym odpowiednich warunków
i œrodków niezbêdnych do sprawnego przeprowadzenia
kontroli z zastrze¿eniem § 16 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
2. Podczas dokonywania czynnoœci kontrolnych Komisja jest
zobowi¹zana do przestrzegania:
- przepisów o bezpieczeñstwie i higienie pracy obowi¹zuj¹cych na terenie kontrolowanej jednostki,
- przepisów o postêpowaniu z wiadomoœciami zawieraj¹cymi tajemnice pañstwow¹ i s³u¿bow¹ w zakresie obowi¹zuj¹cym w jednostce kontrolowanej,
3. Komisja nie mo¿e naruszaæ obowi¹zuj¹cego w jednostce
kontrolowanej porz¹dku pracy, w tym kompetencji organów
sprawuj¹cych kontrolê s³u¿bow¹.

Kierownicy jednostek, do których wyst¹pienie zosta³o skierowane s¹ zobowi¹zani w wyznaczonym terminie zawiadomiæ
Radê o sposobie wykorzystania uwag i o wykonaniu wniosków.

§ 21

§ 23
W razie ujawnienia przestêpstw lub wykroczeñ Rada wnioskuje o przekazanie sprawy organom œcigania i w miarê potrzeb zawiadamia o tym organ nadrzêdny jednostki kontrolowanej.
§ 24
Wynik swoich dzia³añ Komisja przedstawia Radzie Gminy
w formie sprawozdania.

§ 18
§ 25
Zadaniem Komisji jest:
1) rzetelne i obiektywne ustalanie stanu faktycznego,
2) ustalanie nieprawid³owoœci i uchybieñ oraz skutków i przyczyn ich powstania, jak równie¿ osób odpowiedzialnych za
ich powstanie,
3) wskazanie przyk³adów dobrej i sumiennej pracy.

Obs³ugê techniczno - biurow¹ Komisji prowadzi pracownik
do spraw obs³ugi Rady Gminy i jej organów.
Przewodnicz¹cy Rady: J. Szopa
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Uchwa³a Nr VII/39/07
Rady Gminy Su³oszowa
z dnia 15 maja 2007 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Su³oszowa III.
Na podstawie art. 14 ust. 8, art. 15, art. 20 ust. 1art. 36,
art. 87 ust. 1, Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z 2003 r.), art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 41, art. 42 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie Gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. z póŸn. zm.),
Po stwierdzeniu zgodnoœci projektu planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Su³oszowa III z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Su³oszowa,
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego so³ectwa Su³oszowa III, uchwalonego
uchwa³¹ Rady Gminy Su³oszowa nr XXVII/192/05 z dnia
7 kwietnia 2005, zwany dalej planem.
2. Zmiana dotyczy korekt w tekœcie uchwa³y nr XXVII/192/05
z dnia 7 kwietnia 2005. Pozosta³e zapisy ww. uchwa³y nie
ulegaj¹ zmianie.
3. Ustalenia planu sk³adaj¹ siê z:
1) tekstu niniejszej uchwa³y,
2) za³¹cznika nr 2 - zawieraj¹cego informacje na temat sposobu rozpatrzenia uwag do projektu,
3) za³¹cznika nr 3 - zawieraj¹cego informacje na temat sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
Gminy oraz zasadach ich finansowania.
§2
W uchwale Rady Gminy Su³oszowa nr XXVII/192/05 z dnia
7 kwietnia 2005 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 5 ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
"Minimalne wielkoœci dzia³ek nie obowi¹zuj¹ w przypadku dokonywania podzia³ów pod drogi, ulice, place,
obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej oraz podzia³ów maj¹cych na celu powiêkszenie dzia³ek macierzystych";
2) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"We wszystkich terenach obowi¹zuje zakaz lokalizacji
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko w rozumieniu Art. 51. ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 Prawo ochrony œrodowiska z póŸniejszymi zmianami, wymienionych w § 3.1.pkt. 1-7, pkt. 931, pkt. 38-40, pkt. 43-45, pkt. 48 i pkt. 68 -71 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreœlenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do
sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu a œrodowisko. Lokalizacjê pozosta³ych przedsiêwziêæ dopuszcza siê pod
warunkiem braku znacz¹cego, negatywnego oddzia³ywania na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków zwierz¹t i roœlin dla których zosta³ wyznaczony obszar NATURA 2000";
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3) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Lokalizowanie w granicach ca³ego terenu objêtego planem (z wy³¹czeniem terenów ZL) nie wy-znaczonych na
rysunku planu urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej,
niezbêdnych dla obs³ugi terenu w zakresie:
1) zaopatrzenia w wodê,
2) odprowadzania i oczyszczania œcieków,
3) zaopatrzenia w energiê elektryczn¹, gaz sieciowy i ciep³o,
4) telekomunikacji,
pod warunkiem, ¿e ich lokalizacja nie pozostaje w sprzecznoœci z § 6 oraz pozosta³ymi ustaleniami planu.";
4) w § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"Lokalizacjê zabudowy w terenach budowlanych w odleg³oœci 1,5m od granicy z s¹siedni¹ dzia³k¹ budowlan¹ lub
bezpoœrednio przy jej granicy pod warunkiem zachowania
przepisów przeciwpo¿arowych. Nie ustala siê szerokoœci
dzia³ki przy której obowi¹zuje ww. ustalenie"
5) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Wokó³ ujêcia wody, zgodnie z decyzj¹ Starosty Powiatowego z dnia 28.02.2002, wprowadza siê strefê ochrony
bezpoœredniej, dla której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zakazy
i nakazy:
1) zabrania siê u¿ytkowania gruntów do celów nie zwi¹zanych z eksploatacj¹ wody,
2) zabrania siê nawo¿enia mineralnego i organicznego
oraz stosowania pestycydów,
3) trawnik na terenie strefy nale¿y kosiæ co najmniej
2 razy w roku, masê roœlinn¹ nale¿y usun¹æ poza granicê strefy";
6) w § 14 ust. 2 wykreœla siê;
7) w § 16 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
"zakaz zmiany przeznaczenia zadrzewieñ na inne cele ni¿
lokalizacja dróg, sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
oraz urz¹dzeñ wodnych";
8) w § 16 ust. 1 pkt. 9 otrzymuje brzmienie:
"zakaz stosowania ogrodzeñ na trwa³e zwi¹zanych z pod³o¿em w odleg³oœci mniejszej ni¿ 4m od linii brzegowej cieków. W odleg³oœci 1,5 - 4 m od linii brzegowej cieków dopuszcza siê stosowa-nie ogrodzeñ nie zwi¹zanych na sta³e
z pod³o¿em, ³atwych do demonta¿u,";
9) w § 20 dopisuje siê ust. 11 w brzmieniu:
"Dla nowo realizowanych obiektów obowi¹zuje zapewnienie przez u¿ytkowników poszczególnych kategorii terenów
miejsc postojowych (nie wliczaj¹c w to gara¿y) w granicach dzia³ki w iloœci:
1) dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej - co najmniej 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny,
2) dla zabudowy zagrodowej - co najmniej 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny oraz co najmniej 1 miejsce dla maszyn rolniczych,
3) dla zabudowy us³ugowej i produkcyjnej - co najmniej 2 miejsca parkingowe na 50m2 powierzchni
u¿ytkowej oraz dodatkowo 2 miejsca na 10 zatrudnionych. Wymóg realizacji miejsc postojowych dotyczy równie¿ obiektów us³ugowych i produkcyjnych, powstaj¹cych w wyniku zmiany funkcji istniej¹cych obiektów z mieszkaniowej na us³ugow¹ lub
produkcyjn¹.";
10) w § 20 dopisuje siê ust. 12 w brzmieniu:
"Uzgodnienia z zarz¹dc¹ poszczególnych kategorii dróg wymagaj¹:
1) podzia³y dzia³ek w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych dróg,
2) zasady obs³ugi komunikacyjnej dzia³ek przylegaj¹cych
do dróg,
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§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: K. Pasternak

4
3

Wójt Gminy: S. Gorajczyk
Uwaga: Integraln¹ czêœci¹ wykazu jest zbiór z³o¿onych wniosków.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Su³oszowa.

Lp. z
rozstrzygnięcia
Lp. Wójta w sprawie
rozpatrzenia
uwagi z wyłoŜenia
1
2

§3

W trakcie procedury planistycznej nie wyst¹pi³y wnioski, które stanowi³y by przedmiot rozstrzygniêcia Rady

7

Uwagi
Treść uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Gminyzałącznik do uchwały nr
VII/39/07
Uwaga
Uwaga
uwzględniona nieuwzględniona
5
6
Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Wykaz dotyczy: so³ectwa Su³oszowa III

3) budowa i przebudowa wjazdów oraz lokalizacja ogrodzeñ od strony drogi publicznej,
4) przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniej¹cej zabudowy w liniach rozgraniczaj¹cych dróg,";
11) w § 22 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"w przypadku odprowadzania œcieków do ziemi, minimalna odleg³oœæ przewodów rozs¹czaj¹cych kanalizacji indywidualnej od granicy terenu dla którego jest ona realizowana, nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ odleg³oœæ okreœlona
w przepisach szczególnych dla studni dostarczaj¹cych
wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia dla ludzi i nie mo¿e zmieniaæ stosunków wodnych ani naruszaæ interesów osób
trzecich. Jakoœæ wprowadzanych œcieków powinna byæ
zgodna z przepisami odrêbnymi obowi¹zuj¹cymi w tym
zakresie."
12) w § 28 ust. 5 dopisuje siê pkt. 13 w brzmieniu:
"dopuszcza siê dobudowê do istniej¹cych budynków gara¿y i budynków gospodarczych i przekrycie ich dachami pulpitowymi o spadku mniejszym od spadku dachu g³ównego, jednak nie mniej ni¿ 20o. Dachy kryte dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym lub innym w kolorystyce okreœlonej w pkt.11)"
13) w § 28 ust. 5 dopisuje siê pkt. 14 w brzmieniu:
Na wolnostoj¹cych gara¿ach i budynkach gospodarczych
dopuszcza siê dachy jednospadowe, o jednakowym k¹cie
nachylenia po³aci 20o-45o, kryte dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym lub innym w kolorystyce okreœlonej
w pkt.11)".
14) w § 28 ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
"Lokalizacjê obiektów us³ugowych z zakresu handlu, gastronomii, turystyki, sportu, rozrywki, rzemios³a us³ugowego oraz obiektów przetwórstwa, wytwórczoœci i produkcji pod warunkiem zgodnoœci z zapisami zawartymi
w § 6 ".
15) w § 29 ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"dachy czterospadowe lub dwuspadowe, o jednakowym
k¹cie nachylenia po³aci 37o-45o z wysuniêtym przed lico
budynku okapem, kryte dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym lub innym w kolorystyce okreœlonej
w pkt.5); czêœæ szczytowa budynku oddzielona od œcian
bocznych budynku gzymsem lub za pomoc¹ deskowania. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami technologicznymi dopuszcza siê stosowanie dachów o innym k¹cie nachylenia po³aci dachowych. Dopuszcza siê dobudowê do istniej¹cych budynków gara¿y i budynków gospodarczych i przekrycie ich dachami pulpitowymi o spadku mniejszym od spadku dachu g³ównego, jednak nie
mniej ni¿ 20o."
16) § 31 ust. 6 dopisuje siê pkt. 7 w brzmieniu:
"wysokoœæ obiektów nie mo¿e przekroczyæ 12 m";

Poz. 3335

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr VII/39/07
Rady Gminy Su³oszowa
z dnia 15 maja 2007 r.
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr VII/39/07
Rady Gminy Su³oszowa
z dnia 15 maja 2007 r.
Informacja na temat sposobu realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach
ich finansowania
Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity DZ. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 roku) rozstrzyga siê o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej.
Zmiana planu nie poci¹ga za sob¹ realizacji nowych zadañ
z zakresu infrastruktury technicznej, a tym samym nie wystêpuje koniecznoœæ zabezpieczenia œrodków finansowych na ich
realizacjê.
Wójt Gminy: S. Gorajczyk
3336
Uchwa³a Nr VII/40/07
Rady Gminy Su³oszowa
z dnia 15 maja 2007 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Su³oszowa II.
Na podstawie art. 14 ust. 8, art. 15, art. 20 ust. 1art. 36,
art. 87 ust. 1, Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z 2003 r.), art. 18, ust. 2, pkt. 5, art. 41, art. 42 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie Gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. z póŸn. zm.),
Po stwierdzeniu zgodnoœci projektu planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Su³oszowa II z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Su³oszowa,
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego so³ectwa Su³oszowa II, uchwalonego
uchwa³¹ Rady Gminy Su³oszowa Nr XXVII/193/05 z dnia
7 kwietnia 2005.
2. Plan obejmuje obszar so³ectwa Su³oszowa II z wy³¹czeniem
obszarów wskazanych w Uchwale Rady Gminy Nr XXIV/
168/04 z dnia 16 grudnia 2004.
3. Zmiana dotyczy korekt w tekœcie uchwa³y Nr XXVII/193/05
z dnia 7 kwietnia 2005 r. Pozosta³e zapisy ww. uchwa³y nie
ulegaj¹ zmianie.
4. Ustalenia planu sk³adaj¹ siê z:
1) tekstu niniejszej uchwa³y,
2) za³¹cznika nr 2 - zawieraj¹cego informacje na temat sposobu rozpatrzenia uwag do projektu,
3) za³¹cznika nr 3 - zawieraj¹cego informacje na temat sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
Gminy oraz zasadach ich finansowania.

Poz. 3335, 3336
§2

W uchwale Rady Gminy Su³oszowa nr XXVII/193/05 z dnia
7 kwietnia 2005 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 5 ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
"Minimalne wielkoœci dzia³ek nie obowi¹zuj¹ w przypadku
dokonywania podzia³ów pod drogi, ulice, place, obiekty
i urz¹dzenia infrastruktury technicznej oraz podzia³ów maj¹cych na celu powiêkszenie dzia³ek macierzystych";
2) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"W pozosta³ych terenach obowi¹zuje zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko
w rozumieniu Art. 51. ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony œrodowiska z póŸniejszymi zmianami, wymienionych w § 3.1. pkt. 1-7, pkt. 9-31, pkt. 38-40,
pkt. 43-45, pkt. 48 i pkt. 68 -71 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreœlenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
œrodowisko oraz szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych
z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu a œrodowisko. Lokalizacjê pozosta³ych
przedsiêwziêæ dopuszcza siê pod warunkiem braku znacz¹cego, negatywnego oddzia³ywania na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków zwierz¹t i roœlin dla których zosta³ wyznaczony obszar NATURA 2000";
3) w § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"Lokalizacjê zabudowy w terenach budowlanych w odleg³oœci 1,5 m od granicy z s¹siedni¹ dzia³k¹ budowlan¹ lub
bezpoœrednio przy jej granicy pod warunkiem zachowania
przepisów przeciwpo¿arowych. Nie ustala siê szerokoœci
dzia³ki przy której obowi¹zuje ww. ustalenie"
4) w § 9 wykreœla siê ustêp 8;
5) w § 11 ust. 2 wykreœla siê punkt 4;
6) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Wokó³ ujêcia wody, zgodnie z decyzj¹ Starosty Powiatowego z dnia 22.11.2001 nr OS.62230/20/2/01/KW, wprowadza siê strefê ochrony bezpoœredniej, dla której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zakazy i nakazy:
1) zabrania siê u¿ytkowania gruntów do celów nie zwi¹zanych z eksploatacj¹ wody,
2) zabrania siê nawo¿enia mineralnego i organicznego oraz
stosowania pestycydów,
3) trawnik na terenie strefy nale¿y kosiæ co najmniej
2 razy w roku, masê roœlinn¹ nale¿y usun¹æ poza granicê strefy";
7) w § 17 ust. 2 wykreœla siê;
8) w § 19 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
"zakaz stosowania ogrodzeñ na trwa³e zwi¹zanych z pod³o¿em w odleg³oœci mniejszej ni¿ 4 m od linii brzegowej
cieków. W odleg³oœci 1,5 - 4 m od linii brzegowej cieków
dopuszcza siê stosowanie ogrodzeñ nie zwi¹zanych na sta³e
z pod³o¿em, ³atwych do demonta¿u";
9) w § 23 dodaje siê ust. 12 w brzmieniu:
"Dla nowo realizowanych obiektów obowi¹zuje zapewnienie przez u¿ytkowników poszczególnych kategorii terenów
miejsc postojowych (nie wliczaj¹c w to gara¿y) w granicach dzia³ki w iloœci:
1) dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej - co najmniej 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny,
2) dla zabudowy zagrodowej - co najmniej 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny oraz co najmniej 1 miejsce dla maszyn rolniczych,
3) dla zabudowy us³ugowej i produkcyjnej - co najmniej
2 miejsca parkingowe na 50 m2 powierzchni u¿ytkowej
oraz dodatkowo 2 miejsca na 10 zatrudnionych. Wymóg
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realizacji miejsc postojowych dotyczy równie¿ obiektów
us³ugowych i produkcyjnych, powstaj¹cych w wyniku
zmiany funkcji istniej¹cych obiektów z mieszkaniowej na
us³ugow¹ lub produkcyjn¹.";
10) w § 23 dodaje siê ust. 13 w brzmieniu:
"Uzgodnienia z zarz¹dc¹ poszczególnych kategorii dróg wymagaj¹:
1) podzia³y dzia³ek w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych dróg,
2) zasady obs³ugi komunikacyjnej dzia³ek przylegaj¹cych
do dróg,
3) budowa i przebudowa wjazdów oraz lokalizacja ogrodzeñ od strony drogi publicznej,
4) przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniej¹cej zabudowy w liniach rozgraniczaj¹cych dróg.";
11) w § 31 ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
"Lokalizacjê obiektów us³ugowych z zakresu handlu, gastronomii, turystyki, sportu, rozrywki, rzemios³a us³ugowego oraz obiektów przetwórstwa, wytwórczoœci
i produkcji pod warunkiem zgodnoœci z zapisami zawartymi w § 6."
12) w § 31 ust. 5 dopisuje siê pkt. 12 w brzmieniu:
"dopuszcza siê dobudowê do istniej¹cych budynków gara¿y i budynków gospodarczych i przekrycie ich dachami pulpitowymi o spadku mniejszym od spadku dachu g³ównego, jednak nie mniej ni¿ 20o. Dachy kryte dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym lub innym w kolorystyce okreœlonej w pkt.10)".
13) w § 31 ust. 5 dopisuje siê pkt. 13 w brzmieniu:
"Na wolnostoj¹cych gara¿ach i budynkach gospodarczych
dopuszcza siê dachy jednospadowe, o jednakowym k¹cie
nachylenia po³aci 20o-45o kryte dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym lub innym w kolorystyce okreœlonej
w pkt.10)"
14) w § 32 ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
"Lokalizacjê obiektów us³ugowych z zakresu handlu, gastronomii, turystyki, sportu, rozrywki, rzemios³a us³ugowego oraz obiektów przetwórstwa, wytwórczoœci
i produkcji pod warunkiem zgodnoœci z zapisami zawartymi w § 6."
15) w § 32 ust. 5 dopisuje siê pkt. 14 w brzmieniu:
dopuszcza siê dobudowê do istniej¹cych budynków gara¿y i budynków gospodarczych i przekrycie ich dachami pulpitowymi o spadku mniejszym od spadku dachu g³ównego, jednak nie mniej ni¿ 20o. Dachy kryte dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym lub innym w kolorystyce okreœlonej w pkt. 12)"
16) w § 32 ust. 5 dopisuje siê pkt. 15 w brzmieniu
"Na wolnostoj¹cych gara¿ach i budynkach gospodarczych
dopuszcza siê dachy jednospadowe, o jednakowym k¹cie
nachylenia po³aci 20o-45o kryte dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym lub innym w kolorystyce okreœlonej
w pkt.12)".
17) w § 33 ust. 5 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
"dachy czterospadowe lub dwuspadowe, o jednakowym
k¹cie nachylenia po³aci 37o-45o z wysuniêtym przed lico
budynku okapem, kryte dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym lub innym w kolorystyce okreœlonej w pkt. 5);
czêœæ szczytowa budynku oddzielona od œcian bocznych
budynku gzymsem lub za pomoc¹ deskowania. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami techno-logicznymi dopuszcza siê stosowanie dachów o innym k¹cie nachylenia
po³aci dachowych"; Dopuszcza siê dobudowê do istniej¹cych budynków gara¿y i budynków gospodarczych i przekrycie ich dachami pulpitowymi o spadku mniejszym od
spadku dachu g³ównego, jednak nie mniej ni¿ 20o."

Poz. 3336

18) w § 34 ust. 5 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
"dachy dwuspadowe, o jednakowym k¹cie nachylenia po³aci 35o-45o z wysuniêtym przed lico budynku okapem, kryte gontem, dachówk¹, materia³em dachówkopodobnym
lub innym w kolorystyce okreœlonej w pkt. 6); czêœæ szczytowa budynku oddzielona od œcian bocznych budynku gzymsem lub za pomoc¹ deskowania. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami technologicznymi dopuszcza siê stosowanie dachów o innym k¹cie nachylenia po³aci dachowych",
Dopuszcza siê dobudowê do istniej¹cych budynków gara¿y i budynków gospodarczych i przekrycie ich dachami pulpitowymi o spadku mniejszym od spadku dachu g³ównego, jednak nie mniej ni¿ 20o."
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Su³oszowa.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: K. Pasternak

SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Wykaz dotyczy: so³ectwa Su³oszowa II

1.
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Treść uwagi
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której dotyczy
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Wnoszę o dokonanie zmiany zapisu w
tekście uchwały w § 35 planu
zagospodarowania przestrzennego w
zakresie podstawowego przeznaczenia
terenu. Wyznaczone Up usługi
publiczne nie uwzględniają w chwili
obecnej usług nawet nieuciąŜliwych.
Ogranicza to moŜliwość wykorzystania
nieruchomości przez moją rodzinę w
zakresie indywidualnej działalności
gospodarczej polegającej na
świadczeniu usług np. geodezyjnych,
architektonicznych.
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Lp. z
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Lp. Wójta w sprawie
rozpatrzenia
uwagi z wyłoŜenia
1
2
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr VII/40/07
Rady Gminy Su³oszowa
z dnia 15 maja 2007 r.

negatywnie

Uwaga: Integraln¹ czêœci¹ wykazu jest zbiór z³o¿onych wniosków.
Wójt Gminy: S. Gorajczyk

Poz. 3336
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr VII/40/07
Rady Gminy Su³oszowa
z dnia 15 maja 2007 r.
Informacja na temat sposobu realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach
ich finansowania
Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity DZ. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 roku) rozstrzyga siê o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej.
Zmiana planu nie poci¹ga za sob¹ realizacji nowych zadañ
z zakresu infrastruktury technicznej, a tym samym nie wystêpuje koniecznoœæ zabezpieczenia œrodków finansowych na ich
realizacjê.
Wójt Gminy: S. Gorajczyk

Poz. 3336
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