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UCHWAŁA Nr IV/27/03 
RADY GMINY W MOSKORZEWIE 

 
z dnia 28 lutego 2003r. 

 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moskorzew na 2003r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i 

oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (jt. z 2001 roku Dz. U.  
Nr 142, poz. 1581 z późn. zm.), art. 49, art. 52,  
art. 109, art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 
ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 
późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w 
wysokości 3.688.742 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 
(wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej). 

 
§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wy-

sokości 3.663.742 zł z tego: 
a) wydatki bieżące kwota - 3.433.742 zł w tym: 
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- wynagrodzenia i pochodne od wynagro-
dzeń kwota  - 2.164.008 zł 

- dotacje kwota  - 40.000 zł 
- wydatki na obsługę długu jednostki kwota 

   - 120.000 zł 
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzie-

lonych przez jednostkę kwota  - 0 zł 
b) wydatki majątkowe kwota  - 230.000 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 (wydatki w podziale na 
działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej). 
 

§ 3. Z uzyskanych dochodów zabezpiecza się 
środki finansowe w wysokości 325.000 zł na spłatę 
rat kapitałowych kredytu. Ustala się przychody 
budżetu w wysokości 300.000 zł i rozchody budże-
tu w wysokości 325.000 zł. Przychody i rozchody 
sklasyfikowane są wg paragrafów określających 
źródło przychodu lub rozchodu zestawione są w 
załączniku Nr 3. 
 

§ 4. Ustala się wydatki na finansowanie in-
westycji w roku budżetowym zgodnie z załączni-
kiem Nr 4. 

 
§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do spłat 

zobowiązań w kwocie 325.000 zł w celu realizacji 
planowanych kwot rozchodów budżetu i do zacią-
gania długu w kwocie 300.000 zł w celu realizacji 
planowanych kwot przychodów budżetu zgodnie z 
załącznikiem Nr 3. 
 

§ 6. Ustala się plan przychodów GFOŚ i GW 
w kwocie 1.450 zł i wydatków 4.829 zł, zgodnie z 
załącznikiem Nr 5. 

 
§ 7. Ustala się wysokość dotacji dla innych 

podmiotów zgodnie z załącznikiem Nr 6. 
 

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z 
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 
innych zadań zleconych jednostce samorządu tery-
torialnego ustawami 
- dochody w kwocie 335.351 zł; 
- wydatki w kwocie 335.351 zł  
(zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2). 
 

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 1.000 zł i 
wydatki w kwocie 1.000 zł na zadania realizowane 
na podstawie umów lub porozumień z organami 
administracji rządowej (załącznik Nr 1 i 2). 

§ 10. Ustala się 
- rezerwę ogólną w kwocie 15.000 zł 
- rezerwy celowe w łącznej kwocie - zł 

1. w dziale w kwocie - zł 
2. w dziale w kwocie - zł. 

 
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zacią-

gania pożyczek, kredytów oraz emisji papierów 
wartościowych na pokrycie występującego w cią-
gu roku budżetowego deficytu budżetu. 
 

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do doko-
nywania przeniesień planowanych wydatków w 
ramach działów klasyfikacji budżetowej. 
 

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do przeka-
zania uprawnień do dokonywania przeniesień pla-
nowanych wydatków między paragrafami wydat-
ków z wyjątkiem zwiększenia wynagrodzeń i wy-
datków majątkowych kierownikom jednostek or-
ganizacyjnych gminy. 
 

§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 
kwotę 25.000 zł i wydatki na realizację zadań okre-
ślonych w programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w kwocie 40.072 zł. 

 
§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do loko-

wania wolnych środków budżetowych na rachun-
kach w innych bankach niż bank prowadzący ob-
sługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 
 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy. 
 

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2003r. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: A. Wiekiera 
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Załączniki do uchwały Nr IV/27/03  
Rady Gminy w Moskorzewie  
z dnia 28 lutego 2003r. 

 
Załącznik Nr 1 

 
Dochody budżetu 

 
W tym: 

Lp. Dział klasyfikacji 

Źródło 
dochodów 
(paragrafy 

klasyfikacji) 

Wykonanie  
w roku 2002 Plan na 2003 

Dochody 
związane 

 z realizacją zadań 
adm. rządowej 
 i innych zadań 

 zleconych 
ustawami 

Dochody związane  
z realizacją zadań  

z zakresu adm.  
rządowej  

wykonywanych na 
podstawie  

porozumień 
z organami 

administracji 
rządowej 

Dochody 
związane  

z realizacją zadań  
wynikających  
z porozumień 
między j.s.t. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 010 Rolnictwo i łowiectwo 270      
 01010 Infrastruktura wodociągowa i 

sanitacyjna wsi 
  75.000    

 Razem dział 010  - 75.000    
2 020 Leśnictwo       
 02001 Gospodarka leśna 083 681 1.000    
 Razem dział 020  681 1.000    

3 600 Transport i łączność       
 60016 Drogi publiczne gminne 270 47.392 20.000    
  633 18.153 -    
 60078 Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych 
203 98.647 -    

 Razem dział 600  164.192 20.000    
4 700 Gospodarka mieszkaniowa       
 075 14.063 16.800    
 

70005 Gospodarka gruntami i nieru-
chomościami 084 71.062 120.000    

  091 32 50    
 Razem dział 700  85.157 136.850    

5 710 Działalność usługowa       
 71095 Pozostała działalność 202 1.000 1.000 - 1.000 - 
 Razem dział 710  1.000 1.000 - 1.000 - 

6 750 Administracja publiczna       
 75011 Urzędy Wojewódzkie 201 19.300 20.210 20.210 - - 
 75056 Spis powszechny i inne 201 14.000 - - - - 
 Razem dział 750  33.300 20.210 20.210 - - 

7 751 Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 

      

 75101 Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i ochro-
ny prawa oraz sądownictwa 

201 460 464 464 - - 

 75109 Wybory do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw 
oraz referenda gminne, powiatowe i 
wojewódzkie 

201 18.685 - - - - 

 Razem dział 751  19.145 464 464 - - 
8 756 Dochody od osób prawnych, od 

osób fizycznych i od innych jedno-
stek nie posiadających osobowości 
prawnej 

      

035 5.800 11.000    75601 Wpływy z podatku dochodowe-
go od osób fizycznych 091 1.126 1.500    

031 200.934 210.771    
032 22.362 22.700    
033 26.216 22.515    

 

75615 Wpływy z podatku rolnego, 
leśnego, podatku od czynności cywil-
noprawnych oraz podatków i opłat 
lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

091 1.182 1.500    

031 99.288 66.130    
032 178.772 204.314    
033 4.166 9.258    
034 6.497 11.551    
036 8.524 8.500    
049 34.848 15.000    
050 17.795 25.000    

 75616 Wpływy z podatku rolnego, 
leśnego, podatku od spadków i 
darowizn, podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz podatków i 
opłat lokalnych od osób fizycznych 

091 3.625 4.500    
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1 2 3 4 5 6 7 8 
041 12.321 15.000     75618 Wpływy z innych opłat stano-

wiących dochody j.s.t. na podstawie 
ustaw 

048 - 25.000    

75619 Wpływy z różnych rozliczeń 048 27.885 -    
001 152.992 181.508    

 
75621 Udziały gmin w podatkach 
stanowiących dochód budżetu pań-
stwa 

002 2.159 3.000    

 Razem dział 756  802.192 838.747    
9 758 Różne rozliczenia       
 75801 Część oświatowa subwencji 

ogólnej dla j.s.t. 
292 1.326.310 1.393.439    

 75802 Część podstawowa subwencji 
ogólnej dla gmin 

292 726.166 733.682    

 75805 Część rekompensująca sub-
wencji ogólnej dla gmin 

292 99.022 92.317    

 Razem dział 758  2.151.498 2.219.438    
10 801 Oświata i wychowanie       

 80101 Szkoły podstawowe 201 1.045 -    
  203 14.600     
 80104 Przedszkola przy szkołach 

podstawowych 
083 10.253 -    

 80110 Gimnazja 083 4.645     
  203 6.988 5.000    
 801 13 Dowożenie uczniów do szkół 083 - 5.000    
 80195 Pozostała działalność 203 13.576 7.584    
 Razem dział 801  51.107 17.584    

11 853 Opieka społeczna       
 85313 Składki na ubezpieczenie zdro-

wotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy spo-
łecznej 

201 8.339 8.790 8.790   

 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia społeczne 

201 157.732 120.740 120.740   

 85315 Dodatki mieszkaniowe 203 2.343 1.027 -   
 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne 

i wychowawcze 
201 30.083 34.630 34.630   

 85319 Ośrodki pomocy społecznej 201 72.166 72.964 72.964   
 85328 Usługi opiekuńcze i specjali-

styczne usługi opiekuńcze 
201 18.000 21.600 21.600   

 85395 Pozostała działalność 201 1.260 - -   
  203 5.313 - -   
 Razem dział 853  295.236 261.751 258.724   

12 854 Edukacyjna opieka wychowawcza        
 85401 Świetlice szkolne 083 28.054 30.000    
 85404 Przedszkola 083 12.930 11.000    
 85495 Pozostała działalność 203 1.293 745    
 Razem dział 854  42.277 41.745    

13 900 Gospodarka komunalna i ochro-
na środowiska 

      

 90015 Oświetlenie placów, ulic i dróg 201 37.785 39.953 39.953   
  6310 - 15.000 15.000   
 90095 Pozostała działalność 270 5.000 - -   
 Razem dział 900  42.785 54.953 54.953   
 Ogółem budżet: 3.685.870 3.688.742 334.351 1.000  

 
Załącznik Nr 2 

 
Wydatki budżetu 

 
 

Symbol Wydatki bieżące 
W tym: Lp. Nazwa działu, rozdział 

Dział Rozdz. 
Ogółem 

2003r 
(6+11) 

Razem Wynagr. i 
pochodne 

Dotacje Obsługa 
długu 

Z tyt. por. i 
gwarancji 

Majątkowe Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Wydatki na zadania własne          I 
1. Rolnictwo i łowiectwo 

- izby rolnicze  
 
- infrastruktura wodoc. 

010  
01030 

 
01010 

 
7.000  

 
5.000 

 
7.000  

 
5.000 

     
 
 
Wpłata na rzecz izb 
rolniczych  
Zapłata skł. czlon-
kowsk. Zw. Ekolo-
gia i Euroubojnia 

 Razem dział 010   12.000 12.000       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2. Transport i łączność  600         

- drogi publiczne gmin-
ne 

 60016 240.000 60.000     180.000 
 

 
 
- usuwanie klęsk ży-

wiołowych 

  
 

60078 

 
 
- 

 
 
- 

     
 

- 

 
zakup kamienia, 
usługi na dro-
gach, zaplata zo-
bowiązań z 2002r. 

 Razem dział 600   240.000 60.000     180.000  
3. Gospodarka mieszka-

niowa 
700 

   
      

- pozostała działal-
ność 

 70095 4.000 4.000      

 
 
Mienie komun, 
r-ki za ogłoszenia 

 Razem dział 700   4.000 4.000       
4. Działalność usługowa -  710         

- plany zagosp. prze-
strz. 

 71004 80.000 80.000      
 
Plan zagospoda-
rowania prze-
strzennego 

 

- pozostała działal-
ność 

 71095 - -       

 Razem dział 710   80.000 80.000       
 5. Administracja publiczna 750         

 - urzędy wojewódz-
kie 

 75011 - -      

 - rady gmin  75022 23.000 23.000      
  

- urzędy gmin 
  

75023 
 

702.692 
 

702.692 
 

532.753 
    

  
 
 
 
 
- spis powszechny i 

inne 

 75056 - - -     

  
 
 
- pozostała działal-

ność 

  
 
 

75095 

 
 
 

24.000 

 
 
 

24.000 

 
 
 

24.000 

    

 
 
 
Diety dla radnych, 
ryczałt Przew. RG 
Wynagrodzenia, 
ZUS, 13-tka, za-
kup opału, dru-
ków, materiałów, 
usługi telefoniczne 
i pocztowe 
Prowizja za inkaso 
zob. pieniężnego 

 Razem dział 750   749.692 749.692 556.753      
 6. Bezpieczeństwo publicz-

ne i ochrona przeciw-
pożarowa 

754          

 - ochotnicze straże 
pożarne 

 75412 53.000 53.000  5.000    Utrzymanie jed-
nostek OSP, po-
datek od nieru-
chomości 

 Razem dział 754   53.000 53.000  5.000     
 7. Obsługa długu publicz-

nego 
757          

 - obsługa papierów 
wartościowych, kre-
dytów, pożyczek j.s.t. 

 75702 120.000 120.000   120.000   Zaplata odsetek 
od kredytu 

 Razem dział 757   120.000 120.000   120.000    
 9. Różne rozliczenia 758          
 - rezerwy ogólne i 

celowe  
 75818 15.000 15.000      Rezerwa celowa 

 Razem dział 758   15.000 15.000       
 10. Oświata i wychowanie 801          
 - szkoły podstawowe  80101 965.520 935.520 747.205    30.000 Wynagrodzenia, 

ZUS, 13-ka, f. so-
cjalny, dokum. sali 
gimnast.. zakup 
opału, opł. pocztowe 

 - przedszkola przy 
szkołach podsta-
wow. 

 80104 69.228 69.228 60.409    - Wynagrodzenia, 
ZUS, 13-ka, f. so-
cjalny 

 - gimnazja  80110 501.405 501.405 394.811    - 
           

Wynagrodzenia, 
ZUS, 13-ka, f. so-
cjalny, zakup opału 

 - dowożenie uczniów 
do szkół 

 80113 69.471 69.471 35.183    - Wynagrodzenia, 
ZUS, 13-ka, zakup 
paliwa, ubezpie-
czenie autobusu 

 - zespoły ekon.-adm. 
szkół 

 80114 68.000 68.000 62.564    - Wynagrodzenia, 
ZUS, 13-ka, f. so-
cjalny, zakup dru-
ków, materiałów 

 
 



Dziennik Urzędowy  
Województwa Świętokrzyskiego Nr 67  2982  Poz. 723 i 724 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 - pozostała działalność  80195 7.584 7.584 -    - f. socjalny, n-li, 

emerytów i ren-
cistów 

 Razem dział 801   1.681.208 1.651.208 1.300.172    30.000  
10. Ochrona zdrowia  

- przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

851 
85154 40.072 40.072 7.000 

     
Realizacja GPP i 
RPA 

 Razem dział 851   40.072 40.072 7.000      
853         11. Opieka społeczna  

- zasiłki i pomoc w na-
turze 

 85314 6.500 6.500 -     

 
Wypłata zasiłków 
dla podopiecz. 

- dodatki mieszkanio-
we 

 85315 7.027 7.027 -     Wypłata dodatków 
mieszkaniowych  

- ośrodki pomocy społ.  85319 11.000 11.000 11.000  
 

   Wynagrodzenia, 
ZUS, 13-ka 

- usługi opiekuńcze  85328 3.800 3.800 3.800 
 

    Wynagrodzenia, 
ZUS, 13 -tka  

 

- pozostała działalność  85395 9.000 9.000 -     Dożywianie dzieci 
w szkołach 

 Razem dział 853   37.327 37.327 14.800      
12. Edukacyjna opieka wy-

chowawcza  
854          

 
- świetlice szkolne  85401 

 
100.745  100.745 64.172     Wynagrodzenia, 

ZUS, zakup środ-
ków żywn., f. so-
cjalny  

- przedszkola  85404 128.102 128.102 106.338 
 
 
 

    Wynagrodzenia, 
ZUS, zakup środ-
ków żywn., fun-
dusz socjalny 

 

- pozostała działalność  85495  745 745 -     f. socjalny, n-li, 
emerytów i renci-
stów 

 Razem dział 854   229.592 229.592 170.509      
 13. Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 
- oświetlenie ulic, pla-

ców i dróg 

900  
 

90015 

 
 

30.000 

 
 

25.000 

     
 

5.000 

 
 
Zakup energii elek-
trycznej opracowa-
nie dokumentacji - 
budowa nowych 
pkt. św. 

 Razem dział 900   30.000 25.000     5.000  
14. Kultura i ochrona dzie-

dzictwa narodowego 
921           

- domy i ośrodki kultu-
ry, świetlice, kluby 

 

 92109 35.000 35.000 - 35.000    Dotacja dla Gmin-
nego Ośrodka Kul-
tury 

 Razem dział 921   35.000 35.000 - 35.000     
 15. Kultura fizyczna i sport 926          
      -    pozostała działalność  92695 1.500 1.500      Organizacja zawo-

dów sportowych 
 Razem dział 926   1.500 1.500       
 Razem wydatki zadania własne  3.328.391 3.113.391 2.049.234 40.000 120.000 - 215.000  

II. Wydatki na zadania z za-
kresu administracji rządo-
wej i innych zadań zleco-
nych ustawami 

          

 1.  Działalność usługowa  710          
 - pozostała działal-

ność 
 71095 1.000 1.000      Utrzymanie gro-

bów i cmentarzy 
wojennych 

 Razem dział 710   1.000 1.000       
 2. Administracja publiczna 750          
 - urzędy wojewódz-

kie 
 75011 20.210 20.210 20.210     Wynagrodzenia i 

składka ZUS 
 - spis powszechny i 

inne 
 75056 - - -      

 Razem dział 750   20.210 20.210 20.210      
 3. Urzędy naczelnych orga-

nizacji władzy, kontroli i 
ochrony prawa oraz są-
downictwa 

751          

 - urzędy naczelnych 
organizacji władzy, 
kontroli i ochrony 
prawa oraz sądow-
nictwa 

 75101 464 464      Prowadzenie re-
jestru stałego wy-
borców 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 - wybory do rad gmin, 

rad powiatów i sej-
mików województw 
oraz referenda 

 75109 - -       

 Razem dział 751   464 464       
 4. Opieka społeczna  853          
 - składki na ubezp. 

zdr. 
 85313 8.790 8.790 -     Zapłata składki na 

ubezp. zdrowotne 
 - zasiłki i pomoc w 

naturze 
 85314 120.740 120.740 -     Wypłata zasiłków 

i rent socjalnych 
 - zasiłki rodzinne i 

pielęgnacyjne 
 85316 34.630 34.630 -     Wypłata zas. ro-

dzinnych i pielę-
gnacyjn. 

 - ośrodki pomocy 
społecznej 

 85319 72.964 72.964 72.964     Wynagrodzenia, 
składka ZUS, fun. 
socj. 

 - usługi opiekuńcze  85328 21.600 21.600 21.600     Wynagrodzenia, 
składka ZUS, fun. 
socj. 

 - pozostała działalność  85395 - - -      
 Razem dział 853   258.724 258.724 94.564      
 5. Gospodarka komunal-

na i ochrona środowi-
ska 

 
900 

         

 - oświetlenie ulic 
 

 90015 54.953 39.953     15.000 Zakup energii elek-
trycznej, bud. no-
wych pkt. świetl-
nych 

 Razem 900   54.953 39.953     15.000  
 Razem wydatki i zadania zlecone  335.351 320.351 114.774    15.000  

III. Wydatki na zadania przeję-
te przez j.s.t. 

          

IV. Wydatki na realizację zadań 
wspólnych z innymi j.s.t. 

          

Wydatki budżetu ogółem: 3.663.742 3.433.742 2.164.008 40.000 120.000 - 230.000  
 

Załącznik Nr 3  
 

Przychody i rozchody budżetu 
 

Lp.                                                Przychody Kwota 
1. Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)  
2. Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (§ 911, § 931)  
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) 300.000 
4. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu (§ 951)  
5. Przychody z prywatyzacji majątku j.s.t. (pośredniej § 941, bezpośredniej - § 942)  
6. 
 

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t wynikająca z 
rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955) 

 

Razem przychody 300.000 
Rozchody  

1. Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992) 325.000 
2. Wykup papierów wartościowych (§ 971, § 982)  
3. Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty (991)  
4. Lokaty (§ 994)  

Razem rozchody 325.000 
 

Załącznik Nr 4 
 

Wydatki na inwestycje roczne 
 

Wysokość wydatków w roku budżetowym  
w tym: 

Lp. 
Zadanie  

inwestycyjne 

Jednostka  
organizacyjna 

realizująca  
program 

lub koordynująca 
jego wykonanie 

Dział Rozdział 
Łączne nakłady 

finansowe Dochody 
własne Dotacje 

Kredyty 
i pożyczki 

Środki  
z innych 
źródeł 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Budowa - moderni-

zacja dróg gminnych 
(uregulowanie zob. z 
2002r.) 

urząd gminy 600 60016 180.000   180.000 - 

Razem dział   180.000 - - 180.000 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 Opracowanie doku-

mentacji na budowę 
sali gimnastycznej 

urząd gminy 801 80101 30.000 30.000 - - - 

Razem dział   30.000 30.000 - - - 
3 Budowa nowych 

punktów świetlnych 
Urząd gminy 900 90015 20.000 5.000 15.000 - - 

Razem dział   20.000 5.000 15.000 - - 
Ogółem   230.000 215.000 15.000 - - 

 
Załącznik Nr 5  

 
Plan przychodów i rozchodów funduszy celowych 

 

Lp. Dział 
Rozdział 

Nazwa środka Stan na 
początek roku 

Kwota 
przychodów 

Kwota 
wydatków 

Stan na 
koniec roku 

1 2 3 4 5 6 7 
1 900/ 

90011 
Gminny Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 

3.379 1.450 4.829 0 

 
Załącznik Nr 6 

 
Wykaz dotacji dla innych podmiotów w 2003 roku 

 

Lp. Dział 
Rozdział 

Podmiot otrzymujący Kwota dotacji Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) 

1 2 3 4 5 
1 754/ 

75412 
Zarząd Gminy ZOSP RP 5.000 Organizowanie zawodów strażackich 

2 921/ 
92109 

Domy kultury 35.000 Dofinansowanie organizowania przeglądów zespołów 
artystycznych, wydatki rzeczowe, wynagrodzenia 
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UCHWAŁA Nr IV/28/03 
RADY GMINY MOSKORZEW 

 
dnia 28 lutego 2003r. 

 
w sprawie Statutu Gminy Moskorzew. 

 
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia  

2 kwietnia 1997r. - Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 usta-

wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
Rada Gminy uchwala 

 
Statut Gminy Moskorzew 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 
§ 1. Uchwała określa: 

1) ustrój Gminy Moskorzew, 
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znosze-

nia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia-
łu przewodniczących tych jednostek w pracach 
rady gminy, 

3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady 
Gminy w Moskorzewie, komisji Rady Gminy, 

4) tryb pracy Wójta Gminy Moskorzew, 

5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy 
Moskorzew, 

6) zasady: dostępu obywateli do dokumentów 
Rady, jej komisji i Wójta oraz korzystania z 
nich. 

 
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć gminę Mo-
skorzew, 
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2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy 

Moskorzew, 
3) komisji - należy przez to rozumieć komisje Ra-

dy Gminy Moskorzew, 
4) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć 

Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Moskorze-
wie, 

5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy 
Moskorzew 

6) Statucie - należy przez to rozumieć Statut 
Gminy Moskorzew. 

 
Rozdział II 

Gmina 
 

§ 3. Gmina Moskorzew jest podstawową 
jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, 
powołaną dla organizacji życia publicznego na 
swoim terytorium. 
 

2. Wszystkie osoby, które na stałe zamiesz-
kują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samo-
rządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę 
samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele 
lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez 
swe organy. 
 

§ 4.1. Gmina położona jest w Powiecie włosz-
czowskim, w Województwie świętokrzyskim i obej-
muje obszar 71 km2. 
 

2. Granice terytorialne Gminy określa mapa 
w skali 1:100 000, stanowiąca załącznik Nr 1 do 
Statutu. 

3. W Gminie mogą być tworzone jednostki 
pomocnicze: sołectwa, dzielnice i osiedla oraz - 
stosownie do potrzeb lub tradycji - inne jednostki 
pomocnicze. 

 
4. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocni-

czych Gminy. 
 
§ 5.1. W celu wykonywania swych zadań 

Gmina tworzy jednostki organizacyjne. 
 
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek 

organizacyjnych. 
 

§ 6. Siedzibą organów Gminy jest miejsco-
wość Moskorzew. 

 
Rozdział III 

Jednostki pomocnicze Gminy 
 

§ 7.1. O utworzeniu, połączeniu i podziale 
jednostki pomocniczej Gminy a także zmianie jej 
granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z 
uwzględnieniem następujących zasad:  
1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału 

lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być 
mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obej-
muje lub ma obejmować, albo organy Gminy, 

2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie 
jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzo-
ne konsultacjami, których tryb określa Rada 
odrębną uchwałą, 

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporzą-
dza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utwo-
rzenia tej jednostki, 

4) przebieg granic jednostek pomocniczych po-
winien - w miarę możliwości - uwzględniać na-
turalne uwarunkowania przestrzenne, komuni-
kacyjne i więzi społeczne. 

 

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych 
stosuje się odpowiednio ust. 1. 

 
§ 8. Uchwały, o jakich mowa w § 7 ust. 1 

powinny określać w szczególności: 
1) obszar, 
2) granice, 
3) siedzibę władz, 
4) nazwę jednostki pomocniczej- 
 

§ 9.1. Przewodniczący organu wykonawcze-
go jednostki pomocniczej ma obowiązek uczestni-
czyć w sesjach Rady. 

 
2. Przewodniczący Rady obowiązany jest 

umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady przewod-
niczącemu organu wykonawczego jednostki po-
mocniczej. 

 
3. Przewodniczący może zabierać głos na se-

sjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowa-
niu. 
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Rozdział IV 
Organizacja wewnętrzna Rady 

 
§ 10.1. Rada jest organem stanowiącym i 

kontrolnym w Gminie. 
 
2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. 

 
§ 11.1. Rada działa na sesjach, poprzez swo-

je komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim 
wykonuje on uchwały Rady. 
 

2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontro-
lą Rady, której składają sprawozdania ze swojej 
działalności. 
 

§ 12. Do wewnętrznych organów Rady należą: 
1) Przewodniczący, 
2) Wiceprzewodniczący, 
3) Komisja Rewizyjna, 
4) komisje stałe, wymienione w Statucie, 
5) doraźne komisje do określonych zadań. 
 

§ 13.1. Rada powołuje następujące stałe ko-
misje: 
1) Rewizyjną, 
2) Budżetu i Finansów, 
3) Rolnictwa, Spraw Socjalnych i Ochrony Śro-

dowiska, 
4) Kultury, Oświaty i Porządku Publicznego. 

 
2. Radny może być członkiem najwyżej 2 

komisji stałych. 
 
3. W czasie trwania kadencji Rada może po-

wołać doraźne komisje do wykonywania określo-
nych zadań, określając ich skład i zakres działania. 
 

§ 14.1. Przewodniczący Rady organizuje pra-
cę Rady i prowadzi jej obrady. 

 
2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprze-

wodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na 
pierwszej sesji. 

 
3. Czynności związane ze zwołaniem pierw-

szej sesji obejmują: 
1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej 

sesji nowo wybranej rady, 
2) przygotowanie projektu porządku obrad, 
3) dokonanie otwarcia sesji, 
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarsze-

mu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji. 
 

4. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w 
ust. 3 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie 
Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy. 
 

§ 15. Przewodniczący Rady, a w przypadku 
jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szcze-
gólności: 
1) zwołuje sesje Rady, 
2) przewodniczy obradom, 
3) sprawuje policję sesyjną, 
4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady, 
5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad pro-

jektami uchwał, 
6) podpisuje uchwały Rady, 
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbęd-

nych do wykonywania przez radnych ich man-
datu. 

 
§ 16. W przypadku odwołania z funkcji bądź 

wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wi-
ceprzewodniczącego Rady przed upływem kaden-
cji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru 
na wakujące stanowisko. 
 

§ 17.1. Przewodniczący, oprócz uprawnień 
przewidzianych w § 15 Statutu, jest upoważniony 
do reprezentowania Rady na zewnątrz. 

 
2. Rada, na wniosek Przewodniczącego, może 

upoważnić w drodze uchwały inną, niż Przewodni-
czący, osobę do reprezentowania jej na zewnątrz. 

 
3. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Prze-

wodniczący może działać przez pełnomocnika. 
 
4. Pełnomocnikiem Przewodniczącego może 

być wyłącznie radny. 
 

§ 18. Do obowiązków Wiceprzewodniczące-
go należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez 
ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie 
wakatu na stanowisku Przewodniczącego. 
 

§ 19. Pod nieobecność Przewodniczącego jego 
zadania wykonuje Wiceprzewodniczący. 
 

§ 20. W razie jednoczesnego wakatu na sta-
nowiskach Przewodniczącego oraz Wiceprzewod-
niczącego Rady, do Wiceprzewodniczącego § 18 
stosuje się odpowiednio. 
 

§ 21.1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodni-
czący Rady koordynują z ramienia Rady prace ko-
misji Rady. 

 
2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa 

w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady. 
 
§ 22. Obsługę Rady i jej organów zapewnia 

pracownik Urzędu Gminy, zatrudniony na stano-
wisku ds. obsługi Rady. 
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Rozdział V 
Tryb pracy Rady 

 
1. Sesje Rady 

 
§ 23.1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga 

w drodze uchwał sprawy należące do jej kompe-
tencji, określone w ustawie o samorządzie gmin-
nym oraz w innych ustawach, a także w przepisach 
prawnych wydawanych na podstawie ustaw. 

 
2. Oprócz uchwał Rada może podejmować 

1) postanowienia proceduralne, 
2) deklaracje - zawierające samozobowiązanie się 

do określonego postępowania, 
3) oświadczenia - zawierające stanowisko w 

określonej sprawie, 
4) apele - zawierające formalnie niewiążące we-

zwania adresatów zewnętrznych do określone-
go postępowania, podjęcia inicjatywy czy za-
dania, 

5) opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz 
oceny. 

3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, 
apeli i opinii ma zastosowania przewidziany w 
Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodaw-
czej i podejmowania uchwał. 
 

§ 24.1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czę-
stotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, 
nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

 
2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidzia-

ne w planie pracy Rady. 
 
3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie 

przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym 
trybie. 

 
4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w 

przypadkach przewidzianych w ustawie. 
 

2. Przygotowanie sesji 
 

§ 25.1. Sesje przygotowuje Przewodniczący. 
 
2. Przygotowanie sesji obejmuje: 

1) ustalenie porządku obrad, 
2) ustalenie czasu i miejsca obrad, 
3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, 

w tym projektów uchwał, dotyczących po-
szczególnych punktów porządku obrad. 

 
3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z 

jego upoważnienia - Wiceprzewodniczący. 
 
4. O terminie, miejscu i proponowanym po-

rządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych 
najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za po-
mocą listów poleconych lub w inny skuteczny 
sposób. 

 
5. Powiadomienie wraz z materiałami doty-

czącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i 
sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się 
radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją. 

 
6. W razie niedotrzymania terminów, o ja-

kich mowa w ust. 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę 

o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej 
odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być 
zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, 
przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem 
o zmianę porządku obrad. 

 
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i 

przedmiocie obrad Rady powinno być podane do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty. 

 
8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpo-

czynają bieg od dnia następnego po doręczeniu 
powiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji. 

 
§ 26.1. Przed każdą sesją Przewodniczący 

Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę 
osób zaproszonych na sesję. 

 
2. W sesjach Rady uczestniczą - z głosem do-

radczym - Wójt oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy 
 
3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać 

zobowiązani kierownicy gminnych jednostek or-
ganizacyjnych podlegających kontroli Rady. 
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3. Przebieg sesji 
 

§ 27. Wójt obowiązany jest udzielić Radzie 
wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w 
przygotowaniu i odbyciu sesji. 
 

§ 28. Publiczność obserwująca przebieg sesji 
zajmuje wyznaczone dla niej miejsca. 
 

§ 29. Wyłączenie jawności sesji jest dopusz-
czalne jedynie w przypadkach przewidzianych w 
przepisach powszechnie obowiązującego prawa 
 

§ 30.1. Sesja odbywa się na jednym posie-
dzeniu. 

 
2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź 

radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i 
kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym ter-
minie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. 

 
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzia-

nym w ust. 1 Rada może postanowić w szczegól-
ności ze względu na niemożliwość wyczerpania 
porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, 
potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub 
inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiają-
ce Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie 
uchwał. 

 
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i na-

zwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opu-
ścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje 
się w protokóle. 
 

§ 31.1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w 
terminach ustalanych w planie pracy rady lub w 
terminach określonych przez Przewodniczącego 
Rady. 

 
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji 

nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 24 ust. 4. 
 

§ 32.1. Rada może rozpocząć obrady tylko w 
obecności co najmniej połowy swego ustawowe-
go składu. 

 
2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, 

gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywa-
nia posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy 
składu; jednakże Rada nie może wówczas podej-
mować uchwał. 
 

§ 33.1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka 
Przewodniczący Rady. 

 
2. W razie nieobecności Przewodniczącego 

czynności określone w ust. 1 wykonuje Wiceprze-

wodniczący Rady, upoważniony przez Przewodni-
czącego. 

 
3. Rada na wniosek Przewodniczącego Ra-

dy może powołać spośród radnych Sekretarza 
obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, 
rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie 
wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quo-
rum oraz wykonywanie innych czynności o po-
dobnym charakterze. 
 

§ 34.1. Otwarcie sesji następuje po wypo-
wiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: 
„Otwieram …... sesję Rady Gminy Moskorzew”. 

 
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady 

stwierdza na podstawie listy obecności prawo-
mocność obrad. 
 

§ 35. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady 
stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie 
zmiany porządku obrad. 

 
§ 36. Porządek obrad obejmuje w szczegól-

ności: 
1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, 
2) informacje Przewodniczącego Rady o działa-

niach podejmowanych w okresie międzysesyj-
nym, 

3) sprawozdanie z działalności Wójta w okresie 
międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania 
uchwał Rady, 

4) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie sta-
nowiska, 

5) interpelacje i zapytania radnych, 
6) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na po-

przednich sesjach, 
7) wolne wnioski i informacje. 
 

§ 37.1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 36 pkt 
3 składa Wójt lub wyznaczony przez niego zastępca. 

 
2. Sprawozdania komisji Rady składają 

przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyzna-
czeni przez komisje. 
 

§ 38.1. Interpelacje i zapytania są kierowane 
do Wójta. 

 
2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej 

wspólnoty o zasadniczym charakterze. 
 
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie 

przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej 
przedmiotem oraz wynikające zeń pytania. 
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4. Interpelacje składa się w formie pisemnej 
na ręce Przewodniczącego Rady; Przewodniczący 
niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi. 

 
5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana 

w formie pisemnej, w terminie 21 dni - na ręce 
Przewodniczącego Rady i radnego składającego 
interpelację. 

 
6. Odpowiedzi na interpelację udziela Wójt 

lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do 
tego przez Wójta. 

 
7. W razie uznania odpowiedzi za 

niezadowalającą, radny interpelujący może 
zwrócić się do Przewodniczącego Rady o 
nakazanie niezwłocznego uzupełnienia 
odpowiedzi.  

8. Przewodniczący Rady informuje radnych o 
złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie 
na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego 
punktu porządku obrad. 
 

§ 39.1. Zapytania składa się w sprawach ak-
tualnych problemów Gminy, także w celu uzyska-
nia informacji o konkretnym stanie faktycznym. 

 
2. Zapytania formułowane są pisemnie na 

ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie 
sesji Rady. 

 
3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapyta-

nie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi 
pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 38 ust. 5, 6  
i 7 stosuje się odpowiednio. 
 

§ 40.1. Przewodniczący Rady prowadzi obra-
dy według ustalonego porządku, otwierając i za-
mykając dyskusje nad każdym z punktów. 

 
2. Przewodniczący Rady udziela głosu według 

kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach 
może także udzielić głosu poza kolejnością. 

 
3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez 

zezwolenia Przewodniczącego Rady. 
 
4. Przewodniczący Rady może zabierać głos 

w każdym momencie obrad. 
 
5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu 

osobie nie będącej radnym. 
 

§ 41.1. Przewodniczący Rady czuwa nad 
sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad 
zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób 
uczestniczących w sesji. 

 

2. Przewodniczący Rady może czynić rad-
nym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwa-
nia ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy". 
 

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo 
zachowania radnego w sposób oczywisty zakłóca-
ją porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, 
Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do 
porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku 
może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie 
tego faktu w protokóle. 

 
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpo-

wiednio do osób spoza Rady zaproszonych na 
sesję i do publiczności. 

 
5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący 

Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom 
spośród publiczności, które swoim zachowaniem 
lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź 
naruszają powagę sesji. 
 

§ 42. Na wniosek radnego, Przewodniczący 
Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie 
radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone 
w toku obrad, informując o tym Radę. 
 

§ 43.1. Przewodniczący Rady udziela głosu 
poza kolejnością w sprawie wniosków natury for-
malnej, w szczególności dotyczących: 
- stwierdzenia quorum,  
- zmiany porządku obrad,  
- ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,  
- zamknięcia listy mówców lub kandydatów,  
- zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,  
- zarządzenia przerwy,  
- odesłania projektu ustawy do komisji,  
- przeliczenia głosów,  
- przestrzegania regulaminu obrad. 

 
2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady 

poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego 
głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wniosko-
wi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie. 
 

§ 44.1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w 
obecności zainteresowanego. Rada może jednak 
postanowić inaczej. 

 
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypad-

ków nieusprawiedliwionej nieobecności zaintere-
sowanego na sesji. 
 

§ 45.1. Po wyczerpaniu listy mówców, Prze-
wodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie po-
trzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia wła-
ściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do 
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zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli 
zaistnieje taka konieczność - przygotowania po-
prawek w rozpatrywanym dokumencie. 

 
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący 

Rady rozpoczyna procedurę głosowania. 
 
3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do 

momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczą-
cy Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu 
zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o 
sposobie lub porządku głosowania. 
 

§ 46.1. Po wyczerpaniu porządku obrad Prze-
wodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając for-
mułę „Zamykam … sesję Rady Gminy Moskorzew”. 

 
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia 

uważa się za czas trwania sesji. 
 
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, 

która objęła więcej niż jedno posiedzenie. 
 

§ 47.1. Rada jest związana uchwałą od chwili 
jej podjęcia. 

 
2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały 

może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały 
podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji. 

 
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w od-

niesieniu do oczywistych omyłek. 
 

§ 48. Do wszystkich osób pozostających w 
miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia 
mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe 
właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa. 

 
§ 49. Pracownik Urzędu Gminy, wyznaczony 

przez Wójta w uzgodnieniu z Przewodniczącym 
Rady, sporządza z każdej sesji protokół. 

 
2. Przebieg sesji może być nagrywany na ta-

śmę magnetofonową, którą przechowuje się do 
czasu podjęcia uchwały o jakiej mowa w § 36 pkt 1. 
 

§ 50.1. Protokół z sesji musi wiernie od-
zwierciedlać jej przebieg. 

 
2. Protokół z sesji powinien w szczególności 

zawierać: 
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzi-

nę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazy-
wać numery uchwał, imię i nazwisko przewod-
niczącego obrad i protokolanta, 

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, 
3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z 

ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności, 

4) odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej 
sesji, 

5) ustalony porządek obrad, 
6) przebieg obrad, a w szczególności treść wy-

stąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszo-
nych, jak również uchwalonych wniosków, a 
nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisem-
nych wystąpień, 

7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem 
liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymują-
cych” oraz głosów nieważnych, 

8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania 
odrębnego do treści uchwały, 

9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby spo-
rządzającej protokół. 

 
§ 51.1. W trakcie obrad lub nie później niż na 

najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub 
uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich 
uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po 
wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy 
magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji. 

 
2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zo-

stanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść 
sprzeciw do Rady. 

 
3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu 

protokółu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu 
sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2. 
 

§ 52.1. Do protokołu dołącza się listę obec-
ności radnych oraz odrębną listę zaproszonych 
gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, 
usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadcze-
nia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodni-
czącego Rady. 

 
2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza 

Wójtowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakoń-
czenia sesji. 

 
3. Wyciągi z protokółu z sesji oraz kopie 

uchwał Przewodniczący Rady doręcza tym jed-
nostkom organizacyjnym, które są zobowiązane 
do określonych działań, z dokumentów tych wyni-
kających. 
 

§ 53.1. Obsługę biurową sesji (wysyłanie 
zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) spra-
wuje pracownik Urzędu Gminy w uzgodnieniu z 
Przewodniczącym Rady. 

 
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 pod-

lega w sprawach merytorycznych Przewodniczą-
cemu Rady. 
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4. Uchwały 
 

§ 54.1. Uchwały, o jakich mowa w § 23  
ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia apele i 
opinie, o jakich mowa w § 23 ust. 2 są sporządzo-
ne w formie odrębnych dokumentów. 

 
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień 

proceduralnych. 
 

§ 55.1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada 
każdy z radnych oraz Wójt, chyba że przepisy pra-
wa stanowią inaczej. 

 
2. Projekt uchwały powinien określać w 

szczególności: 
1) tytuł uchwały, 
2) podstawę prawną, 
3) postanowienia merytoryczne, 
4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinanso-

wania realizacji uchwały, 
5) określenie organu odpowiedzialnego za wyko-

nanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej 
wykonaniu, 

6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia 
w życie uchwały. 

 
3. Projekt uchwały powinien zostać przedło-

żony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym nale-
ży wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz infor-
mację o skutkach finansowych jej realizacji. 

 
4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich 

zgodności z prawem przez radcę prawnego lub 
adwokata. 

§ 56. Uchwały Rady powinny być zredago-
wane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu 
wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projek-
tach uchwał należy unikać posługiwania się wyra-
żeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języ-
ków obcych i neologizmami. 

 
§ 57.1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają 

wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej 
uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z 
organami administracji rządowej lub innymi orga-
nami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkła-
dany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę. 

 
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowa-

nia, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłoże-
niu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony 
przez Wójta. 
 

§ 58.1. Uchwały Rady podpisuje Przewodni-
czący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 

 
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do 

Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady. 
 

§ 59.1. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał 
w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protoko-
łami sesji Rady. 

 
2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym 

jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie 
od ich treści. 

 
5. Procedura głosowania 

 
§ 60. W głosowaniu biorą udział wyłącznie 

radni. 
 

§ 61.1. Głosowanie jawne odbywa się przez 
podniesienie ręki. 

 
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowa-

dza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy 
„za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i 
porównując z listą radnych obecnych na sesji, 
względnie ze składem lub ustawowym składem 
rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania 
w protokole sesji. 

 
3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący 

obrad może wyznaczyć radnych.  
 
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza 

Przewodniczący obrad. 
 

§ 62.1. W głosowaniu tajnym radni głosują 
za pomocą ponumerowanych kart ostemplowa-
nych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada 
ustala sposób głosowania, a samo głosowanie 
przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja 
Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie prze-
wodniczącym. 
 

2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem 
do głosowania objaśnia sposób głosowania i 
przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z 
listy obecności. 

 
3. Kart do głosowania nie może być więcej 

niż radnych obecnych na sesji. 
 
4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący 

Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając 
wynik głosowania. 
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5. Karty z oddanymi głosami i protokół gło-
sowania stanowią załącznik do protokołu sesji. 
 

§ 63.1. Przewodniczący obrad przed podda-
niem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza 
Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, 
aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie 
budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy. 

 
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący 

obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej 
idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowa-
nia nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór 
co do tego, który z wniosków jest najdalej idący 
rozstrzyga Przewodniczący obrad. 

 
3. W przypadku głosowania w sprawie wy-

borów osób, Przewodniczący obrad przed za-
mknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z 
nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu 
odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie 
zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza 
wybory. 

 
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy 

nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na 
piśmie. 
 

§ 64.1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o 
podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgło-
szony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wnio-
sków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad 
wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o 
podjęcie uchwały. 

 
2. Głosowanie nad poprawkami do poszcze-

gólnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały 
następuje według ich kolejności, z tym, że w 
pierwszej kolejności Przewodniczący obrad podda-
je pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie 
lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach. 

 
3. W przypadku przyjęcia poprawki wyklu-

czającej inne poprawki do projektu uchwały, po-
prawek tych nie poddaje się pod głosowanie. 

 
4. W przypadku zgłoszenia do tego samego 

fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosu-
je się zasadę określoną w § 64 ust. 2. 

 

5. Przewodniczący obrad może zarządzić 
głosowanie łącznie nad grupą poprawek do pro-
jektu uchwały. 

 
6. Przewodniczący obrad zarządza głosowa-

nie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w 
całości ze zmianami wynikającymi z poprawek 
wniesionych do projektu uchwały. 

 
7. Przewodniczący obrad może odroczyć 

głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas po-
trzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych 
poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy po-
szczególnymi postanowieniami uchwały. 

 
§ 65.1. Głosowanie zwykłą większością gło-

sów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandyda-
tura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż 
„przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważ-
nych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących 
„za” czy „przeciw”. 

 
2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej 

z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandyda-
tura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów 
większą od liczby głosów oddanych na pozostałe. 
 

§ 66.1. Głosowanie bezwzględną większością 
głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandy-
datura, które uzyskały co najmniej jeden głos wię-
cej od sumy pozostałych ważnie oddanych gło-
sów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. 

 
2. Głosowanie bezwzględną większością usta-

wowego składu Rady oznacza, że przechodzi wnio-
sek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą 
ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandy-
datem, przewyższającą połowę ustawowego składu 
Rady, a zarazem tej połowie najbliższą. 

 
3. Bezwzględna większość głosów przy pa-

rzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy 
za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 
50 % + 1 ważnie oddanych głosów. 

 
4. Bezwzględna większość głosów przy nie-

parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, 
gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana 
liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych 
ważnie oddanych głosów. 

 
5. Komisje Rady 

 
§ 67.1. Przedmiot działania poszczególnych 

komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych 
określa Rada w odrębnych uchwałach. 

 

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji 
Rewizyjnej Rady. 

 
§ 68.1. Komisje stałe działają zgodnie z rocz-

nym planem pracy przedłożonym Radzie. 
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2. Rada może nakazać komisjom dokonanie 
w planie pracy stosownych zmian. 
 

§ 69.1. Komisje Rady mogą odbywać wspól-
ne posiedzenia. 

 
2. Komisje Rady mogą podejmować współ-

pracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, 
zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi pod-
miotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich 
działalności. 

 
3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i 

przekazują je Radzie. 
 
4. Na podstawie upoważnienia Rady, Prze-

wodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koor-
dynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posie-
dzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawoz-
dania. 

§ 70. Pracami komisji kieruje przewodniczą-
cy komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, 
wybrany przez członków danej komisji. 

 
§ 71.1. Komisje pracują na posiedzeniach. 
 
2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się 

odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji 
Rewizyjnej. 
 

§ 72.1. Przewodniczący komisji stałych co 
najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady 
sprawozdania z działalności komisji. 

 
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do 

doraźnych komisji zespołów powołanych przez Radę. 
 

§ 73. Opinie i wnioski komisji uchwalane są 
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, 
w obecności co najmniej połowy składu komisji. 

 
7. Radni 

 
§ 74.1. Radni potwierdzają swoją obecność 

na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na 
liście obecności. 

 
2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się 

sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedli-
wić swoją nieobecność, składając stosowne pi-
semne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego 
Rady lub przewodniczącego komisji. 
 

§ 75.1. Spotkania ze swoimi wyborcami rad-
ni powinni odbywać nie rzadziej niż 2 razy w roku. 

 
2. Nie rzadziej niż raz w kwartale radni winni 

przyjmować w swoich okręgach wyborczych - w 
terminie i miejscu podanym uprzednio do wiado-
mości wyborców - osoby, które chciałyby złożyć 
skargi i wnioski czy postulaty. 

 
3. Radni mogą, stosownie do potrzeb, 

przyjmować Obywateli Gminy w siedzibie Urzędu 
Gminy w sprawach dotyczących Gminy i jej 
mieszkańców. 
 

§ 76.1. W przypadku notorycznego uchylania 
się przez radnego od wykonywania jego obowiąz-

ków, Przewodniczący Rady może wnioskować o 
udzielenie radnemu upomnienia. 

 
2. Uchwałę w sprawie, o jakiej mowa w 

ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umożliwieniu 
radnemu złożenia wyjaśnień, chyba że nie okaże 
się to możliwe. 
 

§ 77.1. W przypadku wniosku pracodawcy 
zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim sto-
sunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną 
do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczno-
ści sprawy. 

 
2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i pro-

pozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady. 
 
3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie 

wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić rad-
nemu złożenie wyjaśnień. 
 

§ 78.1. Wójt wystawia radnym dokument 
podpisany przez Przewodniczącego Rady, w któ-
rym stwierdza się pełnienie funkcji radnego. 

 
2.Radni mogą zwracać się bezpośrednio do 

Rady we wszystkich sprawach związanych z peł-
nieniem przez nich funkcji radnego. 

 
8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego 

 
§ 79.1. Rada może odbywać wspólne sesje z 

radami innych jednostek samorządu terytorialne-
go, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzy-
gnięcia ich wspólnych spraw. 

2. Wspólne sesje organizują przewodniczący 
rad zainteresowanych jednostek samorządu tery-
torialnego. 
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3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują 
wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wice-
przewodniczący zainteresowanych jednostek sa-
morządu terytorialnego. 
 

§ 80.1. Koszty wspólnej sesji ponoszą rów-
nomiernie zainteresowane jednostki samorządu 

terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we 
wspólnej sesji postanowią inaczej. 

 
2. Przebieg wspólnych obrad może być 

uregulowany wspólnym regulaminem uchwalo-
nym przed przystąpieniem do obrad. 

 
Rozdział VI 

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej 
 

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej 
 

§ 81.1. Komisja Rewizyjna składa się z Prze-
wodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz 
pozostałych członków. 

 
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wy-

biera Rada. 
 
3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Re-

wizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 

§ 82. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej or-
ganizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej 
obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczą-
cego lub niemożności działania, jego zadania wy-
konuje jego Zastępca. 
 

§ 83.1. Członkowie Komisji Rewizyjnej pod-
legają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w 
sprawach, w których może powstać podejrzenie o 
ich stronniczość lub interesowność. 

 
2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewod-

niczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych 
członków decyduje pisemnie Przewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej. 

 
3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej decyduje Rada. 
 
4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej 

może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłącze-
niu do Rady - w terminie 7 dni od daty powzięcia 
wiadomości o treści tej decyzji. 

 
2. Zasady kontroli 

 
§ 84.1. Komisja Rewizyjna kontroluje działal-

ność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i 
jednostek pomocniczych Gminy pod względem: 
- legalności,  
- gospodarności,  
- rzetelności,  
- celowości 
oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycz-
nym. 

 
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności 

gospodarkę finansową kontrolowanych podmio-
tów, w tym wykonanie budżetu Gminy. 
 

§ 85. Komisja Rewizyjna wykonuje inne za-
dania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w 
formach wskazanym w uchwałach Rady. 
 

§ 86. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastę-
pujące rodzaje kontroli: 
1) kompleksowe - obejmujące całość działalności 

kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół 
działań tego podmiotu, 

2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnie-
nia lub zagadnienie z zakresu działalności 
kontrolowanego podmiotu, stanowiące 

trolowanego podmiotu, stanowiące niewielki 
fragment w jego działalności, 

3) sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, 
czy wyniki poprzedniej kontroli zostały 
uwzględnione w toku postępowania danego 
podmiotu. 

 
§ 87.1. Komisja Rewizyjna przeprowadza 

kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej 
planie pracy, zatwierdzonym przez Radę. 

 
2. Rada może podjąć decyzję w sprawie 

przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie obję-
tej planem, o jakim mowa w ust. 1. 
 

§ 88. Kontrola kompleksowa nie powinna 
trwać dłużej niż 7 dni roboczych, a kontrole pro-
blemowa i sprawdzająca - dłużej niż 3 dni robo-
czych. 
 

§ 89.1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie pod-
legają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w 
szczególności dotyczy projektów dokumentów 
mających stanowić podstawę określonych działań 
(kontrola wstępna). 
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2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej 
zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstą-
pienie od poszczególnych czynności kontrolnych. 

 
3. Rada może nakazać rozszerzenie lub za-

wężenie zakresu i przedmiotu kontroli. 
 
4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 

wykonywane są niezwłocznie. 
 
5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do 

przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku 
podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to za-
równo kontroli kompleksowych, jak i kontroli pro-
blemowych oraz sprawdzających. 
 

§ 90.1. Postępowanie kontrolne przeprowa-
dza się w sposób umożliwiający bezstronne i rze-
telne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia-
łalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego 
udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działal-
ności według kryteriów ustalonych w § 84 ust. 1. 

 
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie do-

wodów zebranych w toku postępowania kontrol-
nego. 

 
3. Jako dowód może być wykorzystane wszyst-

ko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody 
mogą być wykorzystane w szczególności: doku-
menty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie 
biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia 
kontrolowanych. 

 
3. Tryb kontroli 

 
§ 91.1. Kontroli kompleksowych dokonują w 

imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składa-
jące się co najmniej z dwóch członków Komisji. 

 
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wy-

znacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, 
który dokonuje podziału czynności pomiędzy kon-
trolujących. 

 
3. Kontrole problemowe i sprawdzające mo-

gą być przeprowadzane przez jednego członka 
Komisji Rewizyjnej. 

 
4. Kontrole (z zastrzeżeniem ust. 6) przepro-

wadzane są na podstawie pisemnego upoważnie-
nia wydanego przez Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, 
zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane 
do przeprowadzenia kontroli. 

 
5. Kontrolujący obowiązani są przed przystą-

pieniem do czynności kontrolnych okazać kierowni-
kowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o 
których mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste. 

 
6. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, każ-

dy z członków Komisji Rewizyjnej może przystąpić 
do kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały 
Komisji Rewizyjnej oraz upoważnienia, o którym 
mowa w ust. 5. Za przypadki nie cierpiące zwłoki 
uważa się w szczególności sytuacje, w których czło-
nek Komisji Rewizyjnej poweźmie uzasadnione 
podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy za-
chodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż 
niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli 
uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia 
ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych 
strat materialnych w mieniu komunalnym. 

7. W przypadku podjęcia działań kontrol-
nych, o których mowa w ust. 6, kontrolujący jest 
obowiązany zwrócić się - w najkrótszym możliwym 
terminie - do Przewodniczącego Komisji Rewizyj-
nej, o wyrażenie zgody na ich kontynuowanie. 

 
8. W przypadku niezwrócenia się o wyraże-

nie zgody, lub też odmowy wyrażenia zgody, o 
której mowa w ust. 7, kontrolujący niezwłocznie 
przerywa kontrolę, sporządzając notatkę z podję-
tych działań, która podlega włączeniu do akt Ko-
misji Rewizyjnej. 
 

§ 92.1. W razie powzięcia w toku kontroli 
uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestęp-
stwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym 
kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wska-
zując dowody uzasadniające zawiadomienie. 

 
2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, 

kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego 
Rady. 
 

§ 93.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu 
obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla 
prawidłowego przeprowadzenia kontroli. 

 
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obo-

wiązany jest w szczególności przedkładać na żąda-
nie kontrolujących dokumenty i materiały nie-
zbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożli-
wić kontrolującym wstęp do obiektów i pomiesz-
czeń kontrolowanego podmiotu. 

 
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który 

odmówi wykonania czynności, o których mowa w 
ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia 
na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia. 
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4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kon-
trolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić 
ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypad-
kach innych, niż określone w ust. 3 

§ 94. Czynności kontrolne wykonywane są w 
miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy 
kontrolowanego podmiotu. 

 
4. Protokoły kontroli 

 
§ 95.1. Kontrolujący sporządzają z przepro-

wadzonej kontroli - w terminie 3 dni od daty jej 
zakończenia - protokół pokontrolny, obejmujący: 
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu, 
2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolują-

cych), 
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kon-

trolnych, 
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i 

okresu objętego kontrolą, 
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego 

podmiotu, 
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w 

szczególności wnioski kontroli wskazujące na 
stwierdzenie nieprawidłowości w działalności 
kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie 
dowodów potwierdzających ustalenia zawarte 
w protokole, 

7) datę i miejsce podpisania protokołu 
8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kie-

rownika kontrolowanego podmiotu, lub notat-
kę o odmowie podpisania protokołu z poda-
niem przyczyn odmowy. 

 
2. Protokół pokontrolny może także zawie-

rać wnioski oraz propozycje co do sposobu usu-

nięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku 
kontroli. 
 

§ 96.1. W przypadku odmowy podpisania 
protokołu przez kierownika kontrolowanego pod-
miotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 
3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia 
jej przyczyn. 

 
2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 

składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Re-
wizyjnej. 
 

§ 97.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu 
może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwa-
gi dotyczące kontroli i jej wyników. 

 
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się 

w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierowni-
kowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokon-
trolnego do podpisania. 
 

§ 98. Protokół pokontrolny sporządza się w 
trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od 
daty podpisania protokołu - otrzymują: Przewodni-
czący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i 
kierownik kontrolowanego podmiotu. 

 
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej 

 
§ 99.1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie 

do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 30 
stycznia każdego roku. 

 
2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co 

najmniej: 
1) terminy odbywania posiedzeń, 
2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną pod-

dane kontroli kompleksowej. 
 
3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu 

pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wyko-
nywania kontroli kompleksowych może nastąpić 
po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części. 
 

§ 100.1. Komisja Rewizyjna składa Radzie - w 
terminie do dnia 30 stycznia każdego roku - roczne 
sprawozdanie ze swojej działalności w roku po-
przednim. 

 

2. Sprawozdanie powinno zawierać: 
1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas prze-

prowadzonych kontroli, 
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wy-

krytych w toku kontroli, 
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewi-

zyjną, 
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne 

podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, 
wynikającymi z tych kontroli, 

5) ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubie-
gły oraz wniosek w sprawie absolutorium. 

 
3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, 

Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej 
działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, 
określającej przedmiot i termin złożenia sprawoz-
dania. 
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6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
 

§ 101.1. Komisja Rewizyjna obraduje na po-
siedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczą-
cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz 
w miarę potrzeb. 

 

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołu-
je jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzo-
nym planem pracy Komisji, w formie pisemnej. 

 

3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mo-
gą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewod-
niczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny 
umotywowany wniosek: 
1) Przewodniczącego Rady lub też pisemny wnio-

sek: 
2) nie mniej niż 3 radnych, 
3) nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej. 
 

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może 
zaprosić na jej posiedzenia: 
1) radnych nie będących członkami Komisji Rewi-

zyjnej, 
2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Re-

wizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów. 
 

5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy 
sporządzać protokół, który winien być podpisany 
przez wszystkich członków komisji uczestniczących 
w posiedzeniu. 
 

§ 102. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają 
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym. 
 

§ 103. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej 
zapewnia Wójt. 
 

§ 104.1. Komisja Rewizyjna może korzystać z 
porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wie-
dze fachową w zakresie związanym z przedmiotem 
jej działania. 

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej 
wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej 
umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze 
środków komunalnych, Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu 
Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej 
osoby zarządzające mieniem komunalnym do za-
warcia stosownej umowy w imieniu Gminy. 
 

§ 105.1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie 
Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez 
wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w 
wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komi-
sjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej. 

 

2. Współdziałanie może polegać w szczegól-
ności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń 
dotyczących działalności kontrolnej oraz na prze-
prowadzeniu wspólnych kontroli. 

 

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może 
zwracać się do przewodniczących innych komisji 
Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolne-
go radnych mających kwalifikacje w zakresie tema-
tyki objętej kontrolą. 

 

4. Do członków innych komisji uczestniczą-
cych w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewi-
zyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejsze-
go rozdziału. 

 

5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację 
współdziałania poszczególnych komisji w celu wła-
ściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skutecz-
ności działania oraz unikania zbędnych kontroli. 
 

§ 106. Komisja Rewizyjna może występować 
do organów Gminy w sprawie wniosków o prze-
prowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne orga-
ny kontroli. 

 

Rozdział VII 
Zasady działania klubów radnych 

 

§ 107. Radni mogą tworzyć kluby radnych, 
według kryteriów przez siebie przyjętych. 
 

§ 108.1. Warunkiem utworzenia klubu jest 
zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej  
3 radnych. 

 

2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie 
zgłoszone Przewodniczącemu Rady. 

 

3. W zgłoszeniu podaje się: 
1) nazwę klubu, 
2) listę członków, 
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu. 

 

4. W razie zmiany składu klubu lub jego roz-
wiązania przewodniczący klubu jest obowiązany 
do niezwłocznego poinformowania o tym Prze-
wodniczącego Rady. 
 

§ 109.1. Kluby działają wyłącznie w ramach 
Rady. 

 

2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr 
klubów. 
 

§ 110.1. Kluby działają w okresie kadencji 
Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z 
rozwiązaniem klubów. 
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2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu roz-
wiązaniu na mocy uchwał ich członków, podej-
mowanych bezwzględną większością w obecności 
co najmniej połowy członków klubu. 

 

3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Ra-
dy, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 3. 

 
§ 111. Prace klubów organizują przewodni-

czący klubów, wybierani przez członków klubu. 
 

§ 112.1. Kluby mogą uchwalać własne regu-
laminy. 

 

2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne 
ze Statutem Gminy. 

3. Przewodniczący klubów są obowiązani do 
niezwłocznego przedkładania regulaminów klu-
bów Przewodniczącemu Rady. 

 

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian 
regulaminów. 
 

§ 113.1. Klubom przysługują uprawnienia 
wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organi-
zacji i trybu działania Rady. 

 

3. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko 
na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.  

 

§ 114. Na wniosek przewodniczących klubów 
Wójt obowiązany jest zapewnić klubom organiza-
cyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funk-
cjonowania. 

 

Rozdział IX 
Tryb pracy Wójta 

 

§ 115. Wójt wykonuje: 
1) uchwały Rady, 
2) jemu przypisane zadania i kompetencje, 
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - 

na mocy przepisów obowiązującego prawa - 
należy do niego, 

4) inne zadania określone ustawami i niniejszym 
Statutem. 

§ 116. Wójt uczestniczy w sesjach Rady. 
 

§ 117. Komisje Rady mogą żądać przybycia 
Wójta na ich posiedzenie. 

 

§ 118. Zastępca Wójta przejmuje wykonywa-
nie zadań i kompetencji określonych w § 115 - § 117 
w przypadku uzyskania upoważnienia od Wójta. 

 

Rozdział X 
Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta 

 

§ 119. Obywatelom udostępnia się doku-
menty określone w ustawach. 
 

§ 120. Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji 
oraz innych kolegialnych gremiów Gminy 
podlegają udostępnieniu po ich formalnym 
przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa oraz Statutem. 
 

§ 121.1. Dokumenty z zakresu działania Rady 
i Komisji udostępnia się w Biurze Rady, w dniach 
pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania 
interesantów. 

 

2. Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz 
Urzędu udostępniane są w Wydziale Organizacyj-
nym Urzędu, w dniach i godzinach przyjmowania 
interesantów. 

3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w  
ust. 1 i 2 są również dostępne w wewnętrznej sieci 
informatycznej Urzędu Gminy oraz powszechnie 
dostępnych zbiorach danych. 

 

§ 122. Realizacja uprawnień określonych w  
§ 118 i 119 może się odbywać wyłącznie w Urzę-
dzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy. 
 

§ 123. Uprawnienia określone w § 118 i 119 
nie znajdują zastosowania: 
1) w przypadku wyłączenia - na podstawie ustaw 

- jawności, 
2) gdy informacje publiczne stanowią prawem 

chronione tajemnice, 
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z za-

kresu administracji publicznej, o ile ustawa nie 
stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępo-
wania administracyjnego. 

 

Rozdział XI 
Postanowienia końcowe 

 

§ 124. Traci moc uchwała Nr 2/I/96 Rady 
Gminy Moskorzew z dnia 15 lutego 1996 roku w 
sprawie Statutu Gminy Moskorzew. 

§ 125. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: A  Wiekiera.
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UCHWAŁA Nr IV/30/03 
RADY GMINY W MOSKORZEWIE 

 
z dnia 28 lutego 2003r. 

 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

na 2003 rok. 
 

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia  
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi( tj. Dz. U. z 
2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2003 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy. 
 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: A. Wiekiera 
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr IV/30/03 
Rady Gminy w Moskorzewie 
z dnia 28 lutego 2003r. 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Realizacja zadań na 2003 rok 
 

 
Zadania szczegółowe wynikające z ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 
Jednostka 
realizująca 

Globalny 
koszt (w zł) 

1 2 3 4 5 
Prowadzenie profilaktycznej działalności infor-
macyjnej i edukacyjnej w szczególności dla 
dzieci i młodzieży poprzez: 

Realizacja programów profi-
laktycznych w szkołach w 
zależności od potrzeb: 

a) profilaktykę: programy informacyjne, psy-
choedukacyjne, promocja zdrowego stylu 
życia; 

 

- „Dziękuję nie” 
- „Ziarenko” 
- „Odlot” 
- „Śnieżna kula” 

cały rok 

Szkoły 
Podstawowe 
Moskorzew, 

Chlewice 
Gimnazjum 

5.000 

b) zagospodarowanie czasu wolnego, wskaza-
nie pozytywnych wzorców osobowych 

- organizowanie festynów, 
konkursów, 

- dofinansowanie zakupu 
sprzętu sportowego i RTV 

- wspieranie zajęć integra-
cyjnych 

- dofinansowanie zajęć sporto-
wo-rekreacyjnych 

cały rok 

Organizacje 
pozarządowe, 
szkoły podsta-
wowe, gimna-

zjum 

4.000 

1. 

c) rozbudowa bazy kadrowej osób pracujących 
w środowiskach zagrożonych problemem 
alkoholowym 

- szkolenia i zajęcia seminaryj-
no-warsztatowe dla różnych 
grup zawodowych dotyczące 
diagnozowania i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych 
(przedstawicieli policji, służby 
zdrowia, szkolnictwa, pra-
cownicy socjalni 

cały rok GKRPA 1.000 

2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycz-
nej oraz rehabilitacyjnej dla osób uzależnio-
nych od alkoholu 

- działalność punktu konsulta-
cyjnego dla osób z proble-
mem alkoholowym, ich ro-
dzin i ofiar przemocy w rodzi-
nie (doposażenie w sprzęt)  

- udzielanie konsultacji ro-
dzinom z problemami alko-
holowymi 

cały rok Wójt Gminy 
GKRPA 

8.000 
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1 2 3 4 5 
3. Udzielanie rodzinom, w których występują 

problemy alkoholowe, pomocy psychospołecz-
nej i prawnej a w szczególności ochrony przed 
przemocą w rodzinie 

  

- zwiększenie skuteczności 
interwencji wobec przemocy 
domowej i innych zaburzeń 
funkcjonowania rodziny po-
wodowanych nadużywa-
niem alkoholu, poprzez: 
- szkolenia dla pracowni-

ków policji, ośrodka po-
mocy społecznej, człon-
ków komisji 

- zwiększenie dostępności 
pomocy psychologicznej 
dla dzieci i młodzieży z 
rodzin alkoholowych 

cały rok GKRPA 2.000 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzy-
szeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych 

- organizacja Mikołajek 
- organizacja „Wigilii” 
- organizacja Dnia Dziecka, 
- organizacja akcji „Witaj 

Szkoło” 
- wspieranie działań Policji 

związanych z rozwiązywa-
niem problemów alkoho-
lowych 

praca ciągła 

nauczyciele, 
wychowawcy, 

GKRPA, 
GOPS 

5.000 

5. Ustalanie szczegółowych zasad wydawania i 
cofania zezwoleń na prowadzenie, sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia na miejscu lub poza miejscem oraz 
kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi 
napojami 

- organizacja szkoleń dla 
sprzedawców, 

- kontrolowanie ustawy 
zakazującej sprzedaży alko-
holu osobom nieletnim i 
nietrzeźwym, 

- podejmowanie działań 
kontrolnych i interwencyj-
nych do podmiotów han-
dlujących alkoholem 

praca ciągła 
Wójt Gminy 

GKRPA 
2.000 

- opiniowanie wniosków o 
wydanie zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoho-
lowych 

- prowadzenie kontroli punk-
tów sprzedaży napojów al-
koholowych 

6. Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 

- rozpatrywanie wniosków 
na leczenie odwykowe 

 - udzielanie pomocy rodzi-
nom służącej minimalizacji 
skutków choroby alkoho-
lowej (dożywianie dzieci w 
szkołach) 

 - podnoszenie kwalifikacji, 
udział w szkoleniach i kon-
ferencjach 

 - wynagrodzenie członków 
komisji 70.00 / 1 posiedzenie, 

 

 - zakup wyposażenia i mate-
riałów biurowych 

cały rok GKRPA 8.000 

7. Akcja LATO - organizacja festynów, kon-
kursów, dofinansowanie dzia-
łań profilaktycznych w ra-
mach zimowisk i kolonii 

ferie,  
wakacje 

Wójt Gminy 
GKRPA 

5.000 
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UCHWAŁA Nr IV/22/03 
RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM 

 
z dnia 19 lutego 2003r. 

 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

na rok 2003. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. z 
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  
poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 41 ust. 2 
ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
(Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984r. Nr 34, poz. 184,  
z 1987r. Nr 33, poz. 180, z 1989r. Nr 35, poz. 192,  
z 1990r. Nr 34, poz. 198, Nr 73, poz. 431, z 1991r. 
Nr 73, poz. 321, Nr 94, poz. 419, z 1993r. Nr 40, 
poz. 184, z 1996r. Nr 127, poz. 593, z 1997r. Nr 88, 
poz. 554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770, z 
1998r. Nr 106, poz. 668, z 2000r. Nr 12, poz. 136 i 
Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 60, poz. 610) Rada 
Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2003 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwa-
ły. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: T. Lech 

 
Załączniki do uchwały Nr IV/22/03 
Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym 
z dnia 19 lutego 2003r. 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003r.  

w gminie Skarżysko Kościelne 
 

Zadania własne gminy 
wynikające z ustawy 

Zadania szczegółowe Termin Realizatorzy Odpowiedzialni 

I. Zwiększenie dostępności 
  pomocy terapeutycznej i 
  rehabilitacyjnej dla osób 
  uzależnionych od alkoholu 

 
 

1. Kierowanie osób uzależnionych do Ośrodka 
Uzależnień w Skarżysku-Kam. na dobrowol-
ną terapię odwykową: 
- utrzymywanie stałego kontaktu z osoba-

mi korzystającymi z terapii i ich rodzina-
mi, 

- kierowanie w razie potrzeby na dodatko-
we badania lekarskie. 

2. Kierowanie do Sądu wniosków o przymusowe 
leczenie w stosunku do osób, które odmówiły 
dobrowolnego leczenia, bądź je przerwały. 

Praca ciągła 
 
 
 
 
 
 
 

Praca ciągła 

 
 
 
 
 
 

Członkowie komisji 

 
 
 
 
 
 

Przewodnicząca 
i Sekretarz GKRPA 

II. Udzielanie rodzinom, w 
których występują pro-
blemy alkoholowe po-
mocy psychospołecznej i 
prawnej a w szczególno-
ści przed przemocą w 
rodzinie. 

1. Funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla 
osób z problemem alkoholowym jako miej-
sca pierwszego kontaktu mającego na celu: 
- informowanie o chorobie alkoholowej i 

możliwościach leczenia osób uzależnio-
nych i członków ich rodzin, 

- wstępne motywowanie do terapii 

Dyżur raz w miesiącu 
przez 2 godziny 

Terapeuta 
Mróz Stanisław 

 

 2. Prowadzenie punktu dla ofiar przemocy 
domowej. 

3. Kierowanie dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym na badania psychologiczno-
pedagogiczne w celu ustalenia form pomocy. 

Dyżury 
 
 

w razie 
potrzeby 

Dzielnicowy 
A. Półtorak 
Pedagog,  

nauczyciele 

 

III. Prowadzenie profilaktycz-
nej działalności informa-
cyjnej i edukacyjnej dla 
dzieci i młodzieży 

 

1. Udział uczniów w spektaklach profilaktyczno-
edukacyjnych: 
- „W środę po południu” (alkoholizm, nikoty-

na) dla klas IV - VI Szkół Podstawowych 
(Skarżysko Kośc., Grzybowa Góra, Lipowe 
Pole, Majków) 

- „Pomóż Mi” (alkohol, narkotyki, anorek-
sja) dla uczniów Gimnazjum w Skarżysku 
Kościelnym. 

 
 
 

cały rok szkolny 

 
 
 

Teatr Profilaktyczny 
w Krakowie 

 
 

Przewodnicząca 
GKRP, dyrektorzy 

szkół 
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 2. Profilaktyka w środowiskach wiejskich: 

kulturalne spędzenie czasu wolnego przez 
dzieci i młodzież poprzez organizację zajęć w 
świetlicach środowiskowych i ogniskach wy-
chowawczych. 

 
 

Praca ciągła 

 
 

Opiekunowie świetlic 
środowiskowych 

 

 3. Zorganizowanie wypoczynku w okresie 
wakacji dla dzieci z rodzin z problemem al-
koholowym. 

 
Lipiec, sierpień 

 Współpraca z dyr. 
Szkół w gminie 

 
 4. Zorganizowanie zabawy choinkowej połą-

czonej z rozdaniem paczek i poczęstunku dla 
dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 

 
 

grudzień 

  
 

Członkowie Komisji 
IV. Kontrola i przestrzeganie 

zasad obrotem napojami 
alkoholowymi. 

1. Zorganizowanie narady szkoleniowej ze 
sprzedawcami. Zapoznanie ze zmianami w 
ustawie o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Maj 2002 Członkowie Komisji  

 2. Przeprowadzenie kontroli w punktach sprze-
daży napojów alkoholowych na terenie gmi-
ny. 

Termin do 
uzgodnienia 

Członkowie Komisji  

V. Zasady wynagradzania człon-
   ków GKRPA 

1. Ustala się wynagrodzenie dla członków 
komisji w następujących wysokościach: 

   

 - przewodnicząca 60 zł 
- sekretarz 60 zł 
- pozostali członkowie komisji 35 zł 
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UCHWAŁA Nr IV/29/03 
RADY GMINY W WODZISŁAWIU 

 
z dnia 27 lutego 2003r. 

 
w sprawie zwiększenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 %  

alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40  
ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) w związku z 
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 
1231, Nr 167, poz. 1372) Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr 17/93 Rady Gminy w Wo-

dzisławiu z dnia 29 czerwca 1993r. w sprawie usta-
lenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholo-
wych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (za 
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży zmienionej uchwałą Nr 8/95 
Rady Gminy w Wodzisławiu z dnia 17 lutego 1995r. 
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży na-
pojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % 
alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych  
do spożycia poza miejscem sprzedaży, uchwałą  
Nr 26/1996 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 marca 
1996 roku w sprawie ustalenia liczby punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 

powyżej 4,5 % alkoholu (za wyjątkiem piwa) prze-
znaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 
oraz uchwałą Nr 40/1999 Rady Gminy w Wodzisła-
wiu z dnia 11 czerwca 1999 roku w sprawie ustale-
nia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholo-
wych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (za 
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Ustala się dla terenu gminy Wodzisław 
35 punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (za wyjąt-
kiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy.  
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: M. Gołębiowski 
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UCHWAŁA Nr IV/30/03 
RADY GMINY W WODZISŁAWIU 

 
z dnia 27 lutego 2003r. 

 
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2003 roku. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40  

ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) w związku z 
art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi (Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231,  
Nr 167, poz. 1372) Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

i 

 
§ 1. Wprowadza się w życie gminny program 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych wraz z harmonogramem realizacji zadań na 
2003 rok, stanowiący załącznik nr 1, oraz ustalenie 
szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwo-

leń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholo-
wych zawierających przeznaczonych do spożycia 
na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kon-
trola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami 
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy.  
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: M. Gołębiowsk
 

Załączniki do uchwały Nr IV/30/03 
Rady Gminy w Wodzisławiu 
z dnia 27 lutego 2003r. 

 
Załącznik Nr 1 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003 roku 

 
Wstęp 

 
Rada Gminy Wodzisław, dostrzegając poważne 
zagrożenia dla funkcjonowania społeczności lokal-
nej wynikające z nadużywania alkoholu oraz pozo-
stałych problemów alkoholowych, określonych 
poniżej, przyjmuje niniejszy program jako wytycz-

ną wiążącą władze i jednostki organizacyjne Gmi-
ny przy podejmowaniu działań mających na celu: 
Poprawę stanu zdrowia, bezpieczeństwa i kultury 
życia mieszkańców Gminy Wodzisław. 

 
Cześć I 

1. Polityka Gminy 
 
1. Gmina dając wyraz odpowiedzialności za 

kształtowanie społecznej polityki wobec alko-
holu, kontynuuje działania przyjęte do realiza-
cji w latach 1998/2002, w postaci niniejszego 
programu. 

2. Środki finansowe przeznaczone na profilaktykę 
i rozwiązywanie problemów alkoholowych, 
stanowią w perspektywie oszczędności w wy-
datkach na służbę zdrowia i opiekę społeczną 
oraz całą sferę naprawczą, dotychczas nie 
identyfikowaną z problemami alkoholowymi. 
Wydatki z budżetu Gminy na realizację niniej-
szego programu mają na celu poprawę stanu 

zdrowia, bezpieczeństwa i kultury życia miesz-
kańców. 

3. Przyjmuje się zasadę, że alkohol nie jest zwy-
kłym produktem spożywczym niezbędnym do 
zaspakajania potrzeb ludzkich. 

4. Realizacja programu wymaga kompleksowego i 
zintegrowanego sposobu działania różnych in-
stytucji, zarówno stanowiących jak i wykonaw-
czych oraz tworzenie nowych i wspieranie ist-
niejących organizacji zajmujących się profesjo-
nalnie lub społecznie problematyką alkoholową. 

5. Usytuowanie naszej Gminy, tradycje obycza-
jowe oraz liczne dotkliwe uwarunkowania hi-
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storyczne stanowią niekorzystne podłoże, na 
którym wytworzyła się kultura używania alko-
holu prowadząca nader często do szkodliwych 
skutków. Te kulturowe czynniki mają najwięk-
szy wpływ na zjawisko społecznego przyzwo-
lenia oraz bardzo wysokiej tolerancji na niedo-
puszczalne - krzywdzące bądź degradujące - 
zachowanie po alkoholu. Czynniki te stanowią 
ogromną przeszkodę we wszelkich działaniach 
zmierzających do zmniejszenia spożycia alko-
holu. Tak więc wzrost wrażliwości społecznej 
na sprawy związane ze skutkami nadmiernego 
picia, przejawiać się będzie w postaci rozsze-
rzania i unowocześniania sposobów edukacji 
w tej dziedzinie, która winna wypierać dawny 
tzw. propagandowy styl:  
„walki z alkoholizmem”. 

6. Podstawową strategią staje się profilaktyka 
wyprzedzająca negatywne zjawiska mające na-
stąpić w przyszłości. Angażowanie profesjona-
listów oraz przygotowywanie wolontariuszy do 
działań prewencyjnych w środowisku Gminy, 
pozwoli przybliżyć się do europejskiej konwen-
cji międzynarodowego programu: 
„Zdrowie dla Wszystkich” 

Program ten zakłada zmniejszenie spożycia alko-
holu o 25 % do roku 2005 - we wszystkich krajach 
członkowskich, w tym Polski. (Cel-17) 
„Dzisiejsze dzieci będą jutro rodzicami i pracowni-
kami” 
Powyższa myśl stanowi motto do ustawicznego 
wdrażania nowoczesnych programów edukacyj-
nych i profilaktycznych adresowanych do różnych 
środowisk, w szczególności do dzieci i młodzieży. 

 
2. Cel programu 

 
1. Zapobieganie powstawaniu nowych proble-

mów alkoholowych i zmniejszanie rozmiarów 
tych, które aktualnie występują na terenie 
Gminy oraz zwiększenie zasobów niezbędnych 
do radzenia sobie z już istniejącymi proble-
mami alkoholowymi. 

2. Realizacja ustawy z dnia 26 października 1982 
roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi z późniejszymi zmianami, 

w oparciu o Narodowy Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
lata 2000-2005. 

Powyższe cele realizowane są poprzez samodziel-
ne działania władz i jednostek organizacyjnych 
Gminy oraz we współpracy z instytucjami, stowa-
rzyszeniami, osobami fizycznymi i podmiotami 
zainteresowanymi w osiągnięciu celów programu. 

 
3. Problemy alkoholowe gminy 

 
1. Szkody u osób pijących: 

a) samoniszczenie się mężczyzn i kobiet uza-
leżnionych od alkoholu (alkoholików - osób 
u których występują objawy chorobowe 
Zespołu Zależności Alkoholowej) 

b) uszkodzenie zdrowia osób dorosłych nad-
miernie pijących bez klinicznych objawów 
uzależnienia 

c) uszkodzenie rozwoju psychofizycznego 
oraz utrata możliwości kariery edukacyjnej 
u upijających się nastolatków. 

2. Szkody występujące u osób żyjących w rodzi-
nach alkoholowych: są to między innymi scho-
rzenia somatyczne spowodowane chronicz-
nym stresem, zaburzenia emocjonalne i demo-
ralizacja oraz zubożenie. Z powodów społecz-
no-kulturowych grupa ta jest trudna do okre-
ślenia. Za rodzinę alkoholową uważa się rodzi-
nę, w której co najmniej jeden z domowników 
nadużywa alkoholu. Do podstawowej grupy 
osób tutaj poszkodowanych należą: 
a) współmałżonkowie, dorosłe rodzeństwo i 

rodzice alkoholików 
b) dzieci aktualnie wychowujące się w tych 

rodzinach 

c) dorosłe dzieci alkoholików (DDA), u któ-
rych występują zaburzenia spowodowane 
wychowaniem się w przeszłości w rodzi-
nach alkoholowych. 

3. Szkody w środowisku pracy: alkoholowa dez-
organizacja tego środowiska 
a) choroby i wypadki (absencja), fluktuacja 

kadr, roszczenia odszkodowawcze 
b) obniżenie wydajności pr cy, problemy dys-a

cyplinarne, 
c) alkoholowa patologizacja populacji bezro-

botnych. 
Powstają również szkody w zasobach ludzkich, 
utrata pracy - środków do życia powoduje zubo-
żenie, pogorszenie stanu zdrowia i załamanie 
się życia rodzinnego. Ilość osób korzystających 
z pomocy opieki społecznej i opieki zdrowotnej 
rośnie, rosną też wydatki Gminy na ten cel. 

4. Naruszenie prawa przez osoby nietrzeźwe: 
a) przestępczość osób pod wpływem alkoholu, 
b) prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeź-

wym, 
c) alkoholowe zaburzenia zachowania w miej-

scach publicznych, 
d) narastające używanie przemocy wobec naj-

bliższych. 
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5. Przestępstwa i wykroczenia związane z obro-

tem alkoholem: 
a) nielegalny import, produkcja i sprzedaż 

napojów alkoholowych, 

b) sprzedaż alkoholu osobom nieletnim i nie-
trzeźwym, 

c) reklama handlowa i promowanie napojów 
alkoholowych. 

 
4. Główne zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 

 
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i prze-

ciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na Gminę 
obowiązek wykonywania wielu trudnych zadań. 
Zadania te obejmują miedzy innymi: 
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycz-

nej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i 
współuzależnionych 
1. finansowanie usług biegłych lekarzy sądo-

wych, diagnozujących uzależnienia 
2. dofinansowanie szkoleń i kursów specjali-

stycznych dla osób podnoszących kwalifi-
kacje w zakresie pracy z osobami uzależ-
nionymi, współuzależnionymi i ofiarami 
przemocy w rodzinie 

3. wspieranie finansowe instytucji, stowarzy-
szeń służących rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych - dofinansowanie programów 
terapeutycznych prowadzonych przez po-
radnie odwykowe oraz innych programów, 
w których uczestniczą mieszkańcy gminy 

4. wpieranie finansowanie placówek oświato-
wych i kulturalnych, (między innymi: świetlic 
szkolnych i środowiskowych realizujących 
programy profilaktyczno-terapeutyczne). 

II. Udzielanie pomocy rodzinom, w których wy-
stępują problemy alkoholowe w szczególności 
pomocy psychospołecznej, prawnej i ochrony 
przed przemocą w rodzinie 
1. Współpraca i wspieranie działań prowa-

dzonych przez Centrum Pomocy Rodzinie 
w Jędrzejowie, oraz Poradnię Odwykową 
w Jędrzejowie. 

2. Szkolenia personelu medycznego, peda-
gogów szkolnych, policjantów oraz Człon-
ków Gminnej Komisji ds. RPA w zakresie 
pomocy ofiarom przemocy domowej. 

3. Finansowanie usług pomocy psychologów 
i terapeutów. 

4. Współpraca z Policją w celu poprawienia 
skuteczności i zmniejszania liczby wypad-
ków przemocy w rodzinie. 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności in-
formacyjnej i edukacyjnej w szczególności 
wśród dzieci i młodzieży. 
1. Organizowanie i finansowanie programów 

profilaktycznych dla szkół i placówek wy-
chowawczych a także dla rodziców. Zakup 
dla szkół przedstawień teatralnych (imprez) 
o tematyce uzależnień.  

2. Wyposażenie szkół, przychodni w literaturę 
specjalistyczną z tego zakresu.  

3. Organizowanie i finansowanie lokalnych 
imprez kulturalnych i sportowych dla dzieci 
i młodzieży wspierających zorganizowane 
spędzanie wolnego czasu. 

4. Organizowanie i finansowanie kolonii let-
nich oraz wypoczynku zimowego posiada-
jących w programie zajęcia profilaktyczno- 
terapeutyczne w zakresie problemów alko-
holowych i innych uzależnień. 

IV. Wspomaganie działalności prowadzonej przez 
instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne ma-
jące na celu rozwiązywanie problemów 
alkoholowych 
1. Współpraca ze wszystkimi instytucjami 

zajmującymi się zwalczaniem problemów 
alkoholowych lub stykającymi się zawo-
dowo z tymi problemami w ramach swoich 
obowiązków służbowych (zwrot kosztów 
paliwa zużytego podczas kontroli lokali 
handlowych i gastronomicznych). 

V. Podejmowanie interwencji w związku z naru-
szeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 
ustawy oraz występowanie przez sądem w 
charakterze oskarżyciela publicznego. 
1. Współpraca z prawnikiem w celu meryto-

rycznego koordynowania postępowania w 
sprawie w przypadku złamania zakazu 
sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeź-
wym oraz w przypadku złamania zakazów 
promocji i reklamy. 

VI. Działalność Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych: 
1. inicjowanie i nadzorowanie Gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych programu, 

2. podejmowanie czynności zmierzających do 
orzeczenia do zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku pod-
dania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego, 

3. działanie na rzecz tworzenia i umacniania 
koalicji trzeźwościowej i zmniejszanie roz-
miarów problemów alkoholowych, 

4. przygotowanie i przedłożenie Wójtowi 
Gminy projektu preliminarza na realizację 
programu, projektu sprawozdania i jego 
realizacji, 

5. udział w szkoleniach i naradach organizo-
wanych przez Pełnomocnika Marszałka i 
Agencji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych,  
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6. gromadzenie i aktualizacja danych o skali 
zjawiska nadużywania alkoholu na terenie 
gminy, 

7. kontrola i analiza realizowanych uchwał 
Rady Gminy w Wodzisławiu w sprawie za-
sad sprzedaży i podawania napojów alko-
holowych,  

8. opiniowanie wniosków o wydanie zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholowych w 
miejscu oraz poza miejscem sprzedaży o 
zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z 
uchwałami Rady Gminy. 

VII. Postanowienia końcowe 
1. Wójt Gminy zobowiązany jest do prowa-

dzenia w okresach półrocznych analizy 
problemów w zakresie wychowania w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-

wi składania Radzie Gminy informacji z 
wykonania zadań zawartych w niniejszym 
programie oraz uchwale dotyczącej zasad 
usytuowania na terenie gminy miejsc 
sprzedaży napojów alkoholowych i warun-
ków sprzedaży tych napojów. Wójt Gminy 
przedstawia Radzie projekt dochodów i 
wydatków w budżecie w dziale ochrona 
zdrowia zapewniających realizację zadań 
przedstawionych w niniejszym programie. 

2. Członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Wo-
dzisławiu otrzymują za udział w posiedze-
niu i posiedzeniach wyjazdowych wyna-
grodzenie w wysokości 10 % najniższego 
wynagrodzenia za pracę pracowników. 

 
Część II 

Harmonogram realizacji zadań  
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003 roku 

 

Lp. Treść zadania Termin 
realizacji 

Realizator 
Odpowiedzialny 

za realizację, 
koordynator 

Uwagi 

I. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i psycho-
logicznej 

    

 a) wspieranie działalności świetlicy terapeutycznej 
dla młodzieży, zakup potrzebnych materiałów 
do prowadzenia zajęć 

Cały rok Wójt Gminy Pełnomocnik Wójta 
Komisja, pracownik 

ds. kultury w UG 

 

 b) współpraca z placówkami lecznictwa odwyko-
wego w zakresie zwiększenia dostępności do 
niezbędnych działań terapeutycznych 

Cały rok GOZ Pełnomocnik Wójta  

 c) współpraca z Poradnią Odwykową w Jędrzejo-
wie w zakresie lecznictwa odwykowego i po-
mocy psychologicznej rodzinom osób uzależ-
nionych 

Cały rok Komisja Pełnomocnik Wójta 
Komisja 

 

 d) zakup narkotestów do badania osób u których 
zachodzi podejrzenie zażywania narkotyków 

Cały rok Wójt Gminy Policja  

 e) pomoc psychologiczna dla ofiar patologii i 
przemocy w rodzinie (zatrudnienie psychologa) 

Cały rok Wójt Gminy Dyrektor GOZ 
Pełnomocnik Wójta 

 

II Udzielanie pomocy psychospołecznej    
 a) Prowadzenie działalności punktu porad praw-

nych i socjalnych dla osób: 
 

Cały rok 
 

Wójt Gminy 
 

 - z problemami alkoholowymi i ich rodzin    
 - osób dotkniętych przemocą w rodzinie   

Dyrektor GOZ  
Pełnomocnik Wójta 

Kierownik OPS 
Radca Prawny UG 

Przedstawiciel Policji  
 - dzieci i młodzieży     
 b) zakup maskotek dla dzieci z problemami prze-

mocy w rodzinie (wręczanie podczas interwen-
cji Policji) 

Cały rok Wójt Gminy Pełnomocnik Wójta 
Policja 

 

III Prowadzenie profilaktycznej działalności informa-
cyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i 
młodzieży 

    

 a) przeszkolenie zespołu pedagogów odpowie-
dzialnych za prowadzenie działalności informa-
cyjnych i edukacyjnych w szkołach i placówkach 
oświatowo-wychowawczych oraz stały ich kon-
takt z Komisją 

Marzec 
2003 

Członkowie 
Zespołów 

Komisja 
Dyrektorzy szkół 
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 b) realizacja programów profilaktycznych (NOE, 
Spójrz Inaczej, Dziękuję - Nie oraz innych wy-
branych przez pedagogów) w szkołach podsta-
wowych oraz ponadpodstawowych. Współpra-
ca z Teatrami Profilaktycznymi z Krakowa, Łodzi 
i innymi 

Cały rok Dyrektorzy 
szkół 

Dyrektorzy szkół 
Pełnomocnik Wójta 

 

 c) szkolenie sprzedawców sklepów posiadających 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

Cały rok Sprzedawcy Komisja,  
Pełnomocnik Zarządu

 

 d) organizacja i dofinansowanie wypoczynku let-
niego i zimowego dla dzieci i młodzieży w miej-
scu zamieszkania oraz poza miejscem zamiesz-
kania (kolonie, obozy) 

Cały rok  Dyrektorzy szkół, 
nauczyciele, OPS 

 

 e) organizowanie i dofinansowanie konkursów 
promujących trzeźwość: 

Cały rok Nauczyciele, 
dzieci 

 

 - na najlepszy plakat o tematyce przeciwdzia-
łania alkoholizmowi 

  

Dyrektorzy szkół, 
nauczyciele,  

Pełnomocnik Wójta  

 - na najlepszy program profilaktyczny dla 
szkoły 

    

 - współorganizacja i dofinansowanie festiwalu 
dziecięcego w miesiącu czerwcu z elemen-
tami profilaktyki uzależnień 

    

 f) zorganizowanie różnorodnych dodatkowych 
zajęć w placówkach oświatowych dla dzieci i 
młodzieży 

Cały rok Nauczyciele 
Dyrektorzy 

szkół 

Komisja, 
Pełnomocnik Wójta 

 

 g) tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do 
trzeźwego stylu życia poprzez: 

Cały rok Wójt Gminy  

 zorganizowanie i wspieranie miejsc uprawiania 
sportu, zabawy, wypoczynku, nauki. 

  

Dyrektorzy szkół, 
Klub Sportowy 

„Partyzant” 
Pełnomocnik Wójta 

 

IV Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń 
i osób fizycznych służących profilaktyce i rozwią-
zywaniu problemów alkoholowych 

    

 a) organizowanie szkoleń, narad, spotkań dotyczą-
cych profilaktyki i rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych 

Cały rok Komisja Pełnomocnik Wójta  

 b) wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń i 
osób fizycznych w zakresie rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych oraz zdrowego stylu ży-
cia bez alkoholu i narkotyków 

Cały rok Wójt Gminy 
Komisja 

Pełnomocnik Wójta  

 c) wspieranie, współorganizowanie i dofinanso-
wanie imprez o tematyce przeciwdziałania al-
koholizmowi organizowanych przez osoby fi-
zyczne, prawne, szkoły 

Cały rok Wójt Gminy 
Komisja 

Pełnomocnik Wójta  

 d) udzielanie pomocy psychospołecznej i mate-
rialnej dla rodzin osób uzależnionych i naduży-
wających alkoholu 

Cały rok Wójt Gminy 
Komisja 

Kierownik OPS, 
Pełnomocnik Wójta 

 

 e) pomoc osobom uzależnionym w podjęciu le-
czenia odwykowego oraz kierowanie wniosków 
na leczenie przymusowe, bądź znalezienie pracy 

Cały rok Komisja Pełnomocnik Wójta  

 f) udzielanie wparcia finansowego w formie par-
tycypacji w kosztach utrzymania Izby Wytrzeź-
wień w Kielcach 

Cały rok Wójt Gminy 
Komisja 

Pełnomocnik Wójta 
Kierownik Referatu 

Policji 

 

 g) systematyczna współpraca z Policją w zakresie 
rozwiązywania problemu uzależnień i udzielanie 
wsparcia finansowego w celu zwiększenia kon-
troli punktów sprzedaży. 

Cały rok Wójt Gminy 
Komisja 

Kierownik Referatu 
Policji  

Pełnomocnik Wójta 
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V Podejmowanie interwencji w związku z narusze-
niem przepisów określonych w art. 131 i 15 oraz 
występowanie przez sądem w charakterze oskar-
życiela publicznego 

    

 a) występowanie z wnioskami do Policji i do Sądu 
o wszczęcie dochodzenia w przypadku złamania 
zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nie-
trzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów 
promocji i reklamy 

Cały rok Komisja 
Wójt Gminy 

Pełnomocnik Wójta 
Radca Prawny 

 

 b) kontrola tablic reklamowych oraz promocji i 
reklamy napojów alkoholowych na terenie 
gminy 

Cały rok Komisja 
Wójt Gminy 

Pełnomocnik Wójta 
Radca Prawny 

 

VI Kontrola i analiza realizowanych uchwał Rady 
Gminy w Wodzisławiu w sprawie zasad i warun-
ków sprzedaży napojów alkoholowych 

    

 a) opiniowanie wniosków podmiotów gospodar-
czych zezwolenia stałe na sprzedaż napojów al-
koholowych 

Cały rok Komisja Pełnomocnik Wójta  

 b) kontrola punktów sprzedaży napojów alkoho-
lowych pod kątem przestrzegania zasad sprze-
daży w punktach detalicznych oraz zasad po-
dawania i sprzedaży w lokalach gastronomicz-
nych 

Cały rok Komisja Pełnomocnik Wójta  

 Zasady finansowania zadań określonych w pro-
gramie 

    

 a) finansowanie realizacji gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho-
lowych dokonywane będzie w ramach posiada-
nych środków pochodzących z rocznych opłat 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych 

Cały rok Wójt Gminy Pełnomocnik Wójta  

 b) decyzje o wysokości i przeznaczeniu środków 
na realizację gminnego programu podejmuje 
Wójt Gminy w Wodzisławiu, po uzyskaniu opi-
nii Komisji ds. RPA 

Cały rok Wójt Gminy Pełnomocnik Wójta  

 Gromadzenie i aktualizacja danych o skali zjawiska     
 1. Pozyskiwanie informacji od służby zdrowia i 

szkół o: 
    

 a) zachorowalności i wypadkach spowodowa-
nych nadużywaniem alkoholu 

Cały rok GOZ Dyrektor GOZ 1 na  
6 m-cy

 b) stanie zagrożeń niedostosowaniem społecz-
nym, spowodowanym problemami alkoho-
lowymi 

Cały rok Dyrektorzy 
szkół 

Pełn. Wójta przy 
współpracy Komisji 

1 na  
6 m-cy

 2. aktualizacja i gromadzenie informacji dotyczą-
cej popełniania przestępstw pod wpływem al-
koholu 

Cały rok Referat 
 Policji 

Kierownik Referatu 
Policji 

1 na  
6 m-cy

 3. aktualizacja informacji o skali pomocy rodzinom 
dotkniętym problemami nadużywania alkoholu 

Cały rok OPS Kierownik OPS 1 na  
6 m-cy

 4. aktualizacja informacji o wartości sprzedaży 
napojów alkoholowych w gminie 

Cały rok Przedsiębiorcy
dokonujący 
obrotu nap. 

alkoh. 

Pełnomocnik Wójta 1 na  
6 m-cy

 5. rozpoznanie zamierzeń działania instytucji w 
zakresie organizowania imprez, konkursów o 
tematyce uzależnień 

Cały rok Pełnomocnik 
Wójta 

Świetlice, szkoły, 
instytucje 

1 na  
6 m-cy

 
Załącznik Nr 2  
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Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz kontrola  

przestrzegania zasad obrotu tymi napojami 
 
1. Korzystanie z zezwolenia podlega kontroli 

Gminy. 
2. Kontrolę przeprowadza się z urzędu lub na 

uzasadniony pisemny wniosek zainteresowa-
nego. 

3. Kontrolę przeprowadza Komisja, w skład której 
wchodzą: 
- przedstawiciel Urzędu Gminy wyznaczony 

przez Wójta, 
- co najmniej dwaj członkowie Komisji ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
wyznaczeni przez przewodniczącego tej 
Komisji. 

4. O kontroli i terminie czynności kontrolnych 
mogą być zawiadomione organizacje lub insty-
tucje w zakresie działania, których znajdują się 
sprawy związane z przestrzeganiem zasad po-
rządku i bezpieczeństwa publicznego i obrotu 
handlowego. 

5. Przed rozpoczęciem czynności Komisja okazuje 
upoważnienie do przeprowadzenia kontroli 
podpisane przez Wójta. 

6. Zespół Kontrolujący ma prawo: 
- wstępu do pomieszczeń 
- wglądu do dokumentów  
- sporządzenia odpisów dokumentów i kopii. 

7. Odmowa okazania kontrolującym dokumen-
tów, wstępu do pomieszczeń wymaga pisem-
nego uzasadnienia. Niedopuszczenie Komisji 
do czynności kontrolnych daje podstawę do 
przyjęcia, iż kontrolowany nie przestrzega za-
sad obrotu napojami alkoholowymi. 

8. Po przeprowadzeniu kontroli sporządza się 
protokół, który zawiera: 
- datę i oznaczenie składu zespołu, 
- wskazanie stanu faktycznego, 
- stwierdzone nieprawidłowości, 
- projekt wniosków pokontrolnych, 
- podpisy kontrolowanego i członków zespo-

łu. 
9. Odpis protokołu doręcza się kontrolowanemu 

w celu zapoznania się z jego treścią i zgłosze-
nia ewentualnych zastrzeżeń w terminie 7 dni 
od jego otrzymania. 

10. Protokół przekazuje się Wójtowi Gminy, który 
podejmuje ostateczne zalecenia pokontrolne. 
Przed podjęciem zaleceń Wójt może zasięgnąć 
opinii Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

Wydając zalecenia pokontrolne Wójt może we-
zwać podmiot, który korzysta z zezwolenia do 
niezwłocznego zaniechania naruszania warun-
ków sprzedaży napojów alkoholowych.  

11. Oryginał protokołu przechowuje się w Urzędzie 
Gminy. 

12. Jeśli w toku czynności kontrolnych zaistnieje 
podejrzenie o popełnianie przestępstwa lub 
wykroczenia zawiadamia się organa ścigania. 

 
Zezwolenie wygasa w następujących przypadkach: 
1. Niedokonania opłaty w terminie do 31 stycznia 

każdego roku kalendarzowego. 
2. O wygaśnięciu zezwolenia orzeka Wójt decyzją 

administracyjną, która może być poddana kon-
troli instancyjnej. 

 
Zezwolenie może być cofnięte w przypadkach: 
1. Nieprzestrzegania zasad obrotu napojami al-

koholowymi, zawartych w ustawie, a w szcze-
gólności osobom nieletnim i nietrzeźwym. 

2. Powtarzającego się w miejscu sprzedaży lub 
najbliższej okolicy zakłócania porządku pu-
blicznego w związku ze sprzedażą napojów al-
koholowych przez daną placówkę. 

3. Wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoho-
lowych pochodzących z nielegalnych źródeł. 

4. Nieprzestrzegania warunków określonych w 
zezwoleniu. 

5. Przedstawiania fałszywych danych w oświad-
czeniu o ilości sprzedaży napojów alkoholo-
wych. 

6. Popełniania przestępstw w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych przez osobę odpowie-
dzialną za działalność przedsiębiorcy posiada-
jącego zezwolenie. 

7. Cofnięcie zezwolenia następuje po przeprowa-
dzeniu postępowania wyjaśniającego, a w ra-
zie konieczności po przeprowadzeniu kontroli. 

8. Cofnięcie zezwolenia wymaga opinii komisji 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

9. Decyzję w sprawie cofnięcia wydaje Wójt 
Gminy. 

10. Podmiot Gospodarczy, któremu cofnięto ze-
zwolenie może wystąpić z wnioskiem o po-
nowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż 
po upływie trzech lat od dnia wydania decyzji 
o cofnięciu zezwolenia. 
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RADY GMINY W WODZISŁAWIU 
 

z dnia 27 lutego 2003r. 
 

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie  
gminy Wodzisław. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40  

ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) w 
związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 paździer-
nika 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 roku Nr 147, 
poz. 1231, Nr 167, poz. 1372) Rada Gminy uchwa-
la, co następuje: 

 
§ 1. Zasady usytuowania miejsc sprzedaży 

napojów alkoholowych: 
1. Nie można wydać zezwolenia na sprzedaż na-

pojów alkoholowych zawierających powyżej 
4,5 % alkoholu (za wyjątkiem piwa) do spoży-
cia w miejscu i poza miejscem sprzedaży 
1) w odległości mniejszej niż 100 m od nastę-

pujących obiektów: szkół i innych placówek 
oświatowo-wychowawczych, kościołów i 
cmentarzy, 

2) na targowiskach i miejscach targowych. 
2. Nie można wydać zezwolenia na sprzedaż na-

pojów alkoholowych zawierających od 4,5 % 

oraz piwa w miejscu i poza miejscem sprzeda-
ży jeżeli odległość od obiektów wymienionych 
w ust. 1 jest mniejsza niż 50 m. 

3. Przy ustalaniu odległości należy uwzględnić 
faktyczne warunki dojścia od miejsca sprzeda-
ży do obiektów określonych w ust. 1 pkt 1. 

 
§ 2. Traci moc uchwała Nr 11/1997 Rady 

Gminy w Wodzisławiu w sprawie zasad usy-
tuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholo-
wych, warunków ich sprzedaży oraz wydawania i 
cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: M. Gołębiowski 
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ZARZĄDZENIE Nr 72/03 
PREZYDENTA MIASTA KIELCE 

 
z dnia 31 marca 2003r. 

 
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej  

na terenie Miasta Kielce w 2003 roku. 
 

Na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy z dnia  
29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej  
(Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami), art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 13 paździer-
nika 1998 roku - przepisy wprowadzające usta- 
wy reformujące administrację publiczną (Dz. U.  
Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami) zarzą-
dza się, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się w 2003 roku miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańca w niżej wymienionych do-
mach pomocy społecznej na terenie miasta Kielc: 
1) Dom Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 76  

  - kwota 1671 zł 

2) Dom Pomocy Społecznej, ul. Tarnowska 10  
  - kwota 1709 zł 

3) Dom Pomocy Społecznej, ul. Dobromyśl 44  
  - kwota 1870 zł 

4) Dom Pomocy Społecznej, ul. Sobieskiego 30  
  - kwota 1703 zł 

5) Dom Pomocy Społecznej, ul. Żeromskiego 4/6  
  - kwota 1671 zł 

6) Dom Pomocy Społecznej, ul. Złota 7  
  - kwota 1702 zł. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się 
Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Kielcach. 
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 
Prezydent Miasta: W. Lubawski 
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