
R.' 4tiEGll'

Uchwala Nr 47l4/VIi03

Rady Miejskiej rĄ Ilo$ej

z dnia ll marca 2003 r.

,ńi€niaiąca uChna|t $ \pra$ ie,aI$i€rd,enia Ś|a|u|! ŚUl(|s '

Na podsta\lc ań' ]5 1 ań 40 Us 2 pkl l nslaq z dnia 3 nrarca 1990 r, o smolządfj.
gn1jnnn (tknJednÓlilv D2U 7 2001 r Nr 1'12 poz 159L ota7 7 2002 r Nr 2]] P.. ]20. Nr 62
poz 558, Nr 1 l3 |o7 984. Nr 2l4 po7 ] 806) uchNala sjq' Ćo nlśęPu]e:

s l ulsktLcie so|eclla c'.rn,, $loorvlącyn falącnjk do uchwa]y NI 5]]2]Ix/96
(\r 2]]1rl99) Rxdy GDrjDy j Miasla LV llo$ej z dnia ]6 glldnla ]99(j r t' strlłre zalwlerd7e.]!
s|alulu soIeĆtw vp|o\adza Śa.aŚqpu]ące znany

] ) w rozdzia|e ] PosTANowENIA ocÓT.Nl

''s 
4. solectrvo dzja|a n' noc]..starD.z dnia 3 narca 1990 r' o sanorządzie

gninn}m (tekstjcdnolilr Dz'U' z 200l r. Nr l.l2' poz' l59l z późnicjszymi zmilnani)'
prz.pnórY DziaIu \'lrr statutu cmin'YtlorYa oraz ninicjsz.go statutu..j

\\' rÓfllalle III oRG,ĄNY SoLEcT\vA:

do p€lni€nia stalego komitetu .z1.nóN

$!raz}' ..oraz pelni ro|ę męża z'uftnil w

v 1i1' o vyrży..z3odnicz |cgt|lamjncn Rady Gminy.. zfuicnia s]a .a 
''zgod.iezestlttrtem Gminy Iłorra''i

dodaje się 1il, i) rv bfnriennL]

a) \\'s 15 dÓdaje się pk|10 ]v br,.]ienjl:
..l0) upoY'!żnienie R!dt soleckiej
spo|€czn}ch oraz łykon!łania inn! ch

b) u ! l7 skrcś]a się kropkę i dodajc
ńitjścolt.n środoNisku...

''J)

''i) uczestniczÓnie \r posiedzeniach komisji s('|ych Rad'Y }riejskiej po
o(żrmaniu z!]riadomicnia' z g|osĆt dor'dcz),ń i opinjodnrr.zym rr
śP.ilY'ch b.z!ośrednio doł.uą.ych so|ectrva.'.

s 22 dodx.je sia ]itĆre])vbtznrieniu
* rlmach uporr!żnieńja udzielonogo pŹez z€branie \1'iejskie. może pro$adzić
3Poltuną końtrolę' ocenjać j€j rvyniki! fornuloNnć wnioski pokontrolne i
analizorrać i.b realiz.cjęi..

' 
Po !:5 dodaje sĘ .Ą 25a' 25b l25c $ brz]nleniu:

..$ 25!. zcbranic wiĆ$lrie ńoże po\volać
3 osób. któraiesl organem kontroli rrerYDętrzoej

Komisję rełiz ńą skladlj ą.q sĘ z



ł 25b' Koniljn resizyjnr lole.llj P.oN'd'i konlrol9 Źctclności i
gospodnrności ro?.hÓdól solcchr'' wnioskuj. o li|ziclcnie sołtyso$i absoluloriun
Zl p.!$jdłoNość gospodlrki finansorvcj nieudzielanie'bsoll(ornln przez
Z.brani.!viejskiesolrysowijestrórrnoznacznez{nioskiemoodNolłniesoh-as''

q f<(' Po\ied/enia komLiiodb\xlią.Ę n miarę poIr/eb'..

,.3. Zebranie \1iejlki. zltsiordza spr!{ozdani. z ry,ykonania plnnu linnn\oso
rueczolvego za ubiegly rok rY l€rninie do dnia ]0 krrietnia n'lrępntgo roku.
Niozrrollnie z.bralia rr tyD terminie sl'norri podsl'wę do odło|lnia solt)sa...

cosPoDAR|.Ą ]-lNANso\\ A soLE.T\\ A w { 3.1 dodxic sjq trś ] ]r

Posl^No\l lEN] \ PRŻE]ś(lo\rE l KoŃco\\E

' s 33' 1' Nłdzór i kontrolt nnd dzialallością so|.ct$a spr'wujt Rnda Nli.jsk' i

2. Do podstalYorY'rch .ąvnności n!dzorczrch o!leżą Nszczególnoś.i:

') rozpatĄNanie sDrarvozdłń z dzialllności eosDodarczoj' nnnnso{'.j i sDo|eunoj

b) zarządznbio i dokoń)rr'nie luśracjj śo|echra or'z dokonlnie oceny s.anu sole.({!

]' Do podJlałoNych cĄ-'nności kon(ro|nrch Dalcżąr9 szczcgólnoś.i:
!) cf!w'ńj.lbv minicso|c.kie ni. bylo narażon€n! szkodY iuszczuplenixl
b) !naliza i!forn!cji i dan'Ych o bieżąc}n lunkcjonorv.niu so|ec!$a;
c) sn'ierdznnie zgodnoś.i f P.af.ń podjftych Lz'nności przcz oĘanysolectrva.
'1 sk!.bnik cmint sprarYuj€ kontrolę dzialalności finansosej solocttn.,,

5) U/re \ slllucie *e Nsz)stkich pżDadk.ch ilyrazy..Radx Gfuj.y l Vjrna.. ]Lb ,'R]da
o.1i]1],'. ,.1ienja sie odporłied!io na ..R!da Miejskl''

ó) Uży(e LV slalucje Nc qszyśkiĆb Pr4Tadkach \)razy..Zarząd Gnrn]y iNl]'Śa..]trb
..Zarz0rl.. znicnia się ÓdPorvledn]o na''Burmistrzt'

7) Uży1e l slax]cie rłe wsz]stkiclr prz}padka.h }Vyrazy''cforny il\'liasla lIo\la,, zDrienja się
odpowlcdnio na,,Cminy Ilonr"

\ 2. W.Źsadrclr wyboru organó*'so]ecn!a,,' stano*'iących za|ącznik do statutu soled\a
Ć?.Ż" \TrowMza s1ę naŚcpLi0Jc zn!an],:

]) ws] Jn 3 lryTa7,'udlvały,'7nnenla sie.a !jzlr2łdkhja!!;

2) $l.Ś l Ust, ? ol'z}tnic brz'nicnic

.'7. spis ryyborcół spoż:ldzx sit {'edlug łzoru okr.ślontgÓ dll *].bor! rady gnlin!'
Druki k.rl do g|oso\rania' drutj proto|iółów głosolvania oraz spis rĘborcóN
PuYgo1ÓłUjc t].ząd xlicjski...

]]] W s.l uJ 2 Śkrcś|asię ]ilerę l)



t)

\\ !561 2 dEr lfr&y ernuj. bnmioic
. . l d.|ĘŃuttb prtomi|!ó$ Urłd! M|.l!łiĘo:"

U?}k Ń -zi6adach ' 
..w. \y)ślt|ch F!2'!!dk'.tr {yTa7y..zuŻłt) Gnln} l M:aśd..'ub

.foŹ4d.. fami. . Bię odpo$ |edn'o ńt ..Burmbtż.'

Uil. N -Zredach ...'r {vFtii.h prztprdkach Nyrdy..R'!rt! Gminy i VEta.. tub
.8żd. om'n}...m'oi. nś odporr'i.dn'o ńd "n.dl ll|.jrt(t.'

L,)a. N .Za$d!ch ''..\e syy!|kich pE)ttMdtmh v''.zy ''U'ąLl oniny i M|Ńlo'.zMrh. Ś'(odPo\|dlnion.'Ur..d M|.lt|t|.'

$ ]' wyronmic uchwa|y Powi . śę Burnidtowi ||o\,cj'

. . 
q ,r. U.hw.|. wchodżi N ź)de Po uPlywi. 14 dni od Jnid og|osfenia w Dzińn.ku

Uądo$yn \\Ój6'óda*. Lubus|j.eo

l'ł/l r' i2L ł\(Y

,-,4i/1"_",


