DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 kwietnia 2003 r.

Nr 34

TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY
773

− Nr 25/V/03 Rady Miejskiej w Zambrowie z dnia 25 lutego 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

5128

− Nr 26/V/03 Rady Miejskiej w Zambrowie z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta

5128

utworzenia zakładu budżetowego

774

Zambrowa
775

− Nr 31/V/03 Rady Miejskiej w Zambrowie z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr

5150

161/XXV/01 Rady Miejskiej w Zambrowie z dnia 30 stycznia 2001 r.
776

− Nr 34/VIII/03 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr 211/XXXVIII/00 Rady

5151

− Nr V/41/03 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy

5152

Miejskiej w Łomży z dnia 30 listopada 200 roku, w sprawie Karty Współpracy Miasta Łomża z
Organizacjami Pozarządowymi

777

Knyszyn
778

− Nr 30/IV/03 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu

5174

− Nr 37/X/03 Rady Miejskiej Łomży z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania

5183

− Nr 38/X/03 Rady Miejskiej Łomży z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży

5184

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Szczuczyn

779

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Łomży

780

napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do
spożycie poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
781

− Nr IV/35/03 Rady Gminy w Juchnowcu Kościelnym z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie nadania ulic

5184

− Nr IV/38/03 Rady Gminy w Juchnowcu Kościelnym z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie stawek podatku

5188

dotychczas nieoznaczonych nieoznaczonych sołectwie Księżyno, gmina Juchnowiec Kościelny

782

od środków transportowych
783

− Nr IV/39/03 Rady Gminy w Juchnowcu Kościelnym z dnia 14 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w

5192

sprawie uchwalenia Statutu Gminy Juchnowiec Kościelny
784

− Nr IV/34/03 Rady Gminy Kobylin Borzymy z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia

5195

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego drogi gminnej Nr 2317010 na odcinku drogi
powiatowej Nr 23704 do drogi wojewódzkiej Nr 671 oraz części obszarów wsi Franki Dąbrowa i
Kropielnica Racibory, przez które przedmiotowa droga przebiega
OBWIESZCZENIE
785

− Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie podania do publicznej
wiadomości wyników głosowania i wyników wyborów ponownych do Rady Gminy Suwałki

5223
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773
UCHWAŁA NR 25/V/03 RADY MIEJSKIEJ W ZAMBROWIE
z dnia 25 lutego 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U . z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) Rada Miejska w Zambrowie uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale nr 224/XXXVI/02 Rady Miejskiej w Zambrowie z dnia 26 lutego 2002 r. oraz
w załączniku do niej występujące w odpowiednim przypadku słowa „Pływalnia Miejska w
Zambrowie” zastępuje się słowami „Pływalnia Miejska „Delfin” w Zambrowie” w odpowiednim
przypadku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Korzeniowski

774
UCHWAŁA NR 26/V/03 RADY MIEJSKIEJ W ZAMBROWIE
z dnia 25 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Zambrów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, 22 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska w
Zambrowie uchwala, co następuje:
§ 4. Uchwala się Statut Miasta Zambrów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5. Do końca obecnej kadencji Rady Miejskiej § 35 ust. 1 Statutu obowiązuje w brzemieniu:
„1. Do składu Komisji Rewizyjnej wybiera się:
1) po 1 przedstawicielu każdego klubu radnych liczącego od 3 do 5 radnych
2) po 2 przedstawicieli każdego klubu radnych liczącego co najmniej 6 radnych
3) o ile radnych niezrzeszonych w klubach radnych jest więcej niż 3 - co najmniej 1 radnego spośród radnych
niezrzeszonych, zgłoszonego przez tych radnych.”.
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§ 6. Traci moc uchwała Nr 188/XXX/01 Rady Miejskiej w Zambrowie z dnia 28 sierpnia 2001 r. w
sprawie uchwalenia Statutu Miasta (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 34 poz. 600).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Korzeniowski

Załącznik do uchwały Nr 26/V/03
Rady Miejskiej w Zambrowie
z dnia 25 lutego 2003 r

STATUT MIASTA ZAMBRÓW

DZIAŁ I
Postanowienie ogólne
§ 1. Zambrów jest gminą o statusie miasta.
§ 2. 1. Herbem Miasta jest wizerunek głowy żubra na czerwonym tle. Wzór herbu zawiera
załącznik Nr 1.
2. Flagą Miasta jest prostokątny płat tkaniny złożony z trzech pasów pionowych:
czerwonego, białego i czerwonego z herbem Miasta na pasie białym. Wzór flagi określa załącznik
Nr 2
3. Herb i flaga są znakami prawnie chronionymi.
4. Komercyjne rozpowszechnianie nazwy, herbu i flagi Miasta wymaga zgody Burmistrza
Miasta.
§ 3. Miasto posiada sztandar, na którego awersie znajduje się wizerunek głowy żubra na
czerwonej tarczy herbowej oraz napisy: "Miasto Zambrów" i "Dla dobra publicznego", zaś na
rewersie znajduje się biały orzeł w koronie, daty 1430 i 2002 oraz łacińska wersja hasła z awersu
"Pro publico bono”. Wizerunek sztandaru jest utrwalony w załączniku Nr 3 do Statutu.
§ 4. 1. Osobie szczególnie zasłużonej dla Zambrowa Rada Miasta może nadać obywatelstwo
honorowe Miasta.
2. Nadanie obywatelstwa honorowego nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań ze strony
Miasta.
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3. Z wnioskiem o nadanie honorowego obywatelstwa może wystąpić działające na terenie
Miasta stowarzyszenie, organizacja społeczna, a także poszczególni mieszkańcy Miasta. Wniosek
powinien być poparty podpisami co najmniej 100 mieszkańców Miasta posiadających prawa
wyborcze.
4. Szczegółowy tryb nadawania i pozbawiania honorowego obywatelstwa Zambrowa określa
Rada Miasta w drodze uchwały.
§ 5. Ilekroć w niniejszym Statucie mowa bez bliższego określenia o:
1) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Zambrów
2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Zambrów
3) właściwym Wiceprzewodniczącym – należy przez to rozumieć wiceprzewdniczącego Rady
Miasta wyznaczonego przez Przewodniczącego Rady w myśl art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a w przypadku braku takiego wyznaczenia –
wiceprzewodniczącego starszego wiekiem
4) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Zambrów
DZIAŁ II
ORGANIZACJA I TRYB PRACY RADY MIASTA
ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
§ 6. Organami Rady są:
1) Przewodniczący,
2) Wiceprzewodniczący,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje stałe,
5) komisje doraźne.
§ 7. Rada na pierwszej
Wiceprzewodniczących.

sesji

dokonuje

wyboru

Przewodniczącego

oraz

dwóch

§ 8. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub niemożności działania
właściwy Wiceprzewodniczący, realizuje zadania określone w przepisach prawa, w szczególności:
1) zwołuje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) czuwa na porządkiem obrad Rady,
4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
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6) podpisuje uchwały Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 9. Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 8 Statutu, jest upoważniony do
reprezentowania Rady na zewnątrz.
1. Rada, na wniosek Przewodniczącego, może upoważnić w drodze uchwały inną, niż
Przewodniczący, osobę do reprezentowania jej na zewnątrz.
2. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodniczący może działać przez pełnomocnika.
§ 10. Do obowiązków właściwego Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań
zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku
Przewodniczącego.
§ 11. W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodniczącego oraz właściwego
Wiceprzewodniczącego, obowiązki Przewodniczącego pełni drugi z Wiceprzewodniczących.
§ 12. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub
jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada w ciągu jednego miesiąca
od odwołania lub wygaśnięcia dokona wyboru na wakujące stanowisko
§ 13. Obsługę organizacyjno – techniczną Rady zapewnia Urząd.
ROZDZIAŁ 2
Sesje Rady
§ 14. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do
jej właściwości.
2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
3) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,
4) apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego
postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb
zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.
§ 15. 1. O sesji Rady należy zawiadomić pisemnie radnych i Burmistrza co najmniej na 5 dni
przed terminem. Wraz z zawiadomieniem radni i Burmistrz powinni otrzymać porządek obrad,
projekty uchwał i materiały związane z przedmiotem sesji.
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2. O terminie sesji poświęconej uchwaleniu budżetu zawiadamia się członków Rady i
Burmistrza na 14 dni przed terminem sesji. Wraz z zawiadomieniem radni powinni otrzymać
projekt budżetu.
3. Zawiadomienie o sesji winno być podane do wiadomości mieszkańców Miasta co
najmniej na 3 dni przed sesją.
4. Zawiadomienie o sesji zawierające planowany porządek obrad wywiesza się na tablicach
ogłoszeniowych Urzędu oraz zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu.
5. Do obliczania terminów, o których mowa w ust. 1 - 3 stosuje się przepisy działu I
rozdziału 10 Kodeksu postępowania administracyjnego.
6. Zawiadomienie o terminie sesji wraz z dołączonymi materiałami doręcza się radnym za
pośrednictwem pracownika Urzędu. Pracownik Urzędu może dokonać doręczenia w miejscu
zamieszkania radnego, miejscu jego pracy lub w każdym innym miejscu, gdzie go zastanie.
7. O ile nie dokonano bezpośredniego doręczenia radnemu pracownik może pozostawić
przesyłkę w jego zakładzie pracy, doręczając ją osobie tam zatrudnionej lub w miejscu
zamieszkania radnego, doręczając ją dorosłemu domownikowi. W przypadku jeżeli w miejscu
zamieszkania dorośli domownicy są nieobecni, można pozostawić przesyłkę w skrzynce na
korespondencję.
8. W przypadku doręczenia w sposób określony w ust. 7 pracownik sporządza notatkę
służbową z opisem sposobu doręczenia.
9. Zawiadomienie o terminie sesji wraz z dołączonymi materiałami może być również
doręczane za pośrednictwem poczty.
§ 16. 1. W przypadku nie cierpiącym zwłoki sesja może być zwołana bez zachowana terminów
określonych w § 15 ust. 1 i 3.
2. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w § 15 ust. 1 i 2 Rada może podjąć
uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia.
3. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad
przed przystąpieniem do ustalenia porządku obrad.
§ 17. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady po zasięgnięciu opinii Burmistrza ustala
szczegółową listę osób zaproszonych na sesję.
§ 18. 1. W przypadku złożenia wniosku o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym, wnioskodawcy lub Burmistrz, o ile jest wnioskodawcą,
przekazują jego kopię właściwemu Wiceprzewodniczącemu.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zrealizuje w terminie wniosku o którym mowa w art. 20
ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, sesję zwołuje właściwy Wiceprzewodniczący.
3. Zwołanie sesji w trybie ust. 2 następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
§ 19. 1. Sesja Rady może składać się z jednego lub kilku posiedzeń.
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2. Termin następnego posiedzenia w ramach jednej sesji ustala Przewodniczący Rady
uwzględniając wnioski radnych w tym przedmiocie i ogłasza na posiedzeniu.
3. Radni nieobecni na sesji powiadamiani są o terminie nowego posiedzenia na piśmie.
§ 20. 1. W sesji Rady powinni uczestniczyć Burmistrz, Zastępca lub zastępcy Burmistrza,
Sekretarz i Skarbnik Miasta oraz pracownicy wyznaczeni przez Burmistrza do referowania spraw i
udzielania wyjaśnień.
2. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestnicząc w obradach
Rady może zabierać głos w dyskusji, zadawać pytania i składać interpelacje.
§ 21. 1. W razie stwierdzenia braku quorum przy otwarciu sesji Przewodniczący zamyka sesję
i ustala termin nowej sesji. O tym terminie radni powiadamiani są na piśmie.
2. Przewidziane w porządku obrad sesji zakończonej w sposób określony w ust. 1 punkty
obrad Przewodniczący jest obowiązany uwzględnić w porządku obrad najbliższej sesji.
3. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie sesji Przewodniczący przerywa
obrady i jeżeli nie może zwołać quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji.
§ 22. 1. W przypadku złożenia Przewodniczącemu Rady przez co najmniej 1/3 ustawowego
składu Rady pisemnego wniosku Burmistrz jest zobowiązany na sesji zwyczajnej przedstawić
sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
2. Burmistrz przygotowuje sprawozdanie w terminie 14 dni od daty przekazania mu wniosku
przez Przewodniczącego.
3. Sprawozdanie składa Burmistrz lub wyznaczony przez niego pracownik Urzędu.
4. Burmistrz nie jest zobowiązany do przedstawienia kolejnego sprawozdania, jeżeli
wniosek o którym mowa w ust. 1, został złożony wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od złożenia
ostatniego sprawozdania.
§ 23. 1. Radni mają prawo domagać się wniesienia pod obrady sesji Rady spraw, które uważają
za społecznie pilne i uzasadnione. Wniosek w tej sprawie powinien być skierowany na piśmie do
Przewodniczącego Rady. Przewodniczący uznając zasadność wniosku ujmuje go w porządku obrad
sesji Rady. Wnioski nie uwzględnione przedstawia do rozstrzygnięcia Radzie na najbliższej
zwyczajnej sesji Rady.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Burmistrza, jeżeli nie korzysta on z uprawnienia
określonego w art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a sprawa nie
wymaga podjęcia uchwały.
3. Radni mogą kierować do Burmistrza pisemne interpelacje w istotnych sprawach
wspólnoty samorządowej.
4. Na każdej sesji radni mogą zgłaszać zapytania i wolne wnioski, dla których porządek
obrad powinien przewidywać oddzielny punkt obrad. Zapytania i wnioski w tym punkcie mogą
składać także osoby spoza Rady.
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§ 24. 1. Prawo składania projektów uchwał Rady (inicjatywa uchwałodawcza) przysługuje
Burmistrzowi, komisjom Rady, klubom radnych i grupie co najmniej 3 radnych.
2. Projekt uchwały składa się na piśmie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać
potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji. Uzasadnienie nie
dotyczące skutków finansowych może zostać przedstawione ustnie na sesji Rady.
3. Projekt uchwały zgłoszony przez grupę radnych powinien być opatrzony podpisami
wszystkich radnych zgłaszających projekt, a w przypadku projektu wnoszonego przez klub –
podpisem przewodniczącego klubu.
4. Projekt uchwały złożony przez klub radnych lub grupę radnych wymaga zaopiniowania
przez właściwą komisję Rady i podlega przesłaniu do Burmistrza.
5. Podjęcie uchwał, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii może nastąpić wyłącznie w
punktach objętych porządkiem obrad, z wyłączeniem punktu „sprawy różne i wolne wnioski”.
6. W trakcie realizacji punktu porządku obrad, w którym przewiduje się podjęcie uchwały,
deklaracji, oświadczenia, apelu lub opinii nie można odstąpić od głosowania nad nimi, chyba że
wnioskodawca wycofa projekt najpóźniej w chwili zamknięcia dyskusji nad projektem.
§ 25. 1. Głosowanie jawne przeprowadza osoba prowadząca obrady.
2. Głosowanie tajne i imienne przeprowadza komisja skrutacyjna powołana na sesji spośród
radnych. Komisja skrutacyjna składa się z przewodniczącego i co najmniej 2 członków.
3. Rada na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady może zdecydować o
przeprowadzeniu głosowania imiennego.
§ 26. Projekty uchwał Rady zgłaszane po zatwierdzeniu budżetu, a mające skutki finansowe
nie przewidziane w uchwale budżetowej wymagają wskazania źródeł finansowania.
§ 27. 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący. Zamiast Przewodniczącego uchwałę może
podpisać sam Wiceprzewodniczący, jeżeli był obecny na sesji, na której podjęto tę uchwałę.
2. Uchwały oznacza się cyframi arabskimi.
3. Nie nadaje się numerów postanowieniom proceduralnym, deklaracjom, oświadczeniom i
apelom.
4. Opiniom nadaje się numer tylko wtedy, gdy są tą opinii podejmowane w sytuacjach
wymaganych przepisami prawa i nie dotyczą relacji pomiędzy organami gminy. Opinia otrzymuje
numer tak jak kolejna uchwała i jest ewidencjonowana i przechowywana łącznie z innymi
uchwałami.
5. Nowa numeracja uchwał zaczyna się z początkiem każdej kadencji Rady.
§ 28. 1. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół. Szczegółową zawartość protokołu
określa Regulamin Rady.
2. Posiedzenie Rady jest rejestrowane za pomocą urządzeń do rejestracji dźwięku lub
obrazu. Nośniki z zapisami są przechowywane do czasu przyjęcia protokołu z sesji. Nagrania są
udostępniane radnym w Biurze Rady.
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3. Protokół, o którym mowa w ust. 1 sporządzają pracownicy Urzędu.
4. Protokół przyjmuje się na następnej sesji zwyczajnej.
5. Protokoły z obrad przechowuje się w Biurze Rady.
6. Wyciąg z protokołu Burmistrz przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
§ 29. 1. Każdy ma prawo wglądu do protokołów, robienia z nich notatek i odpisów z
wyjątkiem części protokołu, który dotyczy tajności obrad Rady.
2. Protokoły są udostępniane w Biurze Rady w godzinach pracy Urzędu, w obecności
pracownika Biura.
3. Na pisemny wniosek zainteresowanego sporządza się odpis protokołu lub jego części z
wykorzystaniem powielających urządzeń technicznych .
4. Odpis, o którym mowa w ust. 3 sporządza się na koszt zainteresowanego w terminie 7 dni
od dnia złożenia wniosku.
5. Wysokość opłat i zasady odpłatności za sporządzanie odpisów określa Burmistrz
zarządzeniem. Wysokość odpłatności powinna odpowiadać kosztom sporządzenia odpisu, jednakże
nie może przekraczać przeciętnych lokalnych cen za wykonanie kopii przy wykorzystaniu
określonego rodzaju powielających urządzeń technicznych.
ROZDZIAŁ 3
Komisje stałe i doraźne
§ 30. 1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada powołuje stałe lub doraźne komisje
problemowe działające na swych posiedzeniach.
2. Tworzenie,

łączenie

i

rozwiązywanie

komisji

następuje

w

drodze

uchwał

Rady.
3. Komisje działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z
rozwiązaniem komisji.
4. Przy powoływaniu komisji każdy klub radnych ma prawo zgłosić wniosek o powołanie w
skład komisji jego członków.
5. Jeżeli wniosek klubu wskazywał co najmniej dwóch kandydatów, a żaden z nich nie
został wybrany, uznaje się, że komisja nie została powołana.
6. W przypadku określonym w ust. 5 komisja może być powołana najwcześniej na następnej
sesji.
7. Postanowienia ust. 4 – 6 stosuje się odpowiednio także przy zmianach w składzie
osobowym komisji w stosunku do klubów nie mających swojego przedstawiciela w komisji.
§ 31. 1. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje Przewodniczący Rady lub w razie jego
nieobecności Wiceprzewodniczący. Na posiedzeniu tym komisja dokonuje wyboru
przewodniczącego komisji, jego zastępcy oraz określa zasady działania komisji.
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2. Pozostałe posiedzenia komisji zwołuje, ustala porządek dzienny i prowadzi
przewodniczący komisji, a w przypadku jego nieobecności lub niemożności działania - zastępca
przewodniczącego komisji.
3. W przypadku wakatu na stanowisku przewodniczącego komisji posiedzenie może zwołać
zastępca przewodniczącego komisji lub Przewodniczący Rady.
4. Przewodniczący komisji zwołuje posiedzenia także na wniosek co najmniej 1/3 jej
członków, na wniosek Burmistrza lub Przewodniczącego Rady. Zwołane w tym trybie posiedzenie
komisji powinno się odbyć najpóźniej 10 dnia licząc od dnia złożenia wniosku.
5. Zasady obradowania i tryb głosowania komisji ustala komisja w regulaminie. W
przypadku braku regulaminu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Rady.
§ 32. 1. Komisja jest władna do zajmowania stanowiska w sprawach, które są objęte
przedmiotem jej działania, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków
komisji.
2. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
3. Za udział w pracach komisji radnemu nie będącemu członkiem danej komisji dieta nie
przysługuje.
§ 33. 1. Do zadań komisji stałych należy:
1) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady w zakresie spraw powierzonych komisji
przez Radę,
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisjom przez Radę, Burmistrza oraz spraw
przedkładanych przez członków komisji,
3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
4) opiniowanie projektów uchwał Rady.
2. Poza zadaniami określonymi w ust. 1 komisje rozpatrują z własnej inicjatywy zagadnienia
istotne dla rozwoju Miasta i jego mieszkańców i przedkładają stosowne wnioski i opinie Radzie
lub Burmistrzowi.
3. Komisja ma prawo uzyskiwania od Burmistrza, jednostek pomocniczych
organizacyjnych Miasta informacji dotyczących spraw objętych kompetencją danej komisji.

i

4. Postanowienia przepisów § 13, § 28 ust. 1 i ust. 3-5 oraz § 29 stosuje się odpowiednio.
§ 34. 1. Komisje doraźne Rada powołuje do rozpatrzenia określonej sprawy.
2. Kompetencje komisji doraźnej Rada określa w uchwale o jej powołaniu.
3. W uchwale powołującej komisję doraźną Rada może z góry określić czas na jaki komisja
została powołana.
4. Do komisji doraźnych stosuje się odpowiednio przepisy § 30 ust. 2 – 7, § 31, § 32 oraz §
33 ust. 3 i ust. 4 Statutu.
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ROZDZIAŁ 4
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
Oddział 1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 35. 1. Do składu Komisji Rewizyjnej powołuje się:
1) po jednym przedstawicielu klubu radnych przypadającym na każdych trzech radnych danego
klubu,
2) po jednym przedstawicielu przypadającym na trzech radnych niezrzeszonych.
2. Jeżeli klub nie zgłosi swojego przedstawiciela do składu Komisji, Komisję powołuje się
bez przedstawiciela tego klubu.
3. Przepis ustępu 2 stosuje się do zgłaszania kandydatur przez radnych niezrzeszonych.
4. Jeżeli pomimo zgłoszenia kandydatur w ilości zapewniającej zachowanie zasad
określonych w ust. 1 skład Komisji jest niezgodny z wymogami ust. 1, uznaje się, że Komisja
Rewizyjna nie została powołana. Przepisu § 30 ust. 6 nie stosuje się.
5. W przypadku zmian ilości członków klubu Rada może dokonać stosownych zmian w
składzie Komisji Rewizyjnej z zachowaniem zasad określonych w ustępie 1.
6. Przy zmianach w składzie osobowym Komisji przepisy ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio.
§ 36. 1. Komisja rewizyjna obraduje nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje i prowadzi, do czasu wyboru
Przewodniczącego Komisji, Przewodniczący Rady.
3. Komisja Rewizyjna na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera Przewodniczącego i
Zastępcę Przewodniczącego.
§ 37. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej
obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania
wykonuje jego Zastępca.
§ 38. 1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie tryb działania Komisji Rewizyjnej określa
jej regulamin uchwalony przez Komisję.
2. Do momentu uchwalenia Regulaminu Komisji stosuje się odpowiednio przepisy
Regulaminu Rady Miasta.
Oddział 2. Zasady kontroli
§ 39. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza,
organizacyjnych i jednostek pomocniczych Miasta pod względem:
- legalności,
- gospodarności,
- rzetelności,

gminnych

jednostek
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- celowości
ich działalności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych
podmiotów, w tym wykonanie budżetu Miasta.
§ 40. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w
formach wskazanym w uchwałach Rady.
§ 41. Komisja Rewizyjna może przeprowadzać następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół
działań tego podmiotu,
2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności
kontrolowanego podmiotu, stanowiące fragment jego działalności,
3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały
uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.
§ 42. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe wyłącznie na wyraźne
polecenie Rady, która określa czas trwania kontroli.
2. Kontrole problemowe Komisja przeprowadza w zakresie ustalonym w jej planie pracy,
zatwierdzonym przez Radę.
3. Kontrole sprawdzające są przeprowadzane przez Komisję, o ile w czasie kontroli
kompleksowej lub problemowej zostały poczynione wnioski co do działania kontrolowanego
podmiotu.
§ 43. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem.
(kontrola wstępna).
2. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku
podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli problemowych jaki i kontroli
sprawdzających.
§ 44. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i
rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne
jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 39
ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania
kontrolnego.
3. W trakcie kontroli można wykorzystywać wszelkie środki dowodowe, w szczególności:
dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i
oświadczenia kontrolowanych, o ile nie jest to sprzeczne z prawem.
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Oddział 3. Tryb kontroli
§ 45. 1. Kontrole problemowe i sprawdzające przeprowadza się na posiedzeniach Komisji i za
pomocą zespołów kontrolnych.
2. Przed pierwszym posiedzeniem kontrolnym Przewodniczący Komisja zaprasza
kierownika jednostki kontrolowanej oraz ustala zakres niezbędnych materiałów mogących
stanowić środki dowodowe, które powinny być dostarczone na posiedzenie komisji.
3. Na posiedzeniu Komisja może zdecydować o potrzebie uzupełnienia środków
dowodowych lub dokonania części kontroli przy pomocy zespołu kontrolnego.
§ 46. 1. Kierownik kontrolowanej jednostki lub jej pracownik jest obowiązany stawić się na
posiedzenie Komisji odbywające się w ramach przeprowadzanej kontroli. Nieusprawiedliwione
niestawiennictwo na posiedzenie jest przewinieniem służbowym.
2. O przypadku nieusprawiedliwionego
powiadamia Burmistrza.

niestawiennictwa

Przewodniczący

Komisji

§ 47. 1. Część kontroli problemowej i sprawdzającej, która jest przeprowadzana przez zespół
kontrolny na terenie kontrolowanej jednostki nie powinna trwać dłużej niż 3 dni robocze.
2. Zespoły kontrolne działające w imieniu Komisji Rewizyjnej składają się co najmniej z
dwóch członków Komisji.
3. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli,
osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli oraz kierownika zespołu kontrolnego.
4. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać
kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 3.
5. W uzasadnionych przypadkach Komisja może wyznaczyć jedną osobę do wykonania
czynności zespołu kontrolnego.
§ 48. 1. Kontrole kompleksowe przeprowadzają zespoły kontrolne. Przepisy § 47 ust. 2 – 4
stosuje się odpowiednio.
2. O potrzebie i zakresie wykorzystania środków dowodowych w celu należytego
przeprowadzenia kontroli decyduje zespół kontrolny.
3. Po dokonaniu kontroli przez zespół jej wyniki Komisja omawia na posiedzeniu.
§ 49. 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia
przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i
Burmistrza, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolujący zawiadamia o tym
Przewodniczącego Rady.
§ 50. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla
prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
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2. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić
ustnych i pisemnych wyjaśnień.
§ 51. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach
pracy kontrolowanego podmiotu.
Oddział 4. Protokoły kontroli
§ 52. 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 14 dni od daty jej
zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na
stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie
dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
7) datę i miejsce podpisania protokołu,
8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o
odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu
usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 53. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego
podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego
wyjaśnienia jej przyczyn.
2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
§ 54. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady
uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia
kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.
§ 55. 1. Protokół pokontrolny sporządza się w czterech egzemplarzach, które - w terminie 3
dni od daty podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, Burmistrz i kierownik kontrolowanego podmiotu.
2. W przypadku jeżeli kontrola jest dokonywana na posiedzeniu Komisji, nie sporządza się
protokołu pokontrolnego dotyczącego tej części kontroli, natomiast protokół z posiedzenia Komisji
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w części dotyczącej kontroli powinien zawierać informacje wskazane w § 52. Przepis § 54 stosuje
się odpowiednio.
Oddział 5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 56. 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia
31 marca każdego roku.
2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać
problemowych w przeciągu najbliższego półrocza.

co

najmniej

harmonogram

kontroli

3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej. Przystąpienie do
wykonywania kontroli problemowej może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.
§ 57. 1. Komisja Rewizyjna składa Radzie – w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku –
roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami,
wynikającymi z tych kontroli.
2. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej
działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia
sprawozdania.
Oddział 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 58. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych
Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

przez

jej

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z
własnej inicjatywy, a także na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodniczącego Rady
2) nie mniej niż 5 radnych,
3) nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia osoby, których
obecność na posiedzeniu jest wskazana.
5. Za udział w pracach Komisji Rewizyjnej radnemu nie będącemu członkiem tej Komisji
dieta nie przysługuje.
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6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien być
podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu. Szczegółową treść
protokołu określa Regulamin Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem § 55 ust. 2.
§ 59. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.
§ 60. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Urząd.
§ 61. 1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających
wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej
umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej
osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Miasta.
§ 62. Komisja Rewizyjna może współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi
komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
ROZDZIAŁ 5
Kluby Radnych
§ 63. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych liczące co najmniej 3 członków.
2. Utworzenie klubu radnych podlega zgłoszeniu do Przewodniczącego Rady z podaniem
nazwisk radnych należących do klubu i wskazaniem przewodniczącego.
3. W razie zmiany składu klubu, zmiany przewodniczącego klubu lub rozwiązania klubu,
przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym
Przewodniczącego Rady. W przypadku zmiany przewodniczącego klubu obowiązek
poinformowania o zmianie ciąży na nowo wybranym przewodniczącym klubu.
§ 64. 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z
rozwiązaniem klubów.
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków.
3. W przypadku, gdy liczba członków klubu spadnie poniżej 3, Rada uchwałą stwierdza, że
klub zakończył działalność.
§ 65. Na wniosek przewodniczących klubów Burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom
organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.
ROZDZIAŁ 6
Postanowienie końcowe
§ 66. Pozostałe postanowienia dotyczące organizacji i działania Rady i jej organów określa
Regulamin Rady Miasta.
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DZIAŁ III
Burmistrz Miasta
§ 67. Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania gminy wynikające z funkcji organu
wykonawczego Miasta, a w szczególności:
1) przygotowuje wszelkie sprawy, o których stanowi Rada,
2) decyduje o wszczęciu i rezygnacji ze sporu sądowego oraz ustala warunki ugody w sprawach
cywilnoprawnych,
3) wnioskuje do Rady o zaskarżenie rozstrzygnięć organów nadzoru stwierdzających nieważność
w całości lub części uchwały Rady,
4) powołuje komisje do przeprowadzenia przetargów publicznych ogłaszanych przez Miasto.
§ 68. Burmistrzowi podporządkowane są jednostki organizacyjne Miasta, których wykaz
stanowi załącznik nr 4 do Statutu.
§ 69. 1. W przypadku nieobecności Burmistrza spowodowanej urlopem, chorobą lub inną nie
dającą się przewidzieć przyczyną, jego obowiązki w zakresie zwykłego zarządu przejmuje, z
zastrzeżeniem ust. 2, zastępca Burmistrza. W przypadku, jeżeli Burmistrz powołał więcej niż
jednego zastępcę, obowiązki przejmuje zastępca uprzednio przez Burmistrza wyznaczony, a w
braku takiego wyznaczenia – zastępca starszy wiekiem.
2. Przejęcie obowiązków nie obejmuje reprezentowania Miasta, w tym składania oświadczeń
woli w zakresie zarządu mieniem, oraz wykonywania obowiązków pracodawcy, które to czynności
wymagają oddzielnego upoważnienia Burmistrza.
DZIAŁ IV
Dostęp do dokumentów
§ 70. 1. Każdy ma prawo dostępu do dokumentów powstałych w wyniku realizacji zadań
publicznych, znajdujących się w Urzędzie, jednostkach pomocniczych oraz jednostkach
organizacyjnych Miasta.
2. Nie udostępnia się dokumentów lub ich części, jeżeli treści w nich zawarte objęte są
ustanowionym ustawą ograniczeniem jawności. W szczególności nie ujawnia się dokumentów lub
ich części:
1) stanowiących informacje niejawne,
2) objętych ochroną danych osobowych,
3) objętych tajemnicą handlową.
§ 71. 1. Dokumenty udostępniane są na pisemny wniosek skierowany, w zależności od miejsca
gdzie się znajduje dokument, do Burmistrza Miasta, przewodniczącego organu wykonawczego
jednostki pomocniczej lub kierownika jednostki organizacyjnej Miasta.
2. Wniosek powinien zawierać określenie sprawy oraz wyszczególnienie dokumentów.
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3. Udostępnienie następuje odpowiednio w Urzędzie, siedzibie jednostki pomocniczej lub
jednostki organizacyjnej Miasta, w obecności osoby wskazanej odpowiednio przez Burmistrza
Miasta, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej lub kierownika jednostki
organizacyjnej Miasta.
4. W przypadku, jeżeli dokument o którego udostępnienie wnoszono nie znajduje się w
jednostce w której złożono wniosek o udostępnienie, powiadamia się o tym wnoszącego podanie w
terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
5. Jeżeli odpowiadający posiada informację o miejscu gdzie znajduje się poszukiwany
dokument, należy przekazać ją wnoszącemu podanie w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 4.
6. Przepisy § 29 ust. 4 - 5 stosuje się odpowiednio.
DZIAŁ V
Akty prawa miejscowego
§ 72. 1. Akty prawa miejscowego ogłaszane na zasadach i w trybie określonym w ustawie
podlegają dodatkowo publikacji na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta w ciągu 7 dni od daty
ich uchwalenia.
2. W przypadku gdy objętość aktu prawa miejscowego uniemożliwia publikację na tablicy
całej jego treści, wywiesza się komunikat informujący o uchwaleniu przepisu i możliwości
zapoznania się z jego treścią w Urzędzie.
3. Na tablicach ogłoszeniowych Urzędu wywiesza się także informację o miejscu publikacji
(numer i pozycja dziennika wojewódzkiego) przepisu gminnego oraz o dacie jego wejścia w życie.
4. Akty prawa miejscowego oraz komunikaty o których mowa w ust. 2 i 3 powinny być
umieszczone na tablicach ogłoszeniowych przez okres minimum 14 dni.
§ 73. Udostępnienie prowadzonego przez Urząd zbioru przepisów gminnych następuje w
Biurze Rady, w godzinach pracy Urzędu.
DZIAŁ VI
Pracownicy samorządowi
§ 74. Stosunek pracy z naczelnikami wydziałów Urzędu nawiązuje się na podstawie
mianowania.
§ 75. Stosunek pracy z pracownikami mianowanymi nawiązuje Burmistrz.
DZIAŁ VII
Jednostki pomocnicze Miasta.
§ 76. 1. Jednostkami pomocniczymi Miasta są osiedla i sołectwa.
2. Utworzenie, łączenie, podział i znoszenie jednostek pomocniczych Miasta dokonuje Rada
biorąc pod uwagę uwarunkowania przestrzenne i opinię mieszkańców.
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§ 77. 1. Jednostka pomocnicza w zakresie przysługującego jej mienia ruchomego i
nieruchomego samodzielnie dokonuje czynności zwykłego zarządu.
2. Podjęcie czynności przekraczających zwykły zarząd wymaga zgody Burmistrza.
§ 78. 1. Rada w uchwale budżetowej określa środki finansowe, których dysponentem są organy
jednostek pomocniczych.
2. Obsługę finansową jednostki pomocniczej prowadzi Urząd.
3. Oświadczenie woli składane przez organy jednostki pomocniczej, które powoduje
powstanie zobowiązań pieniężnych wymaga potwierdzenia Skarbnika Miasta pod rygorem
nieważności.
4. Nadzór nad prawidłowością i celowością wykorzystywania środków, o których mowa w
ust. 1 sprawuje Skarbnik Miasta.
§ 79. Wykaz jednostek pomocniczych miasta zawiera załącznik nr 5 do Statutu.
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Załącznik Nr 1
do Statutu Miasta Zambrów
z dnia 25 lutego 2003 r.
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Załącznik Nr 2
do Statutu Miasta Zambrów
z dnia 25 lutego 2003 r.

ZałącznikNr 3
do Statutu Miasta Zambrów
z dnia 25 lutego 2003 r.
Awers sztandaru Miasta:

Rewers sztandaru Miasta:
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Załącznik Nr 4
do Statutu Miasta Zambrów
z dnia 25 lutego 2003 r.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA ZAMBRÓW:

1) Miejskie Przedszkole Nr 1
2) Miejskie Przedszkole Nr 3
3) Miejskie Przedszkole Nr 4
4) Miejskie Przedszkole Nr 6
5) Szkoła Podstawowa Nr 3
6) Szkoła Podstawowa Nr 4
7) Szkoła Podstawowa Nr 5
8) Gimnazjum Miejskie Nr 1
9) Zarząd Mienia Komunalnego
10) Pływalnia Miejska „Delfin” w Zambrowie
11) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
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Załącznik Nr 5
do Statutu Miasta Zambrów
z dnia 25 lutego 2003 r.

WYKAZ OSIEDLI I SOŁECTW FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA ZAMBRÓW

1) Osiedle Nr 1
Al. Wojska Polskiego za wyjątkiem domów o numerach wymienionych w opisie osiedla Nr
2, ul. Ogrodowa, ul. Przykoszarowa, ul. Mazowiecka, ul. Fabryczna, ul. 71 Pułku Piechoty
do ul. Poświątne
2) Osiedle Nr 2
Al. Wojska Polskiego domy nr 41, 41a-d, 43,49,49a-c, 54,58, ul. Magazynowa 2,5 i 9
3) Osiedle Nr 3
ul. Grunwaldzka, ul. Legionowa, ul. Magazynowa za wyjątkiem domów o numerach
wymienionych w opisie osiedla Nr 2.
4) Osiedle Nr 4
ul. Cmentarna, Handlowa, Chopina, Krótka, Lipowa, Raginisa, Moniuszki, Obrońców
Zambrowa, Łąkowa, Wiejska, Ostrowska od mostu w kierunku Warszawy, ul. Polowa, ul.
Wądołkowska
5) Osiedle Nr 5
ul. Świętokrzyska, Mickiewicza, Kościuszki, Wodna, Wąska, Pl. Sikorskiego w
ograniczeniu ulic Świętokrzyskiej i Ostrowskiej tj. nr 3 do 13, ul. Ostrowska od nr 1 do
mostu
6) Osiedle Nr 6
Osiedle „Wschód”, ul. Białostocka bloki 20,20a,b,c,d,f,g,ul. Kardynała St. Wyszyńskiego,
Papieża Jana Pawła II do ul. Grabowskiej
7) Osiedle Nr 7
Osiedle „Północ I” – bloki spółdzielcze i domy prywatne w ograniczeniu ulic Białostockiej,
Konopnickiej, B. Podedwornego i ul. Bema,
8) Osiedle Nr 8
ul. Konopnickiej bloki Nr 1 i 3, ul. B. Podedwornego od ul. Pl. Sikorskiego i Wilsona do ul.
Konopnickiej, ul. Sadowa, ul. Białostocka nr 1 do ul. Konopnickiej i do Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Plac Sikorskiego nr 1i 2 oraz pozostała część od ul. Ostrowskiej od
Łomżyńskiej, ul. Łomżyńska, ul. Wilsona,
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9) Osiedle Nr 9
Osiedle domów jednorodzinnych: ul. Obwodowa, Orzeszkowej, Podleśna, Prusa,
Sienkiewicza, Słoneczna, Słowackiego, Zielona, Sosnowa, Żeromskiego, Żytnia,
Konopnickiej, budynki prywatne od ulicy B. Podedwornego do ul. Żeromskiego.
10) Sołectwo Pruszki
11) Sołectwo Grabowska- Poświątne -Rolnicza- Polna
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UCHWAŁA NR 31/V/03 RADY MIEJSKIEJ W ZAMBROWIE
z dnia 25 lutego 2003 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr 161/XXV/01 Rady Miejskiej w Zambrowie z dnia
30 stycznia 2001 r.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) , art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 z 1998 r. Nr 106, poz.
668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 ) w związku z art. 20 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rada Miejska w
Zambrowie uchwala co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr 161/XXV/01 Rady Miejskiej w Zambrowie z dnia 30 stycznia
2001 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych urządzeń użyteczności publicznej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Korzeniowski
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UCHWAŁA NR 34/VIII/03 RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY
z dnia 19 marca 2003 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 211/XXXVIII/00 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2000 roku, w sprawie Karty
Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi

Na podstawie art. 18. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62
poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806/ oraz na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26
listopada 1998 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148/
Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr 211/XXXVIII/00 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada
2000 roku, w sprawie przyjęcia Łomżyńskiej Karty Współpracy Miasta i Organizacji
Pozarządowych wprowadza się następujące zmiany:
1) We wstępie do Łomżyńskiej Karty Współpracy Miasta i Organizacji Pozarządowych po
wyrazach „jako wyraz polityki Miasta” skreśla się wyraz „Łomża”.
2) W § 5:
a. ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Osoba wskazana przez Prezydenta Miasta,
b. w ust 2 pkt 2 wyraz „Czterech” zastępuje się wyrazem „Sześciu”.
3) W § 6:
a. w ust. 1 po wyrazie „Ocena” skreśla się wyraz „zasad” i wyraz „wynikająca”
zastępuje się wyrazem „wynikającej”,
b. w ust. 2 po wyrazie „Opiniowanie” skreśla się: „wniosków o dofinansowanie
działalności statutowej”, po wyrazach „organizacji pozarządowych” skreśla się: „lub
udzielania innych form pomocy o których mowa w § 8” oraz po wyrazach „Miasta
Łomży” skreśla się: „z organizacjami pozarządowymi”.
4) W § 8 ust. 2 po wyrazach „na mocy” skreśla się „porozumienia zawartego” i zastępuje się
wyrazami: „umowy zawartej”.
5) W § 9:
a. ust. 5 zmienia się na ust. 4,
b. ust. 6 który zmienia się na ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Po zakończeniu projektu
wnioskodawca który uzyskał pomoc finansową z budżetu miasta, zobowiązany jest
do złożenia sprawozdania merytorycznego i całkowitego rozliczenia finansowego
projektu.”.
6) W § 10:
a. w ust. 3 po wyrazie „Miasta” dodaje się: „w terminie do 30 września roku
poprzedzającego”.
b. w ust. 18 po wyrazach „o udzielenie dotacji” skreśla się wyraz „służącej” oraz po
wyrazach „będzie przedstawiał” skreśla się wyrazy: „na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego informację o rozliczeniach składanych przez poszczególne organizacje
pozarządowe” i zastępuje wyrazami „do publicznej wiadomości informację o
przyznanych i wykorzystanych dotacjach”.
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c. skreśla się ust. 19.
7) W § 11 ust. 7 po wyrazie „Treść” wyrazy „uchwały przyznającej” zastępuje się: „zarządzenia
przyznającego”, po wyrazach podlega ogłoszeniu, skreśla się końcowy fragment zdania i
dodaje „publicznemu”.
8) W § 6 ust. 1 i 2, § 8 ust.2, § 10 ust. 2, 7, 9, 16 i 18, §11 ust.1,4, 6 zwrot „Zarząd Miasta”
zastępuje się zwrotem „Prezydent Miasta”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Jan Jarota
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UCHWAŁA NR V/41/03 RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE
z dnia 24 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Knyszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 i art. 22 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminy Knyszyn stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/175/01 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 26
października 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2001 r. Nr
54, poz. 932 oraz Nr 63, poz. 1515).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Tadeusz Kurłowicz
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Załącznik do uchwały
Nr V/41/03 Rady Miejskiej w
Knyszynie
z dnia 24 marca 2003 r.
STATUT GMINY KNYSZYN

ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne
§ 1. Użyte w statucie gminy Knyszyn sformułowania oznaczają:
Gmina –Gmina Knyszyn
Burmistrz -Burmistrz Knyszyna
Przewodniczący – Przewodniczący Rady Miejskiej w Knyszynie
Rada – Rada Miejska w Knyszynie
Rada Osiedla – Rada Osiedla Miasta Knyszyn
Radny – Członek Rady Miejskiej
Statut - Statut Gminy Knyszyn
Ustawa- Ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późniejszymi zmianami.)
Zastępca Burmistrza – Zastępca Burmistrza Knyszyna
Wiceprzewodniczący – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Knyszynie
Knyszyn – Miasto Knyszyn
Urząd – Urząd Miejski w Knyszynie
Komisja- Komisja Stała Rady Miejskiej
§ 2. 1. Mieszkańcy Gminy Knyszyn stanowią z mocy prawa wspólnotę samorządową zwaną w
statucie „ Gminą”.
2. Siedzibą władz gminy jest miasto Knyszyn.
3. Herbem Gminy jest: Tarcza herbowa podzielona na dwie równe części. W części górnej –
Orzeł Zygmunta Augusta na czerwonym tle. Orzeł koloru białego zwrócony głową w lewą stronę.
Korona nad orłem, dziób, szpony oraz napis na piersi „ S.A.” w kolorze złotym. W części dolnej
tarczy herbowej na żółtym tle, tur w kolorze brązowym stylizowany czernią, zwrócony głową w
lewą stronę, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Statutu.
4. Gmina Knyszyn położona jest w województwie podlaskim, powiat moniecki i obejmuje
obszar o powierzchni 127,68 km2.
5. Granice określone są na mapie stanowiącej załącznik Nr 2 do Statutu.
6. W skład gminy wchodzą:
1) miasto Knyszyn
2) sołectwa:
a) Poniklica,
b) Wodziłówka,
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c) Zofiówka,
d) Grądy,
e) Kolonia Lewonie,
f) Czechowizna,
g) Nowiny Zdroje,
h) Nowiny Kasjerskie,
i) Chobotki,
j) Jaskra,
k) Kalinówka Kościelna,
l) Guzy,
m) Wojtówce,
n) Ogrodniki
3) Knyszyn Zamek
§ 3. 1. Gmina posiada osobowość prawną.
2. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.
§ 4. 1. Celem gminy jest:
1) zaspokajanie potrzeb wspólnoty , w tym osób niepełnosprawnych i rodzin zagrożonych
ubóstwem i bezrobociem,
2) tworzenie warunków racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy,
3) tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty.
2. Przepisy ustawy lub porozumienia zawarte z administracją rządową mogą nakładać na
Gminę obowiązki i zadania z zakresu administracji rządowej przy zapewnieniu na te cele środków
finansowych.
ROZDZIAŁ II
Władze Gminy
§ 5. 1. Mieszkańcy gminy wykonują swoje uprawnienia bezpośrednio poprzez wybory i w
drodze referendum lub za pośrednictwem organów gminy.
2. Organami Gminy są: Rada Miejska, Burmistrz.
§ 6. 1. Działalność organów gminy jest jawna.
2. Informacji w sprawie działania organów gminy udziela Burmistrz Knyszyna oraz
Sekretarz Gminy przyjmując interesantów w wyznaczonych dniach i godzinach. Informację o tym
umieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Knyszynie.
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3. Obywatele mają prawo wstępu na sesje Rady oraz posiedzenia komisji. Informacje o
posiedzeniach Rady i komisji umieszcza się na tablicach ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty
na terenie gminy.
4. Obywatele mają prawo dostępu do dokumentów organów gminy w tym do protokołów
posiedzeń organów gminy i komisji Rady.
5. W Urzędzie Miejskim w wyodrębnionym pokoju, pracownicy Urzędu Miejskiego
wyznaczeni przez Burmistrza udostępniają obywatelom protokoły z posiedzeń organów gminy i
komisji Rady.
6. Obywatele mają prawo przeglądania protokołów oraz sporządzania z nich notatek i
odpisów w obecności pracownika Urzędu.
§ 7. Protokoły udostępnia się do wglądu, jeżeli nie narusza to przepisów ustawowych w
szczególności w zakresie ochrony informacji niejawnych, danych osobowych, tajemnicy handlowej
oraz dóbr osobistych.
§ 8. 1. Odmowa udostępnienia protokołów z przyczyn określonych w § 7 wymaga
uzasadnienia.
2. W przypadku wyłączenia z publicznego wglądu części protokołu z przyczyn określonych
w § 7 wnioskodawcy udostępnia się wyciąg z protokołu.
§ 9. 1. Organem stanowiącym i kontrolnym wspólnoty samorządowej mieszkańców Gminy jest
Rada, do której należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, mających na celu
zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.
2. Zasady i tryb wyboru członków Rady określa odrębna ustawa.
§ 10. 1.Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy,
o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości Rady należą sprawy określone w art. 18 ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym.
§ 11. 1.Pracami Rady kieruje
Wiceprzewodniczącego Rady.

Przewodniczący

Rady

przy

pomocy

jednego

2. Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący Rady są wybierani na pierwszej sesji Rady
z grona członków Rady bezwzględną większością głosów, w obecności, co najmniej połowy
ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
§ 12. Przewodniczący Rady a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady:
a) zwołuje sesje Rady,
b) proponuje Radzie porządek obrad,
c) przewodniczy obradom,
d) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał i podpisuje uchwały Rady,
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e) podpisuje dokumenty związane z realizowaniem przez Radę funkcji pracodawcy
samorządowego wobec Burmistrza.
§ 13. Szczegółowy tryb pracy Rady i jej organów określa regulamin Rady stanowiący
załącznik Nr 3 do niniejszego statutu.
§ 14. 1. Rada powołuje następujące komisje stałe dla poszczególnych dziedzin swojej
działalności:
1) Komisję Rewizyjną.
2) Komisję Samorządu, Finansów, Planowania i Działalności Gospodarczej, do której należą
sprawy z zakresu:
a) finansowania zadań , budżetu ,podatków i opłat;
b) społeczno-gospodarczego rozwoju gminy;
c) zagospodarowania przestrzennego gminy;
d) organizacji jednostek samorządowych pod kątem ich celowości i sprawności w realizacji
zadań gminy.
3) Komisję Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, do której należą sprawy z
zakresu:
a) rolnictwa, gospodarki wodnej, łowieckiej, melioracji, leśnictwa i zadrzewień,
b) ochrony środowiska i ekologii,
c) geodezji i gospodarki gruntami,
d) wykorzystywania miejscowych zasobów surowcowych,
e) działalności gospodarczej,
f) drogownictwa, komunikacji i środków łączności,
g) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
4) Komisje Zdrowia, Kultury, Oświaty, Porządku Publicznego, do której należą sprawy z zakresu:
a) funkcjonowania placówek zdrowia,
b) funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych,
c) problemów nauczania dzieci i młodzieży,
d) rozwoju kultury i sztuki,
e) kultury fizycznej i sportu , turystyki , w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
f) pomocy społecznej,
g) ładu i porządku publicznego.
2. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania
określonych zadań, ustalając ich skład i zakres działania.
3. Liczebność i skład komisji określa Rada w odrębnych uchwałach.
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4. Przewodniczących komisji i ich Zastępców ze swego składu osobowego wyłaniają
członkowie stałych komisji.
5. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi Komisjami Rady innych
gmin, zwłaszcza sąsiednich, a nadto z organizacjami społecznymi i zawodowymi działającymi na
obszarze Gminy.
6. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków przekładanych Radzie.
7. Pracami komisji kieruje Przewodniczący komisji lub jego Zastępca.
8. Komisja pracuje na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć
co najmniej połowa składu komisji.
9. Szczegółowe zasady działania w tym odbywania posiedzeń, obradowania komisje ustalają
w miarę potrzeb we własnym zakresie.
10. Przewodniczący poszczególnych stałych komisji raz do roku przedstawiają na sesji rady
sprawozdanie z działalności komisji.
11. Opinie i wnioski komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
§ 15. 1. W skład komisji rewizyjnej Rady wchodzą wyłącznie radni.
2. Członkiem komisji rewizyjnej nie może być Przewodniczący ani Wiceprzewodniczący
Rady.
3. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa regulamin komisji rewizyjnej
stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszego statutu.
§ 16. 1. Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz.
2. Burmistrz wybierany jest przez mieszkańców Gminy w wyborach bezpośrednich. Zasady
przygotowania i przeprowadzenia wyborów Burmistrza określone są w ustawie o bezpośrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz w ustawie ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatu i sejmików województw.
3. Objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje na sesji z chwilą złożenia ślubowania
wobec Rady Miejskiej.
4. Po upływie kadencji Burmistrza pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków
przez nowo wybranego Burmistrza.
5. Burmistrz powołuje Zastępcę na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym.
6. Tryb odwołania Burmistrza i jego Zastępcy określają przepisy ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym i ustawy o referendum lokalnym.
§ 17. 1. Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone w przepisach prawa.
2. Burmistrz składa Radzie na każdej sesji sprawozdanie ze swej działalności w okresie
między sesjami.
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3. W realizacji zadań własnych Burmistrz podlega wyłącznie Radzie.
§ 18. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 19. 1. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego.
2. Burmistrz jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego
organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

określa

regulamin

§ 20. 1. Burmistrz wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej.
2. Burmistrz może upoważnić pracowników Urzędu Miejskiego do wydawania w jego
imieniu decyzji, o których mowa w ust.1.
§ 21. 1. Burmistrz rozstrzyga w formie zarządzeń wszystkie sprawy należące do jego
kompetencji wynikające z ustawy i przepisów wykonawczych i w granicach upoważnień
ustawowych.
2. W przypadku nie cierpiącym zwłoki Burmistrz może wydawać w formie zarządzeń
przepisy porządkowe.
3. Przepisy porządkowe, o których mowa w ust.2 podlegają zatwierdzeniu na najbliższej
sesji przez Radę.
4. Burmistrz przekazuje do wiadomości przepisy porządkowe wójtom sąsiednich gmin i
staroście monieckiemu następnego dnia po ich ustanowieniu.
5. Zarządzenia Burmistrza rejestrowane i ewidencjonowane są w zbiorze zarządzeń i
przechowywane w Urzędzie Miejskim.
§ 22. 1. Jednostki organizacyjne Gminy wymienia załącznik Nr 5 do statutu.
2. Zmiany w treści załącznika, o którym mowa w ust. 1, nie stanowią zmiany statutu.
3. Majątek Gminy, służący zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej, może być
administrowany przez wyodrębnione gminne jednostki organizacyjne, wskazane w ust. 1.
4. Nawiązanie, stosunku pracy i jego rozwiązanie z kierownikiem gminnej jednostki
organizacyjnej dokonuje Burmistrza.
5. Warunki pracy i płacy Kierowników jednostek wskazanych w ust. 1 określa Burmistrz.
6. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych właściwi są do nawiązania stosunku
pracy z pracownikami tych jednostek.
7. Statuty organizacyjne jednostek, o których mowa w ust. 1, są nadawane przez Radę,
chyba, że odrębny przepis stanowi inaczej.
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ROZDZIAŁ III
Gospodarka finansowa Gminy
§ 23. 1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy
zwanego dalej budżetem.
2. Za gospodarkę finansową gminy odpowiada Burmistrz.
§ 24. Projekt budżetu przygotowuje Burmistrz uwzględniając zasady określone w odrębnych
przepisach.
§ 25. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.
§ 26. Procedurę opracowania i uchwalania budżetu określa odrębna uchwała Rady.
ROZDZIAŁ IV
Jednostki pomocnicze Gminy
§ 27. 1. Jednostkami pomocniczymi są sołectwa tworzone i dzielone w drodze uchwały Rady,
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy lub z ich inicjatywy.
2. Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 1 Rada bierze pod uwagę układ
przestrzenny, lokalne tradycje, uwarunkowania komunikacyjne oraz więzi społeczno-gospodarcze.
3. Konsultacje w sprawie utworzenia, łączenia i podziału sołectwa przeprowadza się na
zebraniach mieszkańców.
4. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada odrębnym statutem.
§ 28. Przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy:
1) uczestniczą w sesjach Rady bez prawa głosowania,
2) mają prawo zgłaszania wniosków na sesjach Rady oraz zabierania głosu w dyskusjach zgodnie
z regulaminem Rady,
3) przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta za udział w
sesji Rady w wysokości określonej odrębną uchwałą Rady.
ROZDZIAŁ V
Radni
§ 29. Radni reprezentują wyborców, utrzymują stałą więź z mieszkańcami oraz ich
organizacjami, przyjmują zgłoszone postulaty i przedstawiają je organom Gminy do rozpatrzenia.
§ 30. Radny obowiązany jest brać udział w pracach Rady, jej Komisji oraz instytucji
samorządowych, w skład których został wybrany lub desygnowany.
§ 31. 1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
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2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady. Rada odmówi
zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania są zdarzenia związane
z wykonywaniem przez radnego mandatu.
3. Rada, w uchwale, określa wysokość oraz zasady przyznawania diet Radnym za udział w
sesjach Rady oraz jej Komisjach.
4. Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady przysługuje miesięczna dieta w
wysokości i na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady.
5. Z Radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w Urzędzie.
6. Radny nie może pełnić funkcji kierownika, ani zastępcy kierownika gminnej jednostki
organizacyjnej.
7. Burmistrz nie może powierzyć Radnemu Gminy, w której Radny uzyskał mandat,
wykonywanie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
ROZDZIAŁ VI
Pracownicy samorządowi
§ 32. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.
§ 33. 1. Powołanie jako forma nawiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym jest
stosowane wobec Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Gminy.
2. Do określenia wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych ze
stosunkiem pracy pracowników określonych ust. 1 uprawniony jest Burmistrz.
§ 34. Pracownicy nie wymienieni w § 33 statutu zatrudniani są na podstawie umowy o pracę.
ROZDZIAŁ VII
Publikowanie aktów prawa miejscowego
§ 35. 1. Rada Miejska na podstawie upoważnień ustawowych uchwala w formie uchwały akty
prawa miejscowego.
2. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2000
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718).
3. Urząd Miejski prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego dostępny do powszechnego
wglądu w jego siedzibie.
§ 36. 1. Statut niniejszy wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc obowiązujący dotychczas statut
gminy uchwalony uchwałą Nr XXXIV/175/01 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 26 października
2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2001 r. Nr 54, poz. 932
oraz Nr 63, poz. 1515).
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Załącznik Nr 1
do Statutu Gminy Knyszyn
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Załącznik Nr 2
do Statutu Gminy Knyszyn
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Załącznik Nr 3
do Statutu Gminy Knyszyn
REGULAMIN RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa tryb działania Rady Miejskiej w Knyszynie, zwanej dalej Radą oraz
sposób obradowania na sesji i podejmowania uchwał przez Radę.
§ 2. 1. Rada działa na sesjach, a także za pośrednictwem komisji i Radnych oraz Burmistrza
jako organu wykonawczego.
2. Burmistrz i komisje Rady działają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze
swojej działalności.
ROZDZIAŁ II
Sesje Rady
§ 3. 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady lub
Wiceprzewodniczącego.
2. Sesje zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Sesje zwoływane w trybie określonym w art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym są
sesjami nadzwyczajnymi.
§ 4. 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący poprzedniej kadencji w
ciągu siedmiu dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów. Bieg terminu zwołania pierwszej
sesji rozpoczyna się od momentu ogłoszenia wyników wyborów do Rad na obszarze całego kraju.
2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady otwiera i prowadzi do czasu wyboru nowego
Przewodniczącego Rady, najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
3. Porządek obrad pierwszej sesji powinien obejmować następujące sprawy:
1) złożenie przez nowo wybranych Radnych ślubowania,
2) wybór Przewodniczącego Rady,
3) wybór Wiceprzewodniczącego,
4) informacja o stanie budżetu gminy,
5) złożenie ślubowania i objęcie stanowiska przez Burmistrza oraz ustalenie Burmistrzowi
wynagrodzenia,
6) ustalenie liczebności oraz wybór członków komisji stałych Rady.
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§ 5. Podczas sesji Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do
jej kompetencji.
ROZDZIAŁ III
Przygotowanie sesji
§ 6. 1. Projekt porządku obrad, miejsce, termin oraz godziny rozpoczęcia sesji ustala
Przewodniczący Rady w porozumieniu z Burmistrzem.
2. Przygotowanie materiałów na sesję Rady, jak również obsługę organizacyjno – techniczną
zapewnia Burmistrz.
§ 7. 1. O terminie sesji zawiadamia się pisemnie Radnych co najmniej na 5 dni przed terminem
sesji.
2. O terminie sesji poświęconej uchwalaniu budżetu, planów społeczno-gospodarczych oraz
rozpatrzenia sprawozdań z ich wykonania zawiadamia się pisemnie radnych co najmniej na 7 dni
przed terminem sesji.
3. W zawiadomieniu o sesji podaje się miejsce, dzień, godzinę rozpoczęcia oraz
proponowany porządek obrad.
4. Wraz z zawiadomieniem Radnym oraz Sołtysom dostarcza się projekty uchwał, oraz inne
niezbędne materiały związane z porządkiem obrad.
5. Zawiadomienia o miejscu, terminie oraz problematyce obrad podaje się do wiadomości
mieszkańców na trzy dni przed sesją poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach
publicznych oraz przesłanie zawiadomień do Sołtysów.
6. W razie nie dotrzymania terminu określonego w pkt. 1 i 2 Rada może podjąć uchwałę o
odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin sesji. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony
przez radnego lub komisję wyłącznie na początku obrad przed przyjęciem porządku obrad.
§ 8. 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady w uzgodnieniu z Burmistrzem ustala listę osób
zaproszonych na sesję.
2. Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik Gminy oraz wyznaczony przez Burmistrza
protokolant mają obowiązek udziału w obradach sesji bez odrębnego zaproszenia.
§ 9. 1. W lokalu, w którym odbywa się sesja należy zapewnić:
1) miejsca dla członków Rady,
2) miejsca dla zaproszonych gości,
3) miejsca dla publiczności.
2. Za realizację wymogów określonych w ust. 1 odpowiada Sekretarz Gminy.
ROZDZIAŁ IV
Zasady obradowania
§ 10. Sesje Rady otwiera i zamyka, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
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§ 11. 1. Protokół z sesji sporządza protokolant – pracownik urzędu.
2. Protokolanta zapewnia Burmistrz w porozumieniu z Przewodniczącym Rady.
§ 12. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły:
„otwieram sesję Rady Miejskiej w Knyszynie ”.
2. Po otwarciu Przewodniczący stwierdza kworum, a w razie jego braku wyznacza nowy
termin posiedzenia i zamyka obrady.
§ 13. 1. Rada może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy
ustawowego składu Rady.
2. Podstawą stwierdzenia kworum jest lista obecności Radnych.
3. Każdy Radny biorący udział w sesji obowiązany jest do podpisania listy obecności.
§ 14. 1. W przypadku stwierdzenia braku kworum w trakcie posiedzenia Przewodniczący
przerywa obrady i jeżeli nie może zwołać kworum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej
sesji, z tym, że uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc, jeśli istniało kworum
konieczne do ich podjęcia.
2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona Radnych, którzy bez usprawiedliwienia
opuścili obrady, odnotowuje się w protokole.
3. Radnemu, który bez usprawiedliwienia opuścił obrady sesji nie wypłaca się diety za ten
dzień.
§ 15. 1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący przedstawia do uchwalenia
projekt porządku obrad.
2. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić
Radny lub Burmistrz na początku sesji.
3. Po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 1 i 2 Rada w głosowaniu jawnym przyjmuje
porządek obrad sesji.
4. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego porządku obrad, otwierając i
zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
5. W uzasadnionych przypadkach w trakcie trwania obrad przewodniczący może dokonać za
zgodą Rady zmian w kolejności poszczególnych punktów porządku obrad.
§ 16. W porządku obrad każdej sesji Rady przewiduje się:
- interpelacje Radnych,
- informacje Burmistrza z działalności w okresie między sesjami,
- odpowiedzi na interpelacje,
- wolne wnioski,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
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§ 17. Podjęcie uchwały w sprawach personalnych (wybór, powołanie, odwołanie, wyrażenie
zgody na rozwiązanie z Radnym stosunku pracy , podjęcie inicjatywy przeprowadzenia referendum
w sprawie odwołania burmistrza) musi pod rygorem nieważności być przewidziane w porządku
obrad.
§ 18. 1. Interpelacje i wnioski składa się w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej przy
czym powinny być one sformułowane jasno i zwięźle.
2. Odpowiedzi na interpelacje udzielają: Burmistrz lub wskazani przez niego kierownicy
jednostek.
3. W przypadku niemożności udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, wyjaśnienie winno
być udzielone pisemnie w terminie 14 dni od dnia sesji.
4. Interpelacje mogą również być składane na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady w
trakcje sesji lub między sesjami. Odpowiedź na pisemną interpelację Radnego winna być udzielona
również w terminie 14 dni.
5. Urząd prowadzi ewidencję zgłaszanych interpelacji i wniosków.
6. Na wniosek Radnego Rada może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego
interpelację do porządku obrad.
§ 19. Sprawozdanie z wykonania uchwał raz na pół roku składa Burmistrz lub wyznaczona
przez niego osoba.
§ 20. 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad.
2. W przypadku stwierdzenia, że Radny w swoim wystąpieniu wyraźnie odbiega od
przedmiotu obrad lub znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas, Przewodniczący może
przywołać go „do rzeczy”, a po dwukrotnym przywołaniu odebrać mu głos.
3. Jeżeli sposób wystąpienia lub zachowania Radnego w sposób oczywisty zakłócają
porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący przywołuje Radnego „do
porządku”, a gdy przywołanie nie odniesie skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie
tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ust.2 i 3 stosuje się odpowiednio wobec pozostałych osób obecnych na sali
obrad.
§ 21. 1. Przewodniczący udziela głosu na sesji według kolejności zgłoszeń.
2. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie zgłaszania przez
Radnych wniosków
3. Wnioski Przewodniczący obrad podaje pod głosowanie.
4. Poza kolejnością zgłoszeń Przewodniczący może udzielić głosu:
1) burmistrzowi,
2) osobie wskazanej przez Burmistrza, kompetentnej w kwestii wyjaśnienia wątpliwości w
omawianej sprawie.
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§ 22. 1. Przewodniczący może udzielić głosu osobie spośród publiczności po uprzednim
uzyskaniu zgody Rady.
2. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom
spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź
naruszają powagę sesji.
§ 23. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję słowami „zamykam sesję
Rady Miejskiej w Knyszynie”.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zamknięcia uznaje się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.
§ 24. Na sali obrad obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
§ 25. Z każdego posiedzenia Sesji Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) numer, datę i miejsce posiedzenia,
2) nazwisko Przewodniczącego obrad oraz protokolanta,
3) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
4) zatwierdzony porządek obrad,
5) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz tekst zgłoszonych i przyjętych
wniosków,
6) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymuję się”,
7) czas trwania sesji,
8) podpis Przewodniczącego Rady oraz osoby sporządzającej protokół (protokolanta).
2. Do protokółu dołącza się:
9) listę obecności Radnych i sołtysów,
10) listę gości zaproszonych,
11) treść podjętych przez Radę uchwał,
12) inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady w trakcie obrad.
3. Protokół wykłada się do wglądu w Urzędzie Miejskim oraz na kolejnej sesji.
4. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokółu na najbliższej sesji.
5. O uwzględnieniu poprawek i uzupełnień decyduje Przewodniczący po uprzednim
wysłuchaniu protokolanta.
6. Posiedzenia sesji są utrwalane na taśmie magnetofonowej i przechowywane do czasu
przyjęcia protokołu.
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ROZDZIAŁ V
Tryb głosowania
§ 26. 1. Głosowanie jest prawomocne tylko w przypadku istnienia kworum.
2. W głosowaniu biorą udział wyłącznie Radni.
§ 27. 1. W głosowaniu jawnym Radni głosują przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie
jawne
przeprowadza
Przewodniczący
Rady
Wiceprzewodniczącego i ewentualnie, wskazanych przez siebie Radnych.

przy

pomocy

3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady.
§ 28. 1. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący Rady przed
zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i dopiero po
otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej podaje pod głosowanie zamknięcie listy i zarządza wybory.
2. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana na sesji spośród Radnych.
3. W głosowaniu tajnym Radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady,
przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania.
4. Przewodniczący Komisji skrutacyjnej przed przystąpieniem do głosowania tajnego,
objaśnia sposób głosowania.
5. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, podając
wyniki głosowania tajnego.
6. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania tajnego stanowią załącznik do
protokółu z sesji Rady.
§ 29. W przypadku, gdy Rada postanowi o podjęciu uchwały w trybie głosowania jawnego
imiennego, przepisy § 29 stosuje się odpowiednio. Na kartach do głosowania umieszcza się
nazwisko i imię Radnego.
§ 30. Przewodniczący Rady przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza
zebranym poprawną treść uchwały, której dotyczy wniosek w taki sposób, aby jej redakcja była
przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady podaje pod głosowanie wniosek najdalej
idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
ROZDZIAŁ VI
Uchwały
§ 31. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach w drodze uchwał.
§ 32. 1. Uchwały powinny być zredagowane w sposób czytelny i zawierać przede wszystkim:
1) datę i tytuł oraz kolejny numer, na który składają się: numer sesji-cyframi rzymskimi, numer
kolejnej uchwały-cyframi arabskimi oraz dwucyfrowe oznaczenie roku-cyframi arabskimi,
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2) podstawę prawną,
3) postanowienie merytoryczne,
4) określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały,
5) termin wejścia w życie uchwały, ewentualnie czas jej obowiązywania.
2. W przypadku podjęcia inicjatywy uchwałodawczej przez grupę 5 radnych lub komisję,
Burmistrz wyraża swoje stanowisko do projektu uchwały. Opinię Burmistrza do projektu
przedstawia na sesji Burmistrz lub upoważniona przez niego osoba.
3. Rada przy podejmowaniu uchwał nie jest związana opinią Burmistrza.
§ 33. Uchwały podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący jeżeli przewodniczył
obradom.
§ 34. Oryginały uchwał ewidencjonowane są w rejestrze uchwał i przechowywane są wraz z
protokołami z sesji przez Urząd Miejski.
§ 35. 1. Burmistrz przedkłada Wojewodzie uchwały Rady w ciągu 7 dni od ich podjęcia.
2. Uchwałę budżetową oraz uchwałę o udzieleniu bądź nie udzieleniu Burmistrzowi
absolutorium oraz inne uchwały rady, objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej,
Burmistrz jest zobowiązany przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ciągu 7 dni od jej
podjęcia.
§ 36. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje – zawierające samo zobowiązanie się do określonego postępowania,
3) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,
4) apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego
postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania.
ROZDZIAŁ VII
Radni
§ 37. 1. Radni mają obowiązek utrzymania stałej więzi z mieszkańcami poprzez:
1) informowanie mieszkańców o stanie gminy,
2) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
3) propagowanie zamierzeń i dokonań Rady,
4) informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie,
5) przyjmowanie postulatów, wniosków oraz skarg mieszkańców.
2. Radni mają prawo podejmować interwencje i składać wnioski w instytucjach, których
wnioski te dotyczą.
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§ 38. Radny powinien w razie niemożliwości uczestniczenia w sesji lub posiedzenia komisji,
powiadomić z wyprzedzeniem o swojej nieobecności, odpowiednio Przewodniczącego Rady lub
Przewodniczącego Komisji i usprawiedliwić nieobecność.
§ 39. 1. W przypadku wniosku zakładu pracy zatrudniającego Radnego o rozwiązanie z nim
stosunku pracy Rada może powołać komisję lub zespół dla szczegółowego zbadania wszystkich
okoliczności sprawy.
2. Komisja lub zespół powołany w trybie pkt. 1 przedkłada swoje ustalenia i propozycje na
piśmie Przewodniczącemu Rady.
3. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w pkt.1 Rada obowiązana jest
wysłuchać Radnego.
§ 40. Podstawą do udzielenia Radnemu przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy
zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jest zawiadomienie lub
zaproszenie podpisane przez Przewodniczącego.
§ 41. 1. W celu wykonania wspólnych zamierzeń programowych Radni mogą tworzyć Kluby
Radnych. Radny może być członkiem tylko jednego Klubu Radnych.
2. Klub Radnych może być utworzony, przez co najmniej 5 Radnych.
3. Klub Radnych przekazuje niezwłocznie Przewodniczącemu Rady:
1) informację o utworzeniu klubu wraz z imienną listą , podpisaną przez wszystkich członków
klubu oraz składem jej kierownictwa.
2) informację o każdorazowej zmianie w składzie klubu i jego kierownictwa.
4. Klub Radnych działa na podstawie własnego regulaminu
§ 42. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie
jej obrad.
ROZDZIAŁ VIII
Obsługa Rady
§ 43. Obsługę Rady i jej organów sprawują pracownicy samorządowi Urzędu Miejskiego
wyznaczeni przez Burmistrza w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.
ROZDZIAŁ IX
Wspólne sesje Rad Gmin
§ 44. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z inną Radą (innymi radnymi).
2. Wspólna sesja jest zwoływana przede wszystkim dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia spraw
wspólnych dla danych terenów oraz z okazji uroczystości.
3. Wspólną sesję organizują delegacje zainteresowanych Rad.
4. Zawiadomienia o sesji podpisują Przewodniczący Rad.
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§ 45. 1. Wspólna sesja jest prowadzona, gdy uczestniczy w niej, co najmniej po połowie
ustawowego składu Rady każdej gminy.
2. Przewodniczącego obrad wspólnej sesji wybiera się drogą głosowania.
3. Uchwały wspólnej sesji zapadają w drodze odrębnego głosowania Radnych z każdej
Rady.
4. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym
przed przystąpieniem do obrad, a jeżeli to nie nastąpi stosuje się odpowiednio przepisy
regulaminów Rad, które biorą udział we wspólnej sesji.
§ 46. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie Rady gmin biorących udział w sesji, chyba,
że radni uczestniczący w sesji postanowią inaczej.

Załącznik Nr 4
do Statutu Gminy Knyszyn

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE
§ 1. Komisja Rewizyjna zwana dalej „komisją”, jest organem Rady powołanym do
przeprowadzania kontroli działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz
jednostek pomocniczych gminy a także opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z
wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
§ 2. Komisja działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Knyszyn
oraz niniejszego regulaminu.
§ 3. 1. Komisja podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.
2. Do kierowania pracą komisji,
przewodniczącego i jego zastępcę.

członkowie

komisji

wybierają

spośród

3. Przewodniczący komisji lub jego zastępca:
1) organizuje pracę komisji,
2) zwołuje posiedzenia i kieruje obradami komisji,
3) składa Radzie roczne sprawozdanie z działalności komisji.
4. Członkowie komisji zobowiązani są do:
1) przestrzegania regulaminu komisji,
2) aktywnego uczestnictwa w pracach komisji,
3) przestrzegania przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.

siebie
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§ 4. 1. Komisja podejmuje kontrole zgodnie z planem pracy zatwierdzonym na początku
każdego roku kalendarzowego przez Radę lub na doraźne zlecenie Rady.
2. Komisja pracuje według planów, które przedstawia Radzie do akceptacji na początku
każdego roku kalendarzowego.
3. Posiedzenia Komisji są zwoływane przez przewodniczącego Komisji lub jego zastępcę w
miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
4. W posiedzeniu komisji mogą brać udział inne niż jej członkowie osoby, związane
bezpośrednio z treścią omawianych przez komisję spraw, zapraszane na posiedzenie.
5. Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa
ogólnego składu Komisji.
6. Uchwały (rozstrzygnięcia) podejmowane przez komisję zapadają zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków komisji.
§ 5. 1. Rozstrzygnięcia Komisji mają formę opinii lub wniosków i są przedkładane Radzie.
2. Komisja współpracuje z innymi Komisjami Rady.
§ 6. 1. Podstawową formą działania Komisji są kontrole.
2. Przedmiotem kontroli
organizacyjnych w zakresie:

jest

działalność

Burmistrza

oraz

gminnych

jednostek

a) gospodarki finansowej,
b) gospodarowania mieniem komunalnym,
c) przestrzegania i realizacji Statutu Gminy, uchwał Rady oraz innych przepisów, których
realizacja nie podlega kontroli zewnętrznej.
3. Komisja przeprowadza kontrole w oparciu o następujące kryteria:
a) legalności,
b) gospodarności,
c) rzetelności,
d) celowości.
§ 7. 1. Przewodniczący komisji zawiadamia Burmistrza oraz kierownika kontrolowanej
gminnej jednostki organizacyjnej lub przewodniczącego jednostki pomocniczej gminy o zamiarze
przeprowadzenia kontroli co najmniej na 7 dni przed terminem kontroli.
2. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego
udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w § 6 pkt. 3.
§ 8. 1. Kierownik kontrolowanej jednostki jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującym
odpowiednich warunków i środków do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
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2. Podczas dokonywania czynności kontrolnych, kontrolujący zobowiązani są do
przestrzegania:
a) przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na terenie kontrolowanej
jednostki,
b) przepisów o postępowaniu z informacjami niejawnymi, o ochronie dóbr osobistych
kontrolowanych osób oraz ochronie danych osobowych.
§ 9. 1. Z przebiegu kontroli sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie
komisji biorący udział w kontroli oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
2. W protokole ujmuje się fakty, służące do oceny kontrolowanej jednostki, uchybienia i
nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne, jak również osiągnięcia i
przykłady dobrej pracy.
3. Protokół powinien ponadto zawierać:
a) nazwę kontrolowanej jednostki oraz główne dane osobowe kierownika jednostki,
b) imiona i nazwiska osób kontrolujących,
c) określenie zakresu kontroli,
d) czas trwania kontroli,
e) ewentualne wyjaśnienia kierownika jednostki kontrolowanej,
f) wykaz załączników.
4. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden otrzymuje
kierownik jednostki kontrolowanej, drugi Przewodniczący Rady, a trzeci pozostaje w aktach
komisji.
§ 10. Wyniki swoich działań komisja przedstawia Radzie Miejskiej w formie sprawozdania,
które winno zawierać zwięzły opis wyników kontroli.
§ 11. Obsługę techniczno biurową komisji zapewnia Burmistrz.

Załącznik Nr 5
do Statutu Gminy Knyszyn

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KNYSZYN
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie,
2. Knyszyński Ośrodek Kultury w Knyszynie,
3. Przedszkole w Knyszynie,
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4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie,
5. Szkoła Podstawowa w Zofiówce,
6. Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej,
7. Obsługa finansowo-księgowa szkół gminy Knyszyn,
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knyszynie.
9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Edwarda Jelskiego w
Knyszynie.

778
UCHWAŁA NR 30/IV/03 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE
z dnia 26 marca 2003 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Szczuczyn.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 3 ust. 1 i art. 19 ust. 1 ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002r. Nr 113, poz. 984) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy
Szczuczyn”, będący załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Mirosław Rainko
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do Uchwały Nr 30/IV/03
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 26 marca 2003 r.
REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Celem niniejszego regulaminu jest:
1) określenie praw i obowiązków dostawców i odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Szczuczyn;
2) ustanowienie warunków przyłączenia do sieci, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
zwanej dalej ustawą;
3) udostępnianie wszystkim potencjalnym odbiorcom informacji o możliwości i warunkach
wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych;
4) udostępnianie istniejącym i przyszłym odbiorcom usług informacji na temat wzajemnych praw i
obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego i odbiorców usług.

ROZDZIAŁ II

minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo
§ 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, zgodnie z przepisami ustawy
ma obowiązek zapewnić:
1) zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w
wymaganej
ilości
i
pod
odpowiednim
ciśnieniem
oraz
dostaw
wody
i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość
dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków;
2) spełnienie wymagań w zakresie jakości usług wodociągowych i kanalizacyjnych, określonych
w
zezwoleniu
na
prowadzenie
zbiorowego
zaopatrzenia
w
wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków;
3) spełnienie warunków wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia
jej niedoboru, określonych w zezwoleniu, o którym mowa w pkt 2.
§ 3. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę
i oprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia
jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne oraz
nie utrudniający działalności przedsiębiorstwa, w szczególności do:
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1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia
chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody
z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;
2) zabezpieczenia przed dostępem osób nie uprawnionych do pomieszczenia, w którym
zainstalowany jest wodomierz;
3) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci
kanalizacyjnej;
4) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom przedsiębiorstwa wodociągowo –
kanalizacyjnego wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych
przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu;
5) poinformowania przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego o własnych ujęciach wody,
w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków;
6) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie
w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.
ROZDZIAŁ III
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

§ 4. Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów
i odprowadzanie ścieków określają przepisy art. 6 ustawy.

o

zaopatrzenie

w

wodę

§ 5. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy
o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem
wodociągowo – kanalizacyjnym a odbiorcą usług.
§ 6. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o
zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została
przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
§ 7. 1. Umowa, o której mowa w § 5 zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich
świadczenia;
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń;
3) praw i obowiązków stron umowy;
4) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
5) dokumentów upoważniających do wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń odbiorcy
usług;
6) ustaleń zawartych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 18 ustawy;
7) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków
umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
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2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 5 stanowią upoważnienie podpisane przez
kierownika przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego określające czynności, których
wykonanie wymaga wstępu na teren nieruchomości, w szczególności obejmujące: dokonanie
odczytu
i
sprawdzenia
prawidłowości
działania
urządzenia
pomiarowego
i wodomierza głównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno –
remontowych oraz kontrolę korzystania z usług zgodnie z umową.
§ 8. Umowa, o której mowa w § 5 może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do
korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczona woda lub z którego mają być
odprowadzane
ścieki
albo
z
osobą,
która
korzysta
z
nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym.
§ 9. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa zawierana jest
z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.
§ 10. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego przedsiębiorstwo
wodociągowo – kanalizacyjne zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa
w § 8 i 9, jeżeli:
1) we wszystkich lokalach są zainstalowane wodomierze
z przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym;

w

sposób

uzgodniony

2) zainstalowane wodomierze spełniają wymagania Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z
przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym odnośnie ich typu;
3) możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy;
4) wnioskodawca i przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ustali sposób rozliczeń różnicy
wskazań
między
wodomierzem
głównym
a
wodomierzami
zainstalowanymi
w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania;
5) możliwe jest przerwanie dostarczania wody do lokalu bez zakłóceń dostaw wody
w pozostałych lokalach.
§ 11. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umów
z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w § 8 i 9 również w przypadku, gdy nie są
spełnione warunki, o których mowa w § 10.
§ 12. Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków następuje
po podpisaniu przez strony protokołów z prób i odbiorów prac budowlano – montażowych
wykonanych w związku z przyłączeniem do sieci.
§ 13. Treść umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków nie może ograniczać
praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych do
ustawy oraz z niniejszego regulaminu.
§ 14. W przypadku zmiany odbiorcy usług, następuje wygaśnięcie umowy zawartej
z dotychczasowym odbiorcą.
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§ 15. Taryfowe ceny i stawki opłat, jako określane, zgodnie z przepisami ustawy przez
przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne i zatwierdzane uchwałą Rady Miejskiej,
nie podlegają ustalaniu w oparciu o umowę o zaopatrzenie w wodę i oprowadzanie ścieków.
§ 16. Integralną część umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków stanowi
załącznik, składany przez odbiorcę usług przy zawieraniu umowy i aktualizowany każdorazowo po
zmianie warunków korzystania z usług, określający charakterystykę zużycia wody oraz rodzaj,
ilość, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług, również jakość odprowadzanych ścieków.

ROZDZIAŁ IV

sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§ 17. Podstawowe zasady rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
określają przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków, które stanowią, że:
1) rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
są prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne z odbiorcami usług na
podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody
i odprowadzonych ścieków;
2) ilość wody dostarczonej do nieruchomości (lokalu) ustala się na podstawie wskazań
wodomierza głównego (wodomierza w lokalu), a w przypadku jego braku w oparciu
o przeciętne normy zużycia wody, ustalone na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w
art. 27 ustawy;
3) ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych;
4) w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala
na podstawie umowy jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie;

się

5) w rozliczeniach odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się
wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest
na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług;
6) jeżeli odprowadzającym jest zakład produkcyjny nie posiadający urządzeń pomiarowych, ilość
odprowadzanych ścieków ustala się w umowie między dostawcą a odbiorcą ścieków, z
uwzględnieniem
udokumentowanej
ilości
bezpowrotnie
zużytej
wody
do celów produkcyjnych i technologicznych.
§ 18. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 27 ustawy:
1) odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie
określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jego dostarczenia;
2) zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje
jej zapłaty;
3) w przypadku nadpłaty, zalicza się ją na poczet przyszłych należności, lub na żądanie odbiorcy
usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
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ROZDZIAŁ V

warunki przyłączania do sieci
§ 19. Zakres budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych realizowanej
i finansowanej przez Gminę Szczuczyn oraz przez osobę ubiegającą się o przyłączenie
nieruchomości do sieci określają przepisy ustawy, stanowiąc, że:
1) podmiot świadczący usługi wodociągowo – kanalizacyjne obowiązany jest zapewnić realizację
budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez
Gminę Szczuczyn w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w
wieloletnim planie rozwoju i modernizacji;
2) realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia
przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na
własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci;
3) koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa przedsiębiorstwo
wodociągowo – kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego odbiorca usług.
§ 20. 1. W przypadkach, gdy plany inwestycyjne właścicieli lub zarządców nieruchomości
wyprzedzają plan inwestycyjny podmiotu świadczącego usługi wodociągowo – kanalizacyjne,
mogą oni wybudować na własny koszt, w porozumieniu z tym podmiotem
i Gminą Szczuczyn, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne niezbędne do korzystania
z usług.
2. Osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe
i kanalizacyjne, mogą je przekazać odpłatnie gminie na warunkach uzgodnionych w umowie.
§ 21. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej powinna wystąpić do przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego
z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia.
2. Z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej
może
występować
osoba,
posiadająca
tytuł
prawny
do korzystania z nieruchomości albo osoba, która korzysta z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala przedsiębiorstwo wodociągowo –
kanalizacyjne.
§ 22. 1. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:
1) oznaczenie wnioskodawcy;
2) określenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
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b) charakterystyki zużycia wody,
c) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości
odprowadzanych ścieków,
d) przeznaczenia wody,
3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana
woda, w szczególności:
a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe..) w budynkach zasilanych w
wodę,
b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,
4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne może uprościć wzór wniosku.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci,
powinna załączyć:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek
o ile status prawny nieruchomości jest uregulowany;
2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem
istniejących
sieci
wodociągowej
i
kanalizacyjnej
oraz
innych
obiektów
i urządzeń uzbrojenia terenu.
§ 23. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne określa warunki przyłączenia
i przekazuje wnioskodawcy w terminie 14 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w
terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.
3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:
1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy;
2) przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których zużywana jest
woda i odprowadzane są ścieki;
3) wymagania dotyczące:
a) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,
b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,
c) jakości odprowadzanych ścieków,
4) termin ważności warunków przyłączenia.
§ 24. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne uzgadnia projekt budowlany dotyczący
urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków lub przyłączy wodociągowych i
kanalizacyjnych w terminie 14 dni od dat złożenia wniosku, a w przypadku konieczności
udzielenia przez projektanta dodatkowych wyjaśnień lub wprowadzenia poprawek, bieg terminu
liczy się od dnia ostatniej konsultacji z projektantem.
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§ 25. Przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu, każdemu w zakresie
eksploatowanych sieci, przysługuje prawo nadzoru wszelkich prac związanych z realizacją
urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków lub przyłączy wodociągowych
i kanalizacyjnych pod względem zgodności ich realizacji z wydanymi warunkami technicznymi i
pod względem jakości wykonywanych robót oraz egzekwowanie wydanych zaleceń
warunkujących ich prawidłowe funkcjonowanie i eksploatację.
§ 26. 1. Przed włączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej inwestor zobowiązany jest
do wystąpienia do przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego o dokonanie odbioru
technicznego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne na koszt inwestora dokonuje odbioru w
terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.
§ 27. Przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu każdemu w zakresie
eksploatowanych sieci przysługuje wyłączność wcięć wodociągowych i kanalizacyjnych
na koszt inwestora.
§ 28. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne rozpoczyna dostawę wody
i odprowadzanie ścieków bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty
podpisania umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
ROZDZIAŁ VI

możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych
§ 29. Potencjalni odbiorcy usług wodociągowo – kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje
dotyczące dostępności tych usług w Urzędzie Miejskim, który udostępnia nieodpłatnie wgląd:
1) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
2) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
3) w regulamin świadczenia usług;
4) w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków;
5) w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji;
6) w plany inwestycyjne.

ROZDZIAŁ VII

sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich
parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,
a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji i wymiany informacji
§ 30. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielania
odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
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2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez
uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające
zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług,
w szczególności gdy:
1) z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub
odprowadzania ścieków;
2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub
środowiska.
3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o którym mowa
w ust. 2, przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 31. Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
inaczej,
obowiązują
następujące
wymagania
w
zakresie
udzielania
informacji
i odpowiedzi, w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków:
1) udzielenie informacji na żądanie odbiorców następuje w ciągu:
a) 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i
zakłóceń w świadczeniu usług,
b) 7 dni na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt a,
c) 14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia
postępowania wyjaśniającego.
§ 32. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zobowiązane jest do zawiadomienia
odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie informacji do nowych
warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.
§ 33. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości
świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez
zainteresowanego w siedzibie przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty
elektronicznej i rozpatrywane są przez zarząd przedsiębiorstwa.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia
zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.

ROZDZIAŁ VIII

postanowienia końcowe
§ 34. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa,
a w szczególności ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.
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§ 35. Regulamin został zatwierdzony
w Szczuczynie z dnia 26 marca 2003 r.

uchwałą

Nr

Poz.

30/IV/03

Rady

Miejskiej
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UCHWAŁA NR 37/X/03 RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY
z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie
miasta Łomży

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231
oraz Nr 167, poz. 1372) oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst
jednolity Dz. U. z roku 2001 Nr 142, poz. 1591; z roku 2002 Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr
113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:
§ 1. Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wydaje się, gdy punkt
sprzedaży usytuowany jest w odległości co najmniej 100 m mierzonych ciągami komunikacyjnymi
dla pieszych od granicy geodezyjnej obiektu chronionego wymienionego w § 2 do najbliższego
wejścia udostępnionego dla klientów punktu sprzedaży, podawania i spożywania napojów
alkoholowych.
§ 2. Pod pojęciem obiektu chronionego w rozumieniu niniejszej uchwały należy rozumieć
następujące obiekty: uczelnie, szkoły, inne placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze,
obiekty kultu religijnego, cmentarze, domy studenckie, internaty, zamknięte zakłady opieki
zdrowotnej /stacjonarne/ i pomocy społecznej, dworzec autobusowy oraz obiekty sportowe w
czasie trwania imprez sportowych, plażę miejską.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 330/LX/01 Rady Miejskiej Łomży z dnia 5 grudnia 2001 r. w
sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%
alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak
i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie
miasta Łomży oraz warunków sprzedaży tych napojów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY
Jan Jarota

Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 34

⎯ 5184 ⎯

Poz.

780
UCHWAŁA NR 38/X/03 RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY
z dnia 31 marca 2003 roku
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z
wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231
oraz Nr 167, póz. 1372) oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z roku 2001 Nr 142, póz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558;
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806), Rada Miejska Łomży uchwala co następuje:
§ 1. W celu ograniczenia dostępności alkoholu, ustala się maksymalną liczbę punktów
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
przeznaczonych do spożycia:
- poza miejscem sprzedaży w ilości 25 punktów,
- w miejscu sprzedaży w ilości 40 punktów.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 347/LXIV/02 Rady Miejskiej Łomży z dnia 6 lutego 2002 r.
zmieniająca uchwałę Nr 330/LX/01 Rady Miejskiej Łomży z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z
wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży,
zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Łomży oraz warunków
sprzedaży tych napojów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Jan Jarota
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UCHWAŁA NR IV/35/03 RADY GMINY W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM
z dnia 14 marca 2003 roku
w sprawie nadania ulic dotychczas nieoznaczonych w sołectwie Księżyno, gmina Juchnowiec Kościelny.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz.984, Nr 214, poz.1806) Rada Gminy w Juchnowcu Kościelnym uchwala, co następuje:
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§ 1. Nadaje się nazwy ulic w sołectwie Księżyno, obręb geodezyjny Ignatki, Gmina
Juchnowiec Kościelny:
1)

Klepacka,

2) Spokojna,
3) Pawia,
4) Słowicza,
5) Bociania,
6) Jaskółcza,
7) Sokola,
8) Przepiórcza,
9) Krucza,
10) Szpacza,
11) Gołębia,
12) Sarnia,
13) Zajęcza,
14) Niedźwiedzia,
15) Wiewiórcza,
16) Lisia,
17) Wilcza,
18) Borsucza.
§ 2. Szkic sytuacyjny ulic stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Cydzik
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UCHWAŁA NR IV/38/03 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 14 marca 2003 roku
w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
oplatach loaklnych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683) uchwala się co następuje:
§ 1. 1 Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na
terenie gminy Juchnowiec Kościelny:
1) od samochodu ciężarowego o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych o masie całkowitej:
a) równej 3,5 tony - 239 zł;
b) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 415 zł;
c) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 650 zł;
d) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 900 zł.
2) od samochodów ciężarowych o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o
dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton:
- o liczbie osi dwie – 500 zł,
- o liczbie osi trzy 470 zł,
- o liczbie osi cztery i więcej – 595 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 23 tony:
- o liczbie osi dwie – 500 zł,
- o liczbie osi trzy – 595 zł,
- o liczbie osi cztery i więcej – 980 zł,
c) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 26 ton:
- o liczbie osi dwie – 595 zł,
- o liczbie osi trzy – 955 zł,
- o liczbie osi cztery i więcej – 980 zł.
d) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi dwie – 595 zł,
- o liczbie osi trzy – 955 zł,
- o liczbie osi cztery i więcej – 1.432 zł,
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3) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton:
- o liczbie osi dwie – 1.096 zł,
- o liczbie osi trzy – 780 zł,
- o liczbie osi cztery i więcej – 950 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 23 tony:
- o liczbie osi dwie – 1.096 zł,
- o liczbie osi trzy – 955 zł,
- o liczbie osi cztery i więcej – 1.432 zł,
c) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 26 ton:
- o liczbie osi dwie – 1.096 zł,
- o liczbie osi trzy – 1.380 zł,
- o liczbie osi cztery i więcej – 1.432 zł,
d) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi dwie – 1.096 zł,
- o liczbie osi trzy – 1.380 zł,
- o liczbie osi cztery i więcej - 2.130 zł,
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 ton i poniżej 5,5 ton – 749 zł,
b) od 5,5 ton i poniżej 9 ton – 895 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton – 1.100 zł,
5) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych przystosowanych do używania z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne, o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej niż 18 ton:
- o liczbie osi dwie – 560 zł,
- o liczbie osi trzy – 1.080 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniej niż 36 ton:
- o liczbie osi dwie – 1.223 zł,
- o liczbie osi trzy – 1.079 zł,
c) równej lub wyższej niż 36 ton, a mniej niż 40 ton:
- o liczbie osi dwie – 1.255 zł,
- o liczbie osi trzy – 1.079 zł,

Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 34

⎯ 5190 ⎯

Poz.

d) równej lub wyższej niż 40 ton:
- o liczbie osi dwie – 1.255 zł,
- o liczbie osi trzy – 1.492 zł,
6) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej niż 18 ton:
- o liczbie osi dwie – 750 zł,
- o liczbie osi trzy – 1.492 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniej niż 36 ton:
- o liczbie osi dwie – 1.695 zł,
- o liczbie osi trzy – 1.492 zł,
c) równej lub wyższej niż 36 ton, a mniej niż 40 ton:
- o liczbie osi dwie – 1.680 zł,
- o liczbie osi trzy – 1.492 zł,
d) równej lub wyższej niż 40 ton:
- o liczbie osi dwie – 1.680 zł,
- o liczbie osi trzy – 2.207 zł,
7) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą do 7 ton i
poniżej 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego) – 239 zł,
8) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów łącznie z pojazdem silnikowym ( z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton:
- o liczbie osi jedna – 200 zł,
- o liczbie osi dwie – 235 zł,
- o liczbie osi trzy – 586 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 28 ton:
- o liczbie osi jedna – 380 zł,
- o liczbie osi dwie – 235 zł,
- o liczbie osi trzy – 586 zł,
a) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony:
- o liczbie osi jedna – 380 zł,
- o liczbie osi dwie – 531 zł,
- o liczbie osi trzy – 816 zł,
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c) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton:
- o liczbie osi jedna – 380 zł,
- o liczbie osi dwie – 736 zł,
- o liczbie osi trzy – 586 zł,
d) równej lub wyższej niż 38 ton:
- o liczbie osi jedna – 380 zł,
- oliczbie osi dwie – 995 zł,
- o liczbie osi trzy – 816 zł,
9) od przyczep i naczep, o któreych mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów łącznie z pojazdem silnikowym ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton:
- o liczbie osi jedna – 285 zł,
- o liczbie osi dwie – 380 zł,
- o liczbie osi trzy – 816 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 28 ton:
- o liczbie osi jedna – 500 zł,
- o liczbie osi dwie – 380 zł,
- o liczbie osi trzy – 816 zł,
c) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony:
- o liczbie osi jedna – 500 zł,
- o liczbie osi dwie – 736 zł,
- o liczbie osi trzy – 816 zł,
d) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton:
- o liczbie osi jedna – 500 zł,
- o liczbie osi dwie – 1.120 zł,
- o liczbie osi trzy – 816 zł
e) równej lub wyższej niż 38 ton:
- o liczbie osi jedna – 500 zł,
- o liczbie osi dwie – 1.472 zł,
- o liczbie osi trzy – 1.109 zł,
10) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,, o
ilości miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc – 805 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.500 zł,
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11) stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych i
wyposażonych w katalizator spalin określa się w wysokości:
a) od śrpodków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1:
- lit. a) – 180 zł,
- lit. b) – 360 zł,
- lit. c) – 600 zł,
- lit. d) – 792 zł,
b) od środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 4
- lit. a) – 696 zł,
- lit. b) – 840 zł,
- lit. c) – 1.000 zł,
c) od środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 10:
- lit.a) – 780 zł,
- lit. b) – 1.450 zł.
§ 2. Traci moc uchwała Nr II/8/02 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 16 grudnia 2002
r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego Nr 85, poz 2132 z dnia 20 grudnia 2002 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Cydzik

783
UCHWAŁA NR IV/39/03 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 14 marca 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Juchnowiec Kościelny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984),
Nr 214, poz. 1806) uchwala się:
§ 1. W Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny stanowiącym załącznik do uchwały Nr
XXVIII/244/2001 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Juchnowiec Kościelny (Dz.Urz.Woj. Podl. Nr 48, poz. 802 z dnia
11.X.2001 r.) wprowadza się następujące zmiany:
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1) w § 7 ust. 2 pkt 3 skreśla się wyraz „Zarząd Gminy” a w to miejsce wpisuje się „Wójt Gminy”
oraz skreśla się wyrazy „zwany dalej Zarządem” ;
2) w § 11 ust. 2 skreśla się liczbę „22” a w to miejsce wpisuje się liczbę „15” ;
3) w § 12 ust. 1 skreśla się wyraz „Zarząd” a w to miejsce wpisuje się „Wójta”;
4) w § 12 ust. 2 skreśla się wyraz „Zarząd” a w to miejsce wpisuje się „Wójt”;
5) w § 18 ust. 3 skreśla się wyrazy „Zarządu” a w to miejsce wpisuje się „Wójta”;
6) w § 20 ust. 1 skreśla się wyrazy „ proponując projekt porządku obrad” a w to miejsce wpisuje
się „ dołączając porządek obrad” oraz dopisuje się wyraz „określając”;
7) w § 20 ust. 3 skreśla się wyrazy „ projekt porządku obrad” a w to miejsce wpisuje się „porządek
obrad”;
8) w § 21 skreśla się wyraz „Zarząd” a w to miejsce wpisuje się „Wójt”;
9) w § 27 ust. 1 skreśla się cały dotychczasowy zapis a w to miejsce wpisuje się „Rada Gminy
może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego
składu Rady”;
10) w § 27 skreśla się ustęp 4,
11) w § 28 ust. 1 skreśla się słowo „do” a w to miejsce wpisuje się „od”,
12) w § 29 ust. 1 skreśla się wyraz „Zarządu” a w to miejsce wpisuje się „Wójta”;
13) w § 29 ust.2 skreśla się wyrazy „ lub wyznaczony przez Zarząd członek Zarządu” a w to
miejsce wpisuje się „lub wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy”;
14) w § 39 ust. 2 skreśla się wyrazy „ członkowie Zarządu” a w to miejsce wpisuje się „Wójt”,
15) w § 40 ust. 1 skreśla się wyraz „Zarząd” i wpisuje się „Wójt”;
16) w § 41 ust. 7 skreśla się wyrazy „ Zarządu zwykłą większością głosów” a w to miejsce
wpisuje się „ Wójta bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy”;
17) w § 45 ust. 2 skreśla się dotychczasowy zapis, a w to miejsce wpisuje się: „ Komisje stałe
Rady mogą składać się z 5 – 7 osób wchodzących w jej skład. Radny może należeć nie więcej
niż do dwóch komisji stałych”;
18) w § 46 ust. 5 skreśla się wyrazy „członkowie Zarządu” a w to miejsce wpisuje się „Wójt”;
19) w § 46 ust. 7 skreśla się wyrazy „ członkowie Zarządu” a w to miejsce wpisuje się „Wójt”;
20) w § 53 skreśla się wyrazy „Zarządowi” a w to miejsce wpisuje się „Wójtowi” oraz skreśla się
wyraz „Zarząd” a w to miejsce wpisuje się „Wójta”;
21) w § 54 ust. 1 skreśla się wyraz „Zarządowi” a w to miejsce wpisuje się „Wójtowi” oraz
skreśla się wyrazy „ trzech dni” a w to miejsce wpisuje się wyrazy „pięciu dni”;
22) w § 55 ust. 1 skreśla się wyraz „§ 75” a w to miejsce wpisuje się „§ 74”,
23) w § 55 ust. 2 skreśla się wyraz „Zarząd” a w to miejsce wpisuje się „Wójt”;
24) w § 57 ust. 2 skreśla się wyraz „Zarząd” a w to miejsce wpisuje się „Wójta”;
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25) w § 59 ust. 2 skreśla się wyraz „Zarząd” a w to miejsce wpisuje się „Wójt”;
26) w § 59 ust. 3 skreśla się wyraz „Zarząd” a w to miejsce wpisuje się „Wójt”;
27) w § 60 ust. 1 skreśla się wyraz „Zarządu” a w to miejsce wpisuje się „Wójta”;
28) w § 60 ust. 2 skreśla się wyraz „Zarządu” a w to miejsce wpisuje się „Wójta”;
29) w § 60 ust. 3 skreśla się wyraz „Zarządu” a w to miejsce wpisuje się „Wójta”;
30) w § 61 ust. 1 skreśla się zdanie „Komisja składa się z 4 członków – radnych w tym
przewodniczący” a w to miejsce wpisuje się „Komisja składa się z 5 – 7 osób;
31) w § 61 ust. 3 skreśla się wyrazy „oraz członków Zarządu”,
32) w § 63 ust. 1 skreśla się wyraz „Zarządu” a w to miejsce wpisuje się „Wójta”;
33) w § 63 ust. 2 skreśla się wyraz „Zarządu” a w to miejsce wpisuje się „Wójta”;
34) w § 70 ust. 1 skreśla się wyraz „Zarządowi” a w to miejsce wpisuje się „Wójtowi;
35) w § 74 ust. 3 skreśla się wyrazy „ nie mniej niż 6 radnych” a w to miejsce wpisuje się „ nie
mniej niż 4 radnych”;
36) w § 81 ust. 1 skreśla się wyrazy „ co najmniej siedmiu radnych” a w to miejsce wpisuje się „
co najmniej 5-ciu radnych”;
37) w § 84 ust. 3 skreśla się zapis „ spadnie poniżej siedmiu” a w to miejsce wpisuje się „ spadnie
poniżej pięciu”;
38) w § 88 skreśla się wyraz „Zarząd” a w to miejsce wpisuje się „Wójt”,
39) skreśla się cały dotychczasowy zapis Rozdziału VII „Organizacja wewnętrzna i tryb pracy
Zarządu”;
40) rozdział VII otrzymuje następujące brzmienie:
„TYB PRACY WÓJTA”
„§ 89
1. Organem wykonawczym gminy jest Wójt.”
„§ 90
1. Do zadań Wójta należy:
- przygotowywanie projektów uchwał Rady,
- określanie sposobu wykonywania uchwał,
- gospodarowanie mieniem komunalnym,
- wykonywanie budżetu gminy,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z
uwzględnieniem opinii stałych komisji,
- wykonywanie zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw,
- przedkładanie Radzie sprawozdań i informacji z:
- działalności finansowej gminy,
- stopnia realizacji uchwał i wniosków przyjętych na poprzednich sesjach bądź
zgłoszonych przez komisje – na każdej sesji,
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- reprezentowanie gminy na zewnątrz,
- kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
- zgłaszanie wniosku Radzie kandydatów na stanowisko skarbnika gminy
oraz sekretarza gminy.”
„§ 91
Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.”
„§ 92
Pracownicy Urzędu Gminy zatrudniani są na podstawie wyboru, powołania lub umów o pracę.”
„41) w § 97 ust. 3 skreśla się wyraz „Zarządu””
„42) dotychczasowy § 97 otrzymuje numer 93 a § 98 numer 94.”
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Cydzik

784
UCHWAŁA

NR IV/34/03 RADY GMINY KOBYLIN BORZYMY
z dnia 26 marca 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego drogi gminnej Nr 2317010 na
odcinku od drogi powiatowej Nr 23704 do drogi wojewódzkiej Nr 671 oraz części obszarów wsi Franki Dąbrowa
i Kropiewnica Racibory, przez które przedmiotowa droga przebiega.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806/ oraz art. 10 ust. 3 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o
zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.
1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr
14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz.
253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112/ i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o
ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz. U. Nr 16, poz. 78, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz.
505, Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268, z
2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 100, poz. 1085 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984/ Rada Gminy Kobylin
Borzymy na wniosek Wójta Gminy uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
przebiegu drogi gminnej Nr 2317010 oraz części obszaru wsi Franki Dąbrowa i wsi Kropiewnica
Racibory, zwany dalej planem.
ROZDZIAŁ I – USTALENIA OGÓLNE

§ 1. Plan obejmuje:
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1) drogę gminną Nr 2317010 na odcinku od drogi powiatowej Nr 23704 do drogi wojewódzkiej
Nr 671;
2) część obszaru wsi Franki Dąbrowa;
3) część obszaru wsi Kropiewnica Racibory.
§ 2. Celem planu jest:
1) stworzenie podstaw do realizacji celu publicznego – przebudowy drogi gminnej;
2) poprawa warunków w zakresie ruchu pojazdów komunikacji samochodowej i bezpieczeństwa;
3) określenie przebiegu drogi oraz zasad w zakresie dostępności komunikacyjnej;
4) określenie terenów zabudowy zagrodowej.
§ 3. Przedmiotem ustaleń planu jest:
1) droga gminna Nr 2317010 wraz z poszerzeniami pasa drogowego o tereny rolnicze dla potrzeb
przebudowy – teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 KD;
2) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone na rysunku planu symbolem MR;
3) tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług oznaczone na rysunku planu symbolem
MR-UI;
4) tereny komunikacji oznaczone symbolami KL, KD;
5) tereny rolnicze oznaczone symbolami R i RZ;
6) tereny wód otwartych oznaczone symbolem W.
§ 4. Integralną częścią planu są rysunki stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:
1) rysunek planu w skali 1: 10 000 stanowiący załącznik Nr 1, na którym oznaczenie graficzne
przebiegu drogi gminnej i granic opracowania obszarów zabudowy wsi są obowiązującymi
ustaleniami planu;
2) rysunki planu w skali 1: 1 000 stanowiące załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9 i
Nr 10 oraz w skali 1: 2 000 Nr 5 i Nr 11, na których następujące oznaczenia graficzne są
obowiązującymi ustaleniami planu:
a) granice opracowania,
b) przeznaczenie terenów i linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ściśle określone
oraz orientacyjne do uściślenia w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) zasady kształtowania zabudowy i sytuowania budynków mieszkalnych,
e) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
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1) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunki planu na mapach stanowiących załączniki
do niniejszej uchwały;
2) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno
przeważać na danym obszarze wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
3) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć inne niż podstawowe,
uzupełniające je i wzbogacające;
4) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
5) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnych
funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;
6) strefie technicznej – należy przez to rozumieć pas terenu w celu zapewnienia warunków
bezpieczeństwa.
ROZDZIAŁ II – USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 6. 1. Ustala się przebieg drogi gminnej Nr 2317010, oznaczonej na rysunku planu 1 KD,
jako zgodny z istniejącą dotychczas trasą drogi.
2. Ustala się następujące parametry techniczne przedmiotowej drogi oznaczonej na rysunku
planu symbolem 1 KD dla potrzeb jej przebudowy i modernizacji:
1) szerokość pasa drogowego 12,00 m zgodnie z rysunkiem planu;
2) dopuszcza się odcinkowe przewężenia na obszarze zabudowanym maksymalnie do 10,0 m, w
przypadku braku możliwości poszerzenia pasa drogowego do normatywnej szerokości;
3) zaleca się odcinkowe poszerzenia pasa drogowego na odcinku przebiegu sieci infrastruktury
technicznej – wodociągu komunalnego przebiegającego obecnie poza istniejącym pasem drogi,
określone orientacyjną linią rozgraniczającą na załącznikach Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9 i Nr 10;
4) niezbędne poszerzenia w rejonie skrzyżowań z innymi drogami oraz koniecznej przebudowy
infrastruktury technicznej, zgodnie z rysunkami planu;
5) jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości min. 5,00 m plus obustronne pobocza o
szerokości 1,0 m;
6) na obszarze zabudowanym zaleca się realizację co najmniej jednostronnego chodnika o
szerokości min. 1,50 m;
7) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych obiektów budowlanych na obszarach
zabudowanych w odległości od 6,0 m do 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi, określone na
rysunku planu.
3. Ustala się niezbędne obszary widoczności na narożnikach skrzyżowań określone na
rysunku planu, w których obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkich przeszkód widoczności i
realizacji obiektów kubaturowych z wyjątkiem istniejących kapliczek, urzadzeń technicznych
związanych z przedmiotową drogą oraz sieci uzbrojenia technicznego po uzyskaniu zgody
zarządcy drogi.
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4. Adaptuje się istniejące zjazdy na posesje, drogi boczne i pola oraz zleca się ich
modernizację.
5. Ustala się nastepujące wymogi w zakresie ochrony środowiska dotyczące przedmiotowej
drogi:
1) zachowanie istniejącego systemu rowów melioracyjnych oraz zapewnienie ich drożności;
2) zapewnienie warunków do bezpiecznej migracji drobnej fauny poprzez zastosowanie
odpowiednich przepustów;
3) na obszarze zabudowanym zaleca się wprowadzenie zieleni o fukcji izolacyjnej.
6. Ustala się następujące wymogi dotyczące
bezpośrednio związanych z przedmiotową drogą:

urządzeń

infrastruktury

technicznej

1) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej przebiegające w pasie drogi
lub poza nią;
2) urządzenia i sieci elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne kolidujące z planowaną
modernizacją drogi należy przebudować w niezbędnym zakresie dla realizacji robót
budowlanych w uzgodnieniu z zarządcami sieci;
3) zapewnić właściwe odwodnienie drogi oraz spływ wód opadowych do istniejących i
projektowanych urządzeń odwadniających – przydrożnych rowów i przepustów;
4) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym na
warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą drogi;
5) w przypadku braku możliwości realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w pasie
drogi dopuszcza się ich realiazcję na terenie przyległym pod warunkiem uzgodnienia trasy i
warunków czasowego zajęcia terenu z właścicielami gruntów.
7. Ustala się obowiązek zapewnienia nadzoru archeologicznego na czas budowy związanej z
modernizacją drogi, jeśli zajdzie konieczność, w miejscach określonych przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków oraz zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
przypadku stwierdzenia przedmiotów niewiadomego pochodzenia.
§ 7. 1. Na części obszaru wsi Franki Dąbrowa wyznacza się nastepujące tereny:
1) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone na rysunku planu symbolami MR;
2) tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług oznaczone na rysunku planu symbolem
MR-UI;
3) tereny rolne oznaczone symbolem R i RZ;
4) tereny wód otwarych – staw, oznaczone symbolem W;
5) tereny komunikacji oznaczone symbolami 1 KD, 2 KD, 3 KD i 4 KD.
2. Na części obszaru wsi Kropiewnica Racibory wyznacza się następujące tereny:
1) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone na rysunku planu symbolami MR;
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2) tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług oznaczone na rysunku planu symbolami
MR-UI;
3) terenyn rolne oznaczone symbolem R i RZ;
4) tereny kominikacji oznaczone symbolami 1 KD i 2 KL.
3. Na obszarach zabudowy zagrodowej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 i
2 ustala się nastepujące zasady:
1) dotyczące realizacji zabudowy:
a) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową i gospodarczą z dopuszczeniem jej
rozbudowy, przebudowy i nadbudowy, według zasad określonych w § 6 ust. 3,
b) realizacja nowych siedlisk na wolnych terenach określonych na rysunku planu symbolami
MR i MR-UI,
c) dopuszcza się realizację funkcji usługowych związanych z obsługą gospodarki rolnej i
ludności rolniczej w ramach zabudowy zagrodowej na terenach oznaczonych na rysunku
planu symbolem MR-UI,
2) dotyczące form kształtowania zabudowy:
a) wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,
zalecane dachy wysokie o nachyleniu połaci do 45 %, rozrzeźbionej bryle i wzbogaconej
formie,
b) poziom posadowienia posadzki parteru max. 1,40 m licząc od powierzchni przyległego
terenu,
3) dotyczące kształtowania zieleni – urządzenie zieleni od strony ulic;
4) dotyczące realizacji ogrodzeń – od strony ulic ogrodzenia ażurowe z zaleceniem sytuowania
ich w liniach rozgraniczających określonych na rysunku planu, z możliwością wycofania w
miejscach wjazdów;
5) zasady podziału terenu na działki budowlane:
a) minimalna szerokość działek dla zabudowy zagrodowej 25,00 m,
b) bezpośrednia przyległość działek do dróg i dojazdów określonych na rysunku planu,
6) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg i dojazdów zgodnie z rysunkami i ustaleniami
planu zawartymi w § 6 i § 8;
7) dotyczące infrastruktury technicznej:
a) adaptuje się przebiegi istniejących sieci infrastruktury technicznej w pasach dróg oraz poza
nimi,
b) zaleca się przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej kolidujących z istniejącą
lub projektowaną zabudową oraz przebudową drogi gminnej oznaczonej sybmolem 1 KD,
c) dopuszcza się budowę budowli i urządzeń technicznych oraz prowadzenie sieci
infrastruktury technicznej poza pasami drogowymi,
d) zaopatrzenie w wodę do celów konsumpcyjnych z istniejącego wodociągu komunalnego,
do celów gospodarczych dodatkowo z istniejących własnych ujęć /studni kopanych/,
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e) zaopatrzenie w energię cieplną z kotłowni własnych na paliwo proekologiczne,
f) odprowadzenie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych i wywóz
do punktu zlewnego,
g) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych sieci oraz urządzeń na
warunkach określonych przez dostawcę energii,
h) zakaz realizacji obiektów kubaturowych w strefie technicznej linii elektroenergooszczędnej
15 kV /w odległości 10,0 m od trasy linii/.
4. Tereny użytków rolnych i zielonych określone w ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 oznaczone na
rysunku planu symbolem R i RZ pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu bez prawa
zabudowy.
5. Teren wód otwartych określony w ust. 1 pkt 4 oznaczony na rysunku planu symbolem W
pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu jako staw i ustala się następujące zasady
zagospodarowania:
1) obowiązek ogrodzenia terenu;
2) obowiązek zabezpieczenia brzegu przez osuwaniem się gruntu;
3) zakaz korzystania z wody do celów konsumpcyjnych i gospodarczych;
4) zakaz korzystania do celów rekreacyjnych jako kąpielisko.
6. Na części terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2 KD, MR i R znajduje się
stanowisko archeologiczne – osada wczesnośredniowieczna i średniowieczna, wpisane do
ewidencji pod nr 18, którego obszar oznaczony jest na rysunku planu i dla którego ustala się
obowiązek zapewnienia nadzoru archeologicznego, po uprzednim powiadomieniu służb
konserwatorskich, w okresie prowadzenia prac ziemnych związanych z realizacją zabudowy
zagrodowej oraz na czas budowy związanej z modernizacją drogi.
§ 8. Wyznacza się tereny dróg, ulic i dojazdów oznaczonych na rysunku planu sybmolami 1
KL, 2 KL, 1 KD, 2 KD, 3 KD i 4 KD i ustala się nastepujące zasady, linie rozgraniczające i linie
zabudowy:
1) adaptuje się linie rozgraniczające dróg lokalnych, powiatowej Nr 23704 oznaczonej na rysunku
planu symbolem 1 KL i wojewódzkiej Nr 671 oznaczonej na rysunku planu symbolem 2 KL w
granicach objętych niniejszym planem;
2) dla drogi gminnej Nr 2317010 oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KD obowiązują
ustalenia określone w § 6;
3) adaptuje się istniejące drogi dojazdowe we wsi Franki Dąbrowa oznaczone symbolami 2
KD, 3 KD i 4 KD z zaleceniem:
a) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających od 10,0 do 12,0 m wg rysunku
planu,
b) poszerzeń w rejonie włączeń lub skrzyżowań z innymi drogami, określonych na rysunku
planu, z zachowaniem minimalnych trójkątów widoczności o parametrach 5,0 m x 5,0 m,
c) realizacja jezdni o szerokości 5,0 m o nawierzchni ulepszonej – bitumicznej,
d) adaptuje się istniejące zjazdy na posesje, drogi boczne i pola,
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4) na obszarach nowej zabudowy wiejskicj obowiązują linie zabudowy określone na rysunku
planu:
a) we wsi Franki Dąbrowa w odległości min. 6,0 m od linii rozgraniczających dróg 1 KD,
2 KD, 3 KD i 4 KD,
b) we wsi Kropiewnica Racibowy w odległości min. 8,0 m od linii rozgraniczającej dróg 2 KL
i 1 KD,
5) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej przebiegające w pasie drogi
lub poza nią;
6) obowiązek zachowania istniejącego systemu rowów melioracyjnych oraz zapewnienia ich
drożności;
7) obowiązek zapewnienia właściwego odwodnienia drogi oraz spływu wód opadowych do
istniejących i projektowanych urządzeń odwadniających – przydrożnych rowów i przepustów;
8) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych na
warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą drogi;
9) w przypadku braku możliwości realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w pasie
drogi dopuszcza się ich realizację na terenie przyległym pod warunkiem uzgodnienia trasy z
właścicielami gruntów.
§ 9. Ustala się
przeciwpożarowej:

zasady

i

wymagania

dotyczące

obrony

cywilnej

i

ochrony

1) na terenie przebudowywanej drogi należy projektować niezbędne urządzenia w uzgodnieniu z
właściwym organem do spraw obrony cywilnej;
2) przewidzieć ukrycia dla ludności typu II w podpiwniczeniach realizowanych budynków
mieszkalnych /w przypadku ich realizacji/, wykonywane we własnym zakresie w okresie
podwyższonej gotowości obronnej państwa;
3) na terenie zabudowanym zapewnić awaryjne studnie wody pitnej w promieniu min. 800,00 m;
4) zabezpieczyć istniejące studnie przed likwidacją i przystosować do ich eksploatacji w sytuacji
kryzysowej;
5) oświetlenie zewnętrzne ulic przystosować do zaciemniania i wygaszania;
6) uwzględnić system alarmowania mieszkańców.
§ 10. Wyraża się zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze:
1. Na potrzeby związane z przebudową drogi gminnej Nr 2317010 oznaczonej na rysunku
planu symbolem 1 KD, gruntów rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego o łącznej
powierzchni 0,82 ha, w tym:
1) w granicach administracyjnych wsi Franki Dąbrowa o powierzchni 0,56 ha, w tym:
a) R IIIb – o pow. 0,04 ha, w działce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 84/2,
b) R IVa – o pow. 0,22 ha, w działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 23,
19/1, 19/4, 19/5, 19/6, 34/4, 35, 36, 37, 38, 39/5, 39/3, 40/1, 40/5, 83/1, 83/3, 84/2,
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c) R IVb – o pow. 0,13 ha, w działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 40/6,
40/3, 40/4, 43/1, 63, 80, 81/1, 82/1, 83/1 84/3, 87, 81/2, 82/2,
d) R V – o pow. 0,11 ha, w działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 23, 19/6,
34/4, 63, 82/1, 65, 86, 87, 82/2,
e) R VI – o pow. 0,06 ha, w działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 56, 63,
65,
2) w granicach administracyjnych wsi Kropiewnica Racibory o powierzchni 0,26 ha, w tym:
a) R IIIb – o pow. 0,07 ha, w działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 38/5,
11, 12/1, 37/1, 38/2,
b) R IVa – o pow. 0,17 ha, w działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 38/5,
12/2, 35/2, 36/2, 37/5, 37/3, 38/2, 38/1,
c) R IVb – o pow. 0,02 ha, w działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 39/1,
23/9, 23/10.
2. Na realizację funkcji usługowej w obrębie terenu oznaczonego symbolem MR-UI
gruntów rolnych:
1) we wsi Franki Dąbrowa o powierzchni 0,40 ha, w działkach oznaczonych w ewidencji gruntów
numerami: 45, 46/1, 46/2, w tym R IVb – 0,04 ha i R V – 0,36 ha;
2) we wsi Kropiewnica Racibory o powierzchni 0,35 ha, w działkach oznaczonych w ewidencji
gruntów numerami: 22/1, 22/2 i 23/11 w całości klasy R IVa.
ROZDZIAŁ III – PRZEPISY KOŃCOWE

§ 11. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12. Ustala się stawkę procentową z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenów
objetych niniejszym planem w wysokości 0 % /słownie: zero procent/.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Waldemar Pogorzelski
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785
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SUWAŁKACH
z dnia 1 kwietnia 2003 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników głosowania i wyników wyborów ponownych do Rady
Gminy Suwałki.

Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89,
poz. 971 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089), Komisarz Wyborczy w
Suwałkach podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania i wyniki wyborów ponownych do
Rady Gminy Suwałki:
Wybory ponowne do Rady Gminy w Suwałkach przeprowadzono w okręgu wyborczym nr
7, w którym wybrano jednego radnego.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 274. W głosowani udział wzięło 135
wyborców, co stanowi 49,27% uprawnionych do głosowania.
1. Głosów ważnych oddano

134

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę
głosów ważnych:
Lista nr 1

KWW „WSPÓLNOTA”

1) Janina Kopiczko
Lista nr 2

KWW „NASZ RADNY”

2) Tadeusz Czajkowski
Lista nr 3

KWW WIEŚ BIAŁE

3) Henryk Pietrewicz

15
15
59
59
60
60

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybranym radnym:
1) Pietrewicz Henryk
z listy nr 3

KWW WIEŚ BIAŁE

60
KOMISARZ WYBORCZY
W SUWAŁKACH
Marian Motuk
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