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UCHWAŁA NR XXXVII/201/09 RADY GMINY W GALEWICACH
z dnia 30 grudnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego
w Szkole Podstawowej w Osieku
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2
pkt 15 i art. 40 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, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420),
art. 5 ust. 5 i art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 r. o systemie oņwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz.
2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr
122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.
1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.
1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1659, z 2007 r.
Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr
120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292,
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216,
poz. 1370 i oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz.
206 i Nr 56, poz. 458, Nr 145, poz. 917) oraz § 1 pkt
2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 127 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych
form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich
działania (Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz. 693) Rada
Gminy Galewice uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr
XXXV/189/09 Rady Gminy w Galewicach z dnia 18
listopada 2009 r. w sprawie w sprawie utworzenia
Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole
Podstawowej w Osieku wprowadza siĉ nastĉpujące
zmiany:
151

1) w § 3:
a) skreņla siĉ ust. 4;
2) w § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Do Zespołu
przyjmowane są dzieci w wieku od 3-5 lat.
Liczba dzieci w Zespole nie może przekroczyć
19 osób.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Rekrutacja
dzieci odbywa siĉ w czasie wakacji poprzedzających kolejny rok szkolny tj. od 1 lipca do
31 sierpnia, a także przez cały rok (w miarĉ
wolnych miejsc).”,
c) skreņla siĉ ust. 5;
3) w § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zajĉcia w
Zespole prowadzi nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje w zakresie nauczania
wczesnoszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12
marca 2009 roku w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz
okreņlenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.”;
4) w § 8:
a) skreņla siĉ ust. 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi Gminy Galewice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym
Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący
Rady Gminy:
Marian Wojcieszak
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UCHWAŁA NR XXXVII/202/09 RADY GMINY W GALEWICACH
z dnia 30 grudnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego
w Szkole Podstawowej w Biadaszkach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2
pkt 15 i art. 40 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, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr
167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 5 ust. 5 i
art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 r. o
systemie oņwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr
17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr
131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz.
2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1659, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr
180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i oraz
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz.
458, Nr 145, poz. 917) oraz § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 127 maja
2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
(Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz. 693) Rada Gminy Galewice, uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr
XXXV/188/09 Rady Gminy w Galewicach z dnia 18
listopada 2009 r. w sprawie w sprawie utworzenia
Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Szkole
Podstawowej w Biadaszkach wprowadza siĉ nastĉpujące zmiany:

1) w § 3:
a) skreņla siĉ ust. 4;
2) w § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Do Zespołu
przyjmowane są dzieci w wieku od 3-5 lat.
Liczba dzieci w Zespole nie może przekroczyć
19 osób.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Rekrutacja
dzieci odbywa siĉ w czasie wakacji poprzedzających kolejny rok szkolny tj. od 1 lipca do
31 sierpnia, a także przez cały rok (w miarĉ
wolnych miejsc).”,
c) skreņla siĉ ust. 5;
3) w § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zajĉcia w
Zespole prowadzi nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje w zakresie nauczania
wczesnoszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12
marca 2009 roku w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz
okreņlenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.”;
4) w § 8:
a) skreņla siĉ ust. 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi Gminy Galewice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący
Rady Gminy:
Marian Wojcieszak
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UCHWAŁA NR XXIX/189/09 RADY GMINY KONOPNICA
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: 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, z
2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
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Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.
1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.
1241) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 r.
o systemie oņwiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz.
2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr
122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr
208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,
poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z
2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216,
poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6,
poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 157,
poz. 1241) Rada Gminy Konopnica uchwala, co
nastĉpuje:

Poz. 153,154

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/123/05 Rady Gminy
Konopnica z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów,
(zmiana: uchwała Nr X/66/07 Rady Gminy Konopnica z dnia 28 listopada 2007 r. i uchwała Nr
XXVII/178/09 Rady Gminy Konopnica z dnia 26 października 2009 r.) dokonuje siĉ nastĉpujących zmian:
1) w § 4 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) 73 zł przy dochodzie miesiĉcznym na osobĉ w rodzinie nie przekraczającym 351 zł ”;
2) w § 4 ust. 3 pkt 2 skreņla siĉ.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi Gminy Konopnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady
Gminy Konopnica:
Grzegorz Turalczyk
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154
UCHWAŁA NR XXIX/174/2009 RADY GMINY ŁADZICE
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie Statutu Gminy Ładzice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust.
2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j.: 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, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.
420) uchwala siĉ, co nastĉpuje:
§ 1. Uchwala siĉ Statut Gminy Ładzice w
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uch-

wały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr III/15/2006 Rady
Gminy Ładzice z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie
Statutu Gminy Ładzice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z
2007 r. Nr 76, poz. 634 i 635).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący
Rady Gminy:
Zenon Śliwiński
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Poz. 154

Załącznik
do Uchwały Nr XXIX/174/2009
Rady Gminy Ładzice
z dnia 30 października 2009 r.
STATUT GMINY ŁADZICE
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Statut Gminy zwany dalej „statutem”
stanowi o ustroju Gminy Ładzice.
§ 2. Ilekroć w dalszych postanowieniach statutu jest mowa o:
1) gminie - rozumie siĉ przez to Gminĉ Ładzice;
2) radzie - rozumie siĉ przez to Radĉ Gminy Ładzice;
3) wójcie - rozumie siĉ przez to Wójta Gminy Ładzice;
4) urzĉdzie gminy - rozumie siĉ przez to Urząd
Gminy Ładzice;
5) ustawie - rozumie siĉ przez to ustawĉ z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 591, ze zmianami).
§ 3. Gmina Ładzice jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania na
terytorium gminy.
§ 4. 1. Gmina obejmuje obszar 8264 ha.
2. Terytorium gminy i jej granice okreņla mapa stanowiąca załącznik do statutu.
§ 5. 1. Gmina posiada osobowoņć prawną i
wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym na
zasadach okreņlonych przez ustawy.
2. Samodzielnoņć gminy podlega ochronie
sądowej.
§ 6. Siedzibą organów gminy jest miejscowoņć Ładzice, ul. Wyzwolenia 36.
Rozdział 2
Zakres działania gminy
§ 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W
szczególnoņci zadania własne obejmują sprawy
okreņlone w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy.
2. Gmina wykonuje zlecone zadania administracji rządowej w zakresie uregulowanym ustawami
szczególnymi i porozumieniami z organami tej administracji.
3. Gmina wykonuje nałożone ustawami zadania z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów.
4. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właņciwoņci powiatu oraz zadania z zakresu
właņciwoņci województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
§ 8. 1. Zadania, o których mowa w § 7, gmina wykonuje za poņrednictwem swoich organów.

gminy.

2. Organami gminy są rada gminy i wójt

3. Obywatele mają prawo uzyskania informacji o działaniach gminy, dostĉpu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, wstĉpu na sesje rady i posiedzenia jej komisji.
4. Pracownik prowadzący sprawy obsługi
rady i jej organów udostĉpnia obywatelom zbiór
uchwał rady, protokoły z posiedzeń rady i komisji
codziennie w godzinach pracy urzĉdu w miejscu
swojego urzĉdowania.
5. Korzystanie z dokumentów odbywa siĉ
poprzez ich przeglądanie, sporządzanie wypisów i
odpisów.
§ 9. 1. W celu wykonywania zadań własnych gmina może tworzyć jednostki organizacyjne
i zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z
organizacjami pozarządowymi.
2. Rada tworzy, nadaje statut, przekształca i
likwiduje oraz wyposaża w majątek jednostki organizacyjne gminy.
3. Wójt prowadzi wykaz jednostek organizacyjnych gminy. Wykaz udostĉpnia siĉ do publicznego wglądu.
Rozdział 3
Zadania, organizacja i tryb pracy rady
§ 10. 1. Rada jest organem stanowiącym i
kontrolnym gminy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zasady i tryb przeprowadzania referendum okreņla odrĉbna ustawa.
3. Rada powołuje komisjĉ rewizyjną w celu
kontrolowania działalnoņci wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.
§ 11. Rada składa siĉ z 15 radnych, wybranych przez mieszkańców gminy w wyborach samorządowych na czteroletnią kadencjĉ.
§ 12. Do wyłącznej właņciwoņci rady należą
sprawy okreņlone w art. 18 ust. 2 ustawy.
§ 13. 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Rada uchwala corocznie plan pracy, w którym ustala liczbĉ sesji niezbĉdnych do wykonania
swych zadań i okreņla ich tematykĉ.
3. Sesje rady są jawne, co oznacza, że na tablicy ogłoszeń urzĉdu gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej podaje siĉ do wiadomoņci
mieszkańców co najmniej 5 dni przed sesją informacje o terminie, miejscu i przedmiocie obrad. Umożliwia siĉ wstĉp na salĉ zainteresowanym mieszkań-
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com.
4. Nad projektem uchwały głos w dyskusji
zabierają wyłącznie radni. Przewodniczący może
udzielić głosu osobie nie bĉdącej radnym w sprawie bĉdącej przedmiotem uchwały.
5. Podczas obrad na sali oprócz radnych i
osób zaproszonych mogą być obecne inne osoby
zajmujące wyznaczone w tym celu miejsca.
§ 14. 1. Na pierwszej sesji rada zapoznaje
siĉ z informacją o stanie gminy oraz wybiera przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących w
trybie okreņlonym w art. 19 ustawy spoņród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez
radnych.
2. O ile żaden z kandydatów na przewodniczącego nie otrzyma wymaganej wiĉkszoņci głosów
wówczas głosowanie powtarza siĉ, jednakże z ograniczeniem do tych dwóch kandydatów, którzy uzyskali najwiĉkszą liczbĉ głosów.
3. Do wyboru wiceprzewodniczących przepis ust. 2 stosuje siĉ odpowiednio.
4. Funkcji przewodniczącego lub wiceprzewodniczących nie można łączyć z funkcją członka
komisji rewizyjnej.
5. Wybór na stanowiska przewodniczącego
i wiceprzewodniczących rada stwierdza odrĉbnymi
uchwałami.
§ 15. 1. Do zmian na stanowiskach przewodniczącego i wiceprzewodniczących stosuje siĉ odpowiednio § 14. Z wnioskami w tych sprawach może
wystĉpować co najmniej 1/4 ustawowego składu
rady.
2. W przypadku odwołania z funkcji lub wygaņniĉcia mandatu przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada dokonuje wyboru na sesji,
na której przyjĉła rezygnacjĉ, stwierdziła odwołanie z
funkcji lub wygaņniĉcie mandatu.
§ 16. 1. Zadaniem przewodniczącego jest
organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad
rady.
2. Przewodniczący wykonuje inne zadania
okreņlone w ustawie.
§ 17. 1. Sesje przygotowuje i zwołuje przewodniczący rady, ustalając w porozumieniu z wójtem projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinĉ
sesji. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza siĉ
porządek obrad wraz z projektami uchwał.
2. Porządek sesji może przewidywać rozpatrzenie spraw nie objĉtych planem pracy rady.
3. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzglĉdną wiĉkszoņcią głosów
swego ustawowego składu, jeżeli wniosek o zmianĉ wpłynął na rĉce przewodniczącego co najmniej
na 24 godziny przed terminem odbycia sesji.
4. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad wpłynął w dniu sesji lub podczas jej
obrad głosowanie nad wprowadzeniem go do
porządku obrad odbywa siĉ na nastĉpnej sesji.
5. Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4
ustawowego składu rady przewodniczący obowią-
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zany jest zwołać sesjĉ nadzwyczajną w ciągu 7 dni
od daty złożenia wniosku.
6. O sesji rady należy zawiadomić pisemnie
radnych na co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia, o ile dalsze przepisy nie stanowią inaczej.
7. Projekt budżetu oraz sprawozdanie z
wykonania budżetu dorĉcza siĉ radnym co najmniej na 14 dni przed terminem sesji.
8. W razie nie dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 5, 6 i 7, rada może podjąć
uchwałĉ o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może
być zgłoszony tylko do czasu uchwalenia porządku
obrad.
9. O terminie sesji nadzwyczajnej zawiadamia siĉ pisemnie radnych co najmniej na 3 dni
przed terminem posiedzenia. Informacjĉ o terminie sesji nadzwyczajnej podaje siĉ do wiadomoņci
mieszkańców na tablicy ogłoszeń urzĉdu gminy i
w Biuletynie Informacji Publicznej co najmniej 3
dni przed sesją.
10. W przypadku klĉski sesje zwołuje siĉ
bez zachowania terminów okreņlonych w niniejszym paragrafie.
§ 18. 1. Sesja odbywa siĉ w zasadzie na
jednym posiedzeniu, jednakże na wniosek przewodniczącego lub radnego, rada może postanowić
o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym
wyznaczonym terminie, na drugim posiedzeniu tej
samej sesji.
2. O przerwaniu obrad rada postanawia w
szczególnoņci ze wzglĉdu na koniecznoņć dostarczenia dodatkowych materiałów lub inne przeszkody uniemożliwiające jej podejmowanie
uchwał.
3. Przewodniczący przerywa obrady w
przypadku przedłużającego siĉ braku quorum w
trakcie obrad, wyznaczając nowy bądź przewidywany termin jej zwołania. Fakt przerwania obrad
oraz nazwiska i imiona radnych, którzy z przyczyn
nieusprawiedliwionych opuņcili obrady, co spowodowało ich przerwanie ze wzglĉdu na brak quorum, odnotowuje siĉ w protokole.
§ 19. 1. W obradach uczestniczą: wójt, sekretarz gminy, skarbnik gminy oraz pracownicy wyznaczeni przez wójta do referowania spraw i udzielania
wyjaņnień.
2. W obradach biorą udział osoby zaproszone przez przewodniczącego w uzgodnieniu z wójtem.
§ 20. 1. Sesjĉ otwiera i obrady prowadzi
przewodniczący. Sesjĉ otwiera siĉ słowami „otwieram...Sesjĉ Rady Gminy Ładzice”, a po wyczerpaniu porządku obrad zamyka słowami „zamykam ...
Sesjĉ Rady Gminy Ładzice”.
2. W przypadku nieobecnoņci przewodniczącego jego zadania wykonuje jeden z wiceprzewodniczących.
3. Po otwarciu sesji przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecnoņci prawomocnoņć
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obrad, a w przypadku braku quorum zamyka obrady, wyznaczając nowy bądź przewidywany termin sesji. W protokole odnotowuje siĉ przyczyny,
dla których sesja siĉ nie odbyła.
4. Po stwierdzeniu prawomocnoņci obrad
przewodniczący przedstawia do uchwalenia projekt porządku obrad.
5. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianĉ w porządku obrad może wystąpić 5 radnych lub
wójt.
§ 21. 1. Przewodniczący prowadzi obrady
według uchwalonego porządku obrad otwierając i
zamykając dyskusjĉ nad każdym z punktów.
2. Porządek obrad powinien przewidywać
przyjĉcie protokołu z poprzedniej sesji oraz informacjĉ o działaniach wójta podejmowanych w okresie
miĉdzy sesjami.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2
składa wójt.
4. Porządek obrad powinien zawierać punkt
„Interpelacje i wolne wnioski”. Interpelacje składa
siĉ w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej,
przy czym powinny być one sformułowane jasno i
zwiĉźle. Interpelacje mogą być składane na piņmie
na rĉce przewodniczącego w czasie sesji lub w okresie miĉdzy sesjami.
5. Odpowiedzi udziela wójt albo wyznaczony przez wójta pracownik urzĉdu gminy. W przypadku nie możnoņci udzielenia natychmiastowej
odpowiedzi, wyjaņnienie winno być udzielone na
piņmie w terminie 14 dni.
§ 22. 1. Przewodniczący udziela głosu według kolejnoņci zgłoszeń.
2. Prawo głosu poza kolejnoņcią przysługuje wójtowi.
3. W ciągu całej sesji przewodniczący może
udzielić głosu poza kolejnoņcią w sprawie zgłoszenia wniosku o charakterze formalnym, którego
przedmiotem mogą być w szczególnoņci sprawy:
1) stwierdzenia quorum;
2) zdjĉcia okreņlonego tematu z porządku obrad;
3) zakończenia dyskusji i podjĉcia uchwały;
4) zamkniĉcia listy mówców;
5) ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów;
6) przeliczenia głosów;
7) głosowania bez dyskusji;
8) sprawdzenia listy obecnoņci;
9) zarządzenia przerwy.
4. Przewodniczący poddaje wniosek formalny pod głosowanie po dopuszczeniu jednego
głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi.
§ 23. 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem kolejnoņci realizowanego porządku obrad. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może dokonać za zgodą
rady zmian w kolejnoņci porządku obrad, w tym
zwłaszcza w odniesieniu do wystąpień radnych
oraz innych osób uczestniczących w sesji.

Poz. 154

2. Przewodniczący może czynić uwagi radnym dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień na sesji.
3. W przypadku stwierdzenia, że w wystąpieniu swoim radny wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad oraz znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas przewodniczący może przywołać
go „do rzeczy”.
4. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo
zachowania radnego w oczywisty sposób zakłócają
porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji –
przewodniczący przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku, może
odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje siĉ w protokole sesji.
5. Postanowienia ust. 2, 3 i 4 stosuje siĉ odpowiednio do osób nie bĉdących radnymi, którym
udzielono głosu.
6. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad osobom spoņród publicznoņci, które
swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad
bądź naruszają powagĉ sesji.
7. Po wyczerpaniu listy mówców przewodniczący obrad zamyka dyskusjĉ. Od tej chwili można zabrać głos w celu zgłoszenia lub uzasadnienia
wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania. Przewodniczący poddaje wnioski formalne pod głosowanie.
8. Porządek głosowania zgłoszonych w dyskusji wniosków jest nastĉpujący:
1) głosowanie wniosku o odrzucenie wniosku;
2) głosowanie o odesłanie projektu do komisji;
3) głosowanie poprawek, przy czym w pierwszej
kolejnoņci głosuje siĉ poprawkĉ najdalej idącą;
4) głosowanie wniosku o przyjĉcie uchwały.
§ 24. 1. Z obrad każdej sesji sporządza siĉ w
ciągu 7 dni protokół, bĉdący jedynym urzĉdowym
zapisem przebiegu obrad.
2. Przebieg obrad każdej sesji utrwala siĉ
także, o ile rada tak postanowi, na noņniku elektronicznym, który przechowywany jest w archiwum
zakładowym urzĉdu gminy.
3. Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) numer, datĉ i miejsce oraz czas trwania posiedzenia;
2) stwierdzenie prawomocnoņci obrad;
3) nazwiska obecnych i nieobecnych członków rady
(usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych)
oraz nazwiska osób delegowanych na posiedzenie z urzĉdu;
4) stwierdzenie przyjĉcia protokołu z ostatniej
sesji;
5) przyjĉty porządek obrad;
6) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz tekst zgłoszonych i uchwalonych wniosków;
7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby
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głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących siĉ”;
8) podpis przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady oraz protokolanta.
4. Załącznikami do protokołu są w szczególnoņci:
1) uchwały rady wraz z uzasadnieniami i niezbĉdnymi opiniami;
2) lista obecnoņci radnych i zaproszonych osób
spoza rady;
3) protokół komisji skrutacyjnej oraz kartki głosowania tajnego;
4) inne dokumenty złożone na rĉce przewodniczącego.
5. Protokół, bez kart do głosowania wykłada
siĉ do wglądu w siedzibie rady na 7 dni przed terminem oraz w dniu nastĉpnej sesji przed rozpoczĉciem obrad. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu. Poprawki do protokołu są
głosowane oddzielnie bez dyskusji, po wysłuchaniu
protokolanta. Poprawki i uzupełnienia do protokołu
wnosi siĉ nie później niż do rozpoczĉcia sesji, na
której nastĉpuje przyjĉcie protokołu.
6. Każdy mieszkaniec gminy ma prawo
wglądu do protokołu.
7. Okres przechowywania protokołów z obrad rady regulują odrĉbne przepisy.
§ 25. 1. Sprawy bĉdące przedmiotem obrad
sesji rada rozstrzyga w drodze uchwał.
2. Uchwała powinna zawierać przede wszystkim:
1) datĉ i tytuł;
2) podstawĉ prawną;
3) regulacjĉ sprawy bĉdącej podmiotem uchwały;
4) okreņlenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały;
5) termin wejņcia w życie uchwały lub czas jej obowiązywania;
6) postanowienia dotyczące dotychczas obowiązujących przepisów w tym zakresie.
3. Do projektu uchwały dołącza siĉ uzasadnienie zawierające w szczególnoņci wskazanie potrzeby podjĉcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia.
4. Uchwały numeruje siĉ uwzglĉdniając:
numer sesji w obrĉbie kadencji cyframi rzymskimi,
kolejny numer uchwały cyframi arabskimi i dwie
ostatnie cyfry roku podjĉcia.
5. Uchwały podpisuje przewodniczący obrad.
6. Uchwały przekazuje siĉ wójtowi do realizacji.
§ 26. 1. Z inicjatywą podjĉcia uchwały przez
radĉ, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w
ustawie, mogą wystĉpować: komisje, grupa 5 radnych, wójt oraz kluby radnych.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą przedstawić jeden projekt uchwały w tej samej
sprawie.
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3. Komisje, radni oraz kluby radnych składają projekt uchwały przewodniczącemu rady, który
niezwłocznie przekazuje go wójtowi celem opracowania.
§ 27. 1. Projekty uchwał rady opracowuje
wójt i składa je w formie pisemnej na rĉce przewodniczącego rady wraz z uzasadnieniem.
2. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1,
zawiera podpis wójta, pisemną akceptacjĉ radcy
prawnego lub adwokata o jego zgodnoņci z prawem
oraz podpis pracownika merytorycznego przygotowującego projekt.
3. Przewodniczący rady jest obowiązany
przedstawić projekt uchwały do zaopiniowania właņciwym komisjom.
4. Projekt uchwały, o którym mowa w § 26
ust. 2, przewodniczący przedstawia radzie do rozpatrzenia na najbliższej sesji.
§ 28. 1. Uchwały rady zapadają zwykłą wiĉkszoņcią głosów w głosowaniu jawnym w obecnoņci
co najmniej połowy składu rady, chyba że ustawa
stanowi inaczej.
2. W głosowaniu jawnym radni głosują przez
podniesienie rĉki. Za oddane głosy uznaje siĉ te,
które oddano „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące
siĉ”.
3. W głosowaniu tajnym radni głosują na
kartkach opatrzonych pieczĉcią rady według wzoru
ustalonego każdorazowo dla danego głosowania
oraz w okreņlony każdorazowo sposób.
4. Głosowanie tajne stosuje siĉ w przypadkach okreņlonych w ustawie.
5. Rada może postanowić o przeprowadzeniu głosowania imiennego.
6. Zwykła wiĉkszoņć głosów to przewaga
głosów „za” nad głosami „przeciw” niezależnie od
głosów „wstrzymujących siĉ”.
7. Bezwzglĉdna wiĉkszoņć głosów oznacza,
że przyjĉta zostaje uchwała, jeżeli liczba głosów
„za” przewyższa co najmniej o jeden głos sumĉ
pozostałych ważnie oddanych głosów, to jest
„przeciw” i „wstrzymujących siĉ”. W razie parzystej
liczby ważnie oddanych głosów, bezwzglĉdną
wiĉkszoņć stanowi 50% plus jeden ważnie oddanych głosów. W przypadku nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzglĉdną wiĉkszoņć stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowĉ ważnie oddanych głosów tej liczbie najbliższa.
§ 29. 1. Przewodniczący rady przed poddaniem sprawy pod głosowanie precyzuje i ogłasza
proponowaną treņć uchwały lub wnioski w taki
sposób, aby ich treņć nie budziła wątpliwoņci co
do intencji projektodawcy.
2. W pierwszej kolejnoņci głosuje siĉ wniosek najdalej idący. W przypadku wątpliwoņci, który
z wniosków jest najdalej idący, spór rozstrzyga
wiążąco przewodniczący rady.
§ 30. 1. Budżet gminy uchwalany jest zgodnie z procedurą okreņloną w odrĉbnej uchwale.
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2. Na sesji poņwiĉconej rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy rada po rozpatrzeniu sprawozdania wójta zapoznaje siĉ z:
1) opinią komisji rewizyjnej;
2) wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium;
3) opinią regionalnej izby obrachunkowej w sprawie wniosku komisji rewizyjnej, o którym mowa
w pkt 2.
3. Przewodniczący przeprowadza głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia
lub nie udzielenia absolutorium dla wójta.
Rozdział 4
Organizacja pracy komisji
§ 31. 1. Do pomocy w wykonywaniu swoich
zadań rada powołuje na okres kadencji komisje
stałe oraz doraźne do rozpatrzenia okreņlonych
spraw.
2. Uchwała o powołaniu komisji okreņla zakres ich działania.
3. Do zadań komisji stałych należy:
1) opiniowanie projektów uchwał rady;
2) wystĉpowanie z inicjatywą uchwałodawczą;
3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał
rady;
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radĉ, wójta i inne komisje;
5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków
mieszkańców gminy dotyczących działalnoņci
rady i wójta.
§ 32. 1. Przewodniczących komisji wybiera
rada z nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez radnych uczestniczących w sesji w oddzielnych głosowaniach.
2. Rada dokonuje w czasie kadencji zmian w
składach liczbowych i osobowych komisji na wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych lub
komisji.
§ 33. 1. Radny na początku kadencji deklaruje swój udział w składzie stałej komisji.
2. Radny może być członkiem dwóch komisji
stałych.
§ 34. 1. Komisje zobowiązane są do wzajemnego informowania siĉ o sprawach bĉdących podmiotem wspólnego zainteresowania.
2. Realizacja postanowień zawartych w ust.
1 nastĉpuje poprzez:
1) odbywanie wspólnych posiedzeń komisji;
2) udostĉpnianie posiadanych opracowań i analiz;
3) powoływanie zespołów do rozwiązania okreņlonych problemów.
§ 35. 1. Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy w szczególnoņci:
1) kontrola działalnoņci wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy na podstawie kryteriów zgodnoņci
z prawem, gospodarnoņci, rzetelnoņci i celowoņci;
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2) opiniowanie wykonania budżetu gminy i wystĉpowanie z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi;
3) wykonywanie innych zadań zleconych przez radĉ
w zakresie kontroli;
4) przedstawianie radzie ocen i wniosków pokontrolnych.
2. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole na podstawie rocznego planu kontroli oraz na
zlecenie rady i w zakresie ustalonym przez radĉ.
3. Postĉpowanie kontrolne przeprowadza
siĉ w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalnoņci
kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenĉ kontrolowanej działalnoņci. Kontrolĉ
przeprowadza siĉ zgodnie z obowiązującymi przepisami zwłaszcza w zakresie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej. O terminie kontroli przewodniczący komisji rewizyjnej zawiadamia kierownika
jednostki kontrolowanej na 3 dni przed terminem
kontroli.
4. Kierownik jednostki kontrolowanej jest
obowiązany do zapewnienia właņciwych warunków
pracy komisji oraz do udostĉpnienia jej pomieszczeń
i dokumentów oraz składania wyjaņnień w kontrolowanym zakresie.
5. Komisja w terminie 7 dni od zakończenia
kontroli sporządza protokół z kontroli, który zawiera:
1) okreņlenie składu komisji;
2) wskazanie podmiotu, miejsca i czasu kontroli;
3) opis stanu faktycznego w czasie kontroli;
4) okreņlenie nieprawidłowoņci z podaniem dowodów, na podstawie których nieprawidłowoņci ustalono;
5) wnioski pokontrolne;
6) podpisy kontrolujących i kierownika jednostki
kontrolowanej, który może wnieņć zastrzeżenia
do protokołu.
6. Komisja rewizyjna sporządza i kieruje do
kierownika kontrolowanej jednostki oraz do wójta
wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia usuniĉcia stwierdzonych nieprawidłowoņci
w terminie 30 dni.
7. Kierownik kontrolowanej jednostki zobowiązany jest udzielić odpowiedzi o sposobie realizacji zaleceń, chyba że w terminie 7 dni od otrzymania
wystąpienia komisji złoży odwołanie do rady. Rozstrzygniĉcie rady jest ostateczne.
§ 36. 1. Komisje sporządzają i przedstawiają radzie do akceptacji roczne plany pracy.
2. Plany, o których mowa w ust. 1 winny
zawierać najistotniejsze tematy, którymi komisje
bĉdą zajmować siĉ na swoich posiedzeniach.
3. Komisje przedstawiają radzie w okresach rocznych sprawozdania z realizacji planów
pracy.
§ 37. 1. Posiedzenia komisji zwołuje i ustala
porządek dzienny przewodniczący lub w przypadku
nieobecnoņci przewodniczącego wiceprzewodni-
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czący komisji zgodnie z planem pracy komisji.
Komisja może postanowić o rozszerzeniu porządku dziennego, informując o tym przewodniczącego
rady.
2. Komisje mogą obradować tylko w obecnoņci co najmniej połowy swojego składu.
3. Posiedzenia odbywają siĉ w miarĉ potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Posiedzeniom komisji przewodniczy jej
przewodniczący, a w razie jego nieobecnoņci wiceprzewodniczący wybierany i odwoływany przez
komisjĉ.
5. Wnioski i opinie komisja przyjmuje zwykłą wiĉkszoņcią głosów w obecnoņci co najmniej
połowy swego składu.
6. Z posiedzeń komisji sporządza siĉ protokół. Postanowienia § 24 statutu stosuje siĉ odpowiednio.
Rozdział 5
Prawa i obowiązki radnego
§ 38. Radny jest obowiązany brać udział w
pracach rady i jej organów.
§ 39. 1. Radni stwierdzają swoją obecnoņć
na sesjach rady i posiedzeniach komisji, do których zostali powołani, podpisem na liņcie obecnoņci.
2. W razie niemożnoņci uczestniczenia w sesji rady lub posiedzeniu komisji radny winien nie
później niż w terminie 3 dni od daty ich odbycia,
usprawiedliwić swoją nieobecnoņć przed przewodniczącym rady lub komisji.
§ 40. 1. Radni mogą tworzyć w radzie kluby
służące do wymiany poglądów w sprawach bĉdących przedmiotem obrad rady.
2. Klub może być utworzony przez co najmniej 5 radnych.
3. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.
4. Fakt powołania klubu musi zostać zgłoszony przewodniczącemu, który informuje o tym
pozostałych radnych na sesji oraz prowadzi rejestr
klubów. W zgłoszeniu podaje siĉ nazwĉ klubu, liczbĉ
członków oraz władze reprezentujące klub. Wszelkie
zmiany dotyczące klubu są zgłaszane przewodniczącemu rady w trybie okreņlonym dla jego powstania.
5. Działalnoņć klubu nie może obciążać budżetu gminy.
6. Klub radnych działa na podstawie własnego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze
statutem gminy oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.
7. Regulamin klubu władze przekładają przewodniczącemu.
8. Klub przedstawia radzie swoje stanowisko w uchwale podjĉtej zwykłą wiĉkszoņcią głosów w obecnoņci co najmniej połowy swego składu tylko wówczas, gdy rada wystąpi z taką inicjatywą.
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Rozdział 6
Wójt

§ 41. 1. Wójt wykonuje uchwały rady oraz
zadania gminy okreņlone przepisami prawa.
2. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy
i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 42. Wójt wykonuje swoje zadania przy
pomocy urzĉdu gminy.
Rozdział 7
Sekretarz gminy i skarbnik gminy
§ 43. Sekretarz gminy prowadzi sprawy
gminy powierzone mu przez wójta odrĉbnym zarządzeniem.
§ 44. Skarbnik gminy (główny ksiĉgowy budżetu):
1) prowadzi rachunkowoņć i gospodarkĉ finansową gminy na zasadach okreņlonych odrĉbnymi
przepisami;
2) zapewnia pod wzglĉdem finansowym prawidłowoņć umów zawieranych przez gminĉ.
Rozdział 8
Podstawowe zasady nawiązywania
stosunków pracy
§ 45. Wójt jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w urzĉdzie gminy na podstawie wyboru.
§ 46. Sekretarz gminy jest pracownikiem
samorządowym zatrudnionym w urzĉdzie gminy
na podstawie umowy o pracĉ.
§ 47. Skarbnik gminy jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w urzĉdzie gminy na
podstawie powołania uchwałą rady.
Rozdział 9
Gospodarka finansowa gminy
§ 48. 1. Podstawą gospodarki finansowej
gminy jest budżet gminy uchwalony na rok kalendarzowy.
2. Procedurĉ uchwalania budżetu okreņla
rada odrĉbną uchwałą.
§ 49. Wójt odpowiada za prawidłową gospodarkĉ finansową gminy i na zasadach okreņlonych przepisami prawa ponosi z tego tytułu odpowiedzialnoņć.
§ 50. Obsługĉ bankową gminy prowadzi
bank wyłoniony w trybie i na zasadach okreņlonych
w przepisach o zamówieniach publicznych.
Rozdział 10
Sołectwa
§ 51. 1. W gminie tworzy siĉ jednostki pomocnicze – sołectwa.
2. W skład gminy wchodzą sołectwa:
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1) Adamów obejmujące miejscowoņci Adamów i
Janów Wolski;
2) Jankowice obejmujące miejscowoņć Jankowice;
3) Jedlno Pierwsze obejmujące miejscowoņć Jedlno Pierwsze;
4) Jedlno Drugie obejmujące miejscowoņć Jedlno Drugie;
5) Ładzice obejmujące miejscowoņci Ładzice i
Kozia Woda;
6) Radziechowice Pierwsze obejmujące miejscowoņć Radziechowice Pierwsze;
7) Radziechowice Drugie obejmujące miejscowoņci Radziechowice Drugie i Brodowe;
8) Stobiecko Szlacheckie obejmujące miejscowoņci Stobiecko Szlacheckie, Józefów i Tomaszów;
9) Wierzbica obejmujące miejscowoņć Wierzbica;
10) Wola Jedlińska obejmujące miejscowoņć Wola
Jedlińska;
11) Zakrzówek Szlachecki obejmujące miejscowoņci Zakrzówek Szlachecki i Borki.
3. Szczegółową organizacjĉ oraz zakres
działania sołectwa okreņla odrĉbny statut uchwalony przez radĉ.
§ 52. 1. Sołectwo tworzy, łączy, dzieli oraz
znosi rada po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami obszaru, który ta jednostka obejmuje lub
ma obejmować lub z ich inicjatywy uwzglĉdniając
w miarĉ możliwoņci naturalne uwarunkowania
przestrzenne i komunikacyjne oraz istniejące wiĉzi
społeczne.
2. Konsultacje przeprowadza siĉ poprzez
umożliwienie mieszkańcom zgłaszania uwag do
projektu uchwały o utworzeniu, połączeniu, podziale i zniesieniu sołectwa wyłożonego przez okres 30
dni w urzĉdzie gminy i na zebraniach wiejskich.
3. Inicjatywa mieszkańców w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia sołectwa
wyrażana jest w formie uchwały zebrania podjĉtej
bezwzglĉdną wiĉkszoņcią głosów 1/5 mieszkańców
uprawnionych do głosowania z obszaru, który to
sołectwo obejmuje lub ma obejmować.
§ 53. 1. Sołectwu mogą być przekazane
składniki mienia do korzystania w zakresie niezbĉdnym do realizacji zadań statutowych oraz możliwoņci gminy.
2. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu.
3. Rada może uchwalić fundusz sołecki.
§ 54. Wszystkie przysługujące dotychczas
mieszkańcom sołectwa prawa własnoņci, prawa
użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe
pozostają nienaruszone.
§ 55. 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym sołtys.
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2. Działalnoņć sołtysa wspomaga rada so-

łecka.

§ 56. Sołtysi uczestniczą w obradach rady.
§ 57. 1. Sołtys uczestniczy w pracach rady
bez prawa udziału w głosowaniu.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, realizuje siĉ w szczególnoņci poprzez:
1) uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji;
2) zabieranie głosu w istotnych sprawach sołectwa;
3) zabieranie głosu w sprawie treņci merytorycznej projektów uchwał.
§ 58. 1. Nadzór nad działalnoņcią organów
sołectwa sprawuje rada oraz wójt.
2. Wójt uprawniony jest w szczególnoņci
do:
1) zawieszenia w czynnoņciach sołtysa w przypadku stwierdzenia, iż jego działalnoņć jest niezgodna z prawem;
2) zwoływania zebrań wiejskich.
Rozdział 11
Prawo miejscowe
§ 59. 1. Zwyczajowo przyjĉtym sposobem
publikacji uchwał rady jest podanie ich do wiadomoņci poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
urzĉdu gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Przepisy porządkowe wydane przez radĉ
lub wójta ogłasza siĉ także na tablicach ogłoszeń
w sołectwach oraz w jednym z lokalnych ņrodków
masowego przekazu.
Rozdział 12
Skargi
§ 60. 1. Skargi wpływające do rady rozpatruje siĉ na najbliższej sesji.
2. Rada decyduje o swojej właņciwoņci do
rozpatrzenia skargi.
3. Jeņli rada uzna siĉ za właņciwą do załatwienia sprawy kieruje skargĉ do komisji rewizyjnej.
4. Komisja rewizyjna po rozpatrzeniu skargi przygotowuje projekt uchwały o przyjĉciu lub
odrzuceniu skargi.
5. Rada rozpatruje projekt, o którym mowa
w ust. 4 i podejmuje uchwałĉ w sprawie skargi na
najbliższej sesji.
Rozdział 13
Postanowienia końcowe
§ 61. Zmiany statutu rada wprowadza w
trybie właņciwym dla jego uchwalenia.
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do Uchwały Nr XXIX/174/2009
Rady Gminy Ładzice
z dnia 30 października 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXX/183/2009 RADY GMINY ŁADZICE
z dnia 11 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ładzice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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, z 2003 r. Nr 80,
poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128,Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz.420) oraz art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu
czystoņci i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr
236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr
18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753)
uchwala siĉ, co nastĉpuje:
§ 1. Okreņla siĉ wymogi jakie powinien

spełniać przedsiĉbiorca ubiegający siĉ o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalnoņci w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właņcicieli
nieruchomoņci oraz wymogi jakie powinien spełniać przedsiĉbiorca ubiegający siĉ o uzyskanie
zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystoņci ciekłych na terenie gminy Ładzice, w brzmieniu okreņlonym w
załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi Gminy Ładzice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący
Rady Gminy:
Zenon Śliwiński

Załącznik
do Uchwały Nr XXX/183/2009
Rady Gminy Ładzice
z dnia 11 grudnia 2009 r.
WYMAGANIA JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRZEDSIĈBIORCY UBIEGAJĄCY SIĈ
O UZYSKANIE ZEZWOLENIA W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŅCICIELI NIERUCHOMOŅCI
§ 1. Wymagania w zakresie wyposażenia
technicznego.
Okreņla siĉ nastĉpujące wymagania dla pojazdów
przeznaczonych do odbierania odpadów komunalnych od właņcicieli nieruchomoņci, którymi powinien dysponować przedsiĉbiorca ubiegający siĉ o
uzyskanie zezwolenia, przedsiĉbiorca ma obowiązek:
1) posiadać wszelkie prawem wymagane pozwolenia i uzgodnienia, niezbĉdne do ņwiadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
2) posiadać ņrodki techniczne do odbierania odpadów komunalnych od właņcicieli nieruchomoņci, a w szczególnoņci:
a) samochody specjalistyczne (ņmieciarki) do
bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia ņrodowiska,

3)

4)

5)

6)

b) kontenery przystosowane do odbierania odpadów wielkogabarytowych, gruzu budowlanego;
pojazdy należy oznakować w sposób trwały i
widoczny umożliwiający identyfikacjĉ przedsiĉbiorcy ņwiadczącego usługi (nazwa przedsiĉbiorcy, adres, telefon kontaktowy);
zapewnić pojemniki do gromadzenia odpadów
komunalnych właņcicielom nieruchomoņci, z
którymi zawierać bĉdzie umowy na odbiór odpadów;
posiadać ņrodki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie,
zarówno w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej;
posiadać możliwoņć selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiągniĉ-
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cie w kolejnych latach wskaźników odzysku i
recyklingu, w sytuacji gdy selekcja przez właņciciela nieruchomoņci nie bĉdzie realizowana
w stopniu wystarczającym;
7) wykazać posiadanie umów na odbieranie odpadów, zawartych z podmiotami prowadzącymi składowiska, zakłady utylizacji odpadów;
8) prowadzić ewidencjĉ rodzajową i iloņciową odpadów stałych odbieranych od właņcicieli nieruchomoņci;
9) posiadać wyposażenie w odpowiednie narzĉdzia do rĉcznego uprzątniĉcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych;
10) posiadać ņrodki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy w formie papierowej
i elektronicznej, danych wymaganych przepisami
prawa;
11) sporządzać i przekazywać Wójtowi Gminy
zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzeņnia 1996 r. o utrzymaniu czystoņci i porządku
w gminach w terminie do 15 dnia po upływie
każdego miesiąca wykazu właņcicieli, z którymi
w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykazu
właņcicieli nieruchomoņci, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu
(powinny one zawierać: imiĉ i nazwisko lub
nazwĉ właņciciela nieruchomoņci, adres właņciciela nieruchomoņci oraz datĉ podpisania
umowy);
12) sporządzać i przekazywać Wójtowi Gminy zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzeņnia
1996 r. o utrzymaniu czystoņci i porządku w gminach w terminie do końca kwartału za poprzedni
rok kalendarzowy informacji dotyczących iloņci i
masy odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Ładzice;
13) zapewnić ciągłoņć ņwiadczonych przez siebie
usług w przypadku unieruchomienia (awaria,
wypadek, inne) własnego sprzĉtu specjalistycznego;
14) odbierać terminowo od właņcicieli odpady selektywnie zbierane i niesegregowane a z danej
posesji nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w przypadku odpadów wielkogabarytowych w cyklu
półrocznym.
§ 2. Przedsiĉbiorca ubiegający siĉ o uzyskanie zezwolenia powinien dysponować bazą
transportową, umożliwiającą:
1) mycie, dezynfekowanie pojazdów oraz pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów;
2) parkowanie, garażowanie, serwisowanie pojazdów przeznaczonych do odbierania odpadów
komunalnych;
3) pojazdy do odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych należy myć i dezynfekować nie
rzadziej niż raz w tygodniu;
4) działalnoņć należy prowadzić z zachowaniem
odpowiedniego standardu sanitarno-higienicznego wykonywania usług;
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5) przedsiĉbiorca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników w odzież ochronną
oznaczoną nazwą firmy.
§ 3. Przedsiĉbiorca ubiegający siĉ o wydanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właņcicieli nieruchomoņci na terenie Gminy Ładzice ma obowiązek po uzyskaniu
zezwolenia zapewnić organizacjĉ systemu zbiórki
odpadów komunalnych poprzez:
1) prowadzenie odbioru odpadów komunalnych od
właņcicieli nieruchomoņci na podstawie umów
pisemnych, w których okreņlone bĉdą miĉdzy innymi opłaty za ņwiadczenie usług oraz terminy
ich wykonania;
2) prowadzenie dodatkowego odbioru odpadów
komunalnych (w tym odpadów wielkogabarytowych, żużli i popiołów, gruzu budowlanego i
odpadów niebezpiecznych);
3) organizacjĉ systemu segregacji surowców wtórnych: szkła, makulatury, tworzyw sztucznych,
aluminium – wytworzonych w gospodarstwach
usługobiorców.
§ 4. Przedsiĉbiorca ubiegający siĉ o zezwolenie na prowadzenie działalnoņci w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystoņci ciekłych na terenie gminy Ładzice ma
obowiązek:
1) posiadać wszelkie prawem wymagane pozwolenia i uzgodnienia, niezbĉdne do ņwiadczenia
usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoņci ciekłych;
2) posiadać ņrodki techniczne (tabor asenizacyjny
spełniający wymagania i warunki okreņlone w
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla wozów asenizacyjnych) do opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystoņci ciekłych na terenie Gminy Ładzice oznaczony w
sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikacjĉ podmiotu ņwiadczącego usługi (nazwa
przedsiĉbiorcy, adres, telefon kontaktowy);
3) posiadać ņrodki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy w formie papierowej i elektronicznej, danych wymaganych przepisami prawa;
4) zapewnić ciągłoņć ņwiadczonych przez siebie
usług w przypadku unieruchomienia (awaria,
wypadek, inne) własnego taboru asenizacyjnego;
5) wykazać posiadanie umów na odbieranie nieczystoņci płynnych, zawartych z podmiotami
prowadzącymi stacje zlewne;
6) sporządzać i przekazywać Wójtowi Gminy zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzeņnia
1996 r. o utrzymaniu czystoņci i porządku w
gminach w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca wykazu właņcicieli, z którymi w
poprzednim miesiącu zawarł umowy na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystoņci ciekłych oraz wykazu właņcicieli nieruchomoņci, z którymi w poprzednim miesiącu
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umowy uległy rozwiązaniu (powinny one zawierać: imiĉ i nazwisko lub nazwĉ właņciciela nieruchomoņci, adres właņciciela nieruchomoņci oraz
datĉ podpisania umowy);
7) sporządzać i przekazywać Wójtowi Gminy zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzeņnia
1996 r. o utrzymaniu czystoņci i porządku w gminach, w terminie do końca kwartału za poprzedni
rok kalendarzowy informacji dotyczącej iloņci i
masy odebranych nieczystoņci ciekłych z terenu
Gminy Ładzice.
§ 5. Przedsiĉbiorca ubiegający siĉ o wydanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystoņci ciekłych na terenie Gminy Ładzice ma obowiązek po
uzyskaniu zezwolenia zapewnić organizacjĉ systemu poprzez:
1) prowadzenie działalnoņci w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystoņci ciekłych na podstawie umów pisemnych, w których okreņlone bĉdą miĉdzy innymi opłaty za ņwiadczenie usług;
2) prowadzenie ewidencji odebranych i przekazanych stacjom zlewnym nieczystoņci ciekłych
zgodnie z wymogami obowiązującymi prawa;
3) przedsiĉbiorca jest zobowiązany do ņwiadczenia usługi niezwłocznie jednak nie później niż w
ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia od
właņciciela nieruchomoņci z terenu Gminy Ładzice, z którym ma podpisaną umowĉ.
§ 6. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych dla przedsiĉbiorcy ubiegającego siĉ o uzyskanie zezwolenia:
1) pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpły-

156

2)

3)
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2)
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wowych i transportu nieczystoņci ciekłych należy myć każdorazowo po zakończeniu pracy;
przedsiĉbiorca zobowiązany jest prowadzić działalnoņć opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoņci ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczania tras
wywozu;
ņwiadczenie usług winno siĉ odbywać w sposób
niepowodujący zanieczyszczenia powierzchni
ziemi i wód;
przedsiĉbiorca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników w odzież ochronną
oznaczoną nazwą firmy.
§ 7. Pozostałe wymagania:
przedsiĉbiorca ņwiadczący usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystoņci ciekłych od mieszkańców Gminy
Ładzice jest zobowiązany do zapewnienia gotowoņci zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych, umowy na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystoņci ciekłych dla każdej nieruchomoņci położonej na terenie Gminy;
działalnoņć przedsiĉbiorcy ņwiadczącego usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
oraz usługi w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystoņci ciekłych od mieszkańców Gminy powinna być
zgodna z obowiązującym Planem gospodarki odpadami dla Gminy Ładzice, Regulaminem utrzymania czystoņci i porządku na terenie gminy oraz
z Wojewódzkim planem gospodarki odpadami.
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UCHWAŁA NR XXX/184/2009 RADY GMINY ŁADZICE
z dnia 11 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Ładzice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40
ust. 2 i art. 41 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, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420) uchwala siĉ, co nastĉpuje:
§ 1. W Statucie Gminy Ładzice stanowiącym
załącznik do uchwały Nr XXIX/174/2009 Rady Gminy

Ładzice z dnia 30 października 2009 r. wprowadza siĉ
nastĉpujące zmiany:
1) w § 8:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Udostĉpnienie informacji o działaniach
gminy odbywa siĉ zgodnie z ustawą z dnia 6
wrzeņnia 2001 r. o dostĉpie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) w
szczególnoņci poprzez umożliwienie dostĉpu
do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, wstĉpu na sesje rady i
posiedzenia komisji.”,
b) ust. 4 i 5 skreņla siĉ;
2) w § 17:
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a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzglĉdną wiĉkszoņcią głosów
swego ustawowego składu.”,
b) ust. 4 i 10 skreņla siĉ;
3) w § 24 skreņla siĉ ust. 6.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi Gminy.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący
Rady Gminy:
Zenon Śliwiński
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UCHWAŁA NR XXX/185/2009 RADY GMINY ŁADZICE
z dnia 11 grudnia 2009 r.
zmieniająca Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 r. o systemie oņwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r.
Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz.
2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr
94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr
144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.
1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr
115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280,
Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33,
Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz.458) oraz art. 41 ust. 1
ustawy 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, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055 , Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr
31, poz. 458, Nr 52, poz. 420) uchwala siĉ, co nastĉpuje:
§ 1. W Regulaminie udzielania pomocy ma157

terialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice stanowiącym
załącznik do uchwały Nr XX/154/2005 Rady Gminy
Ładzice z dnia 15 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005 r. Nr 118, poz. 1176, Nr 268, poz. 2636, z
2006 r. Nr 377, poz. 2917) wprowadza siĉ zmiany:
1) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Wysokoņć stypendium na jednego ucznia
wynosi:
1) do 113,00 zł przy dochodzie na osobĉ w rodzinie w wysokoņci 0 - 130 zł;
2) do 93 ,00 zł przy dochodzie na osobĉ w rodzinie w wysokoņci 131 – 250 zł;
3) 73,00 zł przy dochodzie na osobĉ w rodzinie
w wysokoņci 251 – 351 zł”;
2) w § 10 skreņla siĉ pkt 2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący
Rady Gminy:
Zenon Śliwiński
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UCHWAŁA NR XLVII/783/09 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2009 r.
o zmianie Uchwały Nr XXIII/394/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe
środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim,
realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 18 ust. 1,2 pkt 15 art. 40
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 8 ust. 1 ustawy
z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr
97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r.
Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210,
poz. 2135, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr
157, poz. 976, z 2009 r. Nr 118, poz. 989) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr
XXIII/394/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie cen urzĉdowych
za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa
Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe ņrodkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski
Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, zmienionym Uchwałą Nr XXXVI/631/09
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24
kwietnia 2009 r. wprowadza siĉ nastĉpujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 pkt 2.10 otrzymuje brzmienie: „2.10.
Pracownicy, emeryci, renciņci MZK Sp. z o.o. w
158

Piotrkowie Trybunalskim i członkowie ich rodzin
zgodnie z obowiązującym Zakładowym Układem
Zbiorowym Pracy MZK Sp. z o.o. w Piotrkowie
Trybunalskim oraz pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim – Działu Komunikacji zatrudnieni na podstawie umowy o pracĉ, bezpoņrednio nadzorujący komunikacjĉ miejską – na podstawie biletu
elektronicznego.”;
2) w § 2 ust. 2 pkt 2.6 otrzymuje brzmienie: „2.6. W
okresie do 31 grudnia 2010 roku do korzystania
na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego z biletów jednorazowych socjalnych uprawnieni są
mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego:
a) pobierający zasiłek przedemerytalny, a także
pobierający ņwiadczenia przedemerytalne –
na podstawie zaņwiadczenia wydanego przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim wraz z dowodem osobistym,
b) posiadający status osoby bezrobotnej – na
podstawie zaņwiadczenia wydanego przez
Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim wraz z dowodem osobistym.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący
Rady Miasta:
Paweł Szcześniak
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UCHWAŁA NR XLI/317/09 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,
obszar położony przy ul. Warszawskiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. 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, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r.
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 15 ust.
2, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr
113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz.
880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz.
1237 i Nr 220, poz. 1413) w nawiązaniu do Uchwały
Nr XXXII/255/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z
dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Warszawskiej,
Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nastĉpuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1. Rozstrzyga siĉ o sposobie rozpatrzenia
nie uwzglĉdnionych uwag do projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony
przy ul. Warszawskiej, wg treņci załącznika Nr 1 do
uchwały.
§ 2. Stwierdza siĉ zgodnoņć projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony
przy ul. Warszawskiej, z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.
§ 3. 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/159/2000 Rady
Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca
2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej
(Dziennik Urzĉdowy Województwa Łódzkiego Nr
64, poz. 554, z 2002 r. Nr 81, poz. 1529 i Nr 292,
poz. 3802, z 2003 r. Nr 225, poz. 2133 i Nr 557, poz.

3651, z 2005 r. Nr 85, poz. 829, Nr 129, poz. 1328 i
Nr 282, poz. 2710, z 2006 r. Nr 7, poz. 67 i Nr 8,
poz. 71, z 2007 r. Nr 180, poz. 1719 i Nr 185, poz.
1745 oraz z 2008 r. Nr 2, poz. 42, Nr 15, poz. 190,
Nr 116, poz. 1131, Nr 201, poz. 1882, Nr 365, poz.
3225, Nr 365, poz. 3226, Nr 362, poz. 3176 i Nr 362,
poz. 3177) wprowadza siĉ zmiany dotyczące fragmentu obszaru miasta, obejmującego teren oznaczony symbolem 4.134.U,ZPp oraz fragmenty terenów o symbolach: 4.116.KDX, 4.133.MN,U i
4.135.MNp.
2. Integralną czĉņcią uchwały jest rysunek
Nr 112 zmiany miejscowego planu bĉdący załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Szczegółowy przebieg granic obszaru
objĉtego zmianą miejscowego planu jest okreņlony na rysunku zmiany miejscowego planu.
4. Obowiązujący zakres rysunku zmiany
planu obejmuje:
1) tereny okreņlone symbolem cyfrowym i symbolem przeznaczenia terenu;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, które są granicą obszaru objĉtego zmianą
planu miejscowego;
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
terenu;
4) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospodarowania terenu;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy;
6) zwymiarowanie linii zabudowy oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospodarowania w metrach.
5. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustala siĉ stawkĉ procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartoņci nieruchomoņci w wysokoņci 30% dla terenu o
symbolu 4.327.U oraz zero % dla terenu o symbolu
4.328.KDD.
§ 4. 1. Pojĉcia i okreņlenia użyte w planie, a
nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, należy
rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązującego wg stanu na dzień
podjĉcia niniejszej uchwały.
2. Ilekroć w zmianie planu miejscowego jest
mowa o:
1) „obszarze zmiany planu” - należy przez to rozumieć nieruchomoņci lub ich czĉņci położone
w granicach niniejszej zmiany planu;
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2) „obszarze urbanistycznym” - należy przez to
rozumieć fragment obszaru miasta, którego granice pokrywają siĉ z granicami obrĉbu geodezyjnego;
3) „terenach” - należy przez to rozumieć wydzielone liniami rozgraniczającymi w obszarze
zmiany planu, nieruchomoņci lub ich czĉņci, dla
których zostały okreņlone niniejszą zmianą planu różne przeznaczenia lub różne zasady zagospodarowania i które zostały oznaczone w tekņcie zmiany miejscowego planu oraz na rysunku zmiany miejscowego planu symbolami cyfrowymi;
4) „przeznaczeniu” - należy przez to rozumieć okreņlone dla poszczególnych terenów zespoły
uprawnień i zobowiązań do podejmowania działań w przestrzeni, służących realizacji okreņlonych celów, wyodrĉbnione wg zasad i sposobów korzystania z nieruchomoņci, oznaczone w
tekņcie zmiany planu i na rysunku zmiany planu symbolami literowymi;
5) „dopuszczeniu” należy przez to rozumieć
uprawnienia do realizacji na działce budowlanej obiektów budowlanych lub form zagospodarowania wskazanych w zasadach i warunkach zagospodarowania terenu, które wykraczają poza ustalone w definicji przeznaczenia
terenu okreņlonej w ust. 3 niniejszego paragrafu jako towarzyszących istniejącym lub realizowanym obiektom budowlanym o funkcjach
zgodnych z przeznaczeniem ustalonym w rozdziale 2 uchwały;
6) „działce budowlanej” - należy przez to rozumieć
nieruchomoņć gruntową lub działkĉ gruntu, której wielkoņć, cechy geometryczne, dostĉp do
drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej są zgodne z pozostałymi
ustaleniami niniejszej zmiany miejscowego planu oraz spełniają wymogi realizacji obiektów
budowlanych wynikające z odrĉbnych przepisów
i aktów prawa miejscowego;
7) „granicach obszaru objĉtego rysunkiem zmiany planu” - należy przez to rozumieć te zewnĉtrzne linie rozgraniczające tereny o różnym
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, przy których wykreņlono symbol
granicy (okreņlony w legendzie rysunku zmiany planu) obszaru objĉtego rysunkiem zmiany
planu;
8) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - należy
przez to rozumieć liniĉ, w której może być
umieszczona ņciana budynku bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej ulicy
lub innych wskazanych rysunkiem zmiany planu elementów zagospodarowania terenu; zakaz ten nie dotyczy elementów architektonicznych takich jak: balkon, wykusz, gzyms, okap
dachu, zadaszenie wejņcia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego, których wysuniĉcie poza
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ņcianĉ budynku nie przekracza odległoņci 1,3
m, chyba że jest to linia zabudowy ustalona od
napowietrznej linii elektroenergetycznej;
9) „udziale powierzchni terenu biologicznie czynnej” - należy przez to rozumieć wskaźnik urbanistyczny (liczbĉ niemianowaną) ustalony
zmianą planu dla terenu lub działki budowlanej,
uzyskany z podzielenia sumy powierzchni gruntu rodzimego pokrytego roņlinnoņcią oraz wodami powierzchniowymi na terenie lub działce
budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe
trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetacjĉ, o powierzchni
nie mniejszej niż 10 m2, do powierzchni całego
terenu lub działki budowlanej;
10) „stanie istniejącym” zagospodarowania terenu
- należy przez to rozumieć stan zagospodarowania oraz stan granic prawnych terenu na
dzień uchwalenia niniejszej zmiany planu;
11) „zachowaniu obiektów budowlanych lub przyrodniczych” w poszczególnych terenach - należy przez to rozumieć: dopuszczalnoņć wykonywania na istniejących obiektach budowlanych
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i remontów, a na istniejących obiektach
przyrodniczych wykonywania zabiegów pielĉgnacyjnych i odtworzeniowych;
12) „wysokoņci budynków” okreņlonej w metrach
- należy przez to rozumieć wysokoņć liczoną od
poziomu terenu przy najniżej położonym wejņciu do budynku lub jego czĉņci pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku do najwyżej
położonego punktu przekrycia.
3. Ilekroć w zmianie planu miejscowego
jest mowa o przeznaczeniu:
1) „tereny zabudowy usługowej” oznaczonym symbolem „U”, należy przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejących oraz
realizowania projektowanych budynków o funkcji
administracji i wymiaru sprawiedliwoņci, bezpieczeństwa publicznego, kultury, obsługi finansowej, handlu (z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400m2),
gastronomii, turystyki, poczty i telekomunikacji,
usług nieprodukcyjnych związanych z konsumpcją indywidualną oraz usług związanych z
obsługą komunikacji samochodowej (z wyłączeniem baz transportu samochodowego, zakładów wulkanizacji, myjni samochodowych i
stacji paliw), z niezbĉdnymi do ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garażami oraz powierzchniami biologicznie czynnymi, dojņciami,
dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami
infrastruktury technicznej, przy zachowaniu
ograniczeń zawartych w rozdziale 2 niniejszej
uchwały;
2) „tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa”,
oznaczonym symbolem „KDD”, należy przez to
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rozumieć przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizacji projektowanych ulic o klasie dojazdowa, o pasie drogowym okreņlonym liniami rozgraniczającymi.
§ 5. Na obszarach objĉtych zmianą planu
ustala siĉ zasady zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania należy
identyfikować w oparciu o ustalenia zawarte w
przepisach rozdziału 2 niniejszej uchwały, a w
przypadku braku takich ustaleń w oparciu o:
a) punkty identyfikacyjne okreņlone na rysunku zmiany planu,
b) trwałe naniesienia lub granice własnoņci jako linie (punkty) pokrywające siĉ z tymi
elementami rysunku zmiany planu;
2) w sytuacji wyczerpania warunków okreņlonych
w pkt 1 niniejszego paragrafu, linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach
zagospodarowania należy identyfikować w oparciu o miary graficzne z rysunku zmiany planu;
3) linie zabudowy - okreņlono na rysunku zmiany
planu zwymiarowaniem;
4) w sytuacji, gdy dla danego terenu (fragmentu
terenu) nie okreņlono linii zabudowy, należy
przez to rozumieć, że linia pokrywa siĉ z linią
rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu
lub zasadach zagospodarowania przy zachowaniu przepisów szczególnych;
5) w pasie terenu okreņlonym linią zabudowy i
linią rozgraniczającą ulicy lub linią brzegu rz.
Rylki, obowiązuje zakaz realizacji budynków i
tymczasowych obiektów budowlanych;
6) ustala siĉ nastĉpujące wskaźniki wyposażenia
terenów budowlanych w miejsca postojowe dla
samochodów osobowych w terenach o przeznaczeniu tereny usługowe, minimum:
dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczĉte 100 m2 powierzchni użytkowej,
- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie,
- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe,
- dla obiektów administracyjnych i obsługi
finansowej 7 stanowisk na każde 100 m2
powierzchni użytkowej,
- dla pozostałych obiektów usługowych - jedno stanowisko na każde 100 m2 powierzchni
użytkowej;
7) przepis zawarty w pkt 6 niniejszego paragrafu
nie dotyczy obiektów handlowych nie posiadających powierzchni sprzedaży;
8) w terenach, na których przeznaczenie umożliwia
realizacjĉ budynków, dopuszczalne jest usytuowanie budynków bezpoņrednio przy granicy
sąsiedniej działki budowlanej lub w odległoņci
1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną
przy zachowaniu przepisów dotyczących dostĉ-
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pu do pomieszczeń naturalnego oņwietlenia,
zapewnienia w pomieszczeniach czasu nasłonecznienia, zachowania bezpieczeństwa pożarowego oraz przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu;
9) w terenach okreņlonych planem, obowiązuje
zakaz realizacji ogrodzeń o wysokoņci powyżej
1,8 m;
10) obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń od strony
ulic, placów i doliny rzeki Rylki:
a) z prefabrykatów betonowych,
b) o wypełnieniu powierzchni powyżej 50%;
11) w obszarach objĉtych zmianą planu nie wyznacza siĉ granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomoņci,
a w związku z tym nie okreņla siĉ szczegółowych
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoņci.
Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego oraz zasady i warunki
kształtowania zagospodarowania na
wyodrĉbnionych terenach
§ 6. W obszarze urbanistycznym Nr 4 wyznacza siĉ tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania okreņlone na
rysunku Nr 112 zmiany planu liniami rozgraniczającymi oraz symbolem cyfrowym i literowym.
§ 7. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 4.327.U:
1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) zasady zabudowy:
- wysokoņć budynków usługowych do dwóch
kondygnacji nadziemnych do 9,5 m,
- wysokoņć pozostałych budynków – jedna
kondygnacja nadziemna, maksymalnie do
6 m,
- połacie dachowe budynku usługowego o
nachyleniu od 5% do 100%,
- połacie dachowe na pozostałych budynkach
o nachyleniu od 20% do 70%,
- wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 70%,
- zakaz realizacji ogrodzeń od strony rz. Rylki
w pasie terenu pomiĉdzy liną brzegu a linią zabudowy oraz od strony ul. Warszawskiej w pasie terenu pomiĉdzy linią rozgraniczająca drogi, a linią zabudowy,
b) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala siĉ zasadĉ równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury
technicznej zapewniającej ochronĉ wód
przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń ustalonych
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zmianą planu funkcji zabudowy oraz sposobów zagospodarowania terenu,
- w zakresie zaopatrzenia w energiĉ cieplną
ustala siĉ preferencje dla niewĉglowych
czynników, w tym kolektorów słonecznych,
pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i
energii elektrycznej,
- udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10% działki budowlanej,
- obowiązuje zakaz realizacji przedsiĉwziĉć
mogących (zawsze i potencjalnie) znacząco
oddziaływać na ņrodowisko za wyjątkiem
sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń infrastruktury technicznej związanych wyłącznie
z użytkowaniem budynków w obrĉbie
działki budowlanej, na której urządzenie
jest realizowane,
c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- teren w całoņci położony w granicach strefy ņcisłej ochrony konserwatorskiej, realizacja zagospodarowania podlega nadzorowi
konserwatorskiemu na podstawie przepisów szczególnych,
- w granicach strefy ņcisłej ochrony konserwatorskiej prace ziemne wymagają sprawowania nadzoru archeologicznego na warunkach okreņlonych w przepisach szczególnych,
d) zasady obsługi komunikacyjnej:
- dostĉpnoņć komunikacyjna do terenu wyłącznie z ulicy o symbolu 4.328.KDD,
- miejsca postojowe wyłącznie w obrĉbie
działki budowlanej,
e) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wodĉ z istniejącego wodociągu,
- odprowadzenie ņcieków bytowych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych,
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi lub powierzchniowo, przy
zachowaniu przepisów szczególnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej linii niskiego napiĉcia,
- zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci,
- źródła ciepła w budynkach - lokalne,
- usuwanie odpadów komunalnych na zasadach okreņlonych w obowiązujących przepisach - w oparciu o niezbĉdne urządzenia
służące gromadzeniu odpadów w celu ich
przygotowania do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwiania,
- istniejące sieci wodociągowe i kanalizacji
sanitarnej do zachowania z dopuszczeniem
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przebudowy ze zmianą trasy,
- projektowany odcinek sieci wodociągowej
kanalizacji sanitarnej i deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych i osadnikiem,
f) nie ustala siĉ sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i
użytkowania terenu,
g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza siĉ realizacjĉ noņników reklam:
- płaskich przylegających do ņciany,
- o powierzchni nie przekraczającej 20% powierzchni całkowitej ņciany budynku,
h) teren stanowi jedną działkĉ budowlaną.
§ 8. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla terenu, który został
oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 112 symbolem 4.328.KDD:
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica
dojazdowa;
2) zasady i warunki zagospodarowania:
a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,
b) w programie uzbrojenia dopuszczalna realizacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elektroenergetycznej oraz innych sieci według zapotrzebowania na warunkach właņciwego zarządcy drogi.
Rozdział 3
Postanowienia końcowe
§ 9. Rozstrzyga siĉ o sposobie realizacji,
zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Warszawskiej,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania wg treņci załącznika Nr 3 do uchwały.
§ 10. Traci moc obowiązującą Uchwała Nr
XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej (Dziennik Urzĉdowy Województwa Łódzkiego Nr 64, poz. 554, z 2002 r. Nr
81, poz. 1529 i Nr 292, poz. 3802, z 2003 r. Nr 225,
poz. 2133 i Nr 557, poz. 3651, z 2005 r. Nr 85, poz.
829, Nr 129, poz. 1328 i Nr 282, poz. 2710, z 2006 r.
Nr 7, poz. 67 i Nr 8, poz. 71, z 2007 r. Nr 180, poz.
1719 i Nr 185, poz. 1745 oraz z 2008 r. Nr 2, poz.
42, Nr 15, poz. 190, Nr 116, poz. 1131, Nr 201, poz.
1882, Nr 365, poz. 3225, Nr 365, poz. 3226, Nr 362,
poz. 3176 i Nr 362, poz. 3177) w zakresie ustaleń
dotyczących obszaru objĉtego niniejszą zmianą
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planu.
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Województwa Łódzkiego.

§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym

Przewodnicząca Rady
Miasta Rawa Mazowiecka:
Grażyna Dębska
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/317/09
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 25 listopada 2009 r.

ROZSTRZYGNIĈCIE
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĈDNIONYCH UWAG DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RAWY MAZOWIECKIEJ,
OBSZAR POŁOŻONY PRZY UL. WARSZAWSKIEJ
Uzasadnienie rozpatrzenia uwagi
Nr
uwagi
1

Data wpływu
uwagi
26.10.2009r.

Treņć uwagi negatywnej w stosunku
do ustaleń projektu zmiany planu
W piņmie wnosi siĉ o:
- skreņlenie warunku powierzchni sprzedaży do 400 m2,
- wprowadzenie zapisu „sala sprzedaży
o powierzchni do 700 m2.
Z uwagi na niejasne i nie wzbudzające
wątpliwoņci rozumienie przedmiotu
sprawy.

1. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka wprowadzono ograniczenia lokalizacji wielko powierzchniowych obiektów handlowych, w tym
- nie wyznaczono obszarów rozmieszczenia
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
- ustalono obszar dopuszczalnego przeznaczenia terenu w planie miejscowym pod realizacjĉ obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, położony w kwartale o granicach okreņlonych ulica Władysława Reymonta, Targową, granicą terenów
produkcyjnych i drogą krajową nr 8,
- na pozostałych terenach promowanych do
rozwoju funkcji handlu dopuszcza siĉ przeznaczenie terenu pod realizacjĉ obiektów o
powierzchni sprzedaży do 400 m2.
2. Zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z
późn zm.) została jednoznacznie zdefiniowane pojĉcie „powierzchni sprzedaży” i należy przez to rozumieć tĉ czĉņć ogólnodostĉpnej powierzchni obiektu
handlowego stanowiącego całoņć technicznoużytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej,
w której odbywa siĉ bezpoņrednia sprzedaż towarów
(bez wliczania do niej powierzchni usług i gastro-

Oznaczenie
nieruchomoņci,
której dotyczy
4-75

Rozstrzygniĉcie
Uwaga nie
uwzglĉdniona

nomii oraz powierzchni pomocniczej, do której
zalicza siĉ powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.).
3. W przypadku sklepów samoobsługowych, sprzedaż nastĉpuje poprzez pobranie towarów z ekspozycji i umieszczenie należnoņci w kasach, a wiĉc odbywa siĉ na całej powierzchni danego pomieszczenia (sali sprzedaży). Nie istnieją
przepisy wskazujące na możliwoņć dzielenia powierzchni takiego pomieszczenia, przeznaczonego
na handel detaliczny, na strefy sprzedaży i komunikacji (powierzchniĉ pod regałami i pomiĉdzy
nimi).
4. Proponowany zapis w uwadze do projektu planu miejscowego sprowadza siĉ do wprowadzenia warunku o treņci „powierzchni sprzedaży do 400 m2”.
5. Mając na wzglĉdzie przepis art. 20 ww.
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wskazujący na obowiązkową zgodnoņć
projektu zmiany planu z parametrami i wskaźnikami zapisanymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Rawa Mazowiecka, należy stwierdzić, że uwzglĉdnienie uwagi było by sprzeczne z przytoczonym
przepisem, a uchwała w sprawie zmiany planu
miejscowego została by podjĉta z naruszeniem
prawa ze skutkiem jej uchylenia przez organ nadzoru komunalnego.
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/317/09
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 25 listopada 2009 r.
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/317/09
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 25 listopada 2009 r.
ROZSTRZYGNIĈCIE
SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU MIEJSCOWEGO, INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH
GMINY MIASTO RAWA MAZOWIECKA ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA
1. W związku z uchwaleniem zmiany planu
miejscowego zostaną wyznaczone tereny pod nową zabudowĉ miejską. W konsekwencji powstanie
koniecznoņć realizacji zadań inwestycyjnych związanych z przystosowaniem terenu do zabudowy.
2. Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań
własnych gminy. W szczególnoņci zadania własne
obejmują sprawy związane z problematyką gospodarki przestrzennej a w tym miĉdzy innymi:
- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomoņciami, ochrony ņrodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodĉ, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ņcieków komunalnych, utrzymania urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, zaopatrzenia w energiĉ elektryczną i cieplną oraz gaz,
- zieleni gminnej i zadrzewień.
Do zadań związanych z przystosowaniem terenu do zabudowy i rozwoju terenów zieleni miejskiej należą:
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- wykup gruntu pod odcinek ulicy dojazdowej o powierzchni 670 m2,
- budowa nawierzchni jezdni ulicy o powierzchni 325 m2,
- budowa nawierzchni chodników o powierzchni 195 m2,
- budowa oņwietlenia ulic na długoņci 65 m,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej o długoņci 65 m.
3. Powyższe zadania zostaną umieszczone
w programach rozwoju poszczególnych elementów
zagospodarowania a nastĉpnie w zadaniach rzeczowych budżetu miasta na kolejne lata.
4. Finansowanie realizacji inwestycji oparte
bĉdzie o nastĉpujące źródła:
- budżet miasta,
- ņrodki właņciciela terenu dróg,
- fundusze strukturalne Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w Polsce,
- ņrodki inwestorów realizujących zabudowĉ
produkcyjno-usługową na podstawie umów
publiczno-prywatnych.
Poszczególne tytuły inwestycyjne bĉdą promowane do uwzglĉdnienia w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.
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UCHWAŁA NR XLV/263/09 RADY GMINY WARTKOWICE
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Wartkowice

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 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 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r.
Nr 52, poz. 420) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

13 wrzeņnia 1996 r. o utrzymaniu czystoņci i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.
2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223,
poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666),
po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddĉbicach,
Rada Gminy Wartkowice uchwala, co nastĉpuje:
§ 1. W Regulaminie utrzymania czystoņci i
porządku na terenie gminy Wartkowice stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLIV/255/09 Rady
Gminy Wartkowice z dnia 26 listopada 2009 r. w
sprawie przyjĉcia Regulaminu utrzymania czystoņci
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i porządku na terenie gminy Wartkowice wprowadza siĉ nastĉpujące zmiany:
1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Właņciciele
nieruchomoņci zapewniają utrzymanie czystoņci i porządku na terenie nieruchomoņci poprzez:
1) niezwłoczne usuwanie ņniegu, błota, lodu i
ņliskoņci z chodnika położonego wzdłuż nieruchomoņci, przy czym za taki chodnik uznaje siĉ
wydzieloną czĉņć drogi publicznej służącą do ruchu pieszego, położoną bezpoņrednio przy granicy nieruchomoņci; ņnieg należy odgarnąć w
miejsce nie powodujące utrudnień w ruchu pieszych lub pojazdów;
2) usuwanie odpadów i innych zanieczyszczeń z
chodnika położonego wzdłuż nieruchomoņci;
3) niezwłoczne usuwanie z dachów, rynien, okapów sopli i nawisów ņnieżnych z tej czĉņci nieruchomoņci, która służy do użytku publicznego.”;
2) skreņla siĉ § 6;
3) dotychczasowe § 7 - § 23 otrzymują odpowied-
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nio nowe oznaczenie § 6 - § 22;
4) w § 17 (dotychczas oznaczonym jako § 18) ust. 2
otrzymuje brzmienie: „W szczególnoņci do obowiązków osób utrzymujących psy należy prowadzenie psa na uwiĉzi, a w przypadku psa rasy
uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu.”;
5) w § 21 (dotychczas oznaczonym jako § 22) skreņla
siĉ ust. 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi Gminy Wartkowice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego i na tablicy
ogłoszeń Urzĉdu Gminy Wartkowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym
Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący
Rady Gminy:
Bogdan Łuczak
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ZARZĄDZENIE NR 72/2009 WÓJTA GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących
w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Tomaszów Mazowiecki

Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: 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, z
2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z
2007 r. Nr 48, poz. 327, 138, poz. 974 i Nr 173, poz.
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241),
art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i
o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j: Dz. U. z 2005 r.
Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86,
poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z
2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218) oraz
art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (t.j: Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz.
1606, Nr 267, poz. 2253, z 2006 r. Nr 73, poz. 501,
Nr 104, poz. 708, Nr 145, poz. 1050, Nr 220, poz.
1600) Wójt Gminy Tomaszów Maz. zarządza, co
nastĉpuje:
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§ 1. W oparciu o zasady polityki czynszowej
zawarte w uchwale Nr XXXI/237/02 Rady Gminy
Tomaszów Maz. z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie
ustalenia zasad polityki czynszowej, wprowadza siĉ
na terenie Gminy Tomaszów Maz. stawkĉ czynszu za
najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład
zasobu mieszkaniowego Gminy Tomaszów Maz. w
wysokoņci 2,50 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.
§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 74/07 Wójta
Gminy Tomaszów Maz. z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie okreņlenia stawki czynszu za najem lokali
mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Tomaszów Maz.
§ 3. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego i na tablicy ogłoszeń w Urzĉdzie Gminy Tomaszów Maz.
§ 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie
14 dni po jego ogłoszeniu w Dzienniku Urzĉdowym
Województwa Łódzkiego.
Wójt Gminy
Tomaszów Mazowiecki:
Ignacy Aleksander Niedziałkowski
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POROZUMIENIE NR PD/14/2009
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych

Zawarte pomiĉdzy:
Powiatem Radomszczańskim reprezentowanym
przez Zarząd w osobach:
Starosty – Jerzego Kaczmarka
Wicestarosty – Bożeny Nowackiej,
a Gminą Przedbórz reprezentowaną przez:
Burmistrza – Miłosza Naczyńskiego.
Porozumienie zawarto na podstawie
Uchwały Nr VI/35/07 Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 26 lutego 2007 r. oraz Rady Powiatu Radomszczańskiego Nr IV/34/07 z dnia 29 stycznia
2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejĉcie
do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg
powiatowych.
§ 1. Na mocy niniejszego porozumienia
Gmina Przedbórz przejmuje od Powiatu Radomszczańskiego zadanie polegające na remoncie chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3920E
– ul. Czĉstochowska w Przedborzu na odcinku o
długoņci 90,00 m.
§ 2. 1. Gmina Przedbórz pełnić bĉdzie funkcjĉ inwestora i wykona roboty drogowe związane z
remontem chodnika, o których mowa w § 1 polegające na: - robotach rozbiórkowych i ziemnych - wywiezieniu ziemi i gruzu - wykonaniu podbudowy wykonaniu chodnika - wykonaniu wjazdów - ustawieniu krawĉżnika na ławie betonowej z oporem ustawieniu obrzeży.
2. Termin realizacji przedmiotu porozumienia ustala siĉ od dnia podpisania porozumienia do
dnia 30.05.2010 r.
§ 3. 1. Gmina Przedbórz w ramach wykonania porozumienia zapewnia: - robociznĉ oraz zakup
pozostałych materiałów, tj.: piachu i cementu oraz
innych niezbĉdnych materiałów potrzebnych do
wykonania zadania okreņlonego w § 1 porozumienia.
2. Gmina Przedbórz jest zobowiązana do:
- powołania Kierownika budowy w przypadkach wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane zaņ w przypadku, gdy przepisy ustawy Prawo Budowlane nie wymagają powołania Kierownika budowy, do
wskazania osoby odpowiedzialnej z ramienia Gminy do reprezentowania Gminy w
zakresie realizacji niniejszego porozumienia,
- prowadzenia Dziennika budowy i udostĉpniania go upoważnionym przedstawicielom
Starostwa Powiatowego.
3. Gmina Przedbórz ponosi pełną odpowiedzialnoņć za teren budowy od chwili jego przejĉcia.

4 Gmina Przedbórz zobowiązana jest do
stosowania siĉ do pisemnych poleceń i wskazówek
Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli Starostwa.
§ 4. 1. Powiat Radomszczański w ramach
wykonywania porozumienia zapewnia:
- kostkĉ brukową gr. 6 cm szarą w iloņci
115,00 m2,
- kostkĉ brukową gr. 8 cm czerwoną w iloņci
24,00 m2,
- krawĉżnik w iloņci 92,00 m,
- obrzeże chodnikowe w iloņci 80,00 m.
2. Powiat Radomszczański w ramach porozumienia zapewnia: - w przypadku budowy nowego
chodnika opracowanie dokumentacji budowlanej
oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowĉ - w
przypadku remontu chodnika Powiat dokonuje
zgłoszenia zamiaru wykonania prac nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowĉ.
3. Nadzór budowlany nad realizacją przedmiotu porozumienia sprawował bĉdzie Inspektor
Nadzoru z ramienia Powiatu Radomszczańskiego.
4. Powiat Radomszczański jest zobowiązany
do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót.
§ 5. 1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego robót bĉdzie bezusterkowe ich
wykonanie, potwierdzone protokołem odbioru robót.
2. W przypadku wystąpienia wad nadających siĉ do usuniĉcia Powiat może żądać usuniĉcia
wad w wyznaczonym terminie. Fakt usuniĉcia wad
zostanie stwierdzony protokolarnie.
3. W przypadku wystąpienia wad nie nadających siĉ do usuniĉcia Gmina Przedbórz zwróci
przekazany przez Powiat Radomszczański materiał
w iloņciach okreņlonych w § 4 ust. 1 lub wpłaci na
wskazane konto równowartoņć przekazanego materiału oraz pozostałe koszty poniesione przez Powiat związane z realizacją porozumienia.
4. Po zakończeniu realizacji zadania i komisyjnym odbiorze robót Gmina Przedbórz przekaże
Powiatowi Radomszczańskiemu wykonane roboty
protokołem zdawczo–odbiorczym (PT) w terminie
14 dni.
5. Nakłady rzeczowe i finansowe utworzone w wyniku remontu chodnika objĉtego niniejszym porozumieniem stają siĉ własnoņcią Powiatu
Radomszczańskiego.
§ 6. 1. Gmina Przedbórz udziela 36–miesiĉcznej gwarancji na roboty objĉte przedmiotem porozumienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
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2. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu porozumienia w okresie gwarancji Gmina Przedbórz zobowiązana jest do ich usuniĉcia w terminie
wyznaczonym przez Powiat Radomszczański. Fakt
usuniĉcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
3. W przypadku gdy Gmina Przedbórz nie
usunie wad w wyznaczonym terminie Powiat, zleci
ich usuniĉcie a kosztami obciąży Gminĉ Przedbórz.
§ 7. W związku z tym, iż zajĉcie pasa drogowego nastĉpuje na cele związane z modernizacją
drogi powiatowej, Powiat Radomszczański odstĉpuje od naliczania opłat za zajĉcie pasa drogowego.
§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
podpisania.
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§ 9. Porozumienie podlega publikacji w
Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego.
§ 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnoņci.
§ 11. Porozumienie spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – po 2 dla każdej ze stron.
Starosta Powiatu Radomszczańskiego:
Jerzy Kaczmarek
Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego:
Bożena Nowacka
Burmistrz Miasta Przedborza:
mgr inż. Miłosz Naczyński
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POROZUMIENIE NR PD/15/2009
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych

Zawarte pomiĉdzy:
Powiatem Radomszczańskim reprezentowanym
przez Zarząd w osobach:
Starosty – Jerzego Kaczmarka
Wicestarosty – Bożeny Nowackiej,
a Gminą Kamieńsk reprezentowaną przez:
Burmistrza – Grzegorza Turlejskiego.
Porozumienie zawarto na podstawie
Uchwały Nr XLI/328/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 17 lipca 2009 r. oraz Rady Powiatu Radomszczańskiego Nr IV/34/07 z dnia 29 stycznia
2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejĉcie
do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych.
§ 1. Na mocy niniejszego porozumienia
Gmina Kamieńsk przejmuje od Powiatu Radomszczańskiego zadanie polegające na budowie chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr
1500E w Gałkowicach Starych gmina Kamieńsk na
odcinku o długoņci 200,00 m.
§ 2. 1. Gmina Kamieńsk pełnić bĉdzie funkcjĉ inwestora i wykona roboty drogowe związane z
budową chodnika, o których mowa w § 1. polegające na: - przygotowaniu dokumentacji technicznej
- uzyskaniu wymaganych uzgodnień i pozwoleń robotach ziemnych - wywiezieniu ziemi i gruzu wykonaniu podbudowy - wykonaniu chodnika wykonaniu wjazdów - ustawieniu obrzeży - instalacji odwodnienia jezdni i chodnika.
Szczegółowy zakres robót bĉdzie wynikał z przygotowanego Projektu Budowlanego. 2. Termin realizacji przedmiotu porozumienia ustala siĉ od dnia
podpisania porozumienia do dnia 31.08.2010 r.
§ 3. 1. Gmina Kamieńsk w ramach wykonania porozumienia zapewnia: - robociznĉ oraz

zakup wszystkich niezbĉdnych materiałów potrzebnych do wykonania zadania okreņlonego w § 1 porozumienia.
2. Gmina Kamieńsk jest zobowiązana do:
- powołania Kierownika budowy w przypadkach wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane zaņ w przypadku, gdy przepisy ustawy Prawo Budowlane nie wymagają powołania Kierownika budowy, do
wskazania osoby odpowiedzialnej z ramienia Gminy do reprezentowania Gminy w
zakresie realizacji niniejszego porozumienia,
- prowadzenia Dziennika budowy i udostĉpniania go upoważnionym przedstawicielom
Starostwa Powiatowego.
3. Gmina Kamieńsk ponosi pełną odpowiedzialnoņć za teren budowy od chwili jego przejĉcia.
4 Gmina Kamieńsk zobowiązana jest do
stosowania siĉ do pisemnych poleceń i wskazówek
Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli Starostwa.
§ 4. 1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego robót bĉdzie bezusterkowe ich
wykonanie, potwierdzone protokołem odbioru robót.
2. W przypadku wystąpienia wad nadających siĉ do usuniĉcia Powiat może żądać usuniĉcia
wad w wyznaczonym terminie. Fakt usuniĉcia wad
zostanie stwierdzony protokolarnie.
2. Po zakończeniu realizacji zadania i komisyjnym odbiorze robót Gmina Kamieńsk przekaże
Powiatowi Radomszczańskiemu wykonane roboty
protokołem zdawczo – odbiorczym (PT) w terminie
14 dni.
3. Nakłady rzeczowe i finansowe utworzone w wyniku budowy chodnika objĉtego niniej-

Dziennik Urzĉdowy
Województwa Łódzkiego Nr 24

– 914 –

szym porozumieniem stają siĉ własnoņcią Powiatu
Radomszczańskiego.
§ 5. 1. Gmina Kamieńsk udziela 36–miesiĉcznej gwarancji na roboty objĉte przedmiotem porozumienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
2. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu porozumienia w okresie gwarancji Gmina Kamieńsk zobowiązana jest do ich usuniĉcia w terminie wyznaczonym przez Powiat Radomszczański.
Fakt usuniĉcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
3. W przypadku gdy Gmina Kamieńsk nie
usunie wad w wyznaczonym terminie Powiat, zleci
ich usuniĉcie a kosztami obciąży Gminĉ Kamieńsk.
§ 6. W związku z tym, iż zajĉcie pasa drogowego nastĉpuje na cele związane z modernizacją
drogi powiatowej, Powiat Radomszczański odstĉ-

Poz. 163,164

puje od naliczania opłat za zajĉcie pasa drogowego.
§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
podpisania.
§ 8. Porozumienie podlega publikacji w
Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego.
§ 9. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnoņci.
§ 10. Porozumienie spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – po 2 dla każdej ze stron.
Starosta Powiatu Radomszczańskiego:
Jerzy Kaczmarek
Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego:
Bożena Nowacka
Burmistrz Kamieńska:
mgr inż. Grzegorz Turlejski

163
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164
ANEKS NR 1
z dnia 29 wrzeņnia 2009 r.
do porozumienia WD/5/2009 z dnia 04.05.2009 roku

Strony porozumienia jak niżej:
Powiat Radomszczański reprezentowany przez Zarząd Powiatu w osobach:
Starosty - Jerzego Kaczmarka
Wicestarosty - Bożeny Nowackiej
oraz:
Gmina Gomunice reprezentowana przez:
Wójta - Jerzego Sewerynka.
§ 1. Strony zgodnie ustalają, że dokonują
zmiany:
1. § 2 ust. 2 wskazanego wyżej porozumienia w ten sposób, iż nadają mu nastĉpujące
brzmienie:
„Termin realizacji przedmiotu porozumienia ustala
siĉ od dnia podpisania porozumienia do dnia
30.11.2009 r.”.
2. § 4 ust. 1 w ten sposób, iż otrzymuje on
nastĉpujące brzmienie:
„Powiat Radomszczański w ramach wykonania porozumienia zapewnia:
- kostkĉ brukową szarą gr. 6 cm w iloņci
120,00 m2 oraz 113,00 m2 - materiał zdeponowany przez Gminĉ Gomunice,
164

- kostkĉ brukową czerwoną gr. 8 cm w iloņci
145,00 m2,
- krawĉżnik w iloņci 170,00 m oraz 50,00 m materiał zdeponowany przez Gminĉ Gomunice,
- obrzeże chodnikowe w iloņci 121,00 m oraz
79 m - materiał zdeponowany przez Gminĉ
Gomunice”.
§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia
pozostają bez zmian.
§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze
Stron.
§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
Starosta Powiatu Radomszczańskiego:
Jerzy Kaczmarek
Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego:
Bożena Nowacka
Wójt Gminy Gomunice:
mgr inż. Jerzy Sewerynek
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165
ANEKS NR 1
z dnia 30 października 2009 r.
do porozumienia WD/7/2009 z dnia 27.05.2009 roku

Strony porozumienia jak niżej:
Powiat Radomszczański reprezentowany przez
Zarząd Powiatu w osobach:
Starosty - Jerzego Kaczmarka
Wicestarosty - Bożeny Nowackiej
oraz:
Gmina Kodrąb reprezentowana przez:
Wójta - Stanisława Jasińskiego.
§ 1. Strony zgodnie ustalają, że dokonują
zmiany § 2 ust. 2 wskazanego wyżej porozumienia
w ten sposób, iż nadają mu nastĉpujące brzmienie:
„Termin realizacji przedmiotu porozumienia ustala
siĉ od dnia podpisania porozumienia do dnia
30.06.2010 r.”.

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.
§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze
Stron.
§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
Starosta Powiatu Radomszczańskiego:
Jerzy Kaczmarek
Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego:
Bożena Nowacka
Wójt Gminy Kodrąb:
mgr Stanisław Jasiński

165

166

166
ANEKS NR 5
z dnia 30 października 2009 r.
do porozumienia WD/15/2007 z dnia 23.05.2007 roku

Strony porozumienia jak niżej:
Powiat Radomszczański reprezentowany przez Zarząd Powiatu w osobach:
Starosty - Jerzego Kaczmarka
Wicestarosty - Bożeny Nowackiej
oraz:
Gmina Żytno reprezentowana przez:
Wójta - Janusza Czaplĉ.
§ 1. Strony zgodnie ustalają, że dokonują
zmiany § 2 ust. 2 wskazanego wyżej porozumienia
w ten sposób, iż nadają mu nastĉpujące brzmienie:
„Termin realizacji przedmiotu porozumienia ustala
siĉ od dnia podpisania porozumienia do:
- remont chodnika na ul. Szkolna w miejscowoņci
Borzykowa - dnia 30.06.2010 r.,
- remont chodnika na ul. Cmentarna w miejsco166

woņci Borzykowa - 15.11.2009 r.”.
§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia
pozostają bez zmian.
§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze
Stron.
§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
Starosta Powiatu Radomszczańskiego:
Jerzy Kaczmarek
Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego:
Bożena Nowacka
Wójt Gminy Żytno:
mgr Janusz Czapla
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