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Załącznik nr 2 do uchwały nr V/94/11 
Rady Gminy Długołęka z dnia  
28 kwietnia 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki nr 79/10 w obrębie wsi Długołęka 

 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Długołęka stwierdza, że w wyznaczo-
nym terminie nie wniesiono żadnych uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki nr 79/10 w obrębie wsi Długołęka, wyłożonego do publicznego wglądu  
w dniach od 10 stycznia 2011 r. do 14 lutego 2011 r.  

W związku z tym Rada Gminy odstępuje od rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag. 
 

 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr V/94/11 
Rady Gminy Długołęka z dnia  
28 kwietnia 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,  

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorzą-
dzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) stwierdza się, iż realizacja inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy wynikających z ustaleń 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 79/10 w obrębie wsi Długo-
łęka, będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europej-
skiej, a także ze środków zewnętrznych.  

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej będą realizowane w oparciu o istniejące uzbrojenie 
terenu − zgodnie z zasadami określonymi w wieloletnich programach rozwoju gminy Długołęka. 
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UCHWAŁA NR V/99/11 
 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA 

 z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
terenu w południowo-wschodniej części wsi Wilczyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz 
na podstawie art. 20 ust. 1 oraz 27 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80 
poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), w nawiązaniu do 
uchwały nr XXXVII/432/10 Rady Gminy Długołęka 
z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu w południo-
wo-wschodniej części wsi Wilczyce, oraz po 
stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Długołęka przyjętym uchwałą nr XXXVI/69/ 
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/97 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 listopada  
1997 r. (z późn. zm.), Rada Gminy Długołęka 
uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne  

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu w połu-
dniowej-wschodniej części wsi Wilczyce, zwaną 
dalej planem, który obejmuje obszar przedstawio-
ny na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym 
załącznik nr 1 do uchwały.  

2. Ze względu na brak występowania na ob-
szarze planu problematyki, terenów lub obiektów 
określonych w pkt od 1 do 8, w planie nie określa 
się:  
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem się mas ziemnych;  

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów;  

3) granic obszarów wymagających przeprowadze-
nia scaleń i podziałów nieruchomości;  

4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej;  

5) granic obszarów wymagających przekształceń 
lub rekultywacji;  

6) granic terenów pod budowę obiektów handlo-
wych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym;  

7) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów służących organizacji imprez ma-
sowych;  

8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych, a także ograniczeń dotyczących prowa-
dzenia na ich terenie działalności gospodarczej, 
określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. 
o ochronie terenów byłych hitlerowskich obo-
zów zagłady.  

§ 2. Określenia stosowane w uchwale ozna-
czają:  
1) Infrastruktura techniczna – należy przez to ro-

zumieć:  
a) sieci elektroenergetyczne niskiego i średnie-

go napięcia, stacje transformatorowe słu-
powe lub kontenerowe, urządzenia pomia-
rowe, wraz z niezbędnymi urządzeniami to-
warzyszącymi,  

b) sieci kanalizacji sanitarnej, przepompownie 
ścieków, separatory substancji ropopochod-
nych i chemicznych, wraz z niezbędnymi 
urządzeniami towarzyszącymi,  

c) sieci kanalizacji deszczowej, studnie chłonne, 
zbiorniki z funkcją retencyjną, wraz z nie-
zbędnymi urządzeniami towarzyszącymi,  

d) sieci ciepłownicze wraz z niezbędnymi urzą-
dzeniami towarzyszącymi,  

e) sieci gazowe niskiego i średniego ciśnienia, 
wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzy-
szącymi,  

f) sieci telekomunikacyjne, rozdzielnie, wraz 
z niezbędnymi urządzeniami towarzyszący-
mi, z wyłączeniem masztów telefonii komór-
kowej;  

2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czająca obszar, na którym dopuszcza się wzno-
szenie budynków oraz określonych w ustale-
niach planu rodzajów budowli nadziemnych, 
niebędącymi liniami przesyłowymi, sieciami 
uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urzą-
dzeniami; następujące części budynków nie 
mogą pomniejszać odległości liczonej od linii 
rozgraniczającej do nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy:  
a) schody zewnętrzne, wejścia do budynków, 

pochylnie i rampy dla osób niepełnospraw-
nych o więcej niż 1,30 m,  

b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o więcej 
niż 1,0 m,  

c) okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m,  
d) łączna powierzchnia wysuniętych względem 

linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, 
galerii i wejść do budynków liczona w ich 
widoku od strony linii zabudowy nie może 
przekraczać 40% powierzchni elewacji,  

e) nieprzekraczalna linia zabudowy obowiązuje 
nowe budynki oraz rozbudowy części bu-
dynków istniejących;  

3) powierzchnia zabudowy – należy przez to ro-
zumieć powierzchnię pod budynkami, po ze-
wnętrznym ich obrysie;  

4) przeznaczenie podstawowe terenu – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie oraz sposób 
zagospodarowania terenu;  

5) przeznaczenie uzupełniające terenu – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie oraz sposób 
zagospodarowania terenu, mogące być trakto-
wane jako towarzyszące zapisanemu w planie 
przeznaczeniu podstawowemu i nie mogące 
występować jako samodzielna funkcja w grani-
cach działki budowlanej, przy czym powierzch-
nia zabudowy budynków związanych z uzupeł-
niającym przeznaczeniem terenu nie może 
przekraczać powierzchni zabudowy budynków 
związanych z podstawowym przeznaczeniem 
terenu;  

6) teren – należy przez to rozumieć obszar ograni-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, oznaczony symbolem − zgodnie z ozna-
czeniami graficznymi określonymi w legendzie.  

§ 3. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek 
planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.  

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  
1) granica obszaru objętego planem;  
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia,  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;  
4) symbole określające przeznaczenie podstawo-

we terenu,  
3. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają 

znaczenie informacyjne, sugerujące określone 
rozwiązania przestrzenne.  
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4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu stanowi za-
łącznik nr 2 do uchwały.  

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, stanowi 
załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 4. Ustala się następującą kategorię przezna-
czenia terenu PU – zabudowa przemysłowa lub 
usługowa.  

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem  

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego, ustala się:  
1) zakazuje się realizacji inwestycji oraz prowa-

dzenia działalności, której oddziaływanie może 
przekroczyć granice nieruchomości;  

2) ogrzewanie budynków należy zapewnić w spo-
sób niepowodujący ponadnormatywnej emisji 
gazów lub pyłów do atmosfery;  

3) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych 
ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz po-
wierzchniowych;  

4) odprowadzenie wód powierzchniowych do ist-
niejących rowów melioracyjnych, należy projek-
tować w sposób wykluczający możliwość pod-
topienia lub zalania sąsiednich obszarów le-
śnych;  

5) przed podjęciem działalności inwestycyjnej, na 
terenach wyznaczonych w planie, ustala się 
obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z części 
terenów przeznaczonych pod obiekty budowla-
ne oraz powierzchnie utwardzone, a następnie 
odpowiednie jej zagospodarowanie;  

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego, zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej, ustala się, iż przedmiotowy teren znajduje się 
w obszarze ewidencji zabytków archeologicznych. 
Na obszarze tym dla inwestycji związanych z pra-
cami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie 
badań archeologicznych, w zakresie określonym 
przez organ konserwatorski  

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicznych, dla 
terenów komunikacji publicznej, obowiązują usta-
lenia określone w § 9.  

§ 8. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 
użytkowaniu, ustala się:  
1) w granicach terenu przewiduje się realizacje 

obwałowania zabezpieczającego teren przed 
skutkami powodzi;  

2) wskazane na rysunku planu wały przeciwpowo-
dziowe mają charakter informacyjny i nie są 
ustaleniem planu;  

§ 9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji, ustala się:  
1) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów 

poprzez drogi wewnętrzne:  

2) inwestor przed rozpoczęciem budowy zobowią-
zany jest do uzgodnienia z zarządcą dróg pu-
blicznych, budowy tymczasowych dróg dojaz-
dowych do placu budowy zgodnie z przepisami 
szczególnymi.  

§ 10. W zakresie zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy infrastruktury technicznej, ustala 
się:  

1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury tech-
nicznej na obszarze objętym planem;  

2) sieć wodociągowa:  
a) zaopatrzenie terenów z rozdzielczej sieci 

wodociągowej z uwzględnieniem warun-
ków dostępności do wody dla celów prze-
ciwpożarowych,  

b) przewody sieci wodociągowej należy w 
miarę możliwości prowadzić w liniach roz-
graniczających dróg,  

c) szczegółowe warunki wykonania przyłączy 
wodociągowych należy uzgadniać z za-
rządcą sieci wodociągowej,  

d) zakazuje się budowy własnych ujęć wodo-
ciągowych zlokalizowanych na terenach 
inwestora o głębokości przekraczającej  
30 m i poborze wody w ilości powyżej  
10 m3/dobę;  

3) kanalizacja:  
a) odprowadzenie ścieków komunalnych do 

komunalnej kanalizacji sanitarnej, na wa-
runkach określonych przez właściciela sieci,  

b) szczegółowe warunki wykonania przyłączy 
kanalizacyjnych należy uzgadniać z zarząd-
cą sieci kanalizacyjnej;  

c) dopuszcza się gromadzenie ścieków w 
zbiornikach bezodpływowych do czasu 
wyposażenia terenu w sieć kanalizacji sani-
tarnej;  

4) energia elektryczna − zaopatrzenie w energię 
elektryczną na warunkach określonych przez 
zarządcę sieci;  

5) wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej te-
renu zainwestowania − na warunkach okre-
ślonych przez zarządcę sieci, alternatywnie 
dopuszcza się odprowadzenie wód opado-
wych do gruntu lub magazynowanie w zbior-
nikach na terenie własnym inwestora;  

6) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
obowiązują zasady określone w odrębnych 
przepisach; dopuszcza się lokalizowanie po-
jemników do prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów;  

7) dopuszcza się zmianę przebiegu istniejących 
sieci infrastruktury technicznej;  

8) dostawa gazu z istniejącej rozdzielczej sieci 
gazowej poprzez jej rozbudowę na tereny pla-
nowanej zabudowy, na warunkach określo-
nych przez zarządcę sieci;  

9) dopuszcza się realizację lokalnych źródeł cie-
pła na paliwo gazowe lub płynne oraz wyko-
rzystanie energii elektrycznej do celów grzew-
czych;  

10) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych 
o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji 
zanieczyszczeń;  
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11) inwestor przed rozpoczęciem budowy zobo-
wiązany jest do uzgodnienia z zarządcą dróg 
publicznych budowy tymczasowych dróg do-
jazdowych do placu budowy.  

§ 11. Określa się wysokość stawki procento-
wej, na podstawie której ustala się opłatę, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla terenu oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: PU na 30%;  

Rozdział 3 

Ustalenia dla terenów  

§ 12. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem: PU ustala się następujące prze-
znaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa przemysłowa lub 

usługowa;  
2) uzupełniająca – garaże, obiekty socjalne, obiek-

ty infrastruktury technicznej;  
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują następujące ustalenia dotyczące 
ukształtowania zabudowy:  
1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku 

planu, w odległości: 6 m od granicy terenu jak 
pokazano na rysunku planu,  

2) wysokość budynków przemysłowych lub usłu-
gowych nie może przekraczać 12m od natural-
nego poziomu terenu do najwyższego punktu 
dachu;  

3) kąt nachylenia połaci dachowych − dowolny;  
4) pokrycie dachu – dowolne;  
5) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych 

z prefabrykatów betonowych i żelbetowych,  
z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wy-
sokości nie większej niż 60 cm;  

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące zago-
spodarowania terenu i kształtowania ładu prze-
strzennego: Ustala się wskaźnik powierzchni bio-
logicznie czynnej na poziomie nie mniejszym niż 
40% powierzchni terenu.  

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące po-
działu nieruchomości:  

1) powierzchnia działki budowlanej nie może być 
mniejsza niż 2000 m2,  

2) szerokości frontu działki budowlanej w może 
być mniejsza niż 50 m.;  

3) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych po-
wierzchni do powierzchni niezbędnej, o których 
mowa w pkt 1, w przypadku wydzielania terenu 
przeznaczonego pod publiczną infrastrukturę 
techniczną, np. trafostację, przepompownię 
ścieków itp.;  

4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego powinien zawierać się w przedziale 
od 80o do 90o;  

5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczą-
ce systemu komunikacyjnego:  
1) obsługa komunikacyjna terenu PU – z dróg 

przyległych do opracowania;  
2) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych 

o parametrach min. 8 m w liniach rozgranicza-
jących.  

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące parkowa-
nia pojazdów: zapewnić miejsca postojowe na 
terenie własnym w ilości 1 miejsce parkingowe na 
2 zatrudnionych.  

Rozdział 4 

Przepisy końcowe  

§ 13. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą 
tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wsi Wilczyce zatwier-
dzonego uchwałą nr XXIV/462/2004 Rady Gminy 
Długołęka z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Wo-
jewództwa Dolnośląskiego z 2004 r. Nr 179,  
poz. 2961).  

§ 14. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy Długołęka.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  

 
 

Przewodnicząca Rady Gminy: 
Anna Chmielewska 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr V/99/11 
Rady Gminy Długołęka z dnia  
28 kwietnia 2011 r. 

 

 
 
 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 122 – 11672 – Poz. 1967,1968 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/99/11 
Rady Gminy Długołęka z dnia  
28 kwietnia 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie  w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych 

do projektów zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Długołęka  
dla działki nr  344 i 345 w południowo-wschodniej części wsi Wilczyce 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z późn. zm.) oraz w związku ze stanowi-
skami Wójta Gminy Długołęka z dnia 15 kwietnia 2011 r. o braku uwag wniesionych w trakcie wyłożenia 
do publicznego wglądu do projektu zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla 
działki nr 344 i 345 w południowo-wschodniej części wsi Wilczyce odstępuje się od rozstrzygnięcia. 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr V/99/11 
Rady Gminy Długołęka z dnia  
28 kwietnia 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji zapisanych w miejscowym planie  

zagospodarowania przestrzennego terenu w południowo-wschodniej części wsi Wilczyce,  
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,  

oraz zasad ich finansowania 
 

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w połu-
dniowo-wschodniej części wsi Wilczyce nie występują inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej  
należące do zadań gminy. W związku z powyższym odstępuje się od rozstrzygnięcia w sprawie ich finan-
sowania. 
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UCHWAŁA NR VII/27/11 
 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA 

 z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamienna Góra 

Na podstawie art.169 ust. 4 ustawy z dnia 
2 kwietnia 1997 r. − Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483, wraz z późn. zm.), 
art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, wraz 
z późn. zm.) – Rada Gminy Kamienna Góra uchwa-
la, co następuje:  

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kamienna Góra 
Nr V/33/03 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie Sta-
tutu Gminy Kamienna Góra (Dz. Urz. Woj. Dolno-
śląskiego z 2003 r. Nr 37,poz. 931, wraz z późn. 
zm.) dokonuje się następujących zmian: 

1. W § 51 dopisuje się kolejny ustęp o treści: 
„4. Protokół, do którego nie wniesiono poprawek 
lub uzupełnień, uważa się za przyjęty. Przyjęcie 
protokołu potwierdza podpisem Przewodniczący 

Rady lub przewodniczący obradom wiceprzewod-
niczący oraz sporządzający protokół.” 

2. W § 95 dodaje się ust. 3 o treści: „3. Ocena 
słuszności złożonych wyjaśnień należy do Komisji 
Rewizyjnej przy zatwierdzaniu ustaleń kontroli.” 

3. Dotychczasowy § 96 otrzymuje brzmienie: 
„§ 96. Ustalenia kontroli zawarte w sporządzonym 
protokole, wraz z uwzględnieniem rozstrzygnięć 
o których mowa w § 95 ust. 3, podlegają zatwier-
dzeniu na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.” 

4. Dotychczasowy § 97 otrzymuje brzmienie: 
„§ 97. Zatwierdzony protokół pokontrolny sporzą-
dza się w 3 egzemplarzach, które w terminie 3 dni 
od zatwierdzenia otrzymują: Przewodniczący Rady, 
kierownik kontrolowanego podmiotu, Wójt Gminy.” 

5. W § 100 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się 
protokół. Protokół podpisuje osoba sporządzająca 


